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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
 

1247. 
 
Врз основа на член 17 став 2 од Законот за ревизијата („Службен весник на РМ“ бр. 

65/97, 27/00, 31/01 и 61/02), министерот за финансии ги објавува 
 

 
МЕЃУНАРОДНИТЕ СТАНДАРДИ  

ЗА РЕВИЗИЈА 
 
 
1. Ревизорот при вршењето на ревизијата ги применува Меѓународните стандарди за 

ревизија и Кодексот за етика на професионалните сметководители утврдени од страна на 
Меѓународната федерација на сметководители (IFAC). 

 
2. Објавата на Меѓународните стандарди за ревизија („Службен весник на РМ“ бр. 

51/98) престанува да важи. 
 
 

        Бр. 11-29038/3                        Министер за финансии, 
20 октомври 2005 година                   м-р Никола Поповски, с.р. 
            Скопје 
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МЕЃУНАРОДНА РАМКА ЗА АНГАЖМАНИ ЗА 
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Вовед 
 
 
1. Оваа Рамка ги дефинира и опишува елементи-

те и целите на ангажманот за уверување, и ги 
идентификува ангажманите на кои се примену-
ваат Меѓународните стандарди за ревизија 
(МСР), Меѓународните стандарди за ангажма-
ни за проверка (МСАП) и Меѓународните стан-
дарди за ангажмани за уверување (МСАУ). Таа 
обезбедува рамка за повикување за:  

 
(а) Професионалните сметководители во јав-

ната практика („практичари“) при вршење-
то на ангажманите за уверување. Профе-
сионалните сметководители во јавниот се-
ктор се повикуваат на Перспективата на 
јавниот сектор на крајот од Рамката. Про-
фесионалните сметководители кои не се 
ниту во јавната практика, ниту во јавниот 
сектор се поттикнуваат да ја разгледаат 
Рамката при извршување на ангажманите 
за уверување1. 

 
(б) Останатите вклучени во ангажманите за 

уверување, вклучувајќи ги и наменетите 
корисници на извештајот за уверување и 
одговорната странка; и 

 
(в) Одборот за меѓународни стандарди за ре-

визија и уверување (ОМСРУ) – 
International Auditing and Assurance 
Standards Board (IAASB) при неговото раз-
вивање на МСР, МСАП и МСАУ. 

 
 
2. Оваа рамка самата по себе не воспоставува 

стандарди, односно не обезбедува процеду-
рални барања за извршување на ангажманите 

                                                 
1 Ако професионален сметководител кој не е во јавната 
практика, на пример интерен ревизор, ја применува оваа 
Рамка, и (а) во извештајот на професионалниот сметково-
дител постои повикување на оваа Рамка, МСР, МСАП или 
МСАУ; и (б) професионалниот сметководител или други 
членови на тимот за уверување и, кога е применливо, рабо-
тодавецот  на професионалниот сметководител, не се неза-
висни од ентитетот во однос на кој се извршува ангажманот 
за уверување, недостатокот на независност и природата на 
односот (односите) со субјектот јасно се обелоденуваат во 
извештајот на професионалниот сметководител. Исто така, 
тој извештај не го содржи зборот „независен“ во насловот, а 
намената и корисниците на извештајот се ограничени. 

за уверување. МСР, МСАП и МСАУ ги содр-
жат основните принципи, основните постапки 
и поврзаните упатства, конзистентни со кон-
цептите во оваа Рамка, за извршување на ан-
гажманите за уверување. Односот помеѓу 
Рамката и МСР, МСАП и МСАУ е прикажан во 
делот „Структура на изјави од ОМСРУ“ од 
Прирачникот за меѓународни изјави за реви-
зија, уверување и етика. 

 
 
3. Следува преглед на оваа Рамка: 
 

•  Вовед: Оваа Рамка се однесува на ангаж-
маните за уверување кои ги извршуваат 
практичарите. Таа обезбедува рамка за 
повикување за практичарите и останатите 
кои се вклучени во ангажманите за уверу-
вање, како што се оние кои ангажираат 
практичар („странката која ангажира“). 

 
•  Дефиниција и цел на ангажман за уверу-

вањe. Во овој дел се дефинирани ангаж-
маните за уверување и се идентификува-
ни целите на двата вида на ангажман  за 
уверување кои на практичарот му се доз-
волени да ги извршува. Во оваа Рамка 
овие два вида се нарекуваат ангажмани 
за разумно уверување и ангажмани за 
ограничено уверување.2 

 
•  Делокруг на Рамката: Овој дел прави 

разлика помеѓу ангажманите за уверува-
ње и останатите ангажмани, како што се 
ангажманите за консалтинг. 

 
•  Прифаќање на ангажманот: Овој дел ги 

издвојува карактеристиките кои мора да 
бидат покажани пред практичарот да мо-
же да прифати ангажман за уверување. 

 
•  Елементи на ангажманот за уверување: 

Во овој дел се идентификуваат и разгле-
дуваат петте елементи кои ги покажуваат 
ангажманите за уверување извршувани од 
практичарите: однос помеѓу три странки, 
предметна материја, критериуми, докази и 
извештај за уверување. Тој ги објаснува 
важните разлики помеѓу ангажманите за 
разумно уверување и ангажманите за 
ограничено уверување (прикажани во 
главни црти и во Додатокот). Исто така, во 
овој дел се разгледани, на пример, значај-
ните варијации кај предметните материи 
на ангажманите за уверување, потребните 
карактеристики на погодните критериуми, 
улогата на ризикот и материјалноста кај 
ангажманите за уверување и како се иска-
жуваат заклучоците кај секој од двата ви-
да на ангажмани за уверување. 

 
•  Несоодветна употреба на името на пра-

ктичарот: Во овој дел се разгледани 
импликациите од поврзувањето на практи-
чарот со предметната материја. 

 
 
 
 

                                                 
2 За ангажманите за уверување кои поконкретно се однесу-
ваат на минати финансиски информации, ангажманите за 
разумно уверување се нарекуваат ревизии, а ангажманите 
за ограничено уверување се нарекуваат проверки.  



Етички принципи и стандарди за контрола на 
квалитетот 
 
4. Покрај од оваа Рамка и МСР, МСАП и МСАУ, 

практичарите кои извршуваат ангажмани за 
уверување се раководат и од: 
(а) Кодексот за етика на професионалните 

сметководители (Кодексот) на Меѓуна-
родната федерација на сметководители 
(МФС), кој ги воспоставува основните 
етички принципи за професионалните 
сметководители; и 

(б) Меѓународните стандарди за контрола на 
квалитетот (МСКК) кои воспоставуваат 
стандарди и даваат упатства за системот 
за контрола на квалитетот на фирмата.3 

 
5. Во дел А од Кодексот се определени основни-

те етички принципи кои треба да ги почитува-
ат сите професионални сметководители, вклу-
чувајќи: 
(а) Интегритет; 
(б) Објективност; 
(в) Професионална компетентност и должно 

внимание; 
(г) Доверливост, и 
(д) Професионално однесување. 

 
6. Дел Б од Кодексот, кој се однесува само на 

професионалните сметководители во јавната 
практика („практичари“), го содржи концепту-
алниот пристап кон независноста кој ги зема 
предвид, за секој ангажман за уверување, за-
каните за независноста, прифатените заштит-
ни мерки и јавниот интерес. Тој од фирмите и 
членовите на тимовите за уверување бара да 
ги идентификуваат и оценат околностите и од-
носите кои создаваат закани за независноста 
и да преземат соодветно дејствие за елимини-
рање на овие закани или за нивно намалува-
ње на прифатливо ниво со примена на за-
штитни мерки.  

 
Дефиниција и цел на ангажманот за уверување 
 
7. „Ангажман за уверување“ значи ангажман во 

којшто практичарот изразува заклучок облику-
ван за зајакнување на степенот на доверба на 
наменетите корисници освен на одговорната 
странка за исходот од оценката или мерењето 
на предметната материја во однос на критери-
умите. 

 
8. Исходот од оценката или мерењето на пред-

метната материја се информациите коишто 
резултираат од примената на критериумите 
на предметната материја. На пример: 
•  Признавањето, мерењето, презентирање-

то и обелоденувањето претставени во фи-
нансиските извештаи (исход) резултираат 
од примената на рамката за финансиско 
известување за признавање, мерење, 
презентирање и обелоденување, како што 
се Меѓународните стандарди за финанси-

                                                 
3 МСКК 1 ‘‘Контрола на квалитетот за фирми кои вршат ре-
визија и проверка на историските финансиски информации, 
и други ангажмани  за уверување и поврзани услуги‘‘ не бе-
ше објавен кога беше одобрена оваа Рамка, но се очекува 
да се објави пред датумот на стапување на сила на МСАУ 
3000, ‘‘Ангажмани за уверување кои не се ревизии или про-
верки на историските финансиски информации‘‘. Дополни-
телни стандарди и упатства за постапките за контрола на 
квалитет за конкретните видови на ангажмани за уверува-
ње се дадени во МРС, МСАП и МСАУ.  

ско известување, (критериуми) на финан-
сиската состојба, финансиските перфор-
манси и паричните текови (предметна ма-
терија) на ентитетот. 

•  Тврдењето за ефективноста на интерната 
контрола (исход) резултира од примената 
на рамката за оценка на ефективноста на 
интерната контрола, како што се ОСОКТ4 
или ККО5, (критериуми) на интерната кон-
трола, процес (предметна материја). 

Во остатокот од оваа Рамка, терминот „ин-
формации за предметната материја“ ќе се ко-
ристи со значење на исход од оценката или 
мерењето на предметната материја. Тоа се 
информации за предметната материја за која-
што практичарот собира достатни соодветни 
докази за да обезбеди разумна основа за 
изразување на заклучок во извештајот за уве-
рување. 

 
9. Може да се случи информациите за предмет-

ната материја да не бидат соодветно изразе-
ни во контекст на предметната материја и кри-
териумите и, според тоа, можат да бидат по-
грешно прикажани, потенцијално до степен на 
материјалност. Ова се случува кога информа-
циите за предметната материја не ја одразу-
ваат соодветно примената на критериумите 
на предметната материја, на пример, кога фи-
нансиските извештаи на ентитетот не даваат 
вистинска и објективна слика за (или ја пре-
зентираат објективно, од сите материјални ас-
пекти) неговата финансиска состојба, финан-
сиските перформанси и паричните текови во 
согласност со Меѓународните стандарди за 
финансиско известување, или кога тврдењето 
на ентитетот дека неговата интерна контрола 
е ефективна не е искажано објективно, од си-
те материјални аспекти, врз основа на ОСОКТ 
и ККО. 

 
10. Кај некои ангажмани за уверување, оценката 

или мерењето на предметната материја се из-
вршува од страна на одговорната странка, а 
информациите за предметната материја се во 
форма на тврдење на одговорната странка 
кое им е достапно на наменетите корисници. 
Овие ангажмани се нарекуваат „ангажмани 
засновани на тврдење“. Кај другите ангажмани 
за уверување, практичарот или директно ги 
врши оценката или мерењето на предметната 
материја, или добива изјава од одговорната 
странка која ја извршила оценката или мере-
њето која не им е достапна на наменетите ко-
рисници. Информациите за предметната ма-
терија им се обезбедуваат на наменетите ко-
рисници во извештајот за уверување. Овие 
ангажмани се нарекуваат „ангажмани за ди-
ректно известување“. 

 
11. Според оваа Рамка, постојат два вида на ан-

гажмани за уверување кои на практичарот му 
е дозволено да ги извршува: ангажман за раз-
умно уверување и ангажман за ограничено 
уверување. Целта на ангажманот за разумно 
уверување е намалување на ризикот на ан-
гажманот за уверување на ниво кое е прифат-

                                                 
4 „Интерна контрола – интегрирана рамка“ Одбор на спонзо-
рирачки организации на Комисијата Тредвеј (The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) - 
COSO. 
5 „Упатства за проценка на контролата – ККО принципи 
“Критериуми на контролниот одбор“ (Criteria of Control Board 
- CoCo), Канадски институт на овластени сметководители. 



ливо ниско во околностите на ангажманот6 ка-
ко основа за позитивна форма на изразување 
на заклучокот на практичарот. Целта на ан-
гажманот за ограничено уверување е намалу-
вање на ризикот на ангажманот за уверување 
на ниво кое е прифатливо во околностите на 
ангажманот, но каде што таквиот ризик е пого-
лем отколку оној кај ангажманот за разумно 
уверување, како основа за негативна форма 
на изразување на заклучокот на практичарот.  

 
Делокруг на Рамката 
 
12. Сите ангажмани кои ги извршува практичарот 

не се ангажмани за уверување. Други често 
извршувани ангажмани кои не се совпаѓаат со 
горенаведената дефиниција (и, според тоа, не 
се опфатени со оваа Рамка) ги вклучуваат: 
•  Ангажманите опфатени со Меѓународните 

стандарди за поврзани услуги, како што се 
ангажманите за договорени постапки и 
компилации на финансиски или други ин-
формации. 

•  Подготовката на даночни извештаи каде 
што не се изразува заклучок за искажува-
ње на уверување. 

•  Консултантски (или советодавни) ангаж-
мани7, како што се менаџерски и даночен 
консалтинг. 

 
13. Ангажманот за уверување може да биде дел 

од поголем ангажман, на пример кога консул-
тантски ангажман за стекнување на деловен 
ентитет вклучува барање за искажување на 
уверување во врска со минатите или идните 
финансиски информации. Во такви околности, 
оваа Рамка е релевантна само за делот од ан-
гажманот кој се однесува на уверувањето. 

 
14. Следниве ангажмани, кои можат да ја задово-

лат дефиницијата од точка 7, нема потреба да 
се извршуваат согласно оваа Рамка: 
(а) Ангажмани за сведочење при правни постап-

ки во врска со сметководството, ревизијата, 
оданочувањето или други прашања; и 

(б) Ангажмани кои вклучуваат професионал-
ни мислења, гледишта или текст од кои-
што корисникот може да извлече некое 
уверување, доколку е применливо сé од 
наведеното: 

                                                 
6 Околностите на ангажманот ги вклучуваат условите на ан-
гажманот, вклучувајќи го и тоа дали станува збор за ангаж-
ман за разумно уверување или ангажман за ограничено 
уверување, карактеристиките на предметната материја, 
критериумите кои ќе се применуваат, потребите на намене-
тите корисници, релевантните карактеристики на одговор-
ната странка и нејзиното опкружување и други прашања, на 
пример настани, трансакции, услови и практики кои би мо-
желе да имаат значаен ефект врз ангажманот. 
7 Консултантските ангажмани ги користат техничките вешти-
ни, образованието, набљудувањата, искуствата и познава-
њето на процесот на консалтинг на професионалниот сме-
тководител. Процесот на консалтинг е аналитички процес 
кој типично вклучува одредена комбинација на активности 
кои се однесуваат на: поставување на цели, изнаоѓање на 
факти, дефинирање на проблеми или можности, оценка на 
алтернативите, развивање на препораки вклучувајќи и дејс-
твија, соопштување на резултатите, а  понекогаш и импле-
ментирање и проследување. Извештаите (доколку се изда-
ваат) главно се напишани во наративен стил (или во „долга 
форма“). Генерално, извршената работа е наменета само 
за потребите и во полза на клиентот. Природата и делокру-
гот на работата се утврдени со договор помеѓу професио-
налниот сметководител и клиентот. Сите услуги кои ја ис-
полнуваат дефиницијата за ангажман за уверување не се 
консултантски ангажмани, туку ангажмани за уверување. 

(i) Таквите мислења, гледишта или тек-
стови се само споредни во однос на 
целокупниот ангажман; 

(ii) Сите објавени пишани извештаи се 
експлицитно ограничени за употреба 
само од страна на наменетите корис-
ници определени во извештајот; 

(iii) Според писмената спогодба со опре-
делените наменети корисници, ангаж-
манот не е наменет да биде ангажман 
за уверување; и 

(iv) Ангажманот не е претставен како ан-
гажман за уверување во извештајот 
на професионалниот сметководител. 

 
Извештаи за ангажмани кои не се за уверува-
ње 
 
15. Практичар кој известува за ангажман кој не е 

ангажман за уверување во делокругот на оваа 
Рамка, прави јасна разлика помеѓу тој изве-
штај и извештајот за уверување. За да не се 
збунат корисниците, извештајот кој не е изве-
штај за уверување одбегнува, на пример: 
•  Имликација на усогласеност со оваа рам-

ка, МСР, МСАП и МСАУ. 
•  Несоодветна употреба на зборовите „уве-

рување“, „ревизија“ или „проверка“. 
•  Вклучување на изјава која разумно би мо-

жела да биде погрешно протолкувана како 
заклучок наменет за зајакнување на сте-
пенот на доверба на наменетите корисни-
ци за исходот од оценката или мерењето 
на предметната материја во однос на кри-
териумите.  

 
16. Практичарот и одговорната странка може да 

се договорат да ги применуваат принципите 
на оваа Рамка на ангажман кога нема други 
наменети корисници освен одговорната стран-
ка, но кога се исполнети сите други услови од 
МСР, МСАП и МСАУ. Во такви случаи, изве-
штајот на практичарот вклучува изјава со која 
се ограничува употребата на извештајот на 
одговорната странка.  

 
Прифаќање на ангажманот 
 
17. Практичарот прифаќа ангажман за уверување 

само кога прелиминарните сознанија на пра-
ктичарот за околностите на ангажманот укажу-
ваат дека: 
(а) Ќе бидат исполнети релевантните етички 

барања, како што се независноста и про-
фесионалната компетентност, и 

(б) Ангажманот ги покажува сите од следните 
карактеристики: 
(i) Предметната материја е соодветна; 
(ii) Критериумите кои ќе се користат се 

погодни и им се достапни на намене-
тите корисници; 

(iii) Практичарот има пристап до достатни 
соодветни докази за поткрепување на 
неговиот заклучок; 

(iv) Заклучокот на практичарот, во форма 
која е соодветна или за ангажман за 
разумно уверување или за ангажман 
за ограничено уверување, ќе биде со-
држан во писмен извештај; и 

(v) Практичарот е задоволен дека постои 
рационална цел за ангажманот. Докол-
ку постои значајно ограничување на 
делокругот на работата на практичарот 



(види точка 55), не би било веројатно 
дека ангажманот има рационална цел. 
Исто така, практичарот може да верува 
дека странката која ангажира има на-
мера да го поврзе името на практича-
рот со предметната материја на несо-
одветен начин (види точка 61). 

Конкретни МСР, МСАП или МСАУ можат да 
вклучуваат дополнителни барања кои треба 
да бидат исполнети пред да се прифати ан-
гажманот. 

 
18. Кога потенцијален ангажман не може да се 

прифати како ангажман за уверување бидејќи 
не ги покажува сите карактеристики од прет-
ходната точка, странката која ангажира може 
да биде во можност да идентификува поина-
ков ангажман кој ќе ги задоволи потребите на 
наменетите корисници. На пример: 
(а) Ако оригиналните критериуми не се погод-

ни, ангажманот за уверување сеуште мо-
же да се изврши ако: 
(i) Странката која ангажира може да 

идентификува аспект од оригиналната 
предметна материја за кој овие крите-
риуми се погодни, а практичарот би 
можел да изврши ангажман за уверу-
вање во однос на тој аспект како пред-
метна материја според свое сопстве-
но право. Во вакви случаи, извештајот 
за уверување јасно покажува дека не 
е целосно поврзан со оригиналната 
предметна материја; или 

(ii) Може да се изберат или развијат ал-
тернативни критериуми погодни за 
оригиналната предметна материја. 

(б) Странката која ангажира може да побара 
ангажман кој не е ангажман за уверување, 
како што е консултантски ангажман или 
ангажман за договорени постапки. 

 
19. Со прифаќањето на ангажманот за уверува-

ње, практичарот не може да го измени тој ан-
гажман во ангажман кој не е за уверување, 
или од ангажман за разумно уверување во ан-
гажман за ограничено уверување без разумно 
оправдување. Промена во околностите која 
влијае врз барањата на наменетите корисни-
ци или недоразбирање во врска со природата 
на ангажманот вообичаено ќе оправда бара-
ње за промена на ангажманот. Ако се направи 
таква промена, практичарот не ги занемарува 
доказите кои биле добиени пред промената. 

 
Елементи на ангажман за уверување 
 
20. Во овој дел се разгледани следните елементи 

на ангажман за уверување: 
(а) Однос помеѓу три странки во кој е вклучен 

практичарот, одговорната странка и наме-
нетите корисници: 

(б) Соодветна предметна материја; 
(в) Погодни критериуми; 
(г) Достатни соодветни докази; и 
(д) Писмен извештај за уверување во форма 

соодветна на ангажман за разумно уверу-
вање или ангажман за ограничено уверу-
вање. 

 
Однос помеѓу три странки  
 
21. Ангажманите за уверување вклучуваат три од-

делни странки: практичар, одговорна странка 
и наменети корисници. 

22. Одговорната странка и наменетите корисници 
може да бидат од различни ентитети или од ист 
ентитет. Како пример за вториот случај, кај дво-
степена структура на одбор, надзорниот одбор 
може да бара уверување за информациите 
обезбедени од страна на управниот одбор на тој 
ентитет. Односот меѓу одговорната странка и 
наменетите корисници треба да биде согледан 
во контекст на конкретниот ангажман и може да 
се разликува од потрадиционално дефинирани-
те линии на одговорност. На пример, високиот 
менаџмент на ентитетот (наменетиот корисник) 
може да ангажира практичар заради извршува-
ње на ангажман за уверување за одреден ас-
пект од активностите на ентитетот кој е непо-
средна одговорност на пониското ниво на ме-
наџмент (одговорната странка), но за кој конеч-
на одговорност има високиот менаџмент. 

 
Практичар 
 
23. Терминот „практичар“ како што е употребен во 

оваа Рамка е поширок од терминот „ревизор“ 
како што е употребен во МСР и МСАП, кој се 
однесува само на практичарите кои вршат ан-
гажмани за ревизија или проверка во врска со 
историските финансиски информации. 

 
24. Од практичарот може да се побара да изврши 

ангажмани за уверување за широк опсег на 
предметни материи. Некои предметни материи 
може да бараат специјализирани вештини и зна-
ења кои ги надминуваат оние кои вообичаено ги 
поседува поединечниот практичар. Како што е 
забележано во точка 17 (а), практичарот не при-
фаќа ангажман ако прелиминарните сознанија 
за околностите на ангажманот покажуваат дека 
етичките барања во однос на професионалната 
компетентност нема да бидат задоволени. Во 
некои случаи ова барање може да биде задово-
лено од страна на практичарот со употреба на 
работа на лица од други професионални дис-
циплини, кои се нарекуваат експерти. Во вакви 
случаи, практичарот е задоволен дека лицата 
кои го извршуваат ангажманот заедно ги поседу-
ваат потребните вештини и знаење, како и дека 
практичарот има соодветно ниво на вклученост 
во ангажманот и разбирање на работата за која 
се користи експертот. 

 
Одговорна странка  
25. Одговорна странка е лицето (или лицата) кое: 

(а) Кај ангажман за директно известување, е 
одговорно за предметната материја; или 

(б) Кај ангажман заснован на тврдење, е одго-
ворно за информациите за предметната ма-
терија (тврдењето) и може да биде одговор-
но за предметната материја. Пример за тоа 
кога одговорната странка е одговорна и за 
информациите за предметната материја и 
за предметната материја е кога ентитетот 
ангажира практичар за извршување на ан-
гажман за уверување во врска со извештај 
кој го подготвил за своите сопствените пра-
ктики за одржливост. Пример за тоа кога од-
говорната странка е одговорна за информа-
циите за предметната материја, но не и за 
предметната материја, е кога државна орга-
низација ангажира практичар за извршува-
ње на ангажман за уверување во врска со 
извештај за практиките за одржливост на 
приватна компанија кој организацијата го 
подготвила и ќе им го диструбуира на наме-
нетите корисници. 



Одговорната странка може, но и не мора да 
биде странката која го ангажира практичарот 
(странката која ангажира). 

 
26. Одговорната странка вообичаено на практича-

рот му дава писмена изјава која врши оценка 
или мерење на предметната материја во од-
нос на идентификуваните критериуми, без 
разлика дали ќе им биде достапна како тврде-
ње на наменетите корисници. Кај ангажман за 
директно известување, практичарот можеби 
нема да може да добие ваква изјава кога 
странката која ангажира се разликува од одго-
ворната странка. 

 
Наменети корисници 
 
27. Наменетите корисници се лицето, лицата или 

групата на лица за кои практичарот го подго-
твува извештајот за уверување. Одговорната 
странка може да биде еден од наменетите ко-
рисници, но не и единствениот. 

 
28. Секогаш кога е изводливо, извештајот за уве-

рување се упатува до сите наменети корисни-
ци, но во некои случаи може да постојат и дру-
ги наменети корисници. Практичарот може да 
не е во состојба да ги идентификува сите оние 
кои ќе го читаат извештајот за уверување, 
особено кога постои голем број на луѓе кои 
имаат пристап до него. Во вакви случаи, осо-
бено кога можните читатели веројатно ќе има-
ат широк опсег на интереси за предметната 
материја, наменетите корисници може да би-
дат ограничени на главните иматели на удели 
со значајни и заеднички интереси. Наменети-
те корисници може да бидат идентификувани 
на различни начини, на пример преку договор 
помеѓу практичарот и одговорната странка 
или странката која ангажира, или со закон. 

 
 
29. Секогаш кога е изводливо, наменетите корис-

ници или нивните претставници се вклучени 
со практичарите и одговорната странка (и 
странката која ангажира доколку се разликува) 
во определувањето на барањата на ангажма-
нот. Сепак, без разлика на вклученоста на 
другите, и за разлика од ангажманот за дого-
ворени постапки (кој вклучува известување за 
наоди засновани на постапките, а не заклу-
чок): 
(а) Практичарот е одговорен за определува-

ње на природата, временскиот распоред и 
обемот на постапките; и 

(б) Од практичарот се бара да ги следи рабо-
тите за коишто практичарот ќе стане све-
сен коишто го наведуваат практичарот на 
прашањето за тоа дали треба да се извр-
ши материјална измена на информациите 
за предметната материја. 

 
30. Во некои случаи, наменетите корисници (на 

пример, банкарите и регулаторите) наметну-
ваат барање, или бараат од одговорната 
странка (или странката која ангажира доколку 
се разликува) да уреди ангажман за уверува-
ње кој ќе биде извршен за конкретна намена. 
Кога ангажманите се обликувани за конкретни 
наменети корисници или за конкретна намена, 
практичарот размислува за вклучување на 
ограничување во извештајот за уверување кое 
ја ограничува неговата употреба на тие корис-
ници или за таа намена. 

Предметна материја 
 
31. Предметната материја, и информациите за 

предметната материја, на даден ангажман за 
уверување може да заземат многу форми, ка-
ко на пример: 
•  Финансиски перформанси или услови (на 

пример, мината или идна финансиска со-
стојба, финансиски перформанси и парич-
ни текови) за коишто информациите за 
предметната материја може да бидат 
признавањето, мерењето, презентирање-
то и обелоденувањето претставени во фи-
нансиските извештаи. 

•  Нефинаниски перформанси или услови 
(на пример, перформанси на даден енти-
тет) за коишто информациите за предмет-
ната материја може да бидат клучните по-
казатели за ефикасноста и ефективноста. 

•  Физички карактеристики (на пример, капа-
цитет на даден објект) за коишто инфор-
мациите за предметната материја може 
да бидат документ за спецификација. 

•  Системи и процеси (на пример, интерна 
контрола на даден ентитет или систем на 
информациона технологија) за коишто ин-
формациите за предметната материја мо-
же да бидат тврдење за ефективноста. 

•  Однесување (на пример, корпоративно 
управување, усогласеност со регулатива-
та, практики за човечки ресурси) за кои-
што информациите за предметната мате-
рија може да бидат изјава за усогласеност 
или изјава за ефективност.  

 
32. Предметните материи имаат различни кара-

ктеристики, вклучувајќи го и степенот до кој-
што информациите за нив се квалитативни 
наспроти квантитативни, објективни наспроти 
субјективни, историски наспроти идни, а се од-
несуваат на дадена временска точка или по-
криваат даден период. Ваквите карактеристи-
ки влијаат врз: 
(а) Прецизноста со којашто предметната ма-

терија може да биде оценета или измере-
на во однос на критериумите; и 

(б) Убедливоста на расположивите докази. 
Извештајот за уверување ги забележува кара-
ктеристиките кои се особено релевантни за 
наменетите корисници. 

 
33. Соодветната предметна материја: 

(а) Може да се идентификува и може да биде 
конзистентно оценета или измерена во 
однос на идентификуваните критериуми; и 

(б) Е таква што информациите за истата мо-
же да бидат подложени на постапки за со-
бирање достатни соодветни докази за по-
ткрепување на заклучокот со разумно уве-
рување или ограничено уверување, како 
што е соодветно. 

 
Критериуми 
 
34. Критериумите се основните мерила кои се кори-

стат за оценка или мерење на предметната ма-
терија вклучувајќи ги и, кога е релевантно, ос-
новните мерила за презентирање и обелодену-
вање. Критериумите може да бидат формални, 
на пример при подготовувањето на финансиски-
те извештаи, критериуми може да бидат Меѓуна-
родните стандарди за финансиско известување 
или Меѓународните сметководствени стандарди 
за јавниот сектор; при известувањето за интер-



ните контроли, критериуми може да бидат вос-
поставената рамка за интерна контрола или по-
единечните контролни цели конкретно облику-
вани за ангажманот; а при известувањето за 
усогласеноста, критериуми може да бидат ва-
жечкиот закон, пропис или договор. Примери за 
помалку формални критериуми се внатрешно 
развиен кодекс на однесување или договорено 
ниво на перформанси (како бројот на пати за 
кои одреден одбор се очекува да се состане во 
текот на годината). 

 
35. Погодни критериуми се потребни за разумна 

конзистентна оценка или мерење на предметна-
та материја во контекст на професионалното 
расудување. Без рамката за повикување која-
што ја обезбедуваат погодните критериуми, се-
кој заклучок е отворен за индивидуално толкува-
ње и погрешно разбирање. Погодните критериу-
ми се чувствителни на контекстот, односно ре-
левантни за околностите на ангажманот. Дури и 
за една иста предметна материја може да по-
стојат различни критериуми. На пример, една 
одговорна странка би можела да го избере бро-
јот на поплаки од клиентите кои се решени на 
искажано задоволство на клиентот за предмет-
на материја на тоа колку клиентот е задоволен; 
друга одговорна странка би можела да го избе-
ре бројот на повторени набавки во текот на три-
те месеци по почетната набавка. 

 
36. Погодните критериуми ги покажуваат следни-

те карактеристики: 
(а) Релевантност: релевантните критериуми 

придонесуваат кон заклучоци кои помага-
ат при донесувањето на одлуки од страна 
на наменетите корисници. 

(б) Комплетност: критериумите се достатно 
комплетни кога релевантните фактори кои 
би можеле да влијаат врз заклучоците во 
контекст на околностите на ангажманот не 
се испуштени. Комплетните критериуми 
вклучуваат, кога е релевантно, основни ме-
рила за презентирање и обелоденување. 

(в) Веродостојност: веродостојните критериу-
ми овозможуваат разумна конзистентна 
оценка или мерење на предметната мате-
рија, вклучувајќи и, кога е релевантно, 
презентирање и обелоденување, кога се 
користат во слични околности од страна 
на слично квалификувани практичари. 

(г) Неутралност: неутралните критериуми 
придонесуваат кон заклучоци кои се осло-
бодени од пристрасност. 

(д) Разбирливост: разбирливите критериуми 
придонесуваат кон заклучоци кои се јасни, 
сеопфатни и кои не се подложни на значи-
телно различни толкувања. 

Оценката или мерењето на предметната матери-
ја врз основа на сопствените очекувања, расуду-
вања и поединечното искуство на практичарот не 
би претставувале погодни критериуми. 

 
37. Практичарот ја оценува погодноста на крите-

риумите за одреден ангажман со разгледува-
ње на тоа дали тие ги одразуваат горенаведе-
ните карактеристики. Релативната важност на 
секоја карактеристика за одреден ангажман е 
работа на расудување. Критериумите може да 
бидат или воспоставени или специјално раз-
виени. Воспоставени критериуми се оние кои 
се вградени во закони или прописи, или пак 
издадени од овластени или признаени тела на 
експерти кои следат транспарентен соодветен 

процес. Специјално развиени критериуми се 
оние кои се обликувани за целта на ангажма-
нот. Дали критериумите се воспоставени или 
специјално развиени влијае врз работата која-
што ја извршува практичарот за проценка на 
нивната погодност за одреден ангажман. 

 
38. Потребно е критериумите да им бидат достап-

ни на наменетите корисници за да им се овоз-
можи да разберат како е оценувана или изме-
рена предметната материја. Критериумите им 
се достапни на наменетите корисници на еден 
или повеќе од следниве начини:  
(а) Јавно. 
(б) Преку вклучување на јасен начин во пре-

зентирањето на информациите за пред-
метната материја. 

(в) Преку вклучување на јасен начин во изве-
штајот за уверување. 

(г) Преку општо разбирање, на пример крите-
риумот за мерење на времето во часови и 
минути. 

Критериумите може исто така да им бидат до-
стапни само на конкретни наменети корисни-
ци, на пример условите на даден договор, или 
критериуми издадени од страна на здружение 
во дејноста кои им се достапни само на оние 
кои се во дејноста. Кога идентификуваните 
критериуми им се достапни само на конкрет-
ните наменети корисници, или пак се реле-
вантни само за конкретна намена, употребата 
на извештајот за уверување е ограничена на 
тие корисници или за таа намена.8 

 
Докази 
 
39. Практичарот го планира и извршува ангажманот 

за уверување со став на професионален скепти-
цизам заради прибавување на достатни соод-
ветни докази за тоа дали информациите за 
предметната материја се ослободени од мате-
ријално погрешно прикажување. Практичарот ја 
разгледува материјалноста, ризикот од ангаж-
манот за уверување и квантитетот и квалитетот 
на достапните докази при планирањето и извр-
шувањето на ангажманот, особено при опреде-
лувањето на природата, временскиот распоред 
и обемот на постапките за собирање на докази.  

 
Професионален скептицизам  
 
40. Практичарот го планира и извршува ангажманот 

за уверување со став на професионален скептици-
зам признавајќи дека може да постојат околности 
кои предизвикуваат информациите за предметна-
та материја да бидат материјално погрешно при-
кажани. Став на професионален скептицизам зна-
чи дека практичарот прави критичка проценка, со 
испитувачки ум, на валидноста на прибавените до-
кази и е внимателен во врска со доказите кои се 
спротивни на или ја доведуваат во прашање веро-
достојноста на документите или изјавите на одго-
ворната странка. На пример, ставот на професио-
нален скептицизам е неопходен во текот на проце-
сот на ангажманот за да практичарот го намали 
ризикот од незабележување на сомнителни окол-

                                                 
8 Иако извештајот за уверување може да биде ограничен 
секогаш кога е наменет само за конкретни наменети корис-
ници или за конкретна намена, отсуството на ограничување 
во однос на конкретен читател или намена само по себе не 
укажува дека практичарот има законска одговорност во од-
нос на тој читател или за таа намена. Дали постои законска 
одгорност ќе зависи од околностите на секој случај и реле-
вантната јурисдикција. 



ности, од прекумерно генерализирање при извле-
кувањето на заклучоците од набљудувањата, како 
и од употреба на неточни претпоставки при опре-
делувањето на природата, временскиот распоред 
и обемот на постапките за собирање на докази и 
оценка на резултатите од истите. 

 
41. Ангажманот за уверување ретко вклучува дока-

жување на автентичноста на документацијата, 
ниту пак практичарот е обучен или пак од него се 
очекува да биде експерт за ваквото докажување 
на автентичноста. Сепак, практичарот ја разгле-
дува веродостојноста на информациите кои ќе се 
користат како докази, на пример фотокопиии, фа-
ксови, филмувани, дигитализирани или други 
електронски документи, вклучувајќи и разгледу-
вање на контролите над нивното подготвување и 
чување кога е релевантно. 

 
Достатност и соодветност на доказите 
 
42. Достатноста е мерка за квантитетот на дока-

зите. Соодветноста е мерка за квалитетот на 
доказите, односно, нивната релевантност и 
нивната веродостојност. Врз квантитетот на 
потребните докази влијае ризикот информаци-
ите за предметната материја да бидат мате-
ријално погрешно прикажани (колку што е по-
голем ризикот, толку повеќе докази веројатно 
ќе бидат потребни) како и квалитетот на ва-
квите докази (колку што е поголем квалитетот, 
толку помалку докази може да биде потреб-
ни). Според тоа, достатноста и соодветноста 
на доказите се меѓусебно поврзани. Сепак, са-
мото прибавување на повеќе докази нема да 
го надомести нивниот слаб квалитет. 

 
43. Врз веродостојноста на доказите влијаат нивниот 

извор и нивната природа, и таа зависи од поеди-
нечните околности во кои тие се добиени. Може 
да се прават генерализации за веродостојноста 
на различните видови на докази; сепак, таквите 
генерализации се подложни на важни исклучоци. 
Дури и кога се прибавуваат докази од извори кои 
за ентитетот се надворешни, може да постојат 
околности кои би можеле да влијаат врз веродо-
стојноста на добиените информации. На пример, 
доказите добиени од независен надворешен из-
вор може да не се веродостојни ако изворот не 
поседува доволно знаење. Иако се признава де-
ка може да постојат исклучоци, сепак може да би-
дат корисни следниве генерализации за веродо-
стојноста на доказите: 
•  Доказите се поверодостојни кога се доби-

ени од независни извори надвор од енти-
тетот. 

•  Доказите кои се генерирани интерно се 
поверодостојни кога поврзаните контроли 
се ефективни. 

• Доказите кои практичарот ги прибавува ди-
ректно (на пример, набљудување на приме-
ната на контролата) се поверодостојни од до-
казите кои се прибавени индиректно или пре-
ку заклучок (на пример, распрашување за 
примената на контролата). 

•  Доказите се поверодостојни кога постојат 
во документирана форма, без оглед на 
тоа дали се на хартија, во електронска 
форма или на друг медиум (на пример, за-
писник воден за време на состанокот е по-
веродостоен од последователна усна из-
јава за тоа за што било дискутирано). 

•  Доказите обезбедени преку оригинални 
документи се поверодостојни од доказите 
обезбедени преку фотокопии или факси-
мили.  

44. Практичарите вообичаено добиваат повеќе уве-
рување од конзистентните докази прибавени од 
различни извори или од различна природа откол-
ку од ставки на докази кои се разгледуваат пое-
динечно. Покрај тоа, прибавувањето на докази од 
различни извори или од различна природа може 
да укаже дека дадена поединечна ставка на до-
кази не е веродостојна. На пример, поткрепувач-
ките информации добиени од извор независен од 
ентитетот може да го зголемат уверувањето кое 
практичарот го добива од дадена изјава од одго-
ворната странка. Наспроти тоа, кога доказите до-
биени од еден извор се неконзистентни со оние 
кои се добиени од друг, практичарот утврдува кои 
дополнителни постапки за собирање на докази 
се потребни за решавање на неконзистентноста. 

 
45. Кога станува збор за прибавување на доволни 

соодветни докази, вообичаено е потешко да 
се добие уверување за информациите за 
предметната материја коишто покриваат да-
ден период отколку за информациите за пред-
метната материја во дадена временска точка. 
Покрај тоа, заклучоците за процесите вооби-
чаено се ограничени на периодот којшто е по-
криен со ангажманот; практичарот не дава 
заклучок за тоа дали процесот ќе продолжи да 
функционира на конкретниот начин во иднина.  

 
46. Практичарот го зема предвид односот помеѓу 

трошокот за прибавување на докази и корисноста 
на добиените информации. Сепак, прашањето за 
инволвираната тешкотија или расход само по се-
бе не претставува валидна основа за изоставува-
ње на дадена постапка за собирање на докази за 
којашто не постои алтернатива. Практичарот при-
менува професионално расудување и професио-
нален скептицизам при оценката на квантитетот 
и квалитетот на доказите, па според тоа и на нив-
ната достатност и соодветност, за поткрепување 
на извештајот за уверување. 

 
 
Материјалност 
 
47. Материјалноста е релевантна кога практичарот 

ја определува природата, временскиот распо-
ред и обемот на постапките за собирање на до-
кази, како и при проценка на тоа дали информа-
циите за предметната материја се ослободени 
од погрешно прикажување. При разгледувањето 
на материјалноста, практичарот разбира и про-
ценува кои фактори би можеле да влијаат врз 
одлуките на наменетите корисници. На пример, 
кога идентификуваните критериуми дозволуваат 
варијации во презентирањето на информациите 
за предметната материја, практичарот размис-
лува за тоа како усвоеното презентирање би мо-
жело да влијае врз одлуките на наменетите ко-
рисници. Материјалноста се разгледува во кон-
текст на квантитативни и квалитативни фактори, 
како што се релативната големина, природата и 
обемот на ефектот на овие фактори врз оценка-
та или мерењето на предметната материја, како 
и интересите на наменетите корисници. Процен-
ката на материјалноста и релативната важност 
на квантитативните и квалитативните фактори 
кај конкретен ангажман се работа за расудува-
ње на практичарот. 

 
 
Ризикот на ангажманот за уверување  
 
48. Ризикот на ангажманот за уверување е 

ризик дека практичарот ќе изрази несоод-
ветен заклучок кога инфомациите за пред-
метната материја се материјално погреш-



но прикажани.9 Кај ангажман за разумно уве-
рување, практичарот го намалува ризикот на 
ангажманот за уверување на прифатливо ни-
ско ниво во околностите на ангажманот за да 
добие разумно уверување како основа за по-
зитивна форма на изразување на заклучокот 
на практичарот. Нивото на ризикот на ангаж-
манот за уверување е повисоко кај ангажман 
за ограничено уверување отколку кај ангаж-
ман за разумно уверување поради различна-
та природа, временски распоред или обем на 
постапките за собирање на докази. Сепак, кај 
ангажман за ограничено уверување, комбина-
цијата на природата, временскиот распоред и 
обемот на постапките за собирање на докази 
е најмалку достатна за да практичарот добие 
ниво на уверување кое има значење како ос-
нова за негативна форма на изразување. За 
да има значење, нивото на уверување добие-
но од страна на практичарот веројатно ќе ја 
зајакне довербата на наменетите корисници 
за информациите за предметната материја до 
степен кој е јасно повеќе од безначаен.  

49. Општо земено, ризикот на ангажманот за уве-
рување може да биде претставен преку след-
ниве компоненти, иако не сите од овие компо-
ненти ќе бидат неопходно присутни или зна-
чајни за сите ангажмани за уверување:  
(a) Ризикот дека информациите за предметна-

та материја се материјално погрешно прика-
жани, којшто за возврат е составен од:  
(i) Инхерентен ризик: подложноста на ин-

формациите за предметната материја 
на материјално погрешно прикажува-
ње, под претпоставка дека не постојат 
поврзани контроли; и 

(ii) Контролен ризик: ризик дека материја-
ното погрешно прикажување кое би 
можело да се јави нема да биде спре-
чено, или откриено и корегирано, на 
навремена основа преку поврзаните 
интерни контроли. Кога контролниот 
ризик е релевантен за предметната 
материја, секогаш ќе постои извесен 
контролен ризик поради инхерентните 
ограничувања на обликот и функциони-
рањето на интерната контрола; и 

(б) Ризик од неоткривање: ризик дека практи-
чарот нема да открие материјално  по-
грешно прикажување коешто постои.  

Степенот до којшто практичарот ја разгледува се-
која од овие компоненти зависи од околностите 
на ангажманот, особено од природата на пред-
метната материја и од тоа дали се извршува ан-
гажман за разумно или за ограничено уверување.  

Природа, временски распоред и обем на постап-
ки за собирање на докази  
50. Точната природа, временски распоред и обем 

на постапките за собирање на докази ќе се 
разликуваат од еден до друг ангажман. Тео-
ретски, можен е неограничен број на варија-

                                                 
9 (а) Ова го вклучува ризикот, кај оние ангажмани за директ-
но известување кога информациите за предметната мате-
рија се презентирани само во заклучокот на практичарот, 
дека практичарот несоодветно ќе заклучи дека предметната 
материја, од сите материјани аспекти, е усогласена со кри-
териумите, на пример: „Според наше мислење, интерната 
контрола е ефективна, од сите материјални аспекти, врз ос-
нова на XYZ критеруми.“ 
(б) Покрај ризикот на ангажманот за уверување, практичарот е 
изложен и на ризикот од изразување на несоодветен заклучок 
кога информациите за предметната материја не се матетријално 
погрешно прикажани, како и на ризиците од загуба од судски 
спор, негативен публицитет или други настани кои се јавуваат во 
врска со предметната материја за која се известува. Овие ризи-
ци не се дел од ризикот на ангажманот за уверување.  

ции на постапките за собирање на докази. Се-
пак, во практиката, тешко е тие да се сооп-
штат јасно и недвосмислено. Практичарот се 
обидува да ги соопшти јасно и недвосмислено 
и ја користи формата која е соодветна за ан-
гажман за разумно уверување или за ангаж-
ман за ограничено уверување10. 

51. „Разумно уверување“ е концепт кој се однесу-
ва на акумулирање на доказите кои се неоп-
ходни за практичарот да донесе заклучок во 
однос на информациите за предметната мате-
рија земени како целина. За да биде во пози-
ција да изрази заклучок во позитивна форма 
потребна кај ангажманот за разумно уверува-
ње, практичарот треба да прибави достатни 
соодветни докази како дел од повторлив, си-
стематски процес на ангажирање кој вклучува: 
(а) Стекнување на разбирање за предметна-

та материја и другите околности на ангаж-
манот коешто, во зависност од предмет-
ната материја, вклучува стекнување на 
разбирање за интерната контрола; 

(б) Врз основа на тоа разбирање, проценка 
на ризиците дека информациите за пред-
метната материја може да бидат матери-
јално погрешно прикажани; 

(в) Одговарање на проценетите ризици, вклу-
чувајќи и развивање на сеопфатни одгово-
ри, како и определување на природата, 
временскиот распоред и обемот на пона-
тамошните постапки; 

(г) Извршување на понатамошни постапки кои-
што се јасно поврзани со идентификуваните 
ризици, користејќи комбинација од инспекци-
ја, набљудувањe, конфирмирање, повторно 
пресметување, повторно извршување, ана-
литички постапки и распрашување. Ваквите 
понатамошни постапки вклучуваат суштин-
ски постапки вклучувајќи и, кога е применли-
во, добивање на поткрепувачки информации 
од извори кои се независни од одговорната 
странка, и во зависност од природата на 
предметната материја, тестови на оператив-
ната ефективност на контролите; и  

(д) Вреднување на достатноста и соодветно-
ста на доказите.  

52. „Разумно уверување“ е помалку од апсолутно 
уверување. Намалувањето на ризикот на ан-
гажманот за уверување на нула е многу ретко 
остварливо или исплатливо како резултат на 
фактори како што се следниве: 
•  Користење на селективно тестирање. 
•  Инхерентни ограничувања на интерната 

контрола. 
•  Фактот дека голем дел од доказите кои му 

се достапни на практичарот се убедливи, 
а не конклузивни. 

•  Користење на расудување при собирање 
и вреднување на доказите и формирање 
на заклучоци врз основа на тие докази. 

•  Во некои случаи, карактеристиките на 
предметната материја кога се оценува 
или мери во однос на идентификуваните 
критериуми.  

53. Ангажманите како за разумно, така и за ограниче-
но уверување бараат примена на вештини и тех-
ники за уверување и собирање на достатни соод-
ветни докази како дел од повторлив, систематски 

                                                 
10 Кога информациите за предметната материја се составе-
ни од даден број на аспекти, за секој аспект можат да бидат 
дадени одделни заклучоци. Иако не сите заклучоци треба 
да се поврзани со исто ниво на постапки за собирање на 
докази,  секој заклучок се изразува во форма која е соод-
ветна или на ангажман за разумно уверување или на ангаж-
ман за ограничено уверување. 



процес на ангажирање кој вклучува стекнување на 
разбирање за предметната материја и другите 
околности на ангажманот. Природата, временски-
от распоред и обемот на постапките за собирање 
на достатни соодветни докази кај ангажманот за 
ограничено уверување се сепак намерно ограни-
чени во однос на ангажманот за разумно уверува-
ње. За некои предметни материи, може да посто-
јат конкретни соопштенија кои обезбедуваат упат-
ства за постапките за собирање на достатни соод-
ветни докази за ангажман за ограничено уверува-
ње. На пример, МСАП 2400 „Ангажмани за провер-
ка на финансиските извeштаи“ утврдува дека до-
статни соодветни докази за проверка на финани-
ските извештаи се прибавуваат првенствено преку 
аналитички постапки и распрашувања. Во отсус-
тво на релевантни соопштенија, постапките за со-
бирање на достатни соодветни докази ќе се разли-
куваат во зависност од околностите на ангажма-
нот, поконкретно, предметната материја, и потре-
бите на наменетите корисници и странката која ан-
гажира, вклучувајќи ги и релевантните временски и 
трошочни ограничувања. Како за ангажманите за 
разумно уверување, така и за ангажманите за 
ограничено уверување, доколку практичарот стане 
свесен за работа која го наведува на поставување 
на прашање за тоа дали на информациите за 
предметната материја треба да им бидат направе-
ни материјални измени, практичарот ја следи таа 
работа преку извршување на други постапки кои се 
достатни да му овозможат да подготви извештај.  

Квантитет и квалитет на расположивите докази  
54. Врз квантитетот или квалитетот на расположи-
вите докази влијаат: 

(а) Карактеристиките на предметната материја и 
информациите за предметната материја. На 
пример, би можеле да се очекуваат помалку 
објективни докази кога информациите за 
предметната материја се насочени кон идни-
ната, а не кон минатото (види точка 32); и 

(б) Околностите на ангажманот кои не се каракте-
ристики на предметната материја, кога дока-
зите за кои би можело разумно да се очекува 
да постојат не се достапни поради, на пример, 
временскиот распоред на назначување на 
практичарот, политиката за задржување на 
документите на ентитетот или ограничување 
наметнато од одговорната странка. 

Вообичаено, расположивите докази ќе бидат 
убедливи, а не конклузивни.  
55. Заклучокот без резерва не е соодветен за ни-

еден вид на ангажман за уверување во случај 
на материјално ограничување на делокругот 
на работа на практичарот, односно кога: 
(а) Околностите го спречуваат практичарот 

да прибави докази кои се потребни за на-
малување на ризикот на ангажманот за 
уверување на соодветното ниво; или 

(б) Одговорната странка или странката која анга-
жира наметнува ограничување кое го спречу-
ва практичарот да прибави докази кои се по-
требни за намалување на ризикот на ангаж-
манот за уверување на соодетното ниво. 

 
Извештај за уверување  
56. Практичарот обезбедува писмен извештај кој 

содржи заклучок кој го изразува уверувањето 
кое е добиено за информациите за предмет-
ната материја. МСР, МСАП и МСАУ ги опреде-
луваат основните елементи на извештаите за 
уверување. Покрај тоа, практичарот ги разгле-
дува другите одговорности за известување, 
вклучувајќи го и комуницирањето со оние кои 
се одговорни за управувањето кога е соодвет-
но да се стори тоа. 

57. Кај ангажман заснован на тврдење, заклучокот 
на практичарот може да биде напишан како: 

(а) Во однос на тврдењето на одговорната 
странка (на пример: „Според наше мислење, 
тврдењето на одговорната странка дека 
интерната контрола е ефективна, од сите ма-
теријални аспекти, врз основа на XYZ крите-
риуми, е објективно прикажано“); или 

(б) Директно во однос на предметната мате-
рија и критериумите (на пример: „Според 
наше мислење, интерната контрола е 
ефективна, од сите материјални аспекти, 
врз основа на XYZ критериуми“). 

Кај ангажман за директно известување, заклучо-
кот на практичарот е напишан  директно во однос 
на предметната материја и критериумите.  

 
58. Кај ангажман за разумно уверување, практичарот го 

изразува заклучокот во позитивна форма, на при-
мер: „Според наше мислење, интерната контрола е 
ефективна, од сите материјални аспекти, врз осно-
ва на XYZ критериуми“. Оваа форма на изразува-
ње искажува „разумно уверување“. По извршување-
то на постапките за собирање на докази со таква 
природа, временски распоред и обем кои се разум-
ни земајќи ги предвид карактеристиките на пред-
метната материја и останатите релевантни околно-
сти на ангажманот кои се опишани во извештајот за 
уверување, практичарот прибавил достатни соод-
ветни докази за намалување на ризикот на ангаж-
манот за уверување на прифатливо ниско ниво. 

 
59. Кај ангажман за ограничено уверување, практича-

рот го изразува заклучокот во негативна форма, на 
пример: „Врз основа на нашата работата опишана 
во овој извештај, не забележавме ништо што пре-
дизвикува да веруваме дека интерната контрола 
не е ефективна, од сите материјални аспекти, врз 
основа на XYZ критериуми“. Оваа форма на изра-
зување искажува ниво на „ограничено уверување“ 
кое е пропорционално на нивото на постапките на 
практичарот за собирање на докази земајќи ги 
предвид карактеристиките на предметната мате-
рија и другите околности на ангажманот опишани 
во извештајот за уверување.  

60. Практичарот не изразува заклучок без резер-
ва за било кој вид на ангажман за уверување 
кога постојат следните околности и, според 
расудувањето на практичарот, ефектот на ра-
ботата е или може да биде материјален: 
(а) Постои ограничување на делокругот на рабо-

тата на практичарот (види точка 55). Практи-
чарот изразува заклучок со резерва или воз-
држување од заклучок во зависност од тоа 
колку материјално или распространето е огра-
ничувањето. Во некои случаи, практичарот 
размислува за повлекување од ангажманот. 

(б) Во оние случаи каде што: 
(i) Заклучокот на практичарот е напишан во 

однос на тврдењето на одговорната стран-
ка, а тоа тврдење не е објективно прикажа-
но, од сите материјални аспекти; или 

(ii) Заклучокот на практичарот е напишан 
директно во однос на предметната 
материја и критериумите, а информа-
циите за предметната материја се ма-
теријално погрешно прикажани,11  

                                                 
11 Во оние ангажмани за директно известување каде што 
информациите за предметната материја се презентирани 
само во заклучокот на практичарот, а практичарот заклучу-
ва дека предметната материја не е, од сите материјални ас-
пекти, усогласена со критреиумите, на пример: „Според на-
ше мислење, освен за (...) , интерната контрола е ефектив-
на, од сите материјални аспекти, врз основа на XYZ крите-
риуми“, ваков заклучок исто така ќе се смета дека е со ре-
зерва  (или неповолен како што е соодветено). 



практичарот изразува заклучок со резерва или 
неповолен заклучок во зависност од тоа колку 
материјална или распространета е работата.  

(в) Кога по прифаќањето на ангажманот ќе би-
де откриено дека критериумите се непогод-
ни или дека предметната материја е несо-
одветна за ангажман за уверување. Пра-
ктичарот изразува: 
(i) Заклучок со резерва или неповолен 

заклучок во зависност од тоа колку 
материјална или распространета е ра-
ботата, кога постои веројатност дека 
непогодните критериуми или несоод-
ветната предметна материја ќе ги на-
ведат наменетите корисници на по-
грешни заклучоци; или 

(ii) Заклучок со резерва или воздржување 
од заклучок во зависност од тоа колку 
материјална или распространета е ра-
бота, во другите случаи. 

Во некои случаи, практикатот размислува 
за повлекување од ангажманот.  
 
Несоодветна употреба на името на практича-
рот 
 
61. Практичарот е поврзан со предметната мате-

рија кога практичарот известува за информаци-
ите за таа предметна материја или се согласу-
ва да го користи името на практичарот кај про-
фесионална поврзаност со таа предметна ма-
терија. Ако практичарот не е поврзан на таков 
начин, трети странки не можат да претпостават 
одговорност на практичарот. Ако практичарот 
дознае дека некоја странка несоодветно го ко-
ристи името на практичарот во врска со пред-
метната материја, практичарот бара странката 
да престане да го прави тоа. Практичарот исто 
така разгледува и кои други чекори може да би-
дат потребни, како што е информирање на си-
те познати трети странки корисници за несоод-
ветната употреба на името на практичарот или 
барање на правен совет. 

 
Перспектива на јавниот сектор  
 
1. Оваа рамка е релевантна за сите професио-

нални сметководители во јавниот сектор 
кои се независни од ентитетот за кој извр-
шуваат ангажмани за уверување. Кога про-
фесионалните сметководители во јавниот 
сектор не се независни од ентитетот за кој 
тие го извршуваат ангажманот за уверува-
ње, треба да се усвои упатството од фус-
нота 1. 

Додаток 
 

Разлики меѓу ангажманите за разумно уверува-
ње и ангажманите за ограничено уверување 

 
Овој Додаток ги резимира разликите помеѓу ангажма-
ните за разумно уверување и ангажманите за ограни-
чено уверување разгледани во Рамката (видете ги 
посебно точките на кои постои повикување).  
 

Вид на 
ангажман 

Цел Постапки за соби-
рање на докази12 

Извештај 
за уверу-

вање 
Ангаж-
ман за 
разумно 
уверува-
ње  

Намалува-
ње на ризи-
кот на ан-
гажманот 
за уверува-
ње  на при-

Прибавени се до-
статни соодветни 
докази како дел од 
систематскиот про-
цес на ангажманот 
кој вклучува: 

Опис на 
околно-
стите на 
ангажма-
нот и по-
зитивна

                                                 
12 Детално разгледување на барањата за собирање на до-
кази е можно само во рамките на МСАУ за конкретни пред-
метни материи.  

фатливо 
ниско ниво 
во околно-
стите на 
ангажма-
нот, како 
основа за 
позитивна 
форма на 
изразување 
на заклучо-
кот на пра-
ктичарот 
(точка 11). 

 
•  Стекнување 

на разбирање 
за околности-
те на ангаж-
манот; 
 

•  Проценка на 
ризиците; 

 
•  Одговарање 

на проценети-
те ризици; 

 
•  Извршување 

на поната-
мошни по-
стапки кори-
стејќи комби-
нација од инс-
пекција, наб-
људување, 
конфирмира-
ње, повторно 
пресметува-
ње, повторно 
извршување, 
аналитички 
постапки и 
распрашува-
ње. Ваквите 
понатамошни 
постапки 
вклучуваат 
суштински по-
стапки, вклу-
чувајќи и, кога 
е применли-
во, добивање 
на поткрепу-
вачки инфор-
мации, и за-
висно од при-
родата на 
предметната 
материја, те-
стови на опе-
ративната 
ефективност 
на контроли-
те; и 

 
•  Вреднување 

на прибавени-
те докази 
(точки 51 и 
52) 

 

форма на 
изразува-
ње на зак-
лучокот 
(точка 58) 

 
Вид на 

ангажман 
Цел Постапки за соби-

рање на докази12 
Извештај 
за уверу-

вање 
Ангаж-
ман за 
ограни-
чено уве-
рување  

Намалува-
ње на ризи-
кот  на ан-
гажманот 
за уверува-
ње на ниво 
кое е при-
фатливо во 
околности-
те на ан-
гажманот, 
но каде 
што тој ри-
зик е пого-
лем од оној 
кај ангаж-
ман за раз-
умно уверу-
вање, како 
основа за 
негативна 
форма на 
изразување 
на заклучо-
кот на пра-
ктичарот 
(точка 11) 

Прибавени се до-
статни соодветни 
докази како дел од 
систематскиот 
процес на ангаж-
манот кој вклучува 
стекнување на 
разбирање за 
предметната мате-
рија и другите 
околности на ан-
гажманот, но каде 
што постапките се 
намерно ограниче-
ни во однос на ан-
гажман за разумно 
уверување (точка 
53)  

Опис на 
околно-
стите на 
ангажма-
нот и не-
гативна 
форма на 
изразува-
ње на зак-
лучок 
(точка 59) 
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Меѓународниот стандард за контрола на квалите-
тот (МСКК) 1, Контрола на квалитетот за фир-
ми кои вршат ревизии и проверки на историски 
финансиски информации, и други ангажмани за 
уверување и поврзани услуги треба да се чита во 
контекст на Предговорот на Меѓународните 
стандарди за контрола на квалитетот, ревизи-
ја, уверување и поврзани услуги, којшто ја опреде-
лува примената и важењето на МСКК.  
 
Вовед 
 
1. Целта на овој Меѓународен стандард за кон-

трола на квалитетот (МСКК) е да воспостави 
стандарди и обезбеди упатство за одговорно-
ста на фирмата за нејзин систем на контрола 
на квалитетот за ревизии и проверки на исто-
риски финансиски информации и за други ан-
гажмани за уверување и поврзани услуги. Овој 
МСКК треба да се чита заедно со дел А и дел 
Б на Кодексот за етика на професионални 
сметководители на МФС (Кодексот на МФС).  

 
2. Дополнителни стандарди и упатство за одго-

ворностите на персоналот на фирмата за по-
стапките на контрола на квалитетот за специ-
фични видови на ангажмани се дадени во дру-
ги соопштенија на Одборот за меѓународни 
стандарди за ревизија и уверување (ОМСРУ). 
На пример, Меѓународниот стандард за реви-
зија (МСР) 220, Контрола на квалитетот за 
ревизии на историски финансиски информа-
ции, воспоставува стандарди и обезбедува 
упатство за постапки на контрола на квалите-
тот за ревизии на историски финансиски ин-
формации. 

 
                                                      
* Овој МСКК и МСР 220 (ревидиран), ‘‘Контрола на квалитет 
за ревизии на историски финансиски информации‘‘ доведоа 
до согласни измени и дополнувања во МСР 620, ‘‘Користе-
ње на работата на експерт‘‘. Овие измени и дополнувања 
се одразени во Додатокот на МСР 620 и стапуваат во сила 
за ревизии на финансиски извештаи за периодите кои поч-
нуваат на или по 15 јуни 2005 година.  

3. Фирмата треба да воспостави систем на 
контрола на квалитетот дизајниран да 
обезбедува разумно уверување дека фир-
мата и нејзиниот персонал се придржуваат 
кон професионалните стандарди и закон-
ските и регулаторни барања и дека изве-
штаите издадени од фирмата или партне-
рите на ангажманот се соодветни во окол-
ностите. 

 
4. Системот на контрола на квалитетот се состои 

од политики дизајнирани за постигнување на 
целите поставени во точка 3 и постапките не-
опходни за имплементирање и следење на 
усогласеноста со тие политики. 

 
5. Овој МСКК се применува од страна на сите 

фирми. Природата на политиките и постапки-
те развиени од поединечни фирми за усогла-
сеност кон овој МСКК ќе зависи од различни 
фактори какви што се големината и оператив-
ните карактеристики на фирмата и дали е таа 
дел од мрежа. 

 
Дефиниции 
 
6. Во овој МСКК следните термини го имаат зна-

чењето опишано подолу: 
(а) “Партнер на ангажманот” – партнерот или 

друго лице во фирмата кое е одговорно за 
ангажманот и неговото извршување и за 
извештајот кој е издаден во името на фир-
мата, и кој, доколку се бара, го има соод-
ветното овластување од некое професио-
нално, правно или регулаторно тело. 

(б) “Проверка на контрола на квалитетот на 
ангажманот“ е процес кој е дизајниран да 
обезбедува објективна оценка, пред да се 
издаде извештајот, на значајните расуду-
вања кои ги направил тимот на ангажма-
нот и заклучоците кои тие ги постигнале 
при формулирање на извештајот. 

(в) “Проверувач на контролата на квалитетот 
на ангажманот“ – е партнер, друго лице во 
фирмата, соодветно квалификувано над-
ворешно лице или тим сочинет од такви 
поединци со достатно и соодветно искус-
тво и овластување за објективно оценува-
ње, пред да биде издаден извештајот, на 
значајните расудувања кои ги направил 
тимот на ангажманот и заклучоците кои ги 
постигнале при формулирање на изве-
штајот. 

(г) “Тим на ангажманот“ – целиот персонал 
кој го извршува ангажманот, вклучувајќи 
експерти со кои фирмата склучила догово-
ри во врска тој ангажман. 

(д) “Фирма“ – самостоен практичар, партнерс-
тво, корпорација или друг ентитет на про-
фесионални сметководители. 

(ѓ) “Инспекција“ - во врска со комплетирани 
ангажмани, постапки дизајнирани да при-
бавуваат докази за придржувањето на ти-
мовите на ангажманот кон политиките и 
постапките на фирмата за контрола на 
квалитетот. 

(е) “Ентитет кој котира на берза“ *– е ентитет 
чии хартии од вредност, сопственички или 
должнички,  котираат на признаена берза 
на хартии од вредност, или се тргувало со 
нив според прописите на признаена берза 
на хартии од вредност или друго еквива-
лентно тело. 

                                                      
* Како што е дефинирано во Кодексот за етика на професи-
онални сметководители на МФС. 



(ж) “Следење“ – процес кој опфаќа постојано 
разгледување и оценување на системот 
на контрола на квалитетот во фирмата, 
вклучувајќи и периодична инспекција на 
избрани комплетирани ангажмани, дизај-
ниран да овозможи фирмата да добива 
разумно уверување дека нејзиниот систем 
на контрола на квалитетот дејствува ефе-
ктивно. 

(з) “Умрежена фирма‘‘ *– ентитет кој се наоѓа 
под заедничка контрола, сопственост или 
менаџмент на фирмата или кој било енти-
тет така што разумна и информирана тре-
та странка која ги познава сите релевант-
ни информации разумно би заклучила де-
ка е дел од фирмата од национален или 
меѓународен аспект. 

(ѕ) “Партнер“ – секој поединец со овластува-
ње да ја обврзе фирмата во поглед на из-
вршувањето на ангажман за професио-
нални услуги. 

(и) “Персонал“ – партнери и вработени. 
(ј) “Професионални стандарди“ - Стандарди 

на ОМСРУ за ангажмани, како што е де-
финирано во “Предговорот на меѓународ-
ните стандарди за контрола на квалите-
тот, ревизија, уверување и поврзани услу-
ги“ на ОМСРУ и релевантните етички ба-
рања, кои вообичаено ги опфаќаат дел А 
и дел Б на Кодексот на МФС и релевант-
ните национални етички барања. 

(к) “Разумно уверување“ – во контекст на овој 
МСКК, високо, но не апсолутно ниво на 
уверување. 

(л) “Вработени“ – професионалци, кои не се 
партнери, вклучувајќи и експерти кои ги 
вработува фирмата. 

(љ) “Соодветно квалификувано надворешно 
лице“ – поединец надвор од фирмата со 
способности и компетентност да дејствува 
како партнер на ангажманот, на пример 
партнер на друга фирма, или вработен (со 
соодветно искуство) на или професионал-
но сметководствено тело чии членови мо-
же да вршат ревизии и проверки на исто-
риски финансиски информации или други 
ангажмани за уверување или поврзани ус-
луги, или на организација која обезбедува 
релевантни услуги на контрола на квали-
тетот.  

 
Елементи на системот на контрола на квалитет 
 
7. Системот на контрола на квалитетот во 

фирмата треба да вклучува политики и по-
стапки кои го разгледуваат секој од след-
ниве елементи: 
(а) Одговорности на лидерите за квалитет 

во рамките на фирмата. 
(б) Етички барања. 
(в) Прифаќање и продолжување на одно-

сот со клиентот и специфични ангажма-
ни. 

(г) Човечки ресурси. 
(д) Извршување на ангажман. 
(е) Следење. 
 

8. Политиките и постапките на контролата на 
квалитетот треба да бидат документирани 
и соопштени на персоналот на фирмата. 

                                                      
* Како што е дефинирано во Кодексот за етика на професи-
онални сметководители на МФС. 

Таквата комуникација ги опишува политиките 
и постапките на контрола на квалитетот и це-
лите за кои тие се дизајнирани да ги постигнат 
и ја вклучува пораката дека секој поединец 
има лична одговорност за квалитетот и од не-
го се очекува да се придржува кон тие полити-
ки и постапки. Покрај тоа, фирмата ја призна-
ва важноста на добивање на повратна инфор-
мација од персоналот за нејзиниот систем на 
контрола на квалитетот. Затоа фирмата го 
охрабрува својот персонал да ги соопштува 
своите погледи или размислувања за праша-
ња поврзани со контролата на квалитетот. 

 
Одговорности на лидерите за квалитетот во 
рамките на фирмата 
 
9. Фирмата треба да воспостави политики и 

постапки дизајнирани да промовираат ин-
терна култура која почива на признавање-
то дека квалитетот е суштински во извршу-
вањето на ангажманите. Таквите политики 
и постапки треба да бараат главниот извр-
шен директор на фирмата (или еквивалент) 
или, доколку е соодветно, управниот од-
бор на партнерите на фирмата (или еквива-
лент) да ја преземат крајната одговорност 
за системот на контрола на квалитетот во 
фирмата. 

 
10. Лидерите на фирмата и примерите кои ги да-

ва значајно влијаат на интерната култура на 
фирмата. Промовирањето на интерна култура 
ориентирана кон квалитет зависи од јасни, 
конзистентни и зачестени дејствија и пораки 
од сите нивоа на менаџментот на фирмата, 
нагласувајќи ги политиките и постапките на 
фирмата за контрола на квалитетот и барање-
то да се: 
(а) Извршува работа која се придржува кон 

професионални стандарди и регулирач-
ки и законски барања; и  

(б) Издаваат извештаи кои се соодветни во 
околностите. 

Таквите дејствија и пораки поттикнуваат кул-
тура која признава и наградува високо квали-
тетна работа. Тие може да бидат соопштени 
преку семинари за обука, состаноци, форма-
лен или неформален дијалог, изјави за миси-
јата, билтени или меморандуми. Тие се вклу-
чени во интерната документација и материја-
лите за обука на фирмата, како и во постапки-
те за оценување на партнерот и вработените 
така што тие ќе го поддржат и ќе го поткрепат 
погледот на фирмата за важноста на квалите-
тот и како, практично, тој да биде постигнат. 

11. Од посебна важност е потребата лидерите на 
фирмата да признаат дека деловната страте-
гија на фирмата е предмет на најважното ба-
рање за фирмата да остварува квалитет во 
сите ангажмани кои ги извршува. Според тоа: 
(а) Фирмата ги распределува своите мена-

џерски одговорности така што комерци-
јалните надоместоци да не бидат поваж-
ни од квалитетот на извршената работа;  

(б) Политиките и постапките на фирмата 
кои го разгледуваат оценувањето на ра-
ботењето, надоместокот и унапредува-
њето (вклучувајќи и систем на награду-
вање) на нејзиниот персонал, се дизајни-
рани да ја демонстрираат најважната  
посветеност на фирмата на квалитет; и 

(в) Фирмата посветува доволно ресурси за 
подобрување, документирање и поддр-
шка на своите политики и постапки за 
контрола на квалитетот. 



12. Лицето или лицата со оперативна одговор-
ност за системот на контрола на квалите-
тот на фирмата која им е доделена од стра-
на на главниот извршен директор или 
управувачкиот одбор на партнери, треба 
да имаат достатно и соодветно искуство и 
способност и неопходно овластување, за 
да преземат таква одговорност. 

 
13. Достатното и соодветно искуство и способ-

ност им овозможува на одговорното лице или 
лица да ги идентификуваат и разберат праша-
њата поврзани со контролата на квалитетот и 
да развијат соодветни политики и постапки. 
Неопходното овластување им овозможува на 
лицето или лицата да ги имплементираат тие 
политики и постапки. 

 
Етички барања 
 
14. Фирмата треба да воспостави политики и 

постапки дизајнирани да и обезбедуваат 
разумно уверување дека фирмата и нејзи-
ниот персонал се придржуваат на реле-
вантните етички барања. 

 
15. Етичките барања кои се однесуваат на реви-

зии и проверки на историски финансиски ин-
формации и други ангажмани за уверување и 
поврзани услуги вообичаено се состојат од 
дел А и дел Б на Кодексот на МФС заедно со 
националните барања кои се поограничувач-
ки. Кодексот на МФС ги воспоставува основни-
те принципи за професионална етика кои 
вклучуваат: 
(а) Интегритет;  
(б) Објективност; 
(в) Професионална компетентност и долж-

но внимание; 
(г) Доверливост; и 
(д) Професионално однесување. 

 
16. Дел Б на Кодексот на МФС вклучува концепту-

ален пристап кон независноста во ангажмани-
те за уверување кој ги зема во предвид зака-
ните по независноста, прифатената заштита  
и јавниот интерес.  

 
17. Политиките и постапките на фирмата ги наг-

ласуваат основните принципи кои се посебно 
поттикнати преку (а) лидерството на фирмата, 
(б) образование и обука, (в) следење и (г) про-
цес на справување со неусогласеноста. Неза-
висноста во ангажманите за уверување е тол-
ку значајна така што е посебно разгледана во 
точките 18 - 27 подолу. Тие точки треба да се 
читаат заедно со Кодексот на МФС. 

 
Независност 
 
18. Фирмата треба да воспостави политики и 

постапки дизајнирани да обезбедуваат раз-
умно уверување дека фирмата, нејзиниот 
персонал и, каде што е применливо, други 
кои подлежат на барањата за независност 
(вклучувајќи и експерти со кои фирмата 
склучила договор и персонал на умрежена 
фирма), ја одржуваат независноста каде 
што се бара со Кодексот на МФС и нацио-
налните етички барања. Таквите политики 
и постапки треба да и овозможат на фир-
мата да: 

(а) Му ги соопштува на персоналот нејзини-
те барања за независност и каде што е 
применливо, на други кои подлежат на 
нив; и 

(б) Ги идентификува и оценува околности-
те и односите кои создаваат закани по 
независноста, и да презема соодветно 
дејствие за да се елиминираат тие зака-
ни или да се намалат на прифатливо ни-
во преку користење на заштита или, до-
колку се смета за соодветно, да се пов-
лече од ангажманот. 

 
19. Такви политики и постапки треба да бара-

ат:  
(а) Партнерите на ангажманот да и обез-

бедуваат на фирмата релевантни ин-
формации за ангажманите со клиенти, 
вклучувајќи го и делокругот на услу-
гите, за да и овозможат на фирмата 
да го оценува севкупното влијание, 
доколку постои, врз барањата за не-
зависност;  

(б) Персоналот веднаш да ја извести 
фирмата за околности и односи кои 
создаваат закана по независноста за 
да биде преземено соодветно дејс-
твие; и 

(в) Собирање и соопштување на реле-
вантни информации на соодветниот 
персонал за да: 

(i) Фирмата и нејзиниот персонал мо-
жат веднаш да утврдат дали тие ги 
задоволуваат барањата за независ-
ност;  

(ii) Фирмата може да ги чува и ажурира 
нејзините евиденции кои се однесу-
ваат на независноста; и 

(iii) Фирмата може да преземе соодвет-
но дејствие за идентификуваните 
закани по независноста. 

20. Фирмата треба да воспостави политики и 
постапки дизајнирани за да и овозможува-
ат разумно уверување дека таа е известена 
за неисполнување на барањата за независ-
ност и да и овозможат да преземе соодвет-
ни дејствија за да се разрешат таквите си-
туации. Политиките и постапките треба да 
вклучуваат барања за: 
(а) Сите кои подлежат на барањата за не-

зависност веднаш да ја информираат 
фирмата за прекршување на независ-
носта за кое тие станале свесни;  

(б) Фирмата веднаш да им ги соопшти 
идентификуваните прекршувања на 
тие политики и постапки на: 

(i) Партнерот на ангажманот кој, заед-
но со фирмата, треба да го разгле-
да прекршувањето; и 

(ii) Друг ревизорски персонал во фир-
мата и тие кои подлежат на барања-
та за независност коишто треба да 
преземат соодветно дејствие; и 

(в) Веднаш да се информира фирмата, 
доколку е неопходно, од страна на 
партнерот на ангажманот и другите 
поединци на кои се повикува подточ-
ка (б) (ii) за дејствијата преземени за 
да се разреши прашањето, така што 
фирмата може да утврди дали таа 
треба да преземе понатамошно дејс-
твие. 



21. Сеопфатно упатство за заканите по независ-
носта и заштитата, вклучувајќи и примена во 
специфични ситуации, е поставено во делот 8 
на Кодексот на МФС. 

 
22. Фирма која добива известување за прекршу-

вање на политики и постапки на независноста 
веднаш им ги соопштува релевантните ин-
формации на партнерите на ангажманот, дру-
ги лица во фирмата доколку е соодветно и, ка-
де што е применливо, експертите со кои фир-
мата склучила договор и персоналот на умре-
жена фирма, за соодветно дејствие. Соодвет-
но дејствие од страна на фирмата и релевант-
ниот партнер на ангажманот вклучува приме-
на на соодветни заштити за елиминирање на 
заканите или за нивно намалување на при-
фатливо ниво, или повлекување од ангажма-
нот. Покрај тоа, фирмата обезбедува едукаци-
ја за независноста на персоналот од кој се ба-
ра да биде независен. 

 
23. Најмалку еднаш годишно, фирмата треба 

да добие писмена конфирмација за придр-
жување кон политиките и постапките за не-
зависност од целиот персонал на фирмата 
од кој се бара да биде независен според 
Кодексот на МФС и националните етички 
барања. 

 
24. Писмената конфирмација може да биде во 

хартиена или во електронска форма. Со доби-
вање на конфирмација и преземање на соод-
ветно дејствие по информација која укажува 
на непридржување, фирмата ја демонстрира 
важноста која и ја придава на независноста и 
го прави прашањето актуелно и впечатливо за 
нејзиниот персонал. 

 
25. Кодексот на МФС ја разгледува фамилијарно-

ста како закана која може да настане со кори-
стење на ист поискусен персонал на ангажман 
за уверување во текот на подолг временски 
период и заштитата која може да биде соод-
ветна за справување со таквата закана. Спо-
ред тоа, фирмата треба да воспостави по-
литики и постапки:  
(а) Кои ги поставуваат критериумите за 

утврдување на потребата од заштита 
за да се намали заканата од фамили-
јарност на прифатливо ниво кога се 
користи ист поискусен персонал на 
ангажман за уверување во текот на 
подолг временски период; и 

(б) За сите ревизии на финансиски изве-
штаи на ентитети кои котираат на бер-
за, да се бара ротација на партнерот 
на ангажманот после определен пери-
од во согласност со Кодексот на МФС 
и националните етички барања кои се 
порестриктивни. 

 
26. Користење на ист поискусен персонал на ан-

гажмани за уверување во текот на пролонги-
ран период може да создаде закана од фами-
лијарност или на друг начин да се намали ква-
литетот во извршувањето на ангажманот. За-
тоа, фирмата воспоставува критериуми за 
утврдување на потребата од заштита за да се 
справи со оваа закана. При утврдувањето на 
соодветни критериуми, фирмата разгледува 
прашања како што се (а) природата на ангаж-

манот, вклучувајќи го и степенот до кој тој пов-
лекува прашања од јавен интерес и (б) должи-
ната на услугата на поискусниот персонал на 
ангажманот. Примери на заштита вклучуваат 
ротирање на поискусниот персонал или бара-
ње за проверка на контролата на квалитетот 
на ангажманот. 

 
27. Кодексот на МФС признава дека заканата од 

фамилијарност е особено релевантна во кон-
текстот на ревизии на финансиски извештаи 
на ентитетите кои котираат на берза. За тие 
ревизии Кодексот на МФС бара ротирање на 
партнерот на ангажманот после однапред 
определен период, вообичаено не подолг од 
седум години, и обезбедува соодветни стан-
дарди и упатство. Националните барања мо-
же да определуваат пократки периоди на ро-
тација.  

 
Прифаќање и продолжување на односи со кли-
ентот и специфични ангажмани 
 
28. Фирмата треба да воспостави политики и 

постапки за прифаќање и продолжување 
на односи со клиентот и специфични ан-
гажмани, обликувани да обезбедуваат раз-
умно уверување дека фирмата ќе преземе 
или продолжи само односи и ангажмани за 
кои таа: 
(а) Го разгледала интегритетот на клиен-

тот и не постои информација која би 
водела кон заклучок дека на клиентот 
му недостасува интегритет;  

(б) Е компетентна да го врши ангажманот 
и има способност, време и ресурси да 
го направи тоа; и 

(в) Може да се придржува кон етичките 
барања. 

Фирмата треба да прибавува такви инфор-
мации колку што смета дека е неопходно 
во околностите пред прифаќање на ангаж-
ман со нов клиент, кога одлучува дали да 
продолжи некој постоен ангажман и кога се 
разгледува прифаќање на нов ангажман со 
постоен клиент. Таму каде биле идентифи-
кувани проблеми и фирмата одлучила да 
прифати или продолжи однос со клиентот 
или специфичен ангажман, таа треба да до-
кументира како биле разрешени прашања-
та. 
 

29. Во поглед на интегритетот на клиентот, пра-
шањата кои фирмата ги разгледува вклучува-
ат, на пример: 
•  Идентитетот и деловната репутација на 

главните сопственици, клучниот менаџ-
мент и поврзаните странки на клиентот и 
тие кои се одговорни за негово управува-
ње. 

•  Природата на работењето на клиентот, 
вклучувајќи ги неговите деловни практики. 

•  Информации кои се однесуваат на ставот 
на главните сопственици на клиентот, 
клучниот менаџмент и тие кои се одговор-
ни за негово управување, околу прашања 
како што се агресивното толкување на 
сметководствени стандарди и опкружува-
њето на интерната контрола. 



•  Дали клиентот е агресивен во одржување 
на хонорарите на фирмата колку што е 
можно пониско. 

•  Индикација за несоодветно ограничување 
на делокругот на работата. 

•  Индикација дека клиентот би можел да би-
де вовлечен во перење на пари или други 
криминални активности. 

•  Причините за предложеното назначување 
на фирмата и неназначување на претход-
ната фирма. 

Степенот на знаењето кое фирамата ќе го има 
во поглед на интегритетот на клиентот вооби-
чаено ќе расте во рамките на тековниот однос 
со тој клиент. 
 

30. Информации кои ги добива фирмата по такви 
прашања може да доаѓаат од, на пример: 
•  Комуникација со сегашни или претходни 

обезбедувачи на професионални сметко-
водствени услуги на клиентот во соглас-
ност со Кодексот на МФС и разговори со 
трети странки. 

•  Распрашување на друг персонал на фир-
мата или трети странки како што се банка-
ри, правни советници и колеги од дејно-
ста. 

•  Пребарување на релевантни бази на по-
датоци. 

 
31. При разгледување дали фирмата има способ-

ност, компетентност, време и ресурси да пре-
земе нов ангажман од нов или постоен клиент, 
фирмата ги проверува специфичните барања 
на ангажманот и постојниот партнер и профи-
лот на персоналот на сите релевантни нивоа. 
Прашањата кои фирмата ги разгледува вклу-
чуваат дали: 
•  Персоналот на фирмата поседува знаење 

за релевантните дејности или предметни 
прашања; 

•  Персоналот на фирмата има искуство со 
релевантните регулаторни или барања за 
известување, или способност ефективно 
да се здобие со неопходните вештини и 
знаења; 

•  Фирмата има доволно персонал со неоп-
ходните способности и компетентност; 

•  Има експерти на располагање, доколку е 
потребно; 

•  Поединци кои ги исполнуваат критериуми-
те и барањата за квалификуваност да вр-
шат проверка на контролата на квалите-
тот на ангажманот се на располагање, ка-
де што е применливо; и 

•  Фирмата е способна да го комплетира ан-
гажманот во рамките на крајниот рок за 
известување. 

 
32. Фирмата исто така разгледува дали прифаќа-

ње на ангажман од нов или постоен клиент 
може да предизвика фактички или потенција-
лен конфликт на интереси. Таму каде што е 
идентификуван потенцијален конфликт, фир-
мата разгледува дали е соодветно да го при-
фати ангажманот. 

 
33. Одлучувањето дали да се продолжи односот 

со клиентот вклучува разгледување на значај-
ни прашања кои произлегле за време на те-
ковниот или претходни ангажмани и нивните 

импликации за продолжувањето на односот. 
На пример, клиентот може да почнал да го 
проширува своето деловно работење во об-
ласт каде фирмата не го поседува неопходно-
то знаење или стручност. 

34. Кога фирмата добива информации кои ин-
формации доколку биле на располагање 
порано би довеле до тоа да го одбие ан-
гажманот, политиките и постапките за про-
должување на ангажманот и односот со 
клиентот, треба да вклучуваат разгледува-
ње на:  
(а) Професионалните и законските одго-

ворности кои се применуваат во 
околностите, вклучувајќи дали постои 
барање фирмата да го известува ли-
цето или лицата кои го направиле 
назначувањето или во некои случаи, 
регулаторните власти; и 

(б) Можноста за повлекување од ангаж-
манот или и од ангажманот и од одно-
сот со клиентот. 

 
35. Политиките и постапките за повлекување од 

ангажманот или и од ангажманот и од односот 
со клиентот, разгледуваат прашања кои го 
вклучуваат следново:  
•  Разговор со соодветното ниво на менаџ-

ментот на клиентот и оние кои се одговор-
ни за негово управување, за соодветното 
дејствие кое фирмата може да го преземе 
врз основа на релевантните факти и окол-
ности. 

•  Доколку фирмата утврди дека е соодветно 
да се повлече, да се разговара со соод-
ветното ниво на менаџментот на клиентот 
и оние кои се одговорни за негово управу-
вање, за повлекувањето од ангажманот 
или и од ангажманот и од односот со кли-
ентот и причините за повлекувањето. 

•  Да се земе предвид дали постои професи-
онално, регулаторно или законско барање 
фирмата да остане или фирмата да ги из-
вести регулаторните власти за повлекува-
њето од ангажманот или и од ангажманот 
и од односот со клиентот, заедно со при-
чините за повлекувањето. 

•  Документирање на значајни прашања, 
консултации, заклучоци и основите за зак-
лучоците.  

 
Човечки ресурси 
 
36. Фирмата треба да воспостави политики и 

постапки дизајнирни за да и овозможат 
разумно уверување дека таа има достатно 
персонал со способност, компетентност и 
посветеност на етичките принципи неоп-
ходни за извршување на нејзините ангаж-
мани во согласност со професионалните 
стандарди и регулаторните и законските 
барања, и да и овозможи на фирмата или 
партнерите на ангажманите да издаваат из-
вештаи кои се соодветни во околностите. 

 
37. Таквите политики и постапки упатуваат на 

следните прашања поврзани со персоналот: 
(а) Регрутирање; 
(б) Оценка на работењето; 
(в) Способности; 
(г) Компетентност; 



(д) Развој во кариерата; 
(ѓ)    Унапредување; 
(е) Надоместок; и 
(ж) Проценка на потребите на персоналот. 
Разгледувањето на овие прашања и овозмо-
жува на фирмата да го утврди бројот и кара-
ктеристиките на поединци кои се бараат за ан-
гажманите на фирмата. Процесот на регрути-
рање во фирмата вклучува постапки кои и по-
магаат на фирмата да избере поединци со ин-
тегритет и со капацитет да развијат способно-
сти и компетентност коишто се неопходни за 
извршување на работата на фирмата.  

 
38. Способностите и компетентноста се развива-

ат преку различни методи вклучувајќи го след-
ново: 
•  Професионално обрзование. 
•  Континуиран професионален развој, вклу-

чувајќи обука. 
•  Работно искуство. 
•  Подучување од страна на поискусниот 

персонал, на пример, на други членови на 
тимот на ангажманот. 

 
39. Постојаната компетентност на персоналот на 

фирмата зависи во значајна мера од соодвет-
ното ниво на континуиран професионален 
развој за персоналот да го одржува нивното 
знаење и способности. Затоа фирмата во неј-
зините политики и постапки ја нагласува по-
требата за континуирана обука на сите нивоа 
на персонал на фирмата и ги обезбедува не-
опходните ресурси за обука и помош за да му 
овозможи на персоналот да ги развива и одр-
жува бараните способности и компетентност. 
Кога нема на располагање интерни технички и 
ресурси за обука, или заради било која друга 
причина, фирмата може да користи погодно 
квалификувано надворешно лице за таа цел. 

 
40. Постапките на фирмата за оценка на работе-

њето, за надоместок и унапредување даваат 
должно признание и награда за развојот и 
одржувањето на компетентноста и посветено-
ста на етичките принципи. Поконкретно, фир-
мата: 
(а) Го прави персоналот свесен за очекува-

њата на фирмата, во поглед на работе-
њето и етичките принципи; 

(б) Му обезбедува на персоналот оценка на, 
и советување за работењето, напредо-
кот и развојот во кариерата; и 

(в) Му помага на персоналот да разбере де-
ка унапредување на позиции со поголе-
ма одговорност зависи, покрај другото, 
од квалитетот на работењето и придржу-
вањето кон етичките принципи и дека 
непридржувањето кон политиките и по-
стапките на фирмата може да резултира 
во дисциплинска мерка; 

 
41. Големината и околностите на фирмата ќе вли-

јаат на структурата на процесот на оценување 
на работењето на фирмата. Помалите фирми, 
посебно, да употребуваат понеформални ме-
тоди на оценка на работењето на нивниот 
персонал. 

Назначување на тимови на ангажманот 
 
42. Фирмата треба да додели одговорност за 

секој ангажман на партнерот на ангажма-
нот. Фирмата треба да воспостави полити-
ки и постапки со кои се бара да: 
(а) Се соопшти идентитетот и улогата на 

партнерот на ангажманот на клучните 
членови на менаџментот на клиентот 
и тие кои се одговорни за негово 
управување; 

(б) Партнерот на ангажман ги има соод-
ветните способности, компетентност, 
овластување и време за извршување 
на улогата; и 

(в) Одговорностите на партнерот на ан-
гажманот се јасно дефинирани и со-
општени на тој партнер; 

 
43. Политиките и постапките вклучуваат системи 

на следење на работната норма и расположи-
воста на партнерите на ангажманот, за да им 
се овозможи на овие поединци да имаат до-
статно време за соодветно да ги исполнат 
своите одговорности. 

 
44. Фирмата треба исто така да назначува со-

одветен персонал со неопходните способ-
ности, компетентност и време за вршење 
на ангажмани во согласност со професио-
налните стандарди и регулаторните и за-
конските барања, и да и овозможи на фир-
мата или партнерите на ангажманот да из-
дадат извештаи кои се соодветни во окол-
ностите. 

 
45. Фирмата воспоставува постапки за проценка 

на способностите и компетентноста на нејзи-
ниот персонал. Способностите и компетентно-
ста се разгледуваат кога се назначуваат тимо-
ви на ангажманот и при определувањето на 
потребното ниво на надзор, вклучувајќи го 
следново: 
•  Разбирање на и практично искуство со ан-

гажмани од слична природа и сложеност 
преку соодветна обука и учество. 

•  Разбирање на професионалните стандар-
ди и регулаторните и законските барања. 

•  Соодветно техничко знаење, вклучувајќи 
познавање на релевантна информациона 
технологија. 

•  Познавање на релевантните дејности во 
кои работат клиентите. 

•  Способност да применува професионално 
расудување. 

•  Разбирање на политиките и постапките на 
фирмата за контрола на квалитетот. 

 
Извршување на ангажманот 
 
46. Фирмата треба да воспостави политики и 

постапки дизајнирани да обезбедуваат раз-
умно уверување дека ангажманите се извр-
шени во согласност со професионалните 
стандарди и регулаторните и законските 
барања и дека фирмата или партнерот на 
ангажманот издаваат извештаи кои се со-
одветни во околностите. 

47. Фирмата преку нејзините политики и постапки 
настојува да воспостави конзистентност во 
квалитетот на извршување на ангажманот. 



Ова често се постигнува преку пишани или 
електронски прирачници, софтверски алатки 
или други форми на стандардизирана доку-
ментација и упатства за дејноста или за спе-
цифични предметни прашања. Разгледаните 
прашања го вклучуваат следново: 
•  Како тимовите на ангажманот се инфор-

мираат за ангажманот за да стекнат раз-
бирање за целите на нивната работа. 

•  Процеси за придржување кон применливи 
стандарди за ангажманот.  

•  Процеси на надгледување на ангажманот, 
обука и подучување на персоналот. 

•  Методи на проверка на извршената рабо-
та, направените значајни расудувања и 
формата на извештајот кој треба да биде 
издаден. 

•  Соодветна документација за извршената 
работа и временскиот распоред и обемот 
на проверката. 

•  Процеси за ажурирање на сите политики и 
постапки. 

 
48. Важно е сите членови на тимот на ангажманот 

да ги разбираат целите на работата која тие 
треба да ја извршат. Соодветна тимска рабо-
та и обука се неопходни за да им се помогне 
на понеискусните членови на тимот на ангаж-
манот јасно да ги разбираат целите на доде-
лената работа. 

 
49. Надзорот го вклучува следново:  

•  Следење како напредува ангажманот. 
•  Разгледување на способностите и компе-

тентноста на поедини членови на тимот 
на ангажманот, дали тие имаат доволно 
време да ја спроведуваат својата работа, 
дали ги разбираат нивните инструкции и 
дали работата е извршена во согласност 
со планираниот пристап кон ангажманот. 

•  Разгледување на значајни прашања кои 
произлегуваат во текот на ангажманот, 
разгледувајќи го нивното значење и соод-
ветно модифицрање на планираниот при-
стап. 

•  Идентификување на прашања за консул-
тација или разгледување од поискусните 
членови на тимот на ангажманот во текот 
на ангажманот. 

 
50. Одговорностите за проверка се утврдуваат 

врз основа според која поискусните членови 
на тимот, вклучувајќи го партнерот на ангаж-
манот, ја проверуваат работата извршена од 
понеискусните членови на тимот. Проверува-
чите разгледуваат дали: 
(а) Работата била извршена во согласност 

со професионални стандарди и регула-
торни и законски барања; 

(б) Значајни прашања биле покренати за 
понатамошно разгледување;  

(в) Биле направени соодветни консултации 
и дали заклучоците како резултат на тоа 
биле документирани и имплементирани; 

(г) Постои потреба да се ревидира приро-
дата, временскиот распоред и обемот на 
извршената работа; 

(д) Извршената работа ги поддржува по-
стигнатите заклучоци и е соодветно до-
кументирана; 

(ѓ)   Прибавените докази се достатни и соод-
ветни за да се поткрепи извештајот; и 
(е) Целите на постапките на ангажманот се 

постигнати.  
 
Консултација 
 
51. Фирмата треба да воспостави политики и 

постапки дизајнирани да обезбедуваат раз-
умно уверување дека: 
(а) Била направена соодветна консулта-

ција за тешки или спорни прашања; 
(б) Има на располагање доволно ресурси 

со кои се овозможува да се направи 
соодветна консултација;  

(в) Природата и делокругот на таквите 
консултации се документирани; и 

(г) Заклучоците како резултат на консул-
тациите се документирани и импле-
ментирани. 

 
52. Консултацијата вклучува дискусија, на соод-

ветно професионално ниво, со поединци во 
рамките на фирмата или надвор од неа кои 
имаат специјализирана стручност да решава-
ат тешко или спорно прашање. 

 
53. Консултацијата користи соодветни ресурси за 

истражување како и заедничкото искуство и 
техничката стручност на фирмата. Консулта-
цијата помага да се промовира квалитет и да 
се подобри примената на професионалното 
расудување. Фирмата настојува да воспоста-
ви култура во која консултацијата се признава 
како силна страна и го охрабрува персоналот 
да се консултира за тешки и спорни прашања. 

 
54. Ефективна консултација со други професио-

налци бара да на тие кои се консултирани им 
бидат дадени сите релевантни факти кои ќе 
им овозможат да дадат информирани совети 
за технички, етички или други прашања. По-
стапките за консултација бараат консултација 
со тие кои имаат соодветно знаење, сениор-
ност и искуство во рамките на фирмата (или 
каде што е применливо, надвор од фирмата) 
за значајни технички, етички или други праша-
ња и соодветно документирање и имплемен-
тација на заклучоците како резултат на кон-
султациите. 

 
55. Фирмата која има потреба да се консултира 

екстерно, на пример, фирма без соодветни 
внатрешни ресурси, може да користи совето-
давни услуги обезбедени од (а) други фирми, 
(б) професионални и регулаторни тела, или 
(в) комерцијални организации кои обезбедува-
ат релевантни услуги на контрола на квалите-
тот. Пред да се договорат такви услуги, фир-
мата разгледува дали надворешниот обезбе-
дувач е соодветно квалификуван за таа цел. 

 
56. Документацијата за консултации со други про-

фесионалци кои вклучуваат тешки или спорни 
прашања е договорена од двете страни, од 
поединецот кој бара консултација и консулти-
раниот поединец. Документацијата е достатно 
комплетна и детална за да овозможи разбира-
ње на: 
(а) Прашањето за кое била побарана кон-

султација; и 



(б) Резултатите од консултацијата, вклучу-
вајќи какви било преземени одлуки, ос-
новата за тие одлуки и како истите биле 
имплементирани;  

 
Разлики во мислење 
 
57. Фирмата треба да воспостави политики и 

постапки за справување со и решавање на 
разлики во мислење во рамките на тимот 
на ангажманот, со оние кои се консултира-
ни и, каде што е применливо, помеѓу парт-
нерот на ангажманот и проверувачот на 
контролата на квалитетот на ангажманот. 
Постигнатите заклучоци треба да бидат до-
кументирани и имплементирани. 

 
58. Таквите постапки потикнуваат идентификува-

ње на разлики во мислење во рана фаза, 
обезбедуваат јасни упатства во врска со пос-
ледователните чекори кои ќе треба да се пре-
земат и бараат документирање на решението 
за разликите и на имплементацијата на по-
стигнатите заклучоци. Извештајот не треба 
да биде издаден се додека не се реши пра-
шањето. 

 
59. Фирма која користи соодветно квалификувано 

надворешно лице за извршување на провер-
ката на контролата на квалитетот на ангажма-
нот, признава дека може да се појават разли-
ки во мислење и воспоставува постапки за 
разрешување на тие разлики, на пример, пре-
ку консултирање со друг практичар или фир-
ма, или професионално или регулаторно те-
ло. 

 
Проверка на контролата на квалитетот на ан-
гажманот 
 
60. Фирмата треба да воспостави политики и 

постапки кои бараат, за соодветни ангаж-
мани, проверка на контролата на квалите-
тот на ангажманот која обезбедува обје-
ктивно оценување на значајните расудува-
ња кои што ги направил тимот на ангажма-
нот и постигнатите заклучоци при форму-
лирањето на извештајот. Таквите политики 
и постапки треба да:  
(а) Бараат проверка на контролата на ква-

литетот на ангажманот за сите ревизии 
на финансиски извештаи на ентитети 
кои котираат на берза;  

(б) Воспоставуваат критериуми според 
кои сите други ревизии и проверки на 
историски финансиски информации и 
други ангажмани за уверување и повр-
зани услуги треба да бидат оценети за 
да се утврди дали треба да биде извр-
шена проверка на контролата на ква-
литетот на ангажманот; и 

(в) Бараат проверка на контролата на ква-
литетот на ангажманот за сите ангаж-
мани кои ги исполнуваат критериуми-
те воспоставени согласно подточка 
(б). 

 
61. Политиките и постапките на фирмата треба 

да бараат комплетирање на проверката на 
контролата на квалитетот на ангажман 
пред да биде издаден извештајот.  

62. Критериуми кои фирмата ги разгледува кога 
утврдува кои ангажмани, покрај ревизии на 
финансиски извештаи на ентитети кои котира-
ат на берза, треба да бидат предмет на про-
верка на контролата на квалитетот на ангаж-
манот го вклучуваат следново: 
•  Природата на ангажманот вклучувајќи го 

степенот до кој тој вклучува прашање од 
јавен интерес; 

•  Идентификација на невообичаени околно-
сти или ризици во ангажман или група на 
ангажмани; 

•  Дали законите или прописите бараат про-
верка на контролата на квалитетот на ан-
гажманот. 

 
63. Фирмата треба да воспостави политики и 

постапки кои ги поставуваат: 
(а) Природата, временскиот распоред и 

обемот на проверката на контролата 
на квалитетот на ангажманот; 

(б) Критериуми за квалификуваност на 
проверувачите на контролата на ква-
литетот на ангажманот; и 

(в) Барања за документирање на провер-
ката на контролата на квалитетот на 
ангажманот. 

 
Природа, временски распоред и обем на провер-
ката на контролата на квалитетот на ангаж-
манот 

 
64. Проверката на контролата на квалитетот на 

ангажманот вообичаено вклучува дискусија со 
партнерот на ангажманот, проверка на финан-
сиските извештаи или други информации за 
предметни прашања и извештајот, и посебно, 
разгледување дали извештајот е соодветен. 
Таа, исто така, вклучува проверка на избрани 
работни документи кои се однесуваат на зна-
чајните расудувања кои ги направил тимот на 
ангажман и заклучоците кои тие ги постигна-
ле. Обемот на проверката зависи од сложено-
ста на ангажманот и ризикот дека извештајот 
може да не биде соодветен во околностите. 
Проверката не ги намалува одговорностите на 
партнерот на ангажманот.  

 
65. Проверката на контролата на квалитетот на 

ангажманот за ревизија на финансиски изве-
штаи вклучува разгледување на следново: 
•  Оценката на тимот на ангажманот за неза-

висноста на фирмата во однос на специ-
фичниот ангажман. 

•  Значајни ризици идентификувани во текот 
на ангажманот и како е одговорено на тие 
ризици. 

•  Направените расудувања, посебно во од-
нос на материјалноста и значајните ризи-
ци. 

•  Дали се случиле соодветни консултации 
за прашања кои вклучуваат разлики во 
мислење или други тешки или спорни пра-
шања и заклучоците кои произлегеле од 
тие консултации. 

•  Значајноста и карактерот на корегираните 
и некорегираните погрешни прикажувања 
идентификувани во текот на ангажманот. 

•  Прашања кои треба да му бидат соопште-
ни на менаџментот и на оние кои се одго-
ворни за управување и, каде што е при-



менливо, на други странки како што се ре-
гулаторните тела. 

•  Дали работните документи избрани за 
проверка ја рефлектираат извршената ра-
бота во поглед на значајните расудувања 
и ги поддржуваат постигнатите заклучоци. 

•  Соодветноста на извештајот кој треба да 
биде издаден. 

Проверките на контролата на квалитетот на 
ангажмани кои не се ревизија на финансиски 
извештаи на ентитети кои котираат на берза 
може, во зависност од околностите, да вклучу-
ваат некои или сите од тие разгледувања. 
 

66. Проверувачот на контролата на квалитетот на 
ангажманот ја извршува проверката на навре-
мена основа во соодветни фази во текот на 
ангажманот за значајните прашања да може 
веднаш да бидат разрешени на задоволство 
на проверувачот пред да се издаде извешта-
јот. 

 
67. Кога проверувачот на контролата на квалите-

тот на ангажманот дава препораки кои партне-
рот на ангажманот не ги прифаќа и прашање-
то не е разрешено на задоволство на прове-
рувачот, извештајот не се издава се додека 
прашањето не се разреши следејќи ги постап-
ките на фирмата за справување со разлики во 
мислење. 

 
Критериуми за квалификуваност на проверува-
чите на контролата на квалитетот на ангаж-
манот 
 
68. Политиките и постапките на фирмата треба 

да го разгледуваат назначувањето на про-
верувачи на контролата на квалитетот на 
ангажманот и да ја утврдат нивната квали-
фикуваност преку: 
(а) Техничките квалификации кои се ба-

раат за извршување на улогата, вклу-
чувајќи го неопходното искуство и ов-
ластување; и 

(б) Степенот до кој проверувачот на кон-
тролата на квалитетот на ангажманот 
би можел да биде консултиран за ан-
гажманот без да се компромитира об-
јективноста на проверувачот. 

69. Политиките и постапките на фирмата за тех-
ничките квалификации на проверувачите на 
контролата на квалитетот на ангажманот, ги 
разгледуваат техничката стручност, искуство-
то и овластувањето коишто се неопходни за 
да се изврши улогата. Од околностите на ан-
гажманот ќе зависи што се подразбира под 
достатно соодветна техничка стручност, 
искуство и овластување. Покрај тоа, проверу-
вачот на контролата на квалитетот на ангаж-
манот за ревизија на финансиски извештаи на 
ентитет кој котира на берза е поединец со до-
статно и соодветно искуство и овластување 
да дејствува како партнер на ангажман на ре-
визии на финансиски извештаи на ентитети 
кои котираат на берза. 

 
70. Политиките и постапките на фирмата се дизај-

нирани да ја одржуваат објективноста на про-
верувачот на контролата на квалитетот на ан-
гажманот. На пример, проверувачот на кон-
тролата на квалитетот: 

(а) Не е избран од партнерот на ангажма-
нот;  

(б) Не учествува на друг начин во ангажма-
нот во текот на проверката; 

(в) Не донесува одлуки за тимот на ангаж-
манот; и  

(г) Не е предмет на други разгледувања кои 
би ја загрозувале објективноста на про-
верувачот. 

 
71. Партнерот на ангажманот може да го консул-

тира проверувачот на контролата на квалите-
тот на ангажманот за време на ангажманот. 
Таквата консултација не мора да ја компроми-
тира квалификуваноста на проверувачот на 
контролата на квалитетот на ангажманот да ја 
изврши улогата. Меѓутоа, кога природата и 
обемот на консултациите ќе станат значајни, 
тимот на ангажманот и проверувачот водат 
сметка да се одржи објективноста на проверу-
вачот. Кога ова не е можно, се назначува друг 
поединец во рамките на фирмата или соод-
ветно квалификувано надворешно лице да ја 
преземат улогата или на проверувач на кон-
тролата на квалитетот на ангажманот или на 
лицето кое ќе биде консултирано во врска со 
ангажманот. Политиките на фирмата дозволу-
ваат замена на проверувачот на контролата 
на квалитетот на ангажманот онаму каде што 
способноста за вршење на објективна провер-
ка може да биде намалена. 

 
72. Со соодветно квалификувани надворешни ли-

ца може да се склучи договор кога самостојни 
практичари или мали фирми идентификуваат 
ангажмани кои бараат проверки на контролата 
на квалитетот на ангажманот. Алтернативно, 
некои самостојни практичари или мали фирми 
може да сакаат да користат други фирми за 
да се олеснат проверките на контролата на 
квалитетот на ангажманот. Кога фирмата 
склучува договор со соодветно квалификува-
ни надворешни лица, фирмата ги следи бара-
њата и упатството во точките 68 - 71. 

 
Документирање на проверка на контролата на 
квалитетот на ангажманот 
 
73. Политиките и постапките за документира-

ње на проверка на контролата на квалите-
тот на ангажманот треба да бараат доку-
ментирање дека: 
(а) Постапките кои се бараат со полити-

ките на фирмата за проверка на кон-
тролата на квалитетот на ангажманот 
биле извршени;  

(б) Проверката на контролата на квалите-
тот на ангажманот била комплетирана 
пред да биде издаден извештајот; и 

(в) Проверувачот не е свесен за какви 
било неразрешени прашања кои би 
довеле до тоа да проверувачот веру-
ва дека значајните расудувања кои ги 
направил тимот на ангажманот и зак-
лучоците кои тие ги постигнале не би-
ле соодветни. 

 
Следење 
 
74. Фирмата треба да воспостави политики и 

постапки дизајнирани да обезбедуваат раз-



умно уверување дека политиките и постап-
ките кои се однесуваат на системот на кон-
трола на квалитет се релевантни, адекват-
ни, дејствуваат ефективно и се усогласени 
во практиката. Таквите политики и постап-
ки треба да вклучуваат постојано разгледу-
вање и оценка на системот за контрола на 
квалитет во фирмата, вклучувајќи перио-
дична инспекција на избрани комплетира-
ни ангажмани. 

 
 
75. Целта на следењето на усогласеноста со по-

литиките и постапките за контрола на квалите-
тот е да обезбеди оценка: 
(а) На усогласеноста со професионалните 

стандарди и законските и регулаторните 
барања;  

(б) Дали системот на контрола на квалитет 
бил соодветно дизајниран и ефективно 
имплементиран; и 

(в) Дали политиките и постапките на фирмата 
за контрола на квалитетот биле соодветно 
применети за да извештаите кои ги издала 
фирмата или партнерите на ангажманот 
бидат соодветни во околностите. 

 
76. Фирмата ја доверува одговорноста за проце-

сот на следење, на партнер или партнери или 
на други лица со достатно и соодветно искус-
тво и овластување во фирмата да ја преземат 
таа одговорност. Следењето на системот на 
контрола на квалитетот во фирмата се врши 
од страна на компетентни поединци и ги оп-
фаќа соодветноста на дизајнот и ефективно-
ста во функционирањето на системот на кон-
трола на квалитетот. 

 
77. Постојаното разгледување и оценка на систе-

мот на контрола на квалитетот вклучува пра-
шања како што се следниве: 
•  Анализа на: 

o Нови случувања во професионалните 
стандарди и регулаторните и закон-
ските барања, и како тие се рефлекти-
раат на политиките и постапките на 
фирмата каде што е соодветно; 

o Писмена конфирмација за придржува-
ње кон политиките и постапките за не-
зависност; 

o Континуиран професионален развој, 
вклучувајќи обука; и 

o Одлуки кои се однесуваат на прифа-
ќање и продолжување на односи со 
клиентот и специфични ангажмани. 

•  Определување на корективни дејствија 
кои треба да се  преземат и подобрувања 
кои треба да се направат во системот, 
вклучувајќи и нивно рефлектирање во по-
литиките и постапките на фирмата кои се 
однесуваат на образование и обука. 

•  Информирање на соодветниот персонал 
во фирмата за идентификуваните слабо-
сти во системот, во нивото на разбирање 
на системот или во придржувањето кон 
истиот. 

•  Последователно следење од страна на 
соодветен персонал на фирмата за да 
веднаш се направат неопходните моди-
фикации во политиките и постапките за 
контрола на квалитетот. 

78. Инспекцијата на избрани комплетирани ангаж-
мани вообичаено се изршува на циклична ос-
нова. Избраните ангажмани за инспекција 
вклучуваат најмалку еден ангажман за секој 
партнер на ангажманот за време на циклусот 
на инспекција кој вообичаено трае не подолго 
од три години. Начинот на кој циклусот на инс-
пекција е организиран, вклучувајќи го и вре-
менскиот распоред на изборот на поединечни 
ангажмани, зависи од многу фактори, вклучу-
вајќи ги следните: 
•  Големината на фирмата. 
•  Бројот и географската локација на канце-

лариите. 
•  Резултатите од претходните постапки на 

следење. 
•  Степенот на овластување кој го имаат 

персоналот и канцелариите (на пример 
дали поединечни канцеларии се овласте-
ни да спроведуваат нивни сопствени инс-
пекции или дали само главната канцела-
рија може нив да ги спроведува). 

•  Природата и сложеноста на практиката и 
организацијата на фирмата.  

•  Ризиците поврзани со клиентите на фир-
мата и специфичните ангажмани. 

79. Процесот на инспекција вклучува избор на по-
единечни ангажмани, од кои некои може да 
бидат избрани без предходно известување на 
тимот на ангажманот. Оние кои ја вршат инс-
пекцијата на ангажманите не се вклучени во 
извршување на ангажманот или во проверката 
на контролата на квалитетот на ангажманот. 
При утврдувањето на делокругот на инспекци-
ите, фирмата може да го земе предвид дело-
кругот или заклучоците на независна надво-
решна програма за инспекција. Сепак, неза-
висна надворешна програма за инспекција не 
дејствува како замена за сопствената интерна 
програма на фирмата за следење.  

 
80. Мали фирми и самостојни практичари може ќе 

сакаат да користат соодветно квалификувано 
надворешно лице или друга фирма да спрове-
дува инспекција на ангажмани и други постап-
ки на следење. Алтернативно, тие може да са-
каат да воспостават аранжмани за делење на 
ресурсите со други соодветни организации за 
да се олеснат активностите на следењето. 

 
81. Фирмата треба да го оцени ефектот на не-

достатоците забележани како резултат на 
процесот на следење и треба да утврди да-
ли тие се: 
(а) Случаи кои не мора да укажуваат на 

тоа дека системот на контрола на ква-
литетот во фирмата е недоволен да и 
обезбеди разумно уверување дека таа 
се придржува кон професионалните 
стандарди и регулаторните и законски-
те барања и дека извештаите издадени 
од фирмата или партнерите на ангаж-
манот се соодветни во околностите; 
или 

(б) Системски, повторливи или други зна-
чајни недостатоци кои бараат брзо ко-
рективно дејствие. 

 
82. Фирмата треба да ги информира релевант-

ните партнери на ангажманот и другиот со-
одветен персонал за недостатоците забе-



лежани како резултат на процесот на сле-
дење и за препораките за соодветно по-
правно дејствие.  

 
83. Оценката на фирмата за секој вид на недо-

статок треба да резултира во препораки за 
едно или повеќе од следните:  
(а) Да се преземе соодветно поправно 

дејствие за поединечен ангажман или 
член на персоналот; 

(б) Соопштување на наодите на оние кои 
се одговорни за обука и професиона-
лен развој; 

(в) Промени во политиките и постапките за 
контрола на квалитетот; и 

(г) Дисциплински мерки за оние кои не се 
придржувале кон политиките и постап-
ките на фирмата, посебно за оние кои 
тоа го повторуваат. 

 
84. Кога резултатите од постапките на следе-

њето укажуваат дека извештајот може да 
не е соодветен или дека биле пропуштени 
постапки во текот на извршувањето на ан-
гажманот, фирмата треба да утврди кое по-
натамошно дејствие е соодветно за да се 
придржува кон релевантните професио-
нални стандарди и регулаторни и законски 
барања. Таа треба, исто така, да земе пред-
вид и обезбедување на правен совет. 

 
85. Најмалку еднаш годишно, фирмата треба 

да ги соопштува резултатите од следењето 
на системот на контрола на квалитет, на 
партнерите на ангажманот и други соодвет-
ни поединци во рамките на фирмата, вклу-
чувајќи го и главниот извршен директор на 
фирмата или, доколку е соодветно, нејзи-
ниот управен одбор на партнери. Таквата 
комуникација треба да им овозможи на 
фирмата и на овие поединци да преземат 
брзо и соодветно дејствие каде е неопход-
но во согласност со нивните дефинирани 
улоги и одговорности. Информациите кои 
се соопштуваат треба да го вклучуваат 
следново: 
(а) Опис на извршените постапки за следе-

ње; 
(б) Извлечените заклучоци од постапките 

за следење; 
(в) Каде што е релевантно, опис на систем-

ски, повторливи или други значајни не-
достатоци и на преземените дејствија 
да се разрешат или дополнат тие недо-
статоци. 

 
86. Известувањето на поединци покрај релевант-

ните партнери на ангажманот за идентифику-
ваните недостатоци вообичаено не вклучува 
идентификација на специфичните ангажмани 
за кои станува збор, освен кога таква иденти-
фикација е неопходна за правилно исполнува-
ње на одговорностите на поединците кои не 
се партнери на ангажманот. 

 
87. Некои фирми работат како дел од мрежа и за-

ради конзистентноста, може да имплементи-
раат некои или сите од нивните постапки на 
следење на мрежна основа. Кога фирмите во 
рамките на мрежата работат под заеднички 
политики и постапки на следење коишто се 

дизајнирани да се придржуваат кон овој МСКК 
и тие фирми се потпираат на таков систем на 
следење, тогаш: 
(а) Најмалку еднаш годишно, мрежата го со-

општува севкупниот делокруг, обемот и 
резултатите на процесот на следење на 
соодветни поединци во рамките на умре-
жените фирми; 

(б) Мрежата веднаш ги соопштува идентифи-
куваните недостатоци во системот на кон-
трола на квалитетот на соодветни поедин-
ци во рамките на релевантна умрежена 
фирма или фирми за да биде преземено 
неопходното дејствие; и  

(в) Партнерите на ангажманот во умрежени 
фирми имаат право да се потпрат на ре-
зултатите од процесот на следење којшто 
е имплементиран во рамките на мрежата, 
освен ако фирмите или мрежата не сове-
туваат поинаку. 

 
88. Соодветната документација која се однесува 

на следењето:  
(а) Ги воспоставува постапките на следење 

вклучувајќи ги постапките за избор на 
комплетираните ангажмани кои ќе бидат 
предмет на инспекција;  

(б) Ја евидентира оценката: 
i. За придржување кон професио-

налните стандарди и регулаторни-
те и законските барања;  

ii. Дали системот на контрола на 
квалитетот бил соодветно дизај-
ниран и ефективно имплементи-
ран; и 

iii. Дали политиките и постапките на 
фирмата за контрола на квалите-
тот биле соодветно применувани, 
така што извештаите кои се изда-
дени од фирмата или партнерите 
на ангажманот да бидат соодвет-
ни во околностите; и 

(в) Ги идентификува забележаните недо-
статоци, го оценува нивниот ефект и ги 
поставува основите за утврдување дали 
и кое понатамошно дејствие е неопход-
но. 

 
Поплаки и обвинувања 
 
89. Фирмата треба да воспостави политики и 

постапки дизајнирани да обезбедуваат раз-
умно уверување дека таа соодветно се 
справува со:  
(а) Поплаки и обвинувања дека работата 

извршена од страна на фирмата не се 
придржува кон професионалните 
стандарди и регулаторните и закон-
ските барања; и 

(б) Обвинувања за непридржување кон 
системот за контрола на квалитет во 
фирмата. 

 
90. Поплаките и обвинувањата (кои не ги вклучу-

ваат оние кои се јасно несериозни)  може да 
потекнуваат од внатре или надвор од фирма-
та. Тие може да бидат направени од персона-
лот на фирмата, клиенти или трети странки. 
Тие може да бидат примени од членовите на 
тимот на ангажманот или друг персонал на 
фирмата. 



91. Како дел од овој процес фирмата воспоставу-
ва јасно дефинирани канали за персоналот на 
фирмата да искаже каква било загриженост на 
начин кој му овозможува да истапи без страв 
од одмазда. 

 
92. Фирмата ги истражува таквите поплаки и об-

винувања во согласност со воспоставените 
политики и постапки. Истражувањето го надг-
ледува партнер со достатно и соодветно 
искуство и овластување во рамките на фирма-
та но кој инаку не е вклучен во ангажманот и 
вклучува користење на правен совет, по по-
треба. Мали фирми и самостојни практичари 
може да ги користат услугите на погодно ква-
лификувано надворешно лице или друга фир-
ма за спроведување на истражувањето. Поп-
лаките, обвинувањата и одговорите на истите 
се документираат. 

 
93. Кога резултатите на истражувањето укажува-

ат на недостатоци во дизајнот или функциони-
рањето на политиките и постапките на фирма-
та за контрола на квалитетот или непридржу-
вање кон системот на контрола на квалитетот 
во фирмата од страна на поединец или пое-
динци, фирмата презема соодветно дејствие, 
како што е дискутирано во точка 83. 

 
 
Документирање 
 
94. Фирмата треба да воспостави политики и 

постапки кои бараат соодветна документа-
ција за да се обезбедат докази за функцио-
нирањето на секој елемент од нејзиниот 
систем на контрола на квалитетот. 

 
95. Како тие прашања се документираат е одлука 

на фирмата. На пример, големи фирми може 
да користат електронска база на податоци за 
документирање на прашања како што се кон-
фирмации за независноста, оценување на из-
вршувањето и резултатите од инспекциите 
при следењето. Помали фирми може да кори-
стат понеформални методи како што се  беле-
шки, листи за проверка и формулари. 

 
96. Фактори кои се земаат предвид кога се опре-

делува формата и содржината на документа-
цијата која го докажува функционирањето на 
секој од елементите на системот на контрола 
на квалитетот го вклучуваат следново: 
•  Големината на фирмата и бројот на кан-

целариите. 
•  Степенот на овластувањето на персона-

лот и на канцелариите. 
•  Природата и сложеноста на практиката и 

организацијата на фирмата. 
 
 
97. Фирмата ја задржува оваа документација во 

временски период кој е достатен да им дозво-
ли на оние кои ги спроведуваат постапките на 
следење да го оценат придржувањето на фир-
мата кон системот на контрола на квалитетот 
или во подолг период доколку се бара со за-
кон или пропис. 

Датум на стапување во сила 
 
98. Системите на контрола на квалитетот во сог-

ласност со овој МСКК се бара да бидат воспо-
ставени до 15 јуни 2005 година. Фирмите разг-
ледуваат соодветни преодни аранжмани за 
ангажмани кои се во тек на тој датум.  

 
 
Перспектива на јавниот сектор 
 
1. Некои од термините во МСКК како што се 

“партнер на ангажманот” и “фирма“ треба 
да се читаат како да се повикуваат на нив-
ните еквиваленти во јавниот сектор. Сепак, 
со ограничени исклучоци, не постои еквива-
лент во јавниот сектор на “ентитети кои 
котираат на берза“ иако може да има реви-
зии на посебно значајни ентитети во јавни-
от сектор кои треба да бидат предмет на 
барањата за ентитет кој котира на берза, 
за задолжителна ротација на партнерот на 
ангажманот (или еквивалент) и за проверка 
на контролата на квалитетот на ангажма-
нот. Не постојат фиксни објективни крите-
риуми врз кои треба да почива ова определу-
вање на значајност. Сепак, таквата процен-
ка треба да опфаќа оценка на сите фактори 
коишто се релевантни за ревидираниот ен-
титет. Таквите фактори вклучуваат голе-
мина, сложеност, комерцијален ризик, парла-
ментарен или интерес на медиумите и бро-
јот и опсегот на засегнатите учесници.  

 
 
2. МСКК 1, точка 70, наведува дека “Политики-

те и постапките на фирмата се дизајнира-
ни да ја одржуваат објективноста на прове-
рувачот на контролата на квалитетот на 
ангажманот“. Подточка (а) забележува како 
пример дека проверувачот на контролата 
на квалитетот на ангажманот не е одбран 
од страна на партнерот на ангажманот. 
Сепак, во многу законодавства постои 
единствен законски назначен главен ревизор 
кој дејствува во улога еквивалентна на онаа 
на “партнер на ангажманот“ и кој има се-
вкупна одговорност за ревизиите во јавниот 
сектор. Во такви околности, каде што е 
применливо, проверувачот на ангажманот 
треба да биде избран земајќи ја предвид по-
требата од независност и објективност. 

 
3. Во јавниот сектор, ревизорите би можеле 

да бидат назначени во согласност со закон-
ските постапки. Според тоа, може да не се 
применуваат разгледувањата за прифаќање 
и продолжување на односи со клиенти и спе-
цифични ангажмани, како што се поставени 
во точките 28 - 35 на МСКК.  

 
4. Слично, независноста на ревизорите во јав-

ниот сектор може да биде заштитена со за-
конски мерки, од што произлегува дека некои 
од заканите по независноста од видот на 
оние коишто се претпоставени во точките 
18-27 на МСКК 1 не е веројатно дека ќе се 
случат. 



МЕЃУНАРОДЕН СТАНДАРД ЗА РЕВИЗИЈА 200 
 

ЦЕЛ И ОПШТИ ПРИНЦИПИ КОИ УПРАВУВААТ 
СО РЕВИЗИЈАТА НА ФИНАНСИСКИТЕ  

ИЗВЕШТАИ  
 

(Стапува во сила за ревизии на финансиски изве-
штаи за периоди кои почнуваат на или по 15 де-
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Меѓународниот стандард за ревизија (МСР) 200, 
Цел и општи принципи кои управуваат со реви-
зијата на финансиските извештаи, треба да се 
чита во контекст на Предговорот на Меѓународ-
ните стандарди за контрола на квалитетот, 
ревизија, уверување и поврзани услуги, којшто ја 
определува примената и важењето на МСР.  
 
Вовед 
 
1. Целта на овој меѓународен стандард за реви-

зија (МСР) е да воспостави стандарди и да 
обезбеди упатство за целта и општите прин-
ципи кои управуваат со ревизијата на финан-
сиските извештаи. 

 
Цел на ревизијата 
 
2. Целта на ревизијата на финансиските изве-

штаи е да му овозможи на ревизорот да 
изрази мислење за тоа дали финансиските 
извештаи се подготвени, од сите матери-
јални аспекти, во согласност со идентифи-
куваната рамка за финансиско известува-
ње. Фразите кои се користат за изразување на 
мислењето на ревизорот се ,,даваат вистин-

                                                 
∗ МСР 315, ‘‘Разбирање за ентитетот и неговото опкружува-
ње и проценка на ризиците од материјално погрешно прика-
жување”, МСР 330, ‘‘Постапките на ревизорот како одговор 
на проценетите ризици” и МСР 500, ‘‘Ревизорски докази” 
доведоа до согласни измени и дополнувања на МСР 200. 
Тие измени и дополнувања стапуваат во сила за ревизии на 
финансиски извештаи за периоди кои почнуваат на или по 
15 декември 2004 година  и биле инкорпорирани во текстот 
на МСР 200. 
МСР 700 (ревидиран), ‘‘Извештајот на независниот ревизор 
за потполн комплет на финансиски извештаи со општа на-
мена” исто така доведе до согласни измени и дополнувања 
на МСР 200. Тие измени и дополнувања стапуваат во сила 
за ревизии на финансиски извештаи за периоди кои почну-
ваат на или по 15 декември 2005 година. Изменетиот и до-
полнет МСР 200 е даден во додатокот на овој МСР. 

ска и објективна слика” или ,,презентираат об-
јективно, од сите материјални аспекти”, кои се 
еквивалентни термини. 

 
3. Иако мислењето на ревизорот го зајакнува 

кредибилитетот на финансиските извештаи, 
корисникот не може да претпостави дека мис-
лењето е уверување за идната одржливост на 
ентитетот, ниту за ефикасноста или ефектив-
носта со која менаџментот ги извршува рабо-
тите на ентитетот. 

 
Општи принципи на ревизијата 
 
4. Ревизорот треба да го почитува Кодексот 

за етика на професионалните сметково-
дители издаден од страна на Меѓународ-
ната федерација на сметководители. Етич-
ките принципи кои управуваат со професио-
налните одговорности на ревизорот се:  
(а) Независност; 
(б) Интегритет; 
(в) Објективност; 
(г) Професионална компетентност и должно 

внимание; 
(д) Доверливост; 
(ѓ) Професионално однесување; и 
(е)  Технички стандарди. 

 
5. Ревизорот треба да ја спроведе ревизијата 

во согласност со МСР. Тие ги содржат ос-
новните принципи и основните постапки заед-
но со поврзано упатство во форма на објасну-
вачки и друг материјал. 

 
6. Ревизорот треба да ја планира и извршува 

ревизијата со став на професионален скеп-
тицизам имајќи предвид дека може да по-
стојат околности кои предизвикуваат фи-
нансиските извештаи да бидат материјално 
погрешно прикажани. Ставот на професио-
нален скептицизам значи дека ревизорот пра-
ви критичка проценка, со испитувачки ум, на 
валидноста на прибавените ревизорски дока-
зи и е претпазлив во врска со ревизорски до-
кази кои се спротивни на, или ја доведуваат 
во прашање веродостојноста на, документите 
или изјавите на менаџментот. На пример, став 
на професионален скептицизам е неопходен 
во текот на процесот на ревизијата за да ре-
визорот го намали ризикот од незабележува-
ње на сомнителни околности, од прекумерно 
генерализирање при извлекување на заклучо-
ците од ревизорските набљудувања, како и од 
употреба на неточни претпоставки при опре-
делувањето на природата, временскиот рас-
поред и обемот на ревизорските постапки и 
оценка на резултатите од истите. Кога ја пла-
нира и извршува ревизијата, ревизорот ниту 
претпоставува дека менаџментот е нечесен, 
ниту пак претпоставува дека постои несомне-
на чесност. Според тоа, изјавите од менаџ-
ментот не претставуваат замена за прибаву-
вањето на достатни соодветни ревизорски до-
кази за да биде во состојба да извлече разум-
ни заклучоци на кои ќе го заснова ревизорско-
то мислење. 

 
Делокруг на ревизијата 
 
7. Терминот „делокруг на ревизијата“ се однесу-

ва на ревизорските постапки кои се сметаат за 
неопходни во околностите за постигнување на 
целта на ревизијата. Постапките потребни за 



спроведување на ревизијата во согласност 
со МСР треба да бидат определени од 
страна на ревизорот земајќи ги предвид ба-
рањата на МСР, релевантните професио-
нални тела, законодавството, регулативите 
и, кога е соодветно, условите на ревизор-
скиот ангажман и барањата за известува-
ње. 

 
Разумно уверување 
 
8. Ревизијата во согласност со МСР е дизајнира-

на така да обезбедува разумно уверување де-
ка финансиските извештаи земени како цели-
на се ослободени од материјално погрешно 
прикажување. Разумното уверување е кон-
цепт кој се однесува на собирањето на реви-
зорските докази кои му се потребни на реви-
зорот за да заклучи дека во финансиските из-
вештаи земени како целина нема материјални 
погрешни прикажувања. Разумното уверување 
се однесува на целосниот ревизорски процес.  

 
9. Ревизорот не може да стекне апсолутно уве-

рување бидејќи постојат инхерентни ограничу-
вања во ревизијата кои влијаат врз способно-
ста на ревизорот да открива материјални по-
грешни прикажувања. Овие ограничувања ре-
зултираат од фактори како што се: 
•  Користењето на тестирање. 
•  Инхерентните ограничувања на интерната 

контрола (на пример, можноста менаџ-
ментот да ги заобиколува или заговор).  

•  Фактот дека повеќето ревизорски докази 
се убедливи, а не се конклузивни. 

 
10. Исто така, работата која ја презема ревизорот 

за да формира ревизорско мислење е протка-
ена со расудување, особено во врска со: 
(а) Собирањето на ревизорски докази, на 

пример, при одлучувањето за природата, 
временскиот распоред и обемот на реви-
зорските постапки; и 

(б) Извлекувањето на заклучоци засновани 
на собраните ревизорски докази, на при-
мер, оценка на разумноста на проценките 
направени од страна на менаџментот при 
подготвувањето на финансиските изве-
штаи. 

 
11. Понатаму, други ограничувања може да влија-

ат врз убедливоста на ревизорските докази 
кои се расположиви за извлекување на заклу-
чоци за одредени тврдења1 (на пример, транс-
акции помеѓу поврзани странки). Во овие слу-
чаи, извесни МСР идентификуваат определе-
ни ревизорски постапки кои, поради природа-
та на одредени тврдења, обезбедуваат до-
статни соодветни ревизорски докази во отсус-
тво на: 
(а) Невообичаени околности кои го зголему-

ваат ризикот од материјално погрешно 
прикажување над оној кој вообичаено би 
се очекувал; или 

(б) Какво било укажување дека се јавило ма-
теријално погрешно прикажување. 

 
12. Според тоа, заради факторите опишани пого-

ре, ревизијата не е гаранција дека финанси-

                                                 
1 Точките 15-18 на МСР 500, ,,Ревизорски докази” го разгле-
дуваат користењето на тврдења при прибавување на реви-
зорски докази. 

ските извештаи се ослободени од материјал-
но погрешно прикажување. 

 
Ревизорски ризик и материјалност 
 
13. Ентитетите следат стратегии за да ги постиг-

нат нивните цели и тие, во зависност од при-
родата на нивното работење и дејноста, регу-
латорното опкружување во кое работат и нив-
ната големина и сложеност, се соочуваат со 
разни деловни ризици.2 Менаџментот е одго-
ворен за идентификување на такви ризици и 
да им одговори на истите. Сепак, сите ризици 
не се однесуваат на подготвувањето на фи-
нансиските извештаи. Ревизорот на крајот е 
заинтересиран само за оние ризици кои може 
да влијаат на финансиските извештаи. 

 
14. Ревизорот прибавува и оценува ревизорски 

докази за да стекне разумно уверување за тоа 
дали финансиските извештаи даваат вистин-
ска и објективна слика (или се презентирани 
објективно, од сите материјални аспекти) во 
согласност со применливата рамка за финан-
сиско известување. Концептот на разумно уве-
рување признава дека постои ризик ревизор-
ското мислење да не е соодветно. Ризикот де-
ка ревизорот ќе изрази несоодветно ревизор-
ско мислење кога финансиските извештаи се 
материјално погрешно прикажани е познат ка-
ко ,,ревизорски ризик”.3 

 
15. Ревизорот треба да ја планира и извршува 

ревизијата за да го намали ревизорскиот 
ризик на прифатливо ниско ниво кое е кон-
зистентно со целта на ревизијата. Ревизо-
рот го намалува ревизорскиот ризик преку ди-
зајнирање и извршување на ревизорски по-
стапки за да прибави достатни соодветни ре-
визорски докази за да биде во состојба да 
извлече разумни заклучоци на кои ќе го засно-
ва ревизорското мислење. Разумно уверува-
ње се стекнува кога ревизорот го намалил ре-
визорскиот ризик на прифатливо ниско ниво.  

 
16. Ревизорскиот ризик претставува функција на 

ризикот од материјално погрешно прикажува-
ње на финансиските извештаи (или едностав-
но, ,,ризикот од материјално погрешно прика-
жување”) (т.е., ризикот дека финансиските из-
вештаи се материјално погрешно прикажани 
пред ревизијата) и ризикот дека ревизорот не-
ма да го открие таквото погрешно прикажува-
ње (,,ризик од неоткривање”). Ревизорот извр-
шува ревизорски постапки за да го процени 
ризикот од материјално погрешно прикажува-
ње и настојува да го ограничи ризикот од нео-
ткривање преку извршување на понатамошни 
ревизорски постапки врз основа на таа про-
ценка (види МСР 315, Разбирање за ентите-
тот и неговото опкружување и проценка на 
ризиците од материјално погрешно прикажу-
вање и МСР 330, Постапките на ревизорот 

                                                 
2 Точките 30-34 на МСР 315, ,,Разбирање за ентитетот и не-
говото опкружување и проценка на ризиците од материјал-
но погрешно прикажување” го разгледуваат концептот на 
деловни ризици и како тие се поврзани со ризиците од ма-
теријално погрешно прикажување. 
3 Оваа дефиниција на ревизорски ризик не го вклучува ри-
зикот дека ревизорот може погрешно да изрази мислење 
дека финансиските извештаи се материјално погрешно при-
кажани. 



како одговор на проценетите ризици). Реви-
зорскиот процес вклучува примена на профе-
сионално расудување во дизајнирањето на 
ревизорскиот пристап, фокусирајќи се на мож-
ните проблеми (т.е., кои се потенцијалните по-
грешни прикажувања кои може да произлезат) 
на ниво на тврдење (види МСР 500, Ревизор-
ски докази) и извршувајќи ревизорски постап-
ки како одговор на проценетите ризици со цел 
да се прибават достатни соодветни ревизор-
ски докази. 

 
17. Ревизорот го интересираат материјални по-

грешни прикажувања, и не е одговорен за 
откривање на погрешни прикажувања кои не 
се материјални за финансиските извештаи зе-
мени како целина. Ревизорот разгледува дали 
ефектот на идентификуваните некорегирани 
погрешни прикажувања, поединечно и збирно, 
е материјален за финансиските извештаи зе-
мени како целина. Материјалноста и ревизор-
скиот ризик се поврзани (види МСР 320, Ма-
теријалност во ревизијата). Со цел да се ди-
зајнираат ревизорски постапки за да се утврди 
дали постојат погрешни прикажувања коишто 
се материјални за финансиските извештаи зе-
мени како целина, ревизорот го разгледува 
ризикот од материјално погрешно прикажува-
ње на две нивоа: на ниво на вкупен финанси-
ски извештај и во однос на класи на трансак-
ции, салда на сметки и обелоденувања и по-
врзаните тврдења.4 

 
18. Ревизорот го разгледува ризикот од матери-

јално погрешно прикажување на ниво на се-
вкупниот финансиски извештај, кој се однесу-
ва на ризици од материјално погрешно прика-
жување кои силно влијаат на финансиските 
извештаи земени како целина и потенцијално 
влијаат на многу тврдења. Ризиците од ваква 
природа често се поврзуваат со контролното 
опкружување на ентитетот (иако тие ризици 
може исто така да се поврзани и со други фа-
ктори како што се економски услови кои се 
влошуваат), и не мора да претставуваат ризи-
ци кои може да се идентификуваат со специ-
фични тврдења на ниво на класа на трансак-
ции, салдо на сметка или обелоденување. 
Всушност, овој севкупен ризик ги претставува 
околностите кои го зголемуваат ризикот дека 
би можело да има материјални погрешни при-
кажувања во повеќе различни тврдења, на 
пример, кога менаџментот ја заобиколува ин-
терната контрола. Таквите ризици може да би-
дат посебно релевантни  за ревизорското 
разгледување на ризикот од материјално по-
грешно прикажување кое произлегува од из-
мама. Одговорот на ревизорот на проценети-
от ризик од материјално погрешно прикажува-
ње на ниво на севкупниот финансиски изве-
штај го вклучува разгледувањето на знаење-
то, вештините и способноста на персоналот 
на кој му се доделени значајни одговорности 
за ангажманот, вклучувајќи и дали да се вклу-
чат експерти; соодветните нивоа на надзор; и 
дали има настани или состојби кои може да 

                                                 
4МСР 315, ,,Разбирање за ентитетот и неговото опкружува-
ње и проценка на ризиците од материјално погрешно прика-
жување”, обезбедува дополнително упатство за барањето 
на ревизорот да се проценуваат ризиците од материјално 
погрешно прикажување на ниво на финансиски извештај и 
на ниво на тврдење.  

наметнат значајно сомневање за способноста 
на ентитетот да продолжи како континуитет.  

 
19. Ревизорот, исто така, го разгледува ризикот 

од материјално погрешно прикажување на ни-
во на класа на трансакции, салдо на сметка и 
обелоденување бидејќи таквото разгледување 
директно му помага во определување на при-
родата, временскиот распоред и обемот на 
понатамошните ревизорски постапки на ниво 
на тврдење.5 Ревизорот настојува да прибави 
достатни соодветни ревизорски докази на ни-
во на класа на трансакции, салдо на сметка и 
обелоденување на начин кој му овозможува 
на ревизорот, по комплетирањето на ревизија-
та, да изрази мислење за финансиските изве-
штаи земени како целина на прифатливо ни-
ско ниво на ревизорски ризик. Ревизорите ко-
ристат различни пристапи за да ја постигнат 
таа цел.6  

 
20. Разгледувањето во следните точки дава об-

јаснување на компонентите на ревизорскиот 
ризик. Ризикот од материјално погрешно при-
кажување на ниво на тврдење се состои од 
две компоненти како што следи: 
•  ,,Инхерентен ризик” е подложноста на твр-

дењето на погрешно прикажување кое би 
можело да биде материјално, било поеди-
нечно или заедно со други погрешни при-
кажувања, претпоставувајќи дека не по-
стојат поврзани контроли. Ризикот од та-
кво погрешно прикажување е поголем за 
некои тврдења и поврзани класи на транс-
акции, салда на сметки и обелоденувања, 
отколку за други. На пример, сложените 
пресметки поверојатно е да бидат погреш-
но прикажани отколку едноставните прес-
метки. Сметки кои се состојат од износи 
кои произлегуваат од сметководствени 
проценки кои се предмет на значајна неиз-
весност во однос на мерењето, предизви-
куваат поголеми ризици отколку сметки 
кои се состојат од релативно рутински, 
фактички податоци. Надворешни околно-
сти кои создаваат деловни ризици може 
исто така да влијаат на инхерентниот ри-
зик. На пример, со технолошкиот развој 
може определен производ да стане заста-
рен, и оттука, да предизвика залихите да 
бидат поподложни на преценување. По-
крај таквите околности кои се карактери-
стични за некое специфично тврдење, фа-
кторите кај ентитетот и во неговото опкру-
жување кои се однесуваат на неколку или 
сите од класите на трансакции, салда на 
сметки или обелоденувања, може да вли-
јаат на инхерентниот ризик кој се однесу-
ва на некое специфично тврдење. Пос-

                                                 
5 МСР 330 ,,Постапките на ревизорот како одговор на про-
ценетите ризици”  обезбедува дополнително упатство за 
барањето до ревизорот да дизајнира и извршува поната-
мошни ревизорски постапки како одговор на проценетите 
ризици на ниво на тврдење.  
6 Ревизорот може да користи модел кој математички го 
изразува општиот однос на компонентите на ревизорскиот 
ризик за да дојде до соодветно ниво на ризик од неоткрива-
ње. Некои ревизори го сметаат таквиот модел за корисен 
кога се планираат ревизорските постапки за да се постигне 
посакуваниот ревизорски ризик иако користењето на таков 
модел не го елиминира расудувањето кое е својствено за 
ревизорскиот процес. 



ледните фактори вклучуваат, на пример, 
недостаток на достатен обртен капитал за 
да се продолжи работењето или дејност 
во опаѓање карактеризирано со голем број 
на деловни неуспеси. 

•  ,,Контролен ризик” е ризикот дека погреш-
но прикажување кое можело да се случи 
во некое тврдење и кое би можело да би-
де материјално, било поединечно или за-
едно со други погрешни прикажувања, не-
ма да биде навремено спречено или 
откриено и корегирано, од страна на ин-
терната контрола на ентитетот. Тој ризик 
претставува функција на ефективноста на 
дизајнот и работењето на интерната кон-
трола во постигнувањето на целите на ен-
титетот коишто се релевантни за подго-
твувањето на финансиските извештаи на 
ентитетот. Секогаш ќе постои некаков кон-
тролен ризик поради инхерентните огра-
ничувања на интерната контрола.  

 
21. Инхерентниот ризик и контролниот ризик се 

ризици на ентитетот; тие постојат независно 
од ревизијата на финансиските извештаи. Од 
ревизорот се бара да го процени ризикот од 
материјално погрешно прикажување на ниво 
на тврдење како основа за понатамошни ре-
визорски постапки, иако таквата проценка 
претставува расудување, а не прецизно мере-
ње на ризик. Кога проценката на ревизорот на 
ризикот од материјално погрешно прикажува-
ње вклучува очекување за оперативна ефе-
ктивност на контролите, ревизорот извршува 
тестови на контроли за да ја поткрепи процен-
ката на ризикот. МСР вообичаено не се пови-
куваат на инхерентниот и на контролниот ри-
зик одвоено, туку на комбинирана проценка на 
,,ризикот од материјално погрешно прикажува-
ње”. Иако МСР вообичаено опишуваат комби-
нирана проценка на ризикот од материјално 
погрешно прикажување, ревизорот може да 
прави одвоена или комбинирана проценка на 
инхерентен и контролен ризик во зависност од 
претпочитаните ревизорски техники или мето-
дологии и практични разгледувања. Проценка-
та на ризикот од материјално погрешно прика-
жување може да биде изразена квантитатив-
но, како на пример во проценти, или некванти-
тативно. Во секој случај, потребата ревизорот 
да направи соодветни проценки на ризик е по-
важна од различните пристапи преку коишто 
тие може да бидат направени.  

 
22. ,,Ризик од неоткривање” е ризикот дека реви-

зорот нема да открие погрешно прикажување 
коешто постои во некое тврдење кое би може-
ло да биде материјално, било поединечно или 
заедно со други погрешни прикажувања. Ризи-
кот од неоткривање претставува функција на 
ефективноста на некоја ревизорска постапка и 
на нејзината примена од страна на ревизорот. 
Ризикот од неоткривање не може да биде све-
ден на нула бидејќи ревизорот вообичаено не 
ја испитува секоја класа на трансакции, салдо 
на сметка или обелоденување и заради други 
фактори. Таквите други фактори ја вклучуваат 
можноста ревизорот да избере несоодветна 
ревизорска постапка, погрешно да примени 
соодветна ревизорска постапка или погрешно 
да ги протолкува ревизорските резултати. Тие 
други фактори вообичаено може да бидат 
разгледани преку соодветно планирање, наз-
начување на соодветен персонал на тимот на 

ангажманот, примена на професионален скеп-
тицизам и надзор и проверка на извршената 
ревизорска работа. 

 
23. Ризикот од неоткривање е поврзан со приро-

дата, временскиот распоред и обемот на ре-
визорските постапки кои ги утврдил ревизорот 
за да го намали ревизорскиот ризик на при-
фатливо ниско ниво. За дадено ниво на реви-
зорски ризик, прифатливото ниво на ризик од 
неоткривање е во обратен однос со проценка-
та на ризикот од материјално погрешно прика-
жување на ниво на тврдење. Колку е поголем 
ризикот од материјално погрешно прикажува-
ње којшто ревизорот верува дека постои, тол-
ку е помал ризикот од неоткривање кој може 
да биде прифатен. Спротивно на тоа, колку е 
помал ризикот од материјално погрешно при-
кажување којшто ревизорот верува дека по-
стои, толку е поголем ризикот од неоткривање 
кој може да биде прифатен. 

 
Одговорност за финансиските извештаи 
 
24. Иако ревизорот е одговорен за формирање и 

изразување на мислење за финансиските из-
вештаи, подготвувањето и објективното пре-
зентирање на финансиските извештаи во сог-
ласност со применливата рамка за финанси-
ско известување е одговорноста на менаџмен-
тот на ентитетот, со надгледување од страна 
на оние кои се одговорни за управувањето.7 
Ревизијата на финансиските извештаи не го 
ослободува менаџменот или оние кои се одго-
ворни за управувањето од нивните одговорно-
сти. 

 
Датум на стапување во сила 
 
25. Овој МСР стапува во сила за ревизии на фи-

нансиски извештаи за периоди кои почнуваат 
на или по 15 декември 2004 година. 

 
Перспектива на јавниот сектор 
 
1. Независно од тоа дали ревизијата се извр-

шува во приватниот или во јавниот сектор, 
основните принципи на ревизијата остану-
ваат исти. Она што може да се разликува за 
ревизиите кои се извршуваат во јавниот се-
ктор се целта и делокругот на ревизијата. 
Овие фактори често се припишуваат на 
разликите во ревизорскиот мандат и прав-
ните барања или формата на известување 
(на пример, од ентитетите во јавниот се-
ктор може да се бара да подготвуваат до-
полнителни финансиски извештаи). 

 
2. Кога извршува ревизија на ентитети во јав-

ниот сектор, ревизорот треба да ги земе 
предвид специфичните барања на сите дру-
ги релевантни регулативи, уредби или мини-
стерски директиви кои влијаат врз ревизор-
скиот мандат, како и кои било посебни реви-
зорски барања, вклучувајќи ја и потребата 
за земањето предвид на прашањата за на-
ционална безбедност. Ревизорските манда-

                                                 
7 Структурите на управување се разликуваат од земја до 
земја рефлектирајќи го културното и правното минато. За-
тоа, респективните одговорности на менаџментот и на оние 
кои се одговорни за управување се разликуваат во завис-
ност од правните одговорности во определено законодав-
ство. 



ти може да бидат поспецифични отколку 
оние во приватниот сектор и често опфаќа-
ат поширок опсег на цели и поширок дело-
круг отколку што е вообичаено применливо 
за ревизијата на финансиските извештаи во 
приватниот сектор. Мандатот и барањата 
може исто така да влијаат и врз, на пример, 
степенот на слободата на одлучувањето на 
ревизорот при утврдување на материјално-
ста, известувањето за измами и грешка и 
формата на ревизорскиот извештај. Исто 
така, може да постојат разлики и во реви-
зорскиот пристап и стил. Сепак, овие разли-
ки не би претставувале разлика во основни-
те принципи и основните постапки. 

 
Додаток 

 
МСР 200 изменет и дополнет како резултат на 
МСР 700 (ревидиран) – стапува во сила за ре-
визии на финансиски извештаи за периоди кои 
почнуваат на или по 15 декември 2005 година. 
 
МСР 700 (ревидиран), Извештајот на независни-
от ревизор за потполн комплет на финансиски 
извештаи со општа намена, издаден во декем-
ври 2004 година и стапува во сила за ревизорски 
извештаи со датум на или по 31 декември 2006 го-
дина, доведе до согласни измени и дополнувања 
на МСР 200. Изменетиот и дополнет МСР 200 кој 
е даден подолу стапува во сила за ревизии на фи-
нансиски извештаи за периоди кои почнуваат на 
или по 15 декември 2005 година. 
 
Вовед 
 
1. Целта на овој меѓународен стандард за реви-

зија (МСР) е да воспостави стандарди и да 
обезбеди упатство за целта и општите прин-
ципи кои управуваат со ревизијата на финан-
ските извештаи. Тој исто така ја опишува и од-
говорноста на менаџментот за подготвување и 
презентирање на финансиските извештаи и за 
идентификување на рамката за финансиско 
известување која ќе биде користена во подго-
твувањето на финансиските извештаи и која 
во МСР се нарекува ,,применлива рамка за 
финансиско известување”. 

 
Цел на ревизијата на финансиските извештаи 
 
2. Целта на ревизијата на финансиските изве-

штаи е да му овозможи на ревизорот да 
изрази мислење за тоа дали финансиските 
извештаи се подготвени, од сите матери-
јални аспекти, во согласност со применли-
вата рамка за финансиско известување. 

 
3. Ревизијата на финансиските извештаи прет-

ставува ангажман за уверување, како што е 
дефинирано во Меѓународната рамка за ан-
гажмани за уверување. Рамката ги дефинира 
и опишува елементите и целите на ангажма-
нот за уверување. МСР ја применуваат рамка-
та во контекст на ревизија на финансиски из-
вештаи и ги содржат основните принципи и ос-
новните постапки заедно со соодветно упат-
ство, кои треба да се применуваат кај таквата 
ревизија. Точките 34-35 во овој МСР го разг-
ледуваат значењето на терминот ,,финанси-
ски извештаи” и одговорноста на менаџментот 

за таквите извештаи. Како што е разгледано 
во рамката, услов за прифаќање на ангажман 
за уверување е критериумите на кои се пови-
кува во дефиницијата да се ,,соодветни крите-
риуми” и да се расположиви за наменетите ко-
рисници. Точките 37-48 во овој МСР ги разгле-
дуваат соодветните критериуми и нивната 
расположивост за наменетите корисници за 
ревизијата на финансиските извештаи преку 
ревизорското разгледување на прифатливо-
ста на рамката за финансиско известување. 

 
Етички барања кои се однесуваат на ревизија-
та на финансиски извештаи 
 
4. Ревизорот треба да се придржува кон ре-

левантните етички барања кои се однесу-
ваат на ревизорски ангажмани. 

 
5. Како што е разгледано во МСР 220, Контрола 

на квалитет за ревизии на историски фи-
нансиски информации, етичките барања кои 
се однесуваат на ревизии на финансиски из-
вештаи вообичаено ги опфаќаат дел А и дел Б 
од Кодексот за етика на професионалните 
сметководители на Меѓународната федера-
ција на сметководители (Кодексот на МФС), 
заедно со националните барања кои се поо-
граничувачки. МСР 220 ги идентификува ос-
новните принципи на професионална етика 
коишто се воспоставени со делот А и делот Б 
на Кодексот на МФС и ги поставува одговор-
ностите на партнерот на ангажманот во пог-
лед на етичките барања. МСР 220 признава 
дека тимот на ангажманот е овластен да се 
потпира на системот на фирмата во исполну-
вањето на неговите одговорности во поглед 
на постапките на контрола на квалитетот кои-
што се применливи на поединечен ревизорски 
ангажман (на пример, во однос на способно-
стите и компетентноста на персоналот преку 
нивно вработување и формална обука; неза-
висноста преку собирањето и комуницирање-
то на релевантни информации за независно-
ста; одржување на односи со клиент преку си-
стеми на прифаќање и продолжување; и при-
држување кон регулативните и правните бара-
ња преку процесот на следење), освен кога 
информациите обезбедени од страна на фир-
мата или други странки не предлагаат поина-
ку. Според тоа, Меѓународниот стандард на 
контрола на квалитетот (МСКК) 1, Контрола 
на квалитет за фирми кои извршуваат реви-
зии и проверки на историски финансиски ин-
формации и други ангажмани за уверување и 
поврзани услуги, бара фирмата да воспостави 
политики и постапки дизајнирани да и обезбе-
дат разумно уверување дека фирмата и пер-
соналот ги почитуваат релевантните етички 
барања. 

 
Спроведување на ревизија на финансиски из-
вештаи 
 
6. Ревизорот треба да спроведува ревизија 

во согласност со меѓународните стандарди 
за ревизија. 

 
7. МРС содржат основни принципи и основни по-

стапки заедно со поврзано упатство во форма 



на објаснувачки и друг материјал, вклучувајќи 
додатоци. Основните принципи и основните 
постапки треба да бидат разбрани и примене-
ти во контекст на објаснувачкиот и другиот ма-
теријал кои обезбедуваат упатство за нивната 
примена. Се разгледува текстот на целиот 
стандард со цел да се разберат и применат 
основните принципи и основните постапки. 

 
8. При спроведување на ревизија во согласност 

со МСР, ревизорот исто така е свесен за, и ги 
разгледува Соопштенијата за меѓународна ре-
визорска практика (СМРП) применливи на ре-
визорскиот ангажман. СМРП им обезбедуваат 
на ревизорите објаснувачко упатство и пра-
ктична помош во имплементирањето на МСР. 
Ревизорот кој не го применува упатството 
вклучено во некое релевантно СМРП треба да 
биде подготвен да објасни како се придржувал 
кон основните принципи и основни постапки 
во стандардот кои биле разгледувани од стра-
на на  СМРП. 

 
9. Ревизорот може, исто така, да ја спроведува 

ревизијата во согласност и со МСР и со реви-
зорските стандарди на специфична јурисдик-
ција или држава. 

 
Делокруг на ревизија на финансиски извештаи 
 
10. Терминот ,,делокруг на ревизија” се однесува 

на ревизорските постапки кои, според расуду-
вањето на ревизорот и врз основа на МСР, се 
сметаат за соодветни во околностите за да се 
постигне целта на ревизијата. 

 
11. При определувањето на ревизорските по-

стапки кои треба да се извршат за спрове-
дување на ревизија во согласност со меѓу-
народните стандарди за ревизија, ревизо-
рот треба да се придржува кон секој од ме-
ѓународните стандарди за ревизија којшто 
е релевантен за ревизијата. 

 
12. Кога извршуваат ревизија, од ревизорите мо-

же да се бара да се придржуваат кон други 
професионални, правни или регулаторни ба-
рања покрај МСР. МСР не ги заобиколуваат 
локалните закони и регулативи кои управуваат 
со ревизијата на финансиските извештаи. Во 
случај да тие закони и регулативи се разлику-
ваат од МСР, ревизијата спроведена во сог-
ласност со локалните закони и регулативи 
автоматски нема да биде во согласност со 
МСР. 

 
13. Кога ревизорот ја спроведува ревизијата во 

согласност со МСР и ревизорските стандарди 
на специфична јурисдикција или држава, по-
крај усогласеноста со секој МСР којшто е ре-
левантен за ревизијата, ревизорот исто така 
извршува и некои дополнителни ревизорски 
постапки кои се неопходни за усогласување со 
релевантните стандарди на таа јурисдикција 
или држава. 

 
14. Ревизорот не треба да презентира усогла-

сеност со Меѓународните стандарди за ре-
визија, освен доколку ревизорот не е пот-
полно усогласен со сите меѓународни стан-

дарди за ревизија кои се релевантни за ре-
визијата. 

 
Професионален скептицизам 
 
15. Ревизорот треба да ја планира и извршува 

ревизијата со став на професионален скеп-
тицизам имајќи предвид дека може да по-
стојат околности кои доведуваат до тоа 
финансиските извештаи да бидат матери-
јално погрешно прикажани.  

 
16. Ставот на професионален скептицизам значи 

дека ревизорот прави критичка проценка, со 
испитувачки ум, на валидноста на прибавени-
те ревизорски докази и е претпазлив во врска 
со ревизорски докази кои се противречни, или 
ја доведуваат во прашање веродостојноста, 
на документите и одговорите на распрашува-
њата и други информации добиени од страна 
на менаџментот и оние кои се одговорни за 
управувањето. На пример, ставот на професи-
онален скептицизам е неопходен во текот на 
процесот на ревизијата за ревизорот да го на-
мали ризикот од незабележување на невооби-
чаени околности, од прекумерно генерализи-
рање при извлекувањето на заклучоците од 
ревизорските набљудувања, како и од употре-
ба на неточни претпоставки при определува-
њето на природата, временскиот распоред и 
обемот на ревизорските постапки и оценка на 
резултатите од истите. Кога врши распрашу-
вање и извршува други ревизорски постапки, 
ревизорот не е задоволен со недоволно убед-
ливи ревизорски докази врз основа на верува-
ње дека менаџментот и оние кои се одговорни 
за управувањето се чесни и имаат интегритет.  
Според тоа, изјавите од менаџментот не прет-
ставуваат замена за прибавувањето на до-
статни соодветни ревизорски докази за да би-
де во состојба да извлече разумни заклучоци 
на кои ќе го заснова ревизорското мислење. 

 
Разумно уверување 
 
17. Ревизорот спроведувајќи ја ревизијата во сог-

ласност со МСР стекнува разумно уверување 
дека финансиските извештаи земени како це-
лина се ослободени од материјално погрешно 
прикажување, било поради измама или пора-
ди грешка. Разумното уверување е концепт кој 
се однесува на собирањето на ревизорските 
докази кои му се потребни на ревизорот за да 
заклучи дека во финансиските извештаи земе-
ни како целина нема материјални погрешни 
прикажувања. Разумното уверување се одне-
сува на целосниот ревизорски процес.  

 
18. Ревизорот не може да добие апсолутно уверу-

вање бидејќи постојат инхерентни ограничува-
ња во ревизијата кои влијаат врз способноста 
на ревизорот да открива материјални погреш-
ни прикажувања. Овие ограничувања резулти-
раат од фактори како што се: 
•  Користењето на тестирање. 
•  Инхерентните ограничувања на интерната 

контрола (на пример, можноста менаџ-
ментот да ги заобиколува или заговор).  

•  Фактот дека повеќето ревизорски докази 
се убедливи, а не се конклузивни. 



19. Исто така, работата која ја презема ревизорот 
за да формира ревизорско мислење е протка-
ена со расудување, особено во врска со: 
(а) Собирањето на ревизорски докази, на 

пример, при одлучувањето за природата, 
временскиот распоред и обемот на реви-
зорските постапки; и 

(б) Извлекувањето на заклучоци засновани 
на собраните ревизорски докази, на при-
мер, оценка на разумноста на проценките 
направени од страна на менаџментот при 
подготвувањето на финансиските изве-
штаи. 

 
20. Понатаму, други ограничувања може да влија-

ат врз убедливоста на ревизорските докази 
кои се расположиви за извлекување на заклу-
чоци за одредени тврдења8 (на пример, транс-
акции помеѓу поврзани странки). Во овие слу-
чаи, извесни МСР идентификуваат определе-
ни ревизорски постапки кои, поради природа-
та на одредени тврдења, обезбедуваат до-
статни соодветни ревизорски докази во отсус-
тво на: 
(а) Невообичаени околности кои го зголему-

ваат ризикот од материјално погрешно 
прикажување над оној кој вообичаено би 
се очекувал; или 

(б) Каква било индикација дека се јавило ма-
теријално погрешно прикажување. 

 
21. Според тоа, заради факторите опишани пого-

ре, ревизијата не е гаранција дека финанси-
ските извештаи се ослободени од материјал-
но погрешно прикажување, бидејќи не може 
да се добие апсолутно уверување. Понатаму, 
ревизорското мислење не ја осигурува идната 
одржливост на ентитетот, ниту ефикасноста 
или ефективноста со која менаџментот ги из-
вршува работите на ентитетот. 

 
Ревизорскиот ризик и материјалноста 
 
22. Ентитетите следат стратегии за да ги постиг-

нат нивните цели и тие, во зависност од при-
родата на нивното работење и дејноста, регу-
латорното опкружување во кое работат и нив-
ната големина и сложеност, се соочуваат со 
разни деловни ризици9. Менаџментот е одго-
ворен за идентификување на такви ризици и 
да им одговори на истите. Сепак, сите ризици 
не се однесуваат на подготвувањето на фи-
нансиските извештаи. Ревизорот на крајот е 
заинтересиран само за оние ризици кои може 
да влијаат на финансиските извештаи. 

 
23. Ревизорот прибавува и оценува ревизорски 

докази за да стекне разумно уверување за тоа 
дали финансиските извештаи даваат вистин-
ска и објективна слика или се презентирани 
објективно, од сите материјални аспекти, во 

                                                 
8 Точките 15-18 на МСР 500 ,,Ревизорски докази” го разгле-
дуваат користењето на тврдења при прибавување на реви-
зорски докази. 
9 Точките 30-34 на МСР 315, ,,Разбирање за ентитетот и не-
говото опкружување и проценка на ризиците од материјал-
но погрешно прикажување” го разгледуваат концептот на 
деловни ризици и како тие се поврзани со ризиците од ма-
теријално погрешно прикажување. 

согласност со применливата рамка за финан-
сиско известување. Концептот на разумно уве-
рување признава дека постои ризик ревизор-
ското мислење да не е соодветно. Ризикот де-
ка ревизорот ќе изрази несоодветно ревизор-
ско мислење кога финансиските извештаи се 
материјално погрешно прикажани е познат ка-
ко ,,ревизорски ризик”10. 

 
24. Ревизорот треба да ја планира и извршува 

ревизијата за да го намали ревизорскиот 
ризик на прифатливо ниско ниво кое е кон-
зистентно со целта на ревизијата. Ревизо-
рот го намалува ревизорскиот ризик преку ди-
зајнирање и извршување на ревизорски по-
стапки за да прибави достатни соодветни ре-
визорски докази за да биде во состојба да 
извлече разумни заклучоци на кои ќе го засно-
ва ревизорското мислење. Разумно уверува-
ње се стекнува кога ревизорот го намалил ре-
визорскиот ризик на прифатливо ниско ниво.  

 
25. Ревизорскиот ризик претставува функција на 

ризикот од материјално погрешно прикажува-
ње на финансиските извештаи (или едностав-
но, ,,ризикот од материјално погрешно прика-
жување”) (т.е., ризикот дека финансиските из-
вештаи се материјално погрешно прикажани 
пред ревизијата) и ризикот дека ревизорот не-
ма да го открие таквото погрешно прикажува-
ње (,,ризик од неоткривање”). Ревизорот извр-
шува ревизорски постапки за да го процени 
ризикот од материјално погрешно прикажува-
ње и настојува да го ограничи ризикот од нео-
ткривање преку извршување на понатамошни 
ревизорски постапки врз основа на таа про-
ценка (види МСР 315, Разбирање за ентите-
тот и неговото опкружување и проценка на 
ризиците од материјално погрешно прикажу-
вање и МСР 330, Постапките на ревизорот 
како одговор на проценетите ризици). Реви-
зорскиот процес вклучува примена на профе-
сионално расудување во дизајнирањето на 
ревизорскиот пристап, фокусирајќи се на мож-
ните проблеми (т.е., кои се потенцијалните по-
грешни прикажувања кои може да произлезат) 
на ниво на тврдење (види МСР 500, Ревизор-
ски докази) и извршувајќи ревизорски постап-
ки како одговор на проценетите ризици со цел 
да се прибават достатни соодветни ревизор-
ски докази. 

 
26. Ревизорот го интересираат материјални по-

грешни прикажувања, и не е одговорен за 
откривање на погрешни прикажувања кои не 
се материјални за финансиските извештаи зе-
мени како целина. Ревизорот разгледува дали 
ефектот на идентификуваните некорегирани 
погрешни прикажувања, поединечно и збирно, 
е материјален за финансиските извештаи зе-
мени како целина. Материјалноста и ревизор-
скиот ризик се поврзани (види МСР 320 ,,Ма-
теријалност во ревизијата”). Со цел да се ди-
зајнираат ревизорски постапки за да се утврди 
дали постојат погрешни прикажувања кои се 

                                                 
10 Оваа дефиниција на ревизорски ризик не го вклучува ри-
зикот дека ревизорот може погрешно да изрази мислење 
дека финансиските извештаи се материјално погрешно при-
кажани. 



материјални за финансиските извештаи земе-
ни како целина, ревизорот го разгледува ризи-
кот од материјално погрешно прикажување на 
две нивоа: на ниво на вкупен финансиски из-
вештај и во однос на класи на трансакции, 
салда на сметки и обелоденувања и поврза-
ните тврдења11. 

 
27. Ревизорот го разгледува ризикот од матери-

јално погрешно прикажување на ниво на се-
вкупниот финансиски извештај, кој се однесу-
ва на ризици од материјално погрешно прика-
жување кои силно влијаат на финансиските 
извештаи земени како целина и потенцијално 
влијаат на многу тврдења. Ризиците од ваква 
природа често се поврзуваат со контролното 
опкружување на ентитетот (иако тие ризици 
може исто така да се поврзани и со други фа-
ктори како што се економски услови кои се 
влошуваат), и не мора да претставуваат ризи-
ци кои може да се идентификуваат со специ-
фични тврдења на ниво на класа на трансак-
ции, салдо на сметка или обелоденување. 
Всушност, овој севкупен ризик ги претставува 
околностите кои го зголемуваат ризикот дека 
би можело да има материјални погрешни при-
кажувања во повеќе различни тврдења, на 
пример, кога менаџментот ја заобиколува ин-
терната контрола. Таквите ризици може да би-
дат посебно релевантни  за ревизорското 
разгледување на ризикот од материјално по-
грешно прикажување кое произлегува од из-
мама. Одговорот на ревизорот на проценети-
от ризик од материјално погрешно прикажува-
ње на ниво на севкупниот финансиски изве-
штај го вклучува разгледувањето на знаење-
то, вештините и способноста на персоналот 
на кој му се доделени значајни одговорности 
за ангажманот, вклучувајќи и дали да се вклу-
чат експерти; соодветните нивоа на надзор; и 
дали има настани или состојби кои може да 
наметнат значајно сомневање за способноста 
на ентитетот да продолжи како континуитет.  

 
28. Ревизорот, исто така, го разгледува ризикот 

од материјално погрешно прикажување на ни-
во на класа на трансакции, салдо на сметка и 
обелоденување, бидејќи таквото разгледува-
ње директно му помага во определување на 
природата, временскиот распоред и обемот 
на понатамошните ревизорски постапки на ни-
во на тврдење12. Ревизорот настојува да при-
бави достатни соодветни ревизорски докази 
на ниво на класа на трансакции, салдо на сме-
тка и обелоденување на начин кој му овозмо-
жува на ревизорот, по комплетирањето на ре-
визијата, да изрази мислење за финансиските 
извештаи земени како целина, на прифатливо 

                                                 
11 МСР 315, ,,Разбирање за ентитетот и неговото опкружу-
вање и проценка на ризиците од материјално погрешно 
прикажување”, обезбедува дополнително упатство за бара-
њето на ревизорот да се проценуваат ризиците од матери-
јално погрешно прикажување на ниво на финансиски изве-
штај и на ниво на тврдење.  
12 МСР 330 ,,Постапките на ревизорот како одговор на про-
ценетите ризици”  обезбедува дополнително упатство за 
барањето до ревизорот да дизајнира и извршува поната-
мошни ревизорски постапки како одговор на проценетите 
ризици на ниво на тврдење.  

ниско ниво на ревизорски ризик. Ревизорите 
користат различни пристапи за да ја постигнат 
таа цел13.  

 
29. Разгледувањето во следните точки дава об-

јаснување на компонентите на ревизорскиот 
ризик. Ризикот од материјално погрешно при-
кажување на ниво на тврдење се состои од 
две компоненти, како што следи: 
•  ,,Инхерентен ризик” е подложноста на твр-

дењето на погрешно прикажување кое би 
можело да биде материјално, било поеди-
нечно или заедно со други погрешни при-
кажувања, претпоставувајќи дека не по-
стојат поврзани контроли. Ризикот од та-
кво погрешно прикажување е поголем за 
некои тврдења и поврзани класи на транс-
акции, салда на сметки и обелоденувања, 
отколку за други. На пример, сложените 
пресметки поверојатно е да бидат погреш-
но прикажани отколку едноставните прес-
метки. Сметки кои се состојат од износи 
кои произлегуваат од сметководствени 
проценки кои се предмет на значајна неиз-
весност во однос на мерењето, предизви-
куваат поголеми ризици отколку сметки 
кои се состојат од релативно рутински, 
фактички податоци. Надворешни околно-
сти кои создаваат деловни ризици може 
исто така да влијаат на инхерентниот ри-
зик. На пример, со технолошкиот развој 
може определен производ да стане заста-
рен, и оттука да предизвика залихите да 
бидат поподложни на преценување. По-
крај таквите околности кои се карактери-
стични за некое специфично тврдење, фа-
кторите кај ентитетот и во неговото опкру-
жување кои се однесуваат на неколку или 
сите од класите на трансакции, салда на 
сметки или обелоденувања, може да вли-
јаат на инхерентниот ризик кој се однесу-
ва на некое специфично тврдење. Пос-
ледните фактори вклучуваат, на пример, 
недостаток на достатен обртен капитал за 
да се продолжи работењето или дејност 
во опаѓање карактеризирано со голем број 
на деловни неуспеси. 

•  ,,Контролен ризик” е ризикот дека погреш-
но прикажување кое можело да се случи 
во некое тврдење и кое би можело да би-
де материјално, било поединечно или за-
едно со други погрешни прикажувања, не-
ма да биде навремено спречено или 
откриено и корегирано, од страна на ин-
терната контрола на ентитетот. Тој ризик 
претставува функција на ефективноста на 
дизајнот и работењето на интерната кон-
трола во постигнувањето на целите на ен-
титетот коишто се релевантни за подго-
твувањето на финансиските извештаи на 
ентитетот. Секогаш ќе постои некаков кон-

                                                 
13 Ревизорот може да користи модел кој математички го 
изразува општиот однос на компонентите на ревизорскиот 
ризик за да дојде до соодветно ниво на ризик од неоткрива-
ње. Некои ревизори го сметаат таквиот модел за корисен 
кога се планираат ревизорските постапки за да се постигне 
посакуваниот ревизорски ризик иако користењето на таков 
модел не го елиминира расудувањето кое е својствено за 
ревизорскиот процес. 



тролен ризик поради инхерентните огра-
ничувања на интерната контрола.  

 
30. Инхерентиот ризик и контролниот ризик се ри-

зици на ентитетот; тие постојат независно од 
ревизијата на финансиските извештаи. Од ре-
визорот се бара да го процени ризикот од ма-
теријално погрешно прикажување на ниво на 
тврдење како основа за понатамошни реви-
зорски постапки, иако таквата проценка прет-
ставува расудување, а не прецизно мерење 
на ризик. Кога проценката на ревизорот на ри-
зикот од материјално погрешно прикажување 
вклучува очекување за оперативна ефектив-
ност на контролите, ревизорот извршува те-
стови на контроли за да ја поткрепи проценка-
та на ризикот. МСР вообичаено не се осврну-
ваат на инхерентниот и на контролниот ризик 
одвоено, туку на комбинирана проценка на 
,,ризикот од материјално погрешно прикажува-
ње”. Иако МСР вообичаено опишуваат комби-
нирана проценка на ризикот од материјално 
погрешно прикажување, ревизорот може да 
прави одвоена или комбинирана проценка на 
инхерентен и контролен ризик во зависност од 
претпочитаните ревизорски техники или мето-
дологии и практични разгледувања. Проценка-
та на ризикот од материјално погрешно прика-
жување може да биде изразена квантитатив-
но, како на пример, во проценти, или некван-
титативно. Во секој случај, потребата ревизо-
рот да направи соодветни проценки на ризик е 
поважна од различните пристапи преку кои-
што тие може да бидат направени.  

 
31. ,,Ризик од неоткривање” е ризикот дека реви-

зорот нема да открие погрешно прикажување 
коешто постои во некое тврдење кое би може-
ло да биде материјално, било поединечно или 
заедно со други погрешни прикажувања. Ризи-
кот од неоткривање претставува функција на 
ефективноста на некоја ревизорска постапка и 
на нејзината примена од страна на ревизорот. 
Ризикот од неоткривање не може да биде све-
ден на нула бидејќи ревизорот вообичаено не 
ја испитува секоја класа на трансакции, салдо 
на сметка или обелоденување и заради други 
фактори. Таквите други фактори ја вклучуваат 
можноста ревизорот да избере несоодветна 
ревизорска постапка, погрешно да примени 
соодветна ревизорска постапка или погрешно 
да ги протолкува ревизорските резултати. Тие 
други фактори вообичаено може да бидат 
разгледани преку соодветно планирање, наз-
начување на соодветен персонал на тимот на 
ангажманот, примена на професионален скеп-
тицизам и надзор и проверка на извршената 
ревизорска работа. 

 
32. Ризикот од неоткривање е поврзан со приро-

дата, временскиот распоред и обемот на ре-
визорските постапки кои ги утврдил ревизорот 
за да го намали ревизорскиот ризик на при-
фатливо ниско ниво. За дадено ниво на реви-
зорски ризик, прифатливото ниво на ризик од 
неоткривање е во обратен однос со проценка-
та на ризикот од материјално погрешно прика-
жување на ниво на тврдење. Колку е поголем 
ризикот од материјално погрешно прикажува-
ње којшто ревизорот верува дека постои, тол-

ку е помал ризикот од неоткривање кој може 
да биде прифатен. Спротивно на тоа, колку е 
помал ризикот од материјално погрешно при-
кажување којшто ревизорот верува дека по-
стои, толку е поголем ризикот од неоткривање 
кој може да биде прифатен. 

 
Одговорност за финансиските извештаи 
 
33. Иако ревизорот е одговорен за формирање и 

изразување на мислење за финансиските из-
вештаи, подготвувањето и презентирањето на 
финансиските извештаи во согласност со при-
менливата рамка за финансиско известување 
е одговорност на менаџментот14 на ентитетот, 
со надгледување од страна на оние кои се од-
говорни за управувањето15. Ревизијата на фи-
нансиските извештаи не го ослободува менаџ-
менот или оние кои се одговорни за управува-
њето од нивните одговорности. 

 
34. Терминот ,,финансиски извештаи” се однесу-

ва на структуирано прикажување на финанси-
ските информации, кои вообичаено вклучува-
ат придружни белешки кои произлегуваат од 
сметководствените евиденции и кои се наме-
нети за известување за економските ресурси 
и обврски на ентитетот во одреден момент 
или промените кај нив за временски период во 
согласност со рамката за финансиско известу-
вање. Терминот може да се однесува на пот-
полн комплет на финансиски извештаи, но 
исто така може да се однесува на еден фи-
нансиски извештај, на пример, биланс на со-
стојба или извештај на приходи и расходи и 
поврзани објаснувачки белешки. 

 
35. Барањата на рамката за финансиско известу-

вање ја определуваат формата и содржината 
на финансиските извештаи и тоа што опфаќа 
еден потполн комплет на финансиски изве-
штаи. За определени рамки на финансиско из-
вестување, еден финансиски извештај како 
што е извештајот на парични текови и поврза-
ните објаснувачки белешки преставува пот-
полн комплет на финансиски извештаи. На 
пример, Меѓународниот сметководствен стан-
дард за јавен сектор (МССЈС), Финансиско из-
вестување според сметководство на гото-
винска основа покажува дека примарниот фи-
нансиски извештај е извештајот на парични 
наплати и плаќања кога некој ентитет во јав-
ниот сектор ги подготвува и презентира него-
вите финансиски извештаи во согласност со 
тој МССЈС. Од друга страна, финансиските 
извештаи подготвени со повикување на Меѓу-
народните стандарди за финансиско известу-
вање (МСФИ) се наменети да обезбедат ин-

                                                 
14 Терминот ,,менаџмент” е користен во овој МСР за да ги 
опише тие кои се одговорни за подготвувањето и презенти-
рањето на финансиските извештаи. Други термини може да 
бидат соодветни во зависност од правната рамка во опре-
делено законодавство. 
15 Структурите на управување се разликуваат од земја до 
земја рефлектирајќи го културното и правното минато. За-
тоа, респективните одговорности на менаџментот и на оние 
кои се одговорни за управувањето се разликуваат во завис-
ност од правните одговорности во определено законодав-
ство. 



формации за финансиската позиција, успеш-
ност во работењето и паричните текови на ен-
титетот. Потполн комплет на финансиски из-
вештаи според МСФИ вклучува биланс на со-
стојба, биланс на успех, извештај на промени 
во главнината, извештај на паричните текови 
и белешки кои сочинуваат резиме на значајни 
сметководствени политики и други објаснувач-
ки белешки. 

 
36. Менаџментот е одговорен за идентификување 

на рамката за финансиско известување која 
треба да биде користена во подготвувањето и 
презентирањето на финансиските извештаи. 
Менаџментот е исто така одговорен за подго-
твување и презентирање на финансиските из-
вештаи во согласност со таа применлива рам-
ка за финансиско известување. Оваа одговор-
ност вклучува: 
•  Дизајнирање, имплементирање и одржу-

вање на интерна контрола која е реле-
вантна за подготвувањето и презентира-
њето на финансиските извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно 
прикажување, било поради измама или 
грешка; 

•  Избирање и применување на соодветни 
сметководствени политики; и 

•  Правење сметководствени проценки кои 
се разумни во околностите.  

 
Утврдување на прифатливоста на рамката за 
финансиско известување 
 
37. Ревизорот треба да утврди дали рамката 

за финансиско известување којашто е 
усвоена од страна на менаџментот при 
подготвувањето на финансиските изве-
штаи е прифатлива. Ревизорот вообичаено 
го утврдува ова кога разгледува дали да го 
прифати ревизорскиот ангажман како ште е 
разгледано во МСР 210, ,,Услови на ревизор-
ски ангажмани”. Прифатливата рамка за фи-
нансиско известување во МСР се нарекува 
,,применлива рамка за финансиско известува-
ње”. 

 
38. Ревизорот утврдува дали рамката за финан-

сиско известување усвоена од страна на ме-
наџментот е прифатлива во поглед на приро-
дата на ентиетот (на пример, дали е тоа де-
ловно претпријатие, ентитет во јавен сектор 
или непрофитна организација) и целта на фи-
нансиските извештаи. 

 
Финансиските извештаи дизајнирани да ги за-
доволат потребите за финансиски информа-
ции на специфични корисници 
 
39. Во некои случаи, целта на финансиските изве-

штаи ќе биде да ги задоволат потребите на 
специфични корисници за финансиски инфор-
мации. Потребите за информации на таквите 
корисници ќе ја утврдат применливата рамка 
за финансиско известување во тие околности. 
Примери на рамки за финансиско известува-
ње кои ги разгледуваат потребите на специ-
фични корисници се: даночна основа на сме-
тководство за комплет на финансиски изве-
штаи кои ја придружуваат даночната пријава 

на ентитетот; одредби за финансиско известу-
вање на владина регулаторна агенција за 
комплет на финансиски извештаи за да ги за-
доволат потребите за информации на таа 
агенција; или рамка за финансиско ивестува-
ње којашто е воспоставена преку одредбите 
на договор кој ги специфицира финансиските 
извештаи коишто треба да бидат подготвени. 
Финансиските извештаи подготвени во соглас-
ност со таквите рамки за финансиско известу-
вање може да бидат единствените финанси-
ски извештаи подготвени од ентитетот и во та-
кви околности, често се користат од страна на 
корисниците покрај оние за кои е дизајнирана 
рамката за финансиско известување. И покрај 
широката дистрибуција на финансиските изве-
штаи во тие околности, финансиските изве-
штаи сеуште се сметаат како дизајнирани за 
да ги задоволат потребите на специфични ко-
рисници за финансиски информации, за цели-
те на МСР. МСР 800, Независниот ревизор-
ски извештај за ревизорски ангажмани со по-
себна намена, воспоставува стандарди и 
обезбедува упатство за финансиски извештаи 
чија цел е да ги задоволат потребите на спе-
цифични корисници за финансиски информа-
ции. Иако може да не бидат идентификувани 
специфични корисници, финансиските изве-
штаи кои се подготвени во согласност со рам-
ка која не е дизајнирана да постигне објектив-
но презентирање исто така се разгледани во 
МСР 800. 

 
Финансиски извештаи дизајнирани да ги задо-
волат општите потреби за финансиски инфор-
мации на широк круг на корисници 
 
40. Многу корисници на финансиски извештаи не 

се во состојба да бараат финансиските изве-
штаи да бидат прилагодени така да ги задово-
луваат нивните специфични потреби за ин-
формации. Додека сите потреби за информа-
ции на специфични корисници не можат да би-
дат задоволени, постојат потреби за финанси-
ски информации кои се заеднички за широк 
круг на корисници. Финансиски извештаи кои 
се подготвени во согласност со рамка за фи-
нансиско известување која е дизајнирана да 
ги задоволи општите потреби за информации 
на широк круг на корисници, се нарекуваат 
,,финансиски извештаи со општа намена.” 

 
Рамки за финансиско известување воспоста-
вени од страна на овластени или признаени 
организации 
 
41. Во моментот, не постои објективна и автори-

тативна основа која е општопризнаена гло-
бално, за оценување на прифатливоста на 
рамките за финансиско известување кои се 
дизајнирани за финансиски извештаи со оп-
шта намена. Додека не постои таква основа, 
рамките за финансиско известување воспо-
ставени од страна на организации кои се ов-
ластени или признаени да издаваат стандар-
ди кои ќе бидат користени од одредени видо-
ви на ентитети се претпоставува дека ќе би-
дат прифатливи за финансиските извештаи со 
општа намена подготвени од такви ентитети, 
под услов организациите да следат воспоста-



вен и транспарентен процес кој вклучува сове-
тување и разгледување на погледите на ши-
рок круг на заинтересирани учесници. Приме-
ри на такви рамки за финансиско известување 
вклучуваат: 
•  МСФИ издадени од Одборот за меѓуна-

родни сметководствени стандарди; 
•  МССЈС издадени од Меѓународната фе-

дерација на сметководители - Одбор за 
меѓународни сметководствени стандарди 
за јавен сектор; и 

•  Општоприфатени сметководствени прин-
ципи издадени од признаен поставувач на 
стандарди во одредено законодавство. 

Тие рамки за финансиско известување често 
се идентификуваат како применлива рамка за 
финансиско известување во услови на законо-
давни и регулативни барања кои управуваат 
со подготвувањето на финансиски извештаи 
со општа намена. Повикајте се на МСР 800 за 
рамки за финансиско известување кои се ди-
зајнирани да ги задоволат посебните потреби 
на некоја владина регулаторна агенција. 

 
Рамки за финасиско известување дополнети 
со законодавни и регулативни барања 
 
42. Во некои законодавства, законодавните и ре-

гулативните барања може да ја надополнува-
ат рамката за финансиско известување која-
што е усвоена од менаџментот, со дополни-
телни барања кои се однесуваат на подготву-
вањето и презентирањето на финансиските 
извештаи. Во тие законодавства, прифатлива-
та рамка за финансиско известување, за це-
лите на применување на МСР, ги опфаќа и 
идентификуваната рамка за финансиско изве-
стување и таквите дополнителни барања, под 
услов тие да не се во конфликт со применли-
вата рамка за финансиско известување. На 
пример, ова може да биде случај кога допол-
нителните барања пропишуваат обелоденува-
ња покрај оние коишто се бараат со иденти-
фикуваната рамка за финансиско известува-
ње или кога го стеснуваат кругот на прифатли-
ви избори кои би можеле да се направат во 
рамките на идентификуваната рамка за фи-
нансиско известување. Доколку дополнител-
ните барања се спротивни на применливата 
рамка за финансиско известување, ревизорот 
ја разгледува природата на барањата заедно 
со менаџментот и дали дополнителните бара-
ња може да бидат задоволени преку дополни-
телни обелоденувања. Доколку тоа не е мож-
но, ревизорот разгледува дали е неопходно 
да го модифицира ревизорскиот извештај, ви-
ди МСР 701, Модификации на извештајот на 
независниот ревизор. 

 
Законодавства кои немаат овластени или 
признаени организации за поставување на 
стандарди 
 
43. Кога некој ентитет е регистриран или работи 

во законодавство кое нема овластена или 
признаена организација за поставување на 
стандарди, ентитетот идентификува примен-
лива рамка за финансиско известување. Во 
такви законодавства често е практика да се 
користи рамка за финансиско известување ко-

ја е воспоставена од страна на една од орга-
низациите опишани во точката 41. Алтерна-
тивно, во одредено законодавство може да 
бидат воспоставени сметководствени правила 
кои се општопризнаени како применлива рам-
ка за финансиско известување за финансиски-
те извештаи со општа намена подготвени од 
страна на конкретни специфицирани ентитети 
кои работат во тоа законодавство. Кога таква 
рамка за финансиско известување е усвоена 
од ентитетот, ревизорот утврдува дали сме-
тководствените правила заедно би можеле да 
се сметаат за такви кои сочинуваат прифатли-
ва рамка за финансиско известување за фи-
нансиски извештаи со општа намена. Кога 
сметководствените правила нашироко се ко-
ристат во определено законодавство, сметко-
водствената професија во тоа законодавство 
може да ја разгледала прифатливоста на рам-
ката за финансиско известување во името на 
ревизорите. Алтернативно, ревизорот го пра-
ви ова утврдување преку разгледување дали 
сметководствените правила покажуваат атри-
бути кои нормално ги покажуваат прифатливи-
те рамки за финансиско известување или пре-
ку споредување на сметководствените прави-
ла со барањата на постојната рамка за фи-
нансиско известување која се смета за при-
фатлива. 

 
44. Прифатливите рамки за финансиско известу-

вање за финансиски извештаи со општа наме-
на вообичаено ги покажуваат следните атри-
бути кои резултираат во информации обезбе-
дени во финансиските извештаи кои се корис-
ни за корисниците: 
(а) Релевантност, односно информациите 

обезбедени во финансиските извештаи да 
се релевантни за природата на ентитетот 
и за целта на финансиските извештаи. (На 
пример, во случајот на деловно претприја-
тие кое подготвува финансиски извештаи 
со општа намена релевантноста е проце-
нета од аспект на информации кои се не-
опходни за да се задоволат заеничките 
потреби за информации на широк круг на 
корисници за донесување на економски 
одлуки. Тие потреби вообичаено се задо-
волуваат преку објективно презентирање 
на финансиската состојба, финансиската 
успешност и паричните текови на делов-
ното претпријатие.) 

(б) Комплетност, односно да не се пропуште-
ни трансакции и настани, салда на сметки 
и обелоденувања кои би можело да влија-
ат на објективната презентација на фи-
нансиските извештаи. 

(в) Веродостојност, односно информациите 
обезбедени во финансиските извештаи 
да: 
(i) Ја одразуваат економската суштина 

на настаните и трансакциите, а не са-
мо нивната законска форма; и 

(ii) Резултираат во разумно конзистентно 
оценување, мерење, презентирање и 
обелоденување, кога се користат во 
слични околности; 

(г) Неутралност, односно да придонесува ин-
формациите во финансиските извештаи 
да се ослободени од пристрасност; и 



(д) Разбирливост, односно информациите во 
финансиските извештаи да се јасни и се-
опфатни и да не се предмет на значајно 
различно толкување.  

 
45. Конгломерат на сметководствени правила 

смислени да одговараат на поединечни прио-
ритети не е прифатлива рамка за финансиско 
известување за финансиски извештаи коишто 
се наменети за заедничките потреби од ин-
формации на широк круг на корисници.  

 
46. Описот на рамката за финансиско известува-

ње во финансиските извештаи вклучува ин-
формација за основата за подготвување на 
финансиските извештаи и сметководствените 
политики избрани и применети на значајни 
трансакции и други значајни настани. 

 
47. Ревизорот може да одлучи да ги споредува 

сметководствените конвенции со барањата на 
постојната рамка која се смета за прифатли-
ва, како што се на пример, МСФИ издадени од 
страна на Одборот за меѓународни сметко-
водствени стандарди. За ревизија на мал ен-
титет ревизорот може да одлучи да споредува 
такви сметководствени правила со рамката за 
финансиско известување којашто е посебно 
развиена за такви ентитети од страна на овла-
стена или признаена организација за поставу-
вање на стандарди. Кога ревизорот прави та-
ква споредба и се идентификувани разлики, 
одлуката за тоа дали сметководствените пра-
вила усвоени од страна на менаџментот сочи-
нуваат прифатлива рамка за финансиско из-
вестување, вклучува разгледување на причи-
ните за разликите и дали примената на сме-
тководствените правила би можела да резул-
тира во тоа финансиските извештаи да наве-
дуваат на погрешен заклучок. 

 
48. Кога ревизорот заклучува дека рамката за фи-

нансиско известување којашто е усвоена од 
менаџментот е неприфатлива, ревизорот ги 
разгледува импликациите во однос на прифа-
ќањето на ангажманот (види МСР 210) и реви-
зорскиот извештај (види МСР 701). 

 
Изразување на мислење за финансиските из-
вештаи 
 
49. Кога ревизорот изразува мислење за потполн 

комплет на финансиски извештаи со општа 
намена подготвени во согласност со рамката 
за финансиско известување која е дизајнира-
на да постигнува објективно презентирање, 
ревизорот се повикува на МСР 700 (ревиди-
ран), Извештајот на независниот ревизор за 
потполн комплет на финансиски извештаи 
со општа намена, за стандарди и упатство за 
прашања кои ревизорот ги разгледува при 
формирање на мислење за такви финансиски 
извештаи и за формата и содржината на реви-
зорскиот извештај. Ревизорот исто така се по-
викува и на МСР 701 кога изразува модифици-
рано ревизорско мислење, вклучувајќи нагла-
сување на прашање, мислење со резерва, 
воздржување од мислење или неповолно мис-
лење. 

50. Ревизорот се повикува на МСР 800 кога изра-
зува мислење за: 
(а) Потполн комплет на финансиски извештаи 

подготвени во согласност со друга сеоп-
фатна сметководствена основа; 

(б) Компонента на потполн комплет на фи-
нансиски извештаи со општа намена или 
финансиски извештаи со посебна намена, 
како на пример еден финансиски изве-
штај, специфични сметки, елементи на 
сметки или ставки во финансиски изве-
штај; 

(в) Усогласеност со договори; и 
(г) Резимирани финансиски извештаи. 

 
51. Покрај земање во предвид на разгледувања 

за известување, МСР 800 исто така разгледу-
ва и други прашања  кои ревизорот ги зема во 
предвид во такви ангажмани кои се однесува-
ат, на пример, на прифаќањето на ангажман и 
спроведувањето на ревизијата. 

 
Датум на стапување во сила 
 
52. Овој МСР стапува во сила за ревизии на фи-

нансиски извештаи за периоди кои почнуваат 
на или по 15 декември 2005 година. 

 
Перспектива на јавниот сектор 
 
1. Независно од тоа дали ревизијата се извр-

шува во приватниот или во јавниот сектор, 
основните принципи на ревизијата остану-
ваат исти. Она што може да се разликува за 
ревизиите кои се изршуваат во јавниот се-
ктор се целта и делокругот на ревизијата. 
Овие фактори често се припишуваат на 
разликите во ревизорскиот мандат и прав-
ните барања или формата на известување 
(на пример, од ентитетите во јавниот се-
ктор може да се бара да подготвуваат до-
полнителни финансиски извештаи). 

 
2. Кога извршува ревизија на ентитети во јав-

ниот сектор, ревизорот треба да ги земе 
предвид специфичните барања на сите дру-
ги релевантни регулативи, уредби или мини-
стерски директиви кои влијаат врз ревизор-
скиот мандат, како и кои било посебни реви-
зорски барања, вклучувајќи ја и потребата за 
земањето предвид на прашањата за нацио-
налната безбедност. Ревизорските манда-
ти може да бидат поспецифични отколку 
оние во приватниот сектор и често опфаќа-
ат поширок опсег на цели и поширок дело-
круг отколку што е вообичаено применливо 
за ревизијата на финансиските извештаи на 
приватниот сектор. Мандатот и барањата 
може исто така да влијаат и врз, на пример, 
степенот на слободата на одлучувањето на 
ревизорот при утврдувањето на материјал-
носта, известувањето за измами и грешка и  
формата на ревизорскиот извештај. Исто 
така, може да постојат разлики и во реви-
зорскиот пристап и стил. Сепак, овие разли-
ки не би претставувале разлика во основни-
те принципи и основните постапки. 



МЕЃУНАРОДЕН СТАНДАРД ЗА РЕВИЗИЈА 210 
 

УСЛОВИ НА РЕВИЗОРСКИ АНГАЖМАНИ 
 

(Стапува во сила за ревизиите на финансиските 
извештаи за периодите кои почнуваат на или по 
15 декември 2004 година. Додаток 2 ги содржи 

согласните измени и дополнувања на Стандардот 
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Меѓународниот стандард за ревизија (МСР) 210, 
Услови на ревизорски ангажмани, треба да се чи-
та во контекст на Предговорот на Меѓународни-
те стандарди за контрола на квалитетот, ре-
визија, уверување и поврзани услуги, којшто ја 
определува примената и важењето на МСР. 
 
 
 
Вовед 
 
1. Целта на овој Меѓународен стандард за реви-

зија (МСР) е да воспостави стандарди и да 
обезбеди упатство во врска со: 
(а) Договарање на условите на ангажманот 

со клиентот; и 
(б) Одговорот на ревизорот на барањето од 

клиентот за промена на условите на ан-
гажманот во таков што обезбедува пони-
ско ниво на уверување. 

 
2. Ревизорот и клиентот треба да се догово-

рат за условите на ангажманот. Договорени-
те услови треба да бидат забележани во пис-
мо за ревизорски ангажмани или друга погод-
на форма на договор. 

 
3. Овој МСР е наменет да му помогне на ревизо-

рот во подготовувањето на писма за ангажма-
                                                 
* МСР 315, ‘‘Разбирање за ентитетот и неговото опкружува-
ње и проценка на ризиците од материјално погрешно прика-
жување‘‘, МСР 330, ‘‘Постапките на ревизорот како одговор 
на проценетите ризици‘‘ и МСР 500, ‘‘Ревизорски докази‘‘ 
доведоа до согласни измени и дополнувања во МСР 210. 
Овие согласни измени и дополнувања стапуваат во сила за 
ревизиите на финансиските извештаи за периодите кои 
почнуваат на или по 15 декември 2004 година и се инкорпо-
рирани во текстот на МСР 210. 
МСР 700 (ревидиран), ‘‘Извештај на независниот ревизор за 
потполн комплет на финансиските извештаи со општа на-
мена ‘‘ исто така доведе до согласни измени и дополнувања 
во МСР 210. Овие измени и дополнувања стапуваат во си-
ла за ревизиите на финансиските извештаи за периодите 
кои почнуваат на или по 15 декември 2005 година. Измене-
тиот и дополнет МСР 210 е даден во Додаток 2 на овој 
МСР. 

ни кои се однесуваат на ревизии на финанси-
ски извештаи. Упатството се применува и на 
поврзаните услуги. Кога треба да се обезбе-
дат други услуги, како на пример даночни, 
сметководствени или менаџерски советодав-
ни услуги, може да бидат соодветни одделни 
писма. 

 
4. Во некои земји, целта и делокругот на ревизи-

јата и обврските на ревизорот се утврдени со 
закон. Дури и во такви ситуации, ревизорот 
сепак може писмата за ревизорски ангажмани 
да ги смета за информативни за неговите кли-
енти. 

 
Писма за ревизорски ангажмани  
 
5. Во интерес е и на клиентот и на ревизорот, 

ревизорот да испрати писмо за ангажман, по-
желно пред отпочнувањето на ангажманот, за 
да помогне во одбегнувањето на погрешни 
разбирања во врска со ангажманот. Писмото 
за ангажманот го документира и потврдува 
прифаќањето на назначувањето од страна на 
ревизорот, целта и делокругот на ревизијата, 
степенот на одговорностите на ревизорот 
спрема клиентот и формата на сите извештаи. 

 
Основна содржина 
 
6. Формата и содржината на писмата за реви-

зорски ангажмани може да се разликуваат за 
секој клиент, но вообичаено вклучуваат посо-
чување на: 
•  Целта на ревизијата на финансиските из-

вештаи;  
•  Одговорноста на менаџментот за финан-

сиските извештаи; 
•  Делокругот на ревизијата, вклучувајќи и 

посочување на важечките закони, прописи 
или изјави на професионални тела кон кои 
се придржува ревизорот; 

•  Формата на кои било извештаи или друг 
начин на соопштување на резултатите од 
ангажманот; 

•  Фактот дека поради природата на тести-
рањето и другите инхерентни ограничува-
ња на ревизијата, заедно со инхерентните 
ограничувања на кој било сметководствен 
систем и системи на интерна контрола, 
постои неизбежен ризик дека дури и некои 
материјални погрешни прикажувања може 
да останат неоткриени; и 

•  Неограничениот пристап до која било еви-
денција, документација и други информа-
ции кои се потребни во врска со ревизија-
та. 

 
7. Ревизорот исто така може да сака во писмото 

да го вклучи и следното: 
•  Аранжмани во однос на планирањето и 

извршувањето на ревизијата. 
•  Очекување за добивање на пишана кон-

фирмација од менаџментот којашто се од-
несува на изјавите дадени во врска со ре-
визијата. 

•  Барање клиентот да ги потврди условите 
на ангажманот по пат на потврдување на 
приемот на писмото за ангажманот. 

•  Опис на кои било други писма или изве-
штаи кои ревизорот очекува да му ги изда-
де на клиентот. 

•  Основа врз којашто се пресметуваат на-
доместоците и кои било аранжмани за фа-
ктурирање. 



8. Кога е релевантно, може да се изнесат и 
следните работи: 
•  Аранжмани во врска со вклученоста на 

други ревизори и експерти во некои аспе-
кти од ревизијата. 

•  Аранжмани во врска со вклученоста на ин-
терните ревизори и друг персонал на кли-
ентот. 

•  Аранжмани кои треба да се направат со 
претходниот ревизор, доколку постои, во 
случај на првична ревизија. 

•  Какви било ограничувања на одговорно-
ста на ревизорот кога постои таква мож-
ност. 

•  Посочување на какви било понатамошни 
договори помеѓу ревизорот и клиентот. 

•  Пример за писмо за ревизорски ангажман 
е даден во Додатокот. 

Ревизии на составни делови 
 
9. Кога ревизорот на матичниот ентитет едно-

времено е и ревизор на неговата подружница, 
филијала или одделение (составен дел), фа-
кторите кои влијаат врз одлуката за тоа дали 
да се испрати одделно писмо за ангажман до 
составниот дел го вклучуваат следното: 
•  Кој го назначува ревизорот на составниот 

дел. 
•  Дали за составниот дел ќе биде издаден 

одделен ревизорски извештај. 
•  Законските барања. 
•  Обемот на која било работа извршена од 

страна на други ревизори. 
•  Степенот на сопственост од страна на ма-

тичниот ентитет. 
•  Степенот на независност на менаџментот 

на составниот дел. 
 
Повторни ревизии 

 
10. Кај повторните ревизии, ревизорот треба 

да разгледа дали околностите бараат пре-
работка на условите на ангажманот, како и 
дали постои потреба клиентот да се потсе-
ти за постојните услови на ангажманот. 

 
11. Ревизорот може да одлучи да не испраќа ново 

писмо за ангажман секој период. Сепак, след-
ните фактори може да го чинат соодветно ис-
праќањето на ново писмо: 
•  Кое било укажување дека клиентот по-

грешно ги разбира целта и делокругот на 
ревизијата. 

•  Кои било преработени или специјални ус-
лови на ангажманот. 

•  Неодамнешна промена на менаџментот 
на повисоко ниво или оние кои се одговор-
ни за управувањето. 

•  Значајна промена во сопственоста. 
•  Значајна промена на природата или голе-

мината на деловното работење на клиен-
тот. 

•  Законски или регулаторни барања. 

Прифаќање на промена во ангажманот 
 
12. Ревизор од којшто, пред завршувањето на 

ангажманот, се бара да го промени ангаж-
манот во таков што обезбедува пониско 
ниво на уверување, треба да разгледа да-
ли е соодветно да го направи тоа. 

 
13. Барањето од клиентот ревизорот да го проме-

ни ангажманот може да резултира од промена 
во околностите кои влијаат врз потребата за 
услугата, погрешно разбирање во однос на 
природата на ревизијата или поврзаната услу-
га којашто била првобитно побарана или огра-
ничување на делокругот на ангажманот, без 
разлика дали е наметнато од страна на ме-
наџментот или предизвикано од околностите. 
Ревизорот треба внимателно да ја разгледа 
причината дадена за барањето, особено имп-
ликациите од ограничувањето на делокругот 
на ангажманот. 

 
14. Промената во околностите којашто влијае врз 

барањата на ентитетот или погрешното раби-
рање во однос на природата на услугата која-
што била првобитно побарана вообичаено би 
се сметале за разумна основа за барање на 
промена во ангажманот. Спротивно на ова, 
промената не би се сметала за разумна ако се 
покаже дека промената се однесува на ин-
формации кои се неточни, нецелосни или на 
друг начин незадоволителни. 

 
15. Пред да се согласи да го промени ревизорски-

от ангажман во поврзана услуга, ревизор кој-
што бил ангажиран да ја изврши ревизијата во 
согласност со МСР треба да ги разгледа, по-
крај горенаведените работи, и сите правни 
или договорни импликации на промената. 

 
16. Доколку ревизорот заклучи дека постои разум-

но оправдување да го промени ангажманот и 
доколку извршената ревизорска работа е во 
согласност со МСР коишто се применливи за 
променетиот ангажман, издадениот извештај 
ќе биде оној кој е соодветен за ревидираните 
услови на ангажманот. За да се одбегне збу-
нување на читателот, извештајот не треба да 
вклучува посочување на: 
(а) Првобитниот ангажман; или 
(б) Кои било постапки кои можеби биле извр-

шени во текот на првобитниот ангажман, 
освен кога ангажманот е променет во ан-
гажман за преземање на договорени по-
стапки па оттука посочувањето на извр-
шените постапки е нормален дел од из-
вештајот. 

 
17. Кога условите на ангажманот се промене-

ти, ревизорот и клиентот треба да се дого-
ворат за новите услови. 

 
18. Ревизорот не треба да се согласи на про-

мена на ангажманот кога не постои разум-
но оправдување да го направи тоа. Пример 
за ова може да биде ревизорски ангажман ка-
де што ревизорот не е во можност да добие 
достатни соодветни ревизорски докази во вр-



ска со побарувањата и клиентот бара ангаж-
манот да биде променет во ангажман за про-
верка за да одбегне ревизорско мислење со 
резерва или воздржување од мислење. 

 
19. Доколку ревизорот не е во можност да се 

согласи на промена на ангажманот и не му 
е дозволено да го продолжи првобитниот 
ангажман, ревизорот треба да се повлече и 
да разгледа дали постои каква било обвр-
ска, договорна или поинаква, да извести 
други странки, како што е одборот на дире-
ктори или акционерите, за околностите кои 
го наложуваат повлекувањето. 

 
Перспектива на јавниот сектор 
 
1. Целта на писмото за ангажманот е да се 

информира клиентот за природата на ан-
гажманот и да се разјаснат обврските на 
вклучените странки. Законската регулати-
ва и прописите кои управуваат со работе-
њето на ревизиите во јавниот сектор гене-
рално го овластуваат назначувањето на ре-
визорот на јавниот сектор и употребата на 
писмата за ревизорски ангажмани може да 
не е широко распространета практика. Без 
оглед на тоа, писмо кое ја утврдува природа-
та на ангажманот или кое го признава ан-
гажманот којшто не е означен во законско-
то овластување може да биде корисно за 
двете странки. Ревизорите од јавниот се-
ктор треба сериозно да размислат за изда-
вањето на писмо за ревизорски ангажмани 
кога преземаат ревизија. 
 

2. Точките од 12 до 19 од овој МСР се однесува-
ат на дејствието кое може да го преземе 
ревизор на јавниот сектор кога постојат 
обиди за промена на ревизрскиот ангажман 
во таков што дава пониско ниво на уверува-
ње. Во јавниот сектор може да постојат 
специфични барања во рамките на законска-
та регулатива која управува со ревизорско-
то овластување: на пример, од ревизорот 
може да се бара директно да го извести ми-
нистерот, законодавното тело или јавно-
ста доколку менаџментот (вклучувајќи го и 
раководителот на одделот) се обидува да го 
ограничи делокругот на ревизијата. 

 
Додаток 1 

 
Пример за писмо за ревизорски ангажман 
 
Следново писмо треба да се користи како упат-
ство заедно со разгледувањата изложени во овој 
МСР и треба да се менува согласно поединечните 
барања и околности. 
До Одборот на директори или соодветниот прет-
ставник на повисокиот менаџмент: 
Побаравте да извршиме ревизија на билансот на 
состојба на .................... заклучно со ....................., 
како и на поврзаниот биланс на успех и извештај 
за парични текови за годината којашто завршува 
тогаш. Со задоволство го потврдуваме нашето 
прифаќање и нашето разбирање на овој ангажман 
со ова писмо. Нашата ревизија ќе биде извршена 
со цел да го изразиме нашето мислење за финан-
сиските извештаи. 

Ние ќе ја спроведеме нашата ревизија во соглас-
ност со Меѓународните стандарди за ревизија 
(или посочување на релевантните национални 
стандарди или практика). Тие стандарди бараат 
да ја планираме и извршиме ревизијата за да до-
биеме разумно уверување за тоа дали финанси-
ските извештаи се ослободени од материјални по-
грешни прикажувања. Ревизијата вклучува испиту-
вање, врз основа на тестирање, на докази коишто 
ги поткрепуваат износите и обелоденувањата во 
финансиските извештаи. Исто така, ревизијата 
вклучува и проценка на сметководствените прин-
ципи коишто се користени и на значајните процен-
ки коишто се направени од страна на менаџмен-
тот, како и оценка на севкупното презентирање на 
финансиските извештаи.  
Поради природата на тестирањето и другите ин-
херентни ограничувања на ревизијата, заедно со 
инхерентните ограничувања на кој било сметко-
водствен систем и систем на интерна контрола, 
постои неизбежен ризик дека дури и некои мате-
ријални погрешни прикажувања може да останат 
неоткриени. 
Покрај нашиот извештај за финансиките изве-
штаи, очекуваме да ви дадеме и одделно писмо 
во врска со сите материјални слабости на сметко-
водствениот систем и системот на интерна кон-
трола кои ќе ги забележиме. 
Ве потсетуваме дека менаџментот на претпријати-
ето е одговорен за подготвувањето на финанси-
ските извештаи, вклучувајќи го и адекватното обе-
лоденување. Ова вклучува одржување на соод-
ветна сметководствена евиденција и интерни кон-
троли, избор и примена на сметководствени поли-
тики, како и заштита на средствата на претприја-
тието. Како дел од нашиот процес на ревизија, од 
менаџментот ќе побараме пишана потврда во од-
нос на изјавите кои ни се дадени во врска со реви-
зијата. 
Со нетрпение ја очекуваме целосната соработка 
со вашиот персонал и веруваме дека ќе ни ги ста-
ват на располагање сите евиденции, документа-
ција и други информации кои ќе бидат побарани 
во врска со нашата ревизија. Нашите надоместо-
ци, кои ќе ги фактурирме со напредувањето на ра-
ботата, се засновани на потребното време на пое-
динците кои се назначени на ангжманот плус се-
којдневните трошоци. Поединечните саатнини се 
разликуваат во зависност од степенот на вклуче-
ната одговорност и потребното искуство и вешти-
ни. 
Ова писмо ќе биде во сила и во наредните години, 
освен ако не се прекине, промени или замени. 
Ве молиме да ја потпишете и вратите приложена-
та копија од ова писмо за да ни укажете дека е во 
согласност со вашето разбирање на аранжманите 
за нашата ревизија на вашите финансиски изве-
штаи. 

XYZ 
 

Потврдено во името на АБВ претпријатието од 
страна на 
 
(потпишано) 
 
..................... 
Име и позиција 
Датум 



Додаток 2 
 
МСР 210 Изменет и дополнет како резултат на 
МСР 700 (ревидиран) – Стапува во сила за ре-
визии на финансиски извештаи за периодите 
кои почнуваат на или по 15 декември 2005 го-
дина 
 
МСР 700 (ревидиран), ‘‘Извештајот на независни-
от ревизор за потполн комплет на финансиски из-
вештаи со општа намена‘‘ којшто е издаден во де-
кември 2004 година и стапува во сила за ревизор-
ските извештаи со датум на или по 31 декември 
2006 година доведе до согласни измени и допол-
нувања во МСР 210. Изменетиот и дополнетиот 
МСР 210 којшто е даден подолу стапува во сила 
за ревизии на финансиски извештаи за периодите 
кои почнуваат на или по 15 декември 2005 година. 
 
Вовед 
 
1. Целта на овој Меѓународен стандард за реви-

зија (МСР) е да воспостави стандарди и да 
обезбеди упатство во врска со: 
(в) Договарање на условите на ангажманот 

со клиентот; и 
(г) Одговорот на ревизорот на барањето од 

клиентот за промена на условите на ан-
гажманот во таков што обезбедува пони-
ско ниво на уверување. 

 
2. Ревизорот и клиентот треба да се догово-

рат за условите на ангажманот. Договорени-
те услови треба да бидат забележани во пис-
мо за ревизорски ангажмани или друга погод-
на форма на договор. 

 
3. Овој МСР е наменет да му помогне на ревизо-

рот во подготовувањето на писма за ангажма-
ни кои се однесуваат на ревизии на финанси-
ски извештаи.  

 
4. Во некои земји, целта и делокругот на ревизи-

јата и обврските на ревизорот се утврдени со 
закон. Дури и во такви ситуации, ревизорот 
сепак може писмата за ревизорски ангажмани 
да ги смета за информативни за неговите кли-
енти. 

 
Писма за ревизорски ангажмани  
 
5. Во интерес е и на клиентот и на ревизорот, 

ревизорот да испрати писмо за ангажман, по-
желно пред отпочнувањето на ангажманот, за 
да помогне во одбегнувањето на погрешни 
разбирања во врска со ангажманот. Писмото 
за ангажманот го документира и потврдува 
прифаќањето на назначувањето од страна на 
ревизорот, целта и делокругот на ревизијата, 
степенот на одговорностите на ревизорот 
спрема клиентот и формата на сите извештаи. 

 
Основна содржина 
 
6. Формата и содржината на писмата за реви-

зорски ангажмани може да се разликуваат за 
секој клиент, но вообичаено вклучуваат посо-
чување на: 

•  Целта на ревизијата на финансиските из-
вештаи;  

•  Одговорноста на менаџментот за финан-
сиските извештаи како што е опишано во 
МСР 200, ‘‘Цели и општи принципи кои 
управуваат со ревизијата на финансиски-
те извештаи‘‘; 

•  Рамката за финансиско известување усво-
ена од страна на менаџментот за подго-
твување на финансиските извештаи, т.е. 
применливата рамка за финансиско изве-
стување. 

•  Делокругот на ревизијата, вклучувајќи и 
посочување на важечките закони, прописи 
или изјави на професионални тела кон кои 
се придржува ревизорот; 

•  Формата на кои било извештаи или друг 
начин на соопштување на резултатите од 
ангажманот; 

•  Фактот дека поради природата на тести-
рањето и другите инхерентни ограничува-
ња на ревизијата, заедно со инхерентните 
ограничувања на кој било сметководствен 
систем и системи на интерна контрола, 
постои неизбежен ризик дека дури и некои 
материјални погрешни прикажувања може 
да останат неоткриени; и 

•  Неограничениот пристап до која било еви-
денција, документација и други информа-
ции кои се потребни во врска со ревизија-
та. 

 
7. Ревизорот исто така може да сака во писмото 

да го вклучи и следното: 
•  Аранжмани во однос на планирањето на 

ревизијата. 
•  Очекување за добивање на пишана кон-

фирмација од менаџментот којашто се од-
несува на изјавите дадени во врска со ре-
визијата. 

•  Барање клиентот да ги потврди условите 
на ангажманот по пат на потврдување на 
приемот на писмото за ангажманот. 

•  Опис на кои било други писма или изве-
штаи кои ревизорот очекува да му ги изда-
де на клиентот. 

•  Основа врз којашто се пресметуваат на-
доместоците и кои било аранжмани за фа-
ктурирање. 
 

8. Кога е релевантно, може да се изнесат и 
следните работи: 
•  Аранжмани во врска со вклученоста на 

други ревизори и експерти во некои аспе-
кти од ревизијата. 

•  Аранжмани во врска со вклученоста на ин-
терните ревизори и друг персонал на кли-
ентот. 

•  Аранжмани кои треба да се направат со 
претходниот ревизор, доколку постои, во 
случај на првична ревизија. 

•  Какви било ограничувања на одговорно-
ста на ревизорот кога постои таква мож-
ност. 



•  Посочување на какви било понатамошни 
договори помеѓу ревизорот и клиентот. 

Пример за писмо за ревизорски ангажман е 
даден во Додатокот. 

 
Ревизии на составни делови 
 
9. Кога ревизорот на матичниот ентитет едно-

времено е и ревизор на неговата подружница, 
филијала или одделение (составен дел), фа-
кторите кои влијаат врз одлуката за тоа дали 
да се испрати одделно писмо за ангажман до 
составниот дел го вклучуваат следното: 
•  Кој го назначува ревизорот на составниот 

дел. 
•  Дали за составниот дел ќе биде издаден 

одделен ревизорски извештај. 
•  Законските барања. 
•  Обемот на која било работа извршена од 

страна на други ревизори. 
•  Степенот на сопственост од страна на ма-

тичниот ентитет. 
•  Степенот на независност на менаџментот 

на составниот дел. 
 
Договор за применливата рамка за финанси-
ско известување 

 
10. Условите на ангажманот треба да ја иден-

тификуваат применливата рамка за финан-
сиско известување. 

 
11. Како што е наведено во МСР 200, прифатли-

воста на рамката за финансиско известување 
којашто е усвоена од страна на менаџментот 
за подготвување на финансиските извештаи 
ќе зависи од природата на ентитетот и од цел-
та на финансиските извештаи. Во некои слу-
чаи, целта на финансиските извештаи ќе биде 
да се задоволат заедничките потреби од ин-
формации на широк опсег на корисници; во 
други случаи, да се задоволат потребите на 
специфични корисници. 

 
12. МСР 200 ги опишува рамките за финансиско 

известување за кои се претпоставува дека ќе 
бидат прифатливи за финансиските извештаи 
со општа намена. Законодавните и регулатив-
ните барања често ја идентификуваат примен-
ливата рамка за финансиско известување за 
финансиските извештаи со општа намена. Во 
повеќето случаи, применливата рамка за фи-
нансиско известување ќе се воспостави од 
страна на организацијата за поставување на 
стандарди којашто е овластена или признаена 
за објавување на стандарди во јурисдикцијата 
во која е регистриран или работи ентитетот. 

 
13. Ревизорот треба да го прифати ангажманот 

за ревизија на финансиски извештаи само 
кога ревизорот ќе заклучи дека рамката за 
финансиско известување којашто е усвое-
на од страна на менаџментот е прифатлива 
или кога истата се бара со закон или регу-
латива. Кога законот или регулативата ба-
раат да се користи рамка за финансиско 
известување за финансиските извештаи со 
општа намена за којашто ревизорот смета 

дека е неприфатлива, ревизорот треба да 
го прифати ангжманот само доколку можат 
да бидат соодветно објаснети недостато-
ците во рамката за корисниците да не би-
дат наведени на погрешни заклучоци.  

 
14. Без прифатлива рамка за финансиско изве-

стување менаџментот нема соодветна основа 
за подготвување на финансиските извештаи и 
ревизорот нема соодветен критериум за оцен-
ка на финансиските извештаи на ентитетот. 
Во овие околности, освен доколку рамката за 
финансиско известување не се бара со закон 
или регулатива, ревизорот го охрабрува ме-
наџментот да ги разгледа недостатоците во 
рамката за финансиско известување или да 
усвои друга рамка за финансиско известува-
ње којашто е прифатлива. Кога рамката за 
финансиско известување се бара со закон или 
регулатива, и менаџментот нема друг избор 
освен да ја усвои оваа рамка, ревизорот го 
прифаќа ангажманот само доколку можат со-
одветно да се објаснат недостатоците за ко-
рисниците да не се наведат на погрешни зак-
лучоци, види МСР 701, ‘‘Модификации на из-
вештајот на независниот ревизор‘‘, точка 5 и, 
освен доколку не се бара со закон или регула-
тива да се направи така, не изразува мислење 
за финансиските извештаи користејќи ги тер-
мините ‘‘дава вистинита и објективна слика‘‘ 
или ‘‘се презентирани објективно, во сите ма-
теријални аспекти‘‘, во согласност со примен-
ливата рамка за финансиско известување.     

 
15. Кога ревизорот прифаќа ангажман кој вклучу-

ва применлива рамка за финансиско известу-
вање која не е воспоставена од страна на ор-
ганизацијата која е овластена или признанена 
за објавување на стандарди за финансиски 
извештаи со општа намена за одредени видо-
ви на ентитети, ревизорот може во таа рамка 
да сретне недостатоци коишто не биле пред-
видени кога ангажманот бил првобитно при-
фатен и коишто укажуваат на тоа дека рамка-
та не е прифатлива за финансиските изве-
штаи со општа намена. Во овие околности, ре-
визорот дискутира со менаџментот за недо-
статоците и за начините на коишто таквите 
недостатоци можат да бидат разгледани. До-
колку недостатоците резултираат во финанси-
ски извештаи кои наведуваат на погрешни зак-
лучоци и постои договор дека менаџментот ќе 
усвои друга рамка за финансиско известува-
ње којашто е прифатлива, ревизорот во ново 
писмо за ангажман се повикува на промената 
во рамката за финансиско известување. До-
колку менаџментот одбива да усвои друга 
рамка за финансиско известување, тогаш ре-
визорот го зема предвид влијанието на недо-
статоците врз ревизорскиот извештај, види 
МСР 701. 

 
Повторни ревизии 

 
16. Кај повторните ревизии, ревизорот треба 

да разгледа дали околностите бараат пре-
работка на условите на ангажманот, како и 



дали постои потреба клиентот да се потсе-
ти за постојните услови на ангажманот. 

 
17. Ревизорот може да одлучи да не испраќа ново 

писмо за ангажман секој период. Сепак, след-
ните фактори може да го чинат соодветно ис-
праќањето на ново писмо: 
•  Кое било укажување дека клиентот по-

грешно ги разбира целта и делокругот на 
ревизијата. 

•  Кои било преработени или специјални ус-
лови на ангажманот. 

•  Неодамнешна промена на повисокиот ме-
наџмент, одбор на директори или сопстве-
носта. 

•  Значајна промена на природата или голе-
мината на деловното работење на клиен-
тот. 

•  Законски барања. 
•  Промена во рамката за финансиско изве-

стување којашто е усвоена од страна на 
менаџментот за подготвување на финан-
сиски извештаи (како што е дискутирано 
во точка 15). 

 
Прифаќање на промена во ангажманот 
 
18. Ревизор од којшто, пред завршувањето на 

ангажманот, се бара да го промени ангаж-
манот во таков што обезбедува пониско 
ниво на уверување, треба да разгледа да-
ли е соодветно да го направи тоа. 

 
19. Барањето од клиентот ревизорот да го проме-

ни ангажманот може да резултира од промена 
во околностите кои влијаат врз потребата за 
услугата, погрешно разбирање во однос на 
природата на ревизијата или поврзаната услу-
га којашто била првобитно побарана или огра-
ничување на делокругот на ангажманот, без 
разлика дали е наметнато од страна на ме-
наџментот или предизвикано од околностите. 
Ревизорот треба внимателно да ја разгледа 
причината дадена за барањето, особено имп-
ликациите од ограничувањето на делокругот 
на ангажманот. 

 
20. Промената во околностите којашто влијае врз 

барањата на ентитетот или погрешното раби-
рање во однос на природата на услугата која-
што била првобитно побарана вообичаено би 
се сметале за разумна основа за барање на 
промена во ангажманот. Спротивно на ова, 
промената не би се сметала за разумна ако се 
покаже дека промената се однесува на ин-
формации кои се неточни, нецелосни или на 
друг начин незадоволителни. 

 
21. Пред да се согласи да го промени ревизорски-

от ангажман во поврзана услуга, ревизор кој-
што бил ангажиран да ја изврши ревизијата во 
согласност со МСР треба да ги разгледа, по-
крај горенаведените работи, и сите правни 
или договорни импликации на промената. 

 
22. Доколку ревизорот заклучи дека постои разум-

но оправдување да го промени ангажманот и 
доколку извршената ревизорска работа е во 

согласност со МСР коишто се применливи за 
променетиот ангажман, издадениот извештај 
ќе биде оној кој е соодветен за ревидираните 
услови на ангажманот. За да се одбегне збу-
нување на читателот, извештајот не треба да 
вклучува посочување на: 
(в) Првобитниот ангажман; или 
(г) Кои било постапки кои можеби биле извр-

шени во текот на првобитниот ангажман, 
освен кога ангажманот е променет во ан-
гажман за преземање на договорени по-
стапки па оттука посочувањето на извр-
шените постапки е нормален дел од из-
вештајот. 

 
23. Кога условите на ангажманот се промене-

ти, ревизорот и клиентот треба да се дого-
ворат за новите услови. 

 
24. Ревизорот не треба да се согласи на про-

мена на ангажманот кога не постои разум-
но оправдување да го направи тоа. Пример 
за ова може да биде ревизорски ангажман ка-
де што ревизорот не е во можност да прибави 
достатни соодветни ревизорски докази во вр-
ска со побарувањата и клиентот бара ангаж-
манот да биде променет во ангажман за про-
верка за да одбегне ревизорско мислење со 
резерва или воздржување од мислење. 

 
25. Доколку ревизорот не е во можност да се 

согласи на промена на ангажманот и не му 
е дозволено да го продолжи првобитниот 
ангажман, ревизорот треба да се повлече и 
да разгледа дали постои каква било обвр-
ска, договорна или поинаква, да извести 
други странки, како што е одборот на дире-
ктори или акционерите, за околностите кои 
го наложуваат повлекувањето. 

 
Датум на стапување во сила 
 
26. Овој МСР стапува во сила за ревизии на фи-

нансиски извештаи за периодите кои почнува-
ат на или по 15 декември 2005 година.   

 
Перспектива на јавниот сектор 
 
1. Целта на писмото за ангажманот е да се 

информира клиентот за природата на ан-
гажманот и да се разјаснат обврските на 
вклучените странки. Законската регулати-
ва и прописите кои управуваат со работе-
њето на ревизиите во јавниот сектор гене-
рално го овластуваат назначувањето на ре-
визорот на јавниот сектор и употребата на 
писмата за ревизорски ангажмани може да 
не е широко распространета практика. Без 
оглед на тоа, писмо кое ја утврдува природа-
та на ангажманот или кое го признава ан-
гажманот којшто не е означен во законско-
то овластување може да биде корисно за 
двете странки. Ревизорите од јавниот се-
ктор треба сериозно да размислат за изда-
вањето на писмо за ревизорски ангажмани 
кога преземаат ревизија. 



2. Точките од 18 до 25 од овој МСР се однесува-
ат на дејствието кое може да го преземе 
ревизор на јавниот сектор кога постојат 
обиди за промена на ревизрскиот ангажман 
во таков што дава пониско ниво на уверува-
ње. Во јавниот сектор може да постојат 
специфични барања во рамките на законска-
та регулатива која управува со ревизорско-
то овластување: на пример, од ревизорот 
може да се бара директно да го извести ми-
нистерот, законодавното тело или јавно-
ста доколку менаџментот (вклучувајќи го и 
раководителот на одделот) се обидува да го 
ограничи делокругот на ревизијата. 

 
Додаток: Пример за писмо за ангажман 
 
Следното е пример за писмо за ангажман за реви-
зија на финансиски извештаи со општа намена ко-
ишто се подготвени во согласност со меѓународ-
ните стандарди за финансиско известување. 
Следново писмо треба да се користи како упат-
ство заедно со разгледувањата изложени во овој 
МСР и треба да се менува согласно поединечните 
барања и околности. 
До Одборот на директори или соодветниот прет-
ставник на повисокиот менаџмент: 
Побаравте да извршиме ревизија на финансиски-
те извештаи на ...................., кои се состојат од би-
ланс на состојба заклучно со ....................., и би-
ланс на успех, извештај за промени во главнината 
и извештај за парични текови за годината којашто 
завршува тогаш, и резиме на значајните сметко-
водствени политики и други белешки за објаснува-
ње. Со задоволство го потврдуваме нашето при-
фаќање и нашето разбирање на овој ангажман со 
ова писмо. Нашата ревизија ќе биде извршена со 
цел да го изразиме нашето мислење за финанси-
ските извештаи. 
Ние ќе ја спроведеме нашата ревизија во соглас-
ност со Меѓународните стандарди за ревизија. 
Тие стандарди бараат да се придржуваме кон 
етичките барања и да ја планираме и извршиме 
ревизијата за да добиеме разумно уверување за 
тоа дали финансиските извештаи се ослободени 
од материјални погрешни прикажувања. Ревизија-
та вклучува извршување на постапки за прибаву-
вање на ревизорски докази во врска со износите и 
обелоденувањата во финансиските извештаи. Од-
браните постапки зависат од расудувањето на ре-
визорот, вклучувајќи проценка на ризиците од ма-
теријално погрешно прикажување на финансиски-
те извештаи, било да се заради измама или гре-
шка. Исто така, ревизијата вклучува и оценка на 
соодветноста на сметководствените политики кои-
што се користени и разумноста на сметководстве-
ните проценки коишто се направени од страна на 
менаџментот, како и оценка на севкупното презен-
тирање на финансиските извештаи.  
Поради природата на тестирањето и другите ин-
херентни ограничувања на ревизијата, заедно со 
инхерентните ограничувања на кој било сметко-
водствен систем и систем на интерна контрола, 
постои неизбежен ризик дека дури и некои мате-
ријални погрешни прикажувања може да останат 
неоткриени. 
При вршењето на нашата проценка на ризикот, 
ние ја земаме предвид интерната контрола која е 

релевантна за подготвувањето на финансиските 
извештаи од страна на ентитетот со цел да се ди-
зајнираат ревизорски постапки кои се соодветни 
во околностите, но не со цел да се изрази мисле-
ње за ефективноста на интерната контрола на ен-
титетот. Меѓутоа, ние очекуваме да ви обезбеди-
ме одделно писмо во врска со сите материјални 
слабости во дизајнот или имплементацијата на 
интерната контрола на финансиското известува-
ње коишто ќе го привлечат нашето внимание во 
текот на ревизијата на финансиските извештаи1. 
Ве потсетуваме дека менаџментот на претпријати-
ето е одговорен за подготвувањето на финанси-
ските извештаи коишто објективно ја презентира-
ат финансиската состојба, финансиското работе-
ње и паричните текови на претпријатието во сог-
ласност со Меѓународните стандарди за финанси-
ско известување. Нашиот ревизорски извештај ќе  
објасни дека менаџментот е одговорен за подго-
твување и објективно презентирање на финанси-
ските извештаи во согласност со применливата 
рамка за финансиско известување и овие одго-
ворности вклучуваат: 
•  Дизајнирање, имплементирање и одржување 

на интерна контрола која е релевантна за под-
готвувањето на финансиски извештаи кои се 
ослободени од погрешно прикажување, било 
да е заради измама или грешка; 

•  Одбирање и примена на соодветни сметко-
водствени политики; и 

•  Вршење на сметководствени проценки кои се 
соодветни во околностите. 

Како дел од нашиот процес на ревизија, од менаџ-
ментот ќе побараме пишана потврда во однос на 
изјавите кои ни се дадени во врска со ревизијата. 
Со нетрпение ја очекуваме целосната соработка 
со вашиот персонал и веруваме дека ќе ни ги ста-
ви на располагање сите евиденции, документаци-
ја и други информации кои ќе бидат побарани во 
врска со нашата ревизија.  
[Тука вметнете дополнителни информации кои 
се однесуваат на надоместоците и наплатата, 
како што е соодветно.]  
 
Ве молиме да ја потпишете и вратите приложена-
та копија од ова писмо за да ни укажете дека е во 
согласност со вашето разбирање на аранжманите 
за нашата ревизија на вашите финансиски изве-
штаи. 

XYZ 
 

Потврдено во името на претпријатието АБВ од 
страна на 
 
(потпишано) 
 
..................... 
Име и позиција 
Датум  
                                                 
1 Во некои јурисдикции, ревизорот може да има одговорно-
сти одделно да известува за интерната контрола на ентите-
тот. Во такви околности, ревизорот известува за таа одго-
ворност како што се бара во таа јурисдикција. Повикување-
то во ревизорскиот извештај за финансиските извештаи, на 
фактот дека разгледувањето на интерната контрола од 
страна на ревизорот не е со цел да се изрази мислење за 
ефективноста на интерната контрола на ентитетот, може да 
не биде соодветно во такви околности.  
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стапки за контрола на квали-
тет за ревизорска фирма1 

 

 
Меѓународниот стандард за ревизија (МСР) 220, 
Контрола на квалитет за ревизорска работа, 
треба да се чита во контекст на Предговорот на 
Меѓународните стандарди за контрола на ква-
литетот, ревизија, уверување и поврзани услу-
ги, којшто ја определува примената и важењето 
на МСР. 
 
Вовед 
 
1. Целта на овој Меѓународен стандард за реви-

зија (МСР) е да воспостави стандарди и да 
обезбеди упатство во врска со: 
(а) политиките и постапките на ревизорска 

фирма во однос на ревизорската работа 
општо земено; и 

(б) постапките во однос на работата којашто 
им се доверува на помошниците за поеди-
нечна ревизија.  

 
2. Политиките и постапките за контрола на 

квалитет треба да се имплементираат како 
на ниво на ревизорската фирма, така и на 
поединечните ревизии. 

 
3. Во овој МСР, следниве термини го имаат зна-

чењето кое им се припишува подолу: 
(а) „Ревизорот“ значи лицето со финална од-

говорност за ревизијата.  
(б) „Ревизорска фирма“ значи или партнерите 

на фирмата којашто обезбедува ревизор-
ски услуги или практичар поединец кој 
обезбедува ревизорски услуги, како што е 
соодветно. 

(в) „Персонал“ значи сите партнери и профе-
сионални вработени лица кои се ангажи-
рани во ревизорската практика на фирма-
та. 

(г) „Помошници“ значи персоналот инволви-
ран во поединечна ревизија кои не се ре-
визори. 

 
Ревизорска фирма 
 
4. Ревизорската фирма треба да имплементи-

ра политики и постапки за контрола на ква-

                                                 
* МСР 220 (ревидиран), ‘Контрола на квалитет за ревизии 
на историски финансиски информации‘‘ стапува во сила за 
ревизии на историски финансиски информации за периоди-
те кои почнуваат на или по 15 јуни 2005 година.   
1 Може да се направи посочување и на Меѓународното со-
општение за професионална практика 1 на Меѓународната 
федерација на сметководители, ‘‘Осигурување на квалите-
тот на професионалните услуги‘‘. 

литет обликувани да осигураат дека сите 
ревизии се спроведуваат во согласност со 
МСР или релевантните национални стан-
дарди или практики. 

 
5. Природата, временскиот распоред и обемот 

на политиките и постапките за контрола на 
квалитет на фирмата зависат од извесен број 
на фактори како што е големината и природа-
та на нејзината практика, нејзината географ-
ска распространетост, нејзината организација 
и соодветните разгледувања на соодносот 
трошоци/користи. Според тоа, политиките и 
постапките усвоени од страна на поединечни-
те ревизорски фирми ќе се разликуват, како 
што ќе се разликува и обемот на нивната до-
кументација. Илустративни примери за по-
стапки за контрола на квалитет се претставе-
ни во додатокот на овој МСР.  

 
6. Целите на политиките за контрола на квали-

тет кои треба да ги усвои ревизорската фирма 
вообичаено го вклучуваат следново: 
(а) Професионални барања:2 

Персоналот во фирмата треба да се при-
држува кон принципите на независност, 
интегритет, објективност, доверливост и 
професионално однесување.  

(б) Вештини и компетентност:3 
Фирмата треба да биде кадровски опре-
мена со персонал кој ги достигнал и ги 
одржува техничките стандарди и профе-
сионалната компетентност кои се потреб-
ни за да му овозможат исполнување на 
неговите одговорности со должно внима-
ние. 

(в) Назначување: 
За ревизорската работа се назначува пер-
сонал кој го поседува степенот на технич-
ка обука и знаење кои се потребни во да-
дените околности. 

(г) Делегирање: 
Треба да постои достатно насочување, 
надзор и проверка на работата на сите ни-
воа за да се обезбеди разумно уверување 
дека извршената работа ги исполнува со-
одветните стандарди за квалитет.  

(д) Консултирање: 
Секогаш кога е потребно, треба да дојде 
до консултирање во рамките на или над-
вор од фирмата со оние кои поседуваат 
соодветна стручност. 

(ѓ)   Прифаќање и задржување на клиенти: 
Треба да се спроведе оценка на идните 
клиенти и проверка, на континуирана ос-
нова, на постојните клиенти. Кога се доне-
сува одлука за тоа дали да се прифати 
или задржи даден клиент, треба да се 
разгледаат независноста на фирмата и 
способноста за соодветно опслужување 
на клиентот, како и интегритетот на ме-
наџментот на клиентот. 

(е) Надгледување: 
Треба да се надгледуваат континуираната 
адекватност и оперативната ефективност 
на политиките и постапките за контрола 
на квалитет. 

 
                                                 
2 Погледнете го Кодексот за етика на професионалните 
сметководители на Меѓународната федерација на сметко-
водители и барањето ревизорите да ги почитуваат истите 
во МСР 200, Цел и општи принципи кои управуваат со ре-
визијата на финансиските извештаи. 
 
3 Види фуснота 2. 



7. Општите политики и постапки за контрола 
на квалитет на фирмата треба да му се со-
општат на нејзиниот персонал на начин кој 
обезбедува разумно уверување дека поли-
тиките и постапките се разбрани и импле-
ментирани. 

 
Поединечни ревизии 
 
8. Ревизорот треба да ги имплементира оние 

постапки за контрола на квалитет кои, во 
контекстот на политиките и постапките на 
фирмата, се соодветни за поединечна ре-
визија.  

 
9. Ревизорот и помошниците со одговорности за 

вршење на надзор треба да ја разгледаат про-
фесионалната компетентност на помошници-
те коишто ја извршуваат работата што им е 
доверена кога одлучуваат за обемот на насо-
чување, надзор и проверка коишто се соод-
ветни за секој помошник. 

 
10. Секое доверување на работа на помошниците 

треба да биде извршено на начин кој дава 
разумно уверување дека таквата работа ќе 
биде извршена со должно внимание од страна 
на лица кои го поседуваат степенот на профе-
сионална компетентност што е потребен во 
дадените околности. 

 
Насочување 
 
11. На помошниците на кои им е доверена рабо-

тата им е потребно соодветно насочување. 
Насочувањето вклучува информирање на по-
мошниците за нивните одговорности и целите 
на постапките што тие треба да ги извршат. 
Исто така, тоа вклучува и нивно информира-
ње за работите, како што е природата на де-
ловното работење на ентитетот и можните 
сметководствени или ревизорски проблеми 
коишто може да влијаат врз природата, вре-
менскиот распоред и обемот на ревизорски 
постапки во коишто се вклучени. 

 
12. Ревизорската програма е важен инструмент за 

соопштување на ревизорските насоки. Вре-
менските буџети и сеопштиот ревизорски план 
исто така помагаат во соопштувањето на ре-
визорските насоки. 

 
Надзор 
 
13. Надзорот е тесно поврзан како со насочува-

њето, така и со проверката и може да вклучу-
ва елементи и од двете. 

 
14. Персоналот којшто ги извршува одговорности-

те за надзор ги извршува следниве функции 
во текот на ревизијата: 
(а) Го следи напредокот на ревизијата за да 

разгледа дали: 
(i) помошниците ги поседуваат потребни-

те вештини и компетентност за спро-
ведување на задачите кои им биле 
доделени; 

(ii) помошниците ги разбираат ревизор-
ските насоки; и 

(iii) работата се спроведува во согласност 
со сеопштиот ревизорски план и реви-
зорска програма; 

(б) Се информира за и ги обработува значај-
ните сметководствени и ревизорски пра-
шања покренати во текот на ревизијата, 
преку проценување на нивната важност и 
модифицирање на сеопштиот ревизорски 
план и ревизорска програма како што е 
соодветно; и 

(в) Ги решава сите разлики во професионал-
ното расудување помеѓу персоналот и го 
разгледува нивото на консултирање кое е 
соодветно. 

 
Проверка 
 
15. Работата извршена од страна на секој помош-

ник треба да биде проверена од страна на 
персонал кој поседува најмалку еднаква ком-
петентност за да се разгледа дали: 
(а) Работата била извршена во согласност со 

ревизорската програма; 
(б) Извршената работа и добиените резулта-

ти се соодветно документирани; 
(в) Сите значајни ревизорски работи се реше-

ни или се одразени во ревизорските зак-
лучоци; 

(г) Се постигнати целите на ревизорските по-
стапки; и 

(д) Изразените заклучоци се конзистентни со 
резултатите од извршената работа и го 
поткрепуваат ревизорското мислење. 
 

16. Следните работи треба да се проверуваат на 
навремена основа: 
(а) Сеопштиот ревизорски план и ревизорска-

та програма; 
(б) Проценките на инхерентниот и контролни-

от ризик, вклучувајќи ги и резултатите од 
тестовите за контрола и модифицирања-
та, доколку воопшто постојат, кои им се 
направени на сеопштиот ревизорски план 
и ревизорската програма како резултат на 
истите; 

(в) Документирањето на ревизорските докази 
добиени од суштинските постапки и заклу-
чоците извлечени од нив, вклучувајќи ги и 
резултатите од консултациите; и 

(г) Финансиските извештаи, предложените 
ревизорски корекции и предложениот ре-
визорски извештај. 

 
17. Процесот на проверка на ревизијата може да 

вклучи, особено во случај на големи комплекс-
ни ревизии, барање од персоналот којшто не е 
на поинаков начин вклучен во ревизијата да 
изврши извесни дополнителни постапки пред 
да се издаде ревизорскиот извештај. 

 
Перспектива на јавниот сектор 
 
1. Овој МСР се однесува на работата на реви-

зорските фирми од приватниот сектор. 
Многу ревизии во државните и другите ен-
титети од јавниот сектор се спроведуваат 
од страна на Врховни ревизорски институ-
ции (ВРИ), други тела назначени со закон 
или ревизори практиканти. Општите прин-
ципи во овој МСР за контролата на квалите-
тот подеднакво се однесуваат и на ВРИ. Се-
пак, некои од специфичните политики и по-
стапки може да не се применливи (на при-
мер, прифаќање и задржување на клиенти, 
ВРИ организирани на колегијална основа), а  
може да постојат и дополнителни политики 
кои се релевантни за ревизорите од јавниот 
сектор. 

 
2. Исто така, во јавниот сектор на некои зем-

ји, контролата на квалитетот генерално 
има поинакво значење од она усвоено во овој 
МСР. Осигурувањето на квалитетот е тер-
минот којшто се применува на интерните 
постапки за надзор и проверка, додека кон-
тролата на квалитетот е терминот кој се 
применува на екстерните проверки на квали-
тет. 



Додаток 
 
Илустративни примери за постапки за контро-
ла на квалитет за ревизорска фирма 
 
А. ПРОФЕСИОНАЛНИ БАРАЊА 
 
Политика 
 
Персоналот во фирмата треба да се придржува 
кон принципите на независност, интегритет, 
објективност, доверливост и професионално од-
несување.  
 
Постапки 
 
1. Назначете поединец или група која ќе дава 

упатства и ќе ги решава прашањата во врска 
со интегритетот, објективноста, независност и 
доверливоста.  
(а) Идентификувајте ги околностите каде што 

е соодветно документирање во врска со 
решавањето на прашањата. 

(б) Побарајте консултација со авторитативни 
извори кога се смета за потребно. 

 
2. Соопштете ги политиките и постапките кои се 

однесуваат на независноста, интегритетот, 
објективноста, доверливоста и професионал-
ното однесување на персоналот на сите нивоа 
во рамките на фирмата. 
(а) Информирајте го персоналот за политики-

те и постапките на фирмата и советувајте 
го дека од него се очекува да биде запоз-
наен со нив. 

(б) Истакнете ја независноста на менталниот 
став во текот на програмите за обука и 
при надзорот и проверката на ревизиите. 

(в) Навремено информирајте го персоналот 
за оние ентитети на кои се применуваат 
политиките за независност. 

(г) Подгответе и одржувајте за целите на не-
зависноста листа на клиенти на фирмата 
и на други ентитети (поврзани лица, роди-
тели, соработници на клиентите и така на-
таму) на кои се применуваат политиките 
за независност. 
(i) Ставете му ја листата на располагање 

на персоналот (вклучувајќи го и персо-
налот кој е нов во фирмата или во 
службата) на кој му е потребна за да 
ја утврди својата независност. 

(ii) Воспоставете постапки за известува-
ње на персоналот за промените на ли-
стата. 

 
3. Следете ја усогласеноста со политиките и по-

стапките кои се однесуваат на независноста, 
интегритетот, објективноста, доверливоста и 
професионалното однесување.  
(а) Од персоналот добијте периодични пис-

мени изјави, вообичаено на годишна осно-
ва, во кои е наведено дека: 
(i) тие се запознаени со политиките и по-

стапките на фирмата; 
(ii) не се чуваат и не биле чувани забра-

нети вложувања во текот на периодот; 
и 

(iii) не постојат забранети односи и не 
дошло до трансакции кои се забране-
ти со политиките на фирмата. 

(б) Доделете одговорност за решавање на 
исклучоците на лице или група со соод-
ветно овластување. 

(в) Доделете одговорност за добивање на из-
јави и проверка на потполноста на датоте-

ките за почитување на независноста на 
лице или група со соодветно овластува-
ње. 

(г) Периодично проверете ја соработката на 
фирмата со клиентите за да утврдите да-
ли кои било подрачја на вклученост може 
или може да се смета дека ја попречуваат 
независноста на фирмата. 

 
Б. ВЕШТИНИ И КОМПЕТЕНТНОСТ 
 
Политика 
 
Фирмата треба да биде кадровски опремена со 
персонал кој ги достигнал и ги одржува технич-
ките стандарди и професионалната компе-
тентност кои се потребни за да му овозможат 
да ги исполни неговите одговорности со должно 
внимание. 
 
Постапки 
 
Вработување 
 
1. Одржувајте програма обликувана за добива-

ње на квалификуван персонал преку планира-
ње за потребите на персоналот, утврдување 
на цели за вработување и определување на 
квалификациите за оние кои се вклучени во 
функцијата на вработување. 
(а) Планирајте ги потребите за персонал на 

фирмата на сите нивоа и утврдете кванти-
фикувани цели за вработување зановани 
на тековната клиентела, предвидениот по-
раст и пензионирањето. 

(б) Обликувајте програма за постигнување на 
целите на вработувањето која предвиду-
ва: 
(i) Идентификување на изворите на лица 

кои потенцијално би биле вработени; 
(ii) Методи на контакт со лицата кои по-

тенцијално би биле вработени; 
(iii) Методи на специфично идентифику-

вање на лицата кои потенцијално би 
биле вработени; 

(iv) Методи на привлекување на лицата 
кои потенцијално би биле вработени и 
нивно информирање за фирмата; и 

(v) Методи на оценување и избирање на 
лицата кои потенцијално би биле вра-
ботени за доделување на понудите за 
вработување. 

(в) Информирајте ги оние лица кои се вклуче-
ни во вработувањето за потребите од пер-
сонал на фирмата и целите на вработува-
њето. 

(г) Доделете одговорност за одлуките за вра-
ботувањето на овластени лица.  

(д) Следете ја ефективноста на програмите 
за вработување. 
(i) Периодично оценете ги програмите за 

вработување за да утврдите дали се 
почитуваат политиките и постапките 
за добивање на квалификуван персо-
нал. 

(ii) Периодично проверете ги резултатите 
од вработувањето за да утврдите да-
ли се постигнати целите и потребите 
за персонал. 

 
2. Утврдете ги квалификациите и упатствата за 

оценување на лицата кои потенцијално би би-
ле вработени на секое професионално ниво. 
(а) Идентификувајте ги атрибутите кои треба 

да се бараат кај лицата кои би биле вра-
ботени, како на пример интелигенција, ин-



тегритет, чесност, мотивираност и сколо-
ност кон професијата. 

(б) Идентификувајте ги постигнувањата и 
искуствата кои се пожелни за почетниците 
и искусниот персонал. На пример: 
(i) Академско образование. 
(ii) Лични достигнувања. 
(iii) Работно искуство. 
(iv) Лични интереси. 

(в) Определете ги упатствата кои треба да се 
следат при вработувањето на поединци 
во ситуации како што се: 
(i) Вработување на роднини на персона-

лот и роднини на клиентите. 
(ii) Повторно вработување на поранешни 

вработени. 
(iii) Вработување на вработени кај клиент. 

(г) Добијте информации за искуството и доку-
ментација за квалификациите на апликан-
тите преку соодветни средства, како што 
се следните: 
(i) Кратки биографии. 
(ii) Формулари за аплицирање. 
(iii) Интервјуа. 
(iv) Академско досие. 
(v) Лични референци. 
(vi) Референци од претходните вработу-

вања. 
(д) Оценете ги квалификациите на новиот 

персонал, вклучувајќи ги и оние добиени 
преку канали за вработување кои не се 
вообичаени (на пример, оние кои &  се при-
дружуваат на фирмата на ниво на надзор 
или преку спојување или стекнување), за 
да утврдите дека ги исполнуваат барања-
та и стандардите на фирмата. 

 
3. Информирајте ги апликантите и новиот персо-

нал за политиките и постапките на фирмата 
кои се релевантни за нив. 
(а) Користете брошура или други средства за 

информирање на апликантите и новиот 
персонал. 

(б) Подгответе и одржувајте прирачник во кој 
се опишани политиките и постапките за 
дистрибуирање до персоналот. 

(в) Спроведете програма за ориентација за 
новиот персонал. 

 
Професионален развој 
 
4. Воспоставете упатства и барања за континуи-

рано професионално образование и соопште-
те му ги на персоналот. 
(а) Доделете одговорност за функцијата за 

професионален развој на лице или група 
со соодветно овластување. 

(б) Обезбедете дека програмите развиени од 
страна на фирмата се проверуваат од 
страна на квалификувани поединци. Про-
грамите треба да содржат соопштенија за 
целта и образованието и/или предуслови 
за искуство. 

(в) Обезбедете програма за ориентација која 
се однесува на фирмата и професијата за 
нововработениот персонал. 
(i) Подгответе публикации и програми 

обликувани за информирање на ново-
вработениот персонал за неговите 
професионални одговорности и мож-
ности. 

(ii) Доделете одговорност за спроведува-
ње на конференции за ориентација за 
да ги објасните професионалните од-
говорности и политиките на фирмата. 

(г) Воспоставете барања за континуирано 
професионално образование за персона-
лот на секое ниво во рамките на фирмата. 
(i) Разгледајте ги барањата на законо-

давните и професионалните тела или 
доброволните упатства при воспоста-
вувањето на барањата на фирмата. 

(ii) Поттикнувајте го учествувањето во 
надворешни програми за континуира-
но професионално образование, вклу-
чувајќи ги и курсевите за самостојно 
учење. 

(iii) Поттикнувајте го членувањето во про-
фесионалните организации. Размис-
лете за тоа фирмата да ја плати или 
да даде свој придонес во членарината 
и другите трошоци за членување. 

(iv) Поттикнувајте го персоналот да члену-
ва во професионални одбори, да под-
готвува натписи и да учествува во 
други професионални активности. 

(д) Следете ги програмите за континуирано 
професионално образование и одржувајте 
соодветна евиденција, како на основа на 
фирмата, така и на поединечна основа.  
(i) Периодично проверете ја евиденција-

та за учеството на персоналот за да ја 
утврдите усогласеноста со барањата 
на фирмата. 

(ii) Периодично проверете ги извештаите 
од оценката и останатата евиденција 
подготвена за програмите за контину-
ирано образование за да оцените да-
ли програмите се ефективно презен-
тирани и ги постигнуваат целите на 
фирмата. Разгледајте ја потребата од 
нови програми и преработка или ели-
минирање на неефективните програ-
ми. 

 
5. Ставете му ги на персоналот на располагање 

информациите за тековниот развој на профе-
сионалните технички стандарди и материјали 
кои ги содржат техничките политики и постап-
ки на фирмата и поттикнете го персоналот да 
се ангажира во активности за само – развој. 
(а) Обезбедете му на персоналот професио-

нална литература во врска со тековниот 
развој на професионалните технички 
стандарди.  
(i) Дистрибуирајте му ги на персоналот 

материјалите од општ интерес, како 
што се релевантните меѓународни и 
национални изјави за сметководстве-
ни и ревизорски работи. 

(ii) Дистрибуирајте им ги изјавите за ре-
левантните прописи и законски бара-
ња во подрачјата од посебен интерес, 
како што се законот за хартии од 
вредност и законот за оданочување, 
на лицата кои имаат одговорност во 
тие подрачја. 

(iii) Дистрибуирајте му ги на персоналот 
прирачниците кои ги содржат полити-
ките и постапките на фирмата за тех-
ничките работи. Прирачниците треба 
да се ажурираат за новите движења и 
условите кои се менуваат. 

(б) За програмите за обука кои ги презентира 
фирмата, подгответе или добијте матери-
јали за курсот и изберете и обучете ин-
структори. 
(i) Наведете ги целите на програмата и 

предусловите за образование и/или 
искуство во програмите за обука. 



(ii) Обезбедете дека инструкторите за 
програмата се квалификувани како за 
содржината на програмата, така и за 
наставните методи. 

(iii) Учесниците нека ја оценат содржина-
та на програмата и инструкторите кои 
ја спроведуваат обуката. 

(iv) Инструкторите нека ја оценат содржи-
ната на програмата и учесниците во 
обуката. 

(v) Ажурирајте ги програмите по потреба, 
земајќи ги предвид новите движења, 
условите кои се менуваат и извештаи-
те од оценувањето. 

(vi) Одржувајте библиотека или друга про-
сторија која содржи професионална, 
регулативна и литература од фирмата 
која се однесува на професионалните 
технички работи. 

 
6. Обезбедете, до потребниот обем, програми за 

исполнување на потребите на фирмата за 
персонал со стручност во специјализирани по-
драчја и дејности. 
(а) Спроведете програми на фирмата за да 

развиете и одржувате стручност во специ-
јализирани подрачја и дејности, како што 
се регулираните дејности, компјутерската 
ревизија и статистичките методи на при-
мерок.  

(б) Поттикнете посетување на надворешни 
едукативни програми, состаноци и конфе-
ренции заради стекнување на техничко 
искуство или искуство во дејноста. 

(в) Поттикнете го членувањето и учествува-
њето во организациите кои се засегнати 
со специјализирани подрачја и дејности. 

(г) Обезбедете техничка литература во врска 
со специјализираните подрачја и дејности. 

 
Унапредување 
 
7. Утврдете ги квалификациите кои се сметаат 

за неопходни за различните нивоа на одговор-
ност во рамките на фирмата. 
(а) Подгответе упатства во кои се опишуваат 

одговорностите на секое ниво и очекува-
ните перформанси и потребните квалифи-
кации за унапредување на секое ниво, 
вклучувајќи го и следното: 
(i) Позиции и поврзани одговорности. 
(ii) Големина на искуство (што може да 

биде изразено како временски пери-
од) коешто вообичаено е потребно за 
унапредување на следното ниво. 

(б) Идентификувајте ги критериумите кои ќе 
се разгледуваат при оценувањето на пое-
динечните перформанси и очекуваните 
знаења, како што се : 
(i) Техничко знаење. 
(ii) Аналитички способности и способно-

сти за расудување. 
(iii) Комуникациски вештини. 
(iv) Вештини за лидерство и обука. 
(v) Односи со клиентите. 
(vi) Личен став и професионално однесу-

вање (карактер, интелигенција, расу-
дување и мотивација). 

(vii) Квалификуваност како професиона-
лен сметководител за унапредување 
на позиција за вршење надзор. 

(в) Користете прирачник за персоналот или 
други средства за соопштување на поли-
тиките и постапките за унапредување на 
персоналот. 

 

8. Оценете ги перформансите на персоналот и 
известете го персоналот за неговиот напре-
док. 
(а) Соберете и оценете ги информациите за 

перформансите на персоналот. 
(i) Идентификувајте ги одговорностите и 

барањата за оценување на секое ниво 
укажувајќи кој ќе ги подготвува оцен-
ките и кога тие ќе бидат подготвени. 

(ii) Дадете му упатства на персоналот за 
целите на оценувањето на персона-
лот. 

(iii) Користете формулари, коишто може 
да бидат стандардизирани, за оценка 
на перформансите на персоналот. 

(iv) Прегледајте ги оценките со поедине-
цот кој е оценуван. 

(v) Побарајте оценката да ги прегледа су-
первизорот на оценувачот. 

(vi) Проверете ги оценките за да утврдите 
дека поединците работеле за и се 
оценувани од страна на различни ли-
ца. 

(vii) Утврдете дека оценките се завршени 
на време. 

(viii) Одржувајте датотеки за персоналот 
коишто содржат документација која-
што се однесува на процесот на оце-
нување. 

(б) Перидично советувајте го персоналот за 
неговиот напредок и можности за кариера. 
(i) Периодично прегледајте ја со персо-

налот оценката на неговите перфор-
манси, вклучувајќи и проценка на не-
говиот напредок во фирмата. Разгле-
дувањата би го вклучиле следното: 
•  Перформанси. 
•  Идни цели на фирмата и поедине-
цот. 
•  Претпочитање за назначување. 
•  Можности за кариера. 

(ii) Периодично оценете ги партнерите 
преку оценка од страна на постар 
партнер или партнер на исто ниво и 
советување за тоа дали тие и поната-
му ги поседуваат квалификациите за 
исполнување на нивните одговорно-
сти. 

(iii) Периодично проверете го системот на 
оценка на персоналот и советување 
за да се осигурате дека:  
•  Навремено се следат постапките 

за оценка и документирање; 
•  Постигнати се утврдените барања 

за унапредување; 
•  Одлуките за персоналот се конзи-

стентни со оценките; и 
•  Се оддава признание за истакна-

тите перформанси. 
 
9. Доделете одговорност за носење на одлуки за 

унапредување. 
(а) Доделете одговорност на назначени лица 

за носење на одлуки за унапредување и 
престанок на работниот однос, спроведу-
вање на интервјуа за оценка со лицата за 
кои се размилува да им се даде унапреду-
вање, документирање на резултатите од 
интервјуата и одржување на соодветна 
евиденција. 

(б) Оценете ги добиените податоци со одда-
вање на соодветно призание за квалите-
тот на извршената работа при донесува-
њето на одлуките за унапредување. 



(в) Периодично проучете го искуството на 
фирмата со унапредувањето за да потвр-
дите дали на поединците кои ги исполну-
ваат наведените критериуми им се доде-
луваат зголемени степени на одговорност. 

 
В. НАЗНАЧУВАЊЕ 
 
Политика 
 
За ревизорската работа се назначува персонал 
кој го поседува степенот на техничка обука и 
знаење кои се потребни во дадените околности 
 
Постапки 
 
1. Опишете го пристапот на фирмата за назначу-

вање на персонал, вклучувајќи го и планира-
њето на сеопштите потреби на фирмата и 
службата и мерките кои се применуваат за по-
стигнување на рамнотежа на барањата за ре-
визорска човечка сила, вештините на персона-
лот, поединечниот развој и употребата. 
(а) Планирајте ги потребите за персонал на 

фирмата на сеопшта основа и за служби-
те за поединечна практика. 

(б) Навремено идентификувајте ги кадровски-
те барања за конкретни ревизии. 

(в) Подгответе временски буџети за ревизии-
те за да ги утврдите барањата за ревизор-
ска човечка сила и за да ја распределите 
ревизорската работа. 

(г) Разгледајте ги следните фактори за по-
стигнување на рамнотежа на барањата за 
ревизорска човечка сила, вештините на 
персоналот, поединечниот развој и упо-
требата: 
(i) Големина и сложеност на ревизијата. 
(ii) Расположивост на персоналот. 
(iii) Потребна специјална експертиза. 
(iv) Временски распоред на работата која 

треба да се изврши. 
(v) Континуитет и периодична ротација на 

персоналот. 
(vi) Можности за обука на работното ме-

сто. 
 
2. Назначете соодветно лице или лица кои ќе би-

дат одговорни за назначување на персонал за 
ревизијата. 
(а) Разгледајте го следното при назначувања-

та на поединците: 
(i) Барањата за кадровско екипирање и 

временски распоред за конкретната 
ревизија. 

(ii) Оценка на квалификациите на персо-
налот во однос на искуството, позици-
јата, минатото искуство и специјална-
та експертиза. 

(iii) Планираниот надзор и вклученост на 
персоналот за надзор. 

(iv) Проектирана временска расположи-
вост на назначените поединци. 

(v) Ситуации каде е можно да постојат 
проблеми со независноста и конфликт 
на интереси, како што е назначување-
то на персонал на ревизии за клиенти 
кои се поранешни вработувачи или се 
вработувачи со одредено крвно 
сродство. 

(б) Соодветно разгледајте ги, при назначува-
њето на персоналот, континуитетот и  ро-
тацијата за да обезбедите ефикасно спро-
ведување на ревизијата и перспектива на 
останатиот персонал со различно искус-
тво и минато искуство. 

3. Обезбедете одобрување на распределување-
то и кадровската опременост на ревизијата од 
страна на ревизорот. 
(а) Доставете ги, кога е неопходно, за провер-

ка и одобрување имињата и квалификаци-
ите на персоналот кој треба да биде наз-
начен за ревизијата. 

(б) Разгледајте го искуството и обуката на ре-
визорскиот персонал во однос со сложе-
носта или другите барања на ревизијата, 
како и обемот на надзор кој треба да биде 
обезбеден.  

 
Г. ДЕЛЕГИРАЊЕ 
 
Политики 
 
Треба да постои достатно насочување, надзор и 
проверка на работата на сите нивоа за да се 
обезбеди разумно уверување дека извршената 
работа ги исполнува соодветните стандарди за 
квалитет 
 
Постапки  
 
1. Обезбедете постапки за планирање на реви-

зиите. 
(а) Доделете одговорност за планирање 

на ревизијата. Вклучете соодветен 
персонал назначен на ревизијата во 
процесот на планирање. 

(б) Подгответе информации за искуство-
то или проверете ги информациите 
добиени од претходните ревизии и 
ажурирајте ги за изменетите околно-
сти. 

(в) Опишете ги работите кои треба да би-
дат вклучени во сеопштиот ревизор-
ски план и ревизорската програма, ка-
ко на пример следниве: 

(i) Развивање на предложени работ-
ни програми за одредени подрачја 
од интерес за ревизијата. 

(ii) Утврдување на барањата за чо-
вечка сила и потребата за специ-
јализирани знаења. 

(iii) Развивање на проценки за по-
требното време за завршување на 
ревизијата. 

(iv) Разгледување на тековните еко-
номски услови кои влијаат врз 
клиентот или неговата дејност и 
нивниот потенцијален ефект врз 
спроведувањето на ревизијата. 

 
2. Обезбедете постапки за одржување на стан-

дардите на фирмата за квалитет на изврше-
ната работа. 
(а) Обезбедете адекватен надзор на сите ор-

ганизациски нивоа, во врска со обуката, 
способноста и искуството на назначениот 
персонал.  

(б) Подгответе упатства за формата и содр-
жината на работните документи. 

(в) Користете стандардизирани формулари, 
контролни листи и прашалници до степе-
нот до кој е соодветно за да помогнете 
при извршувањето на ревизиите. 

(г) Обезбедете постапки за решавање на 
разликите на професионалното расудува-
ње помеѓу персоналот вклучен во ревизи-
јата. 

 
3. Обезбедете обука на работното место во те-

кот на извршувањето на ревизиите. 
(а) Истакнете ја важноста на обуката на ра-

ботното место како значаен дел од разво-
јот на поединецот. 



(i) Дискутирајте со помошниците за од-
носот на работата која тие ја извршу-
ваат со ревизијата како целина. 

(ii) Вклучете ги помошниците во колку 
што е можно повеќе делови од реви-
зијата. 

(б) Истакнете ја важноста на менаџерските 
вештини на персоналот и вклучете покри-
вање на овие предмети во програмите за 
обука на фирмата. 

(в) Охрабрете го персоналот да ги обучува и 
развива подредените. 

(г) Следете ги назначувањата за да утврдите 
дека персоналот: 
(i) Ги исполнува, кога е применливо, ба-

рањата за искуство на соодветното 
законодавно, регулативно или профе-
сионално тело. 

(ii) Стекнува искуство во различни по-
драчја на ревизијата и разновидни 
дејности. 

(iii) Работи под различен персонал за 
надзор. 

 
Д. КОНСУЛТИРАЊЕ 
 
Политика 
 
Секогаш кога е потребно, треба да дојде до кон-
султирање во рамките на или надвор од фирма-
та со оние кои поседуваат соодветна струч-
ност. 
 
Постапки 
 
1. Идентификувајте ги подрачјата и специјализи-

раните ситуации каде што е потребно консул-
тирање и охрабрете го персоналот да се кон-
султира со или да користи авторитативни из-
вори за други комплексни или невообичаени 
работи. 
(а) Информирајте го персоналот за консулта-

тивните политики и постапки на фир-
мата. 

(б) Одредете ги подрачјата или специјализи-
раните ситуации кои бараат консултирање 
поради природата или сложеноста на 
предметната материја. Примерите вклучу-
ваат: 
(i) Примена на новоиздадени технички 

изјави. 
(ii) Дејности со специјални барања за 

сметководство, ревизија или известу-
вање. 

(iii) Проблеми во практиките во подем. 
(iv) Барања за доставување на законодав-

ните и регулативните тела, особено 
оние на странска јурисдикција. 

(в) Одржувајте или обезбедете пристап до 
адекватни референтни библиотеки и дру-
ги авторитативни извори. 
(i) Воспоставете одговорност за одржу-

вање на референтна библиотека во 
секоја служба од практиката. 

(ii) Одржувајте технички прирачници и из-
дадете технички изјави, вклучувајќи ги 
и оние кои се однесуваат на конкрет-
ни дејности и други специјалности. 

(iii) Одржувајте консултативни аранжмани 
со други фирми и поединци каде е не-
опходно да се дополнат ресурсите на 
фирмата. 

(iv) Посочете ги проблемите на оддел или 
група во професионалното тело фор-
мирано за покривање на техничките 
распрашувања. 

2. Назначете поединци како специјалисти кои ќе 
служат како авторитативни извори и дефини-
рајте го нивното овластување во консултатив-
ните ситуации. 
(а) Назначете поединци како специјалисти за 

регистрирање во законодавните и другите 
регулативни тела. 

(б) Назначете специјалисти за одредени деј-
ности. 

(в) Советувајте го персоналот за степенот на 
овластување кој треба да се додели на 
мислењата на специјалистите и за постап-
ките кои треба да се следат за разрешува-
ње на разликите во мислењето со специ-
јалистите. 

 
3. Определете го обемот на документација која 

треба да се обезбеди за резултатите од кон-
султирањето во оние подрачја и специјализи-
рани ситуациии каде што е потребно консул-
тирање. 
(а) Советувајте го персоналот за обемот на 

документација која треба да се подготви и 
одговорноста за нејзиното подготвување. 

(б) Укажете каде треба да се одржува доку-
ментацијата за консултирањето. 

(в) Одржувајте предметни досиеја кои ги со-
држат резултатите од консултирањето за 
целите на повикување и истражување. 

 
Ѓ. ПРИФАЌАЊЕ И ЗАДРЖУВАЊЕ НА КЛИЕНТИ 
 
Политика 
 
Треба да се спроведе оценка на перспективните 
клиенти и проверка, на континуирана основа, на 
постојните клиенти. Кога се донесува одлука за 
тоа дали да се прифати или задржи даден кли-
ент, треба да се разгледаат независноста на 
фирмата и способноста за соодветно опслужу-
вање на клиентот, како и интегритетот на ме-
наџментот на клиентот. 
 
Постапки 
 
1. Воспоставете постапки за оценка на перспе-

ктивните клиенти и за нивно одобрување како 
клиенти. 
(а) Постапките за оценка може да го вклучат 

следното:  
(i) Добијте ги и прегледајте расположи-

вите финансиски извештаи во врска 
со идниот клиент, како што се годиш-
ните извештаи, меѓупериодските фи-
нансиски извештаи и даночните изве-
штаи. 

(ii) Распрашајте трети странки за какви 
било информации кои се однесуваат 
на перспективниот клиент и неговиот 
менаџмент и директорите кои може да 
имаат влијание врз оценувањето на 
идниот клиент. Распрашувањата може 
да се насочени кон банкарите, прав-
ните советници, инвестициониот бан-
кар на клиентот и други во финанси-
ската или деловната заедница кои мо-
же да имаат такви сознанија. 

(iii) Комуницирајте со претходниот реви-
зор. Распрашувањата би вклучиле 
прашања во врска со факти кои може 
да имаат влијание врз интегритетот 
на менаџментот, за несогласувања со 
менаџментот во однос на сметководс-
твените политики, ревизорските по-
стапки или други слични значајни ра-
боти, како и за разбирањето на прет-



ходникот во однос на причините за 
промена на ревизорите. 

(iv) Разгледајте ги околностите кои би 
предизвикале фирмата да го смета 
ангажманот за таков кој бара посебно 
внимание или кој претставува невоо-
бичаени ризици. 

(v) Оценете ја независноста на фирмата 
и способноста да го опслужува идниот 
клиент. Кога ќе ја оценувате способно-
ста на фирмата, разгледајте ги потре-
бите за технички вештини, познавање 
на дејноста и персонал.  

(vi) Утврдете дека прифаќањето на клиен-
тот нема да ги наруши кодексите на 
професионална етика. 

(б) Назначете поединец или група, на соод-
ветни менаџерски нивоа, за оценка на до-
биените информации во врска со перспе-
ктивниот клиент и донесување на одлука-
та за прифаќање. 
(i) Разгледајте ги видовите на ангажмани 

кои фирмата не би ги прифатила или 
кои би биле прифатени само под из-
весни услови. 

(ii) Обезбедете документација за постиг-
натиот заклучок. 

(в) Информирајте го соодветниот персонал 
за политиките и постапките на фирмата за 
прифаќање на клиенти. 

(г) Доделете одговорност за администрира-
ње и следење на усогласеноста со поли-
тиките и постапките на фирмата за при-
фаќање на клиенти. 

 
 
2. Оценете ги клиентите при појавата на одреде-

ни настани за да утврдите дали воспоставени-
те релации треба да се продолжат. 
(а) Настаните утврдени за оваа цел може да 

вклучат:  
(i)   Истекување на даден временски пери-

од. 
(ii) Голема промена во едно или повеќе 

од следните: 
•  Менаџмент 
•  Директори 
•     Сопственост 
•  Правни советници 
•  Финансиска состојба 
•  Состојбата со судски спорови 
•  Делокруг на ангажманот 
•  Природа на деловното работење 

на клиентот. 
(iii) Постоење на услови кои би предизви-

кале фирмата да одбие даден клиент 
доколку ваквите услови постоеле во 
времето на почетното прифаќање. 

(б) Назначете поединец или група, на соод-
ветни менаџерски нивоа, за оценка на до-
биените информации и носење на одлуки-
те за задржување. 
(i) Разгледајте ги видовите на ангажмани 

кои фирмата не би ги продолжила или 
кои би биле продолжени само под из-
весни услови. 

(ii) Обезбедете документација за постиг-
натиот заклучок. 

(в) Информирајте го соодветниот персонал 
за политиките и постапките на фирмата за 
задржување на клиенти. 

(г) Доделете одговорност за администрира-
ње и следење на усогласеноста со поли-
тиките и постапките за задржување на 
клиенти.  

Е. НАДГЛЕДУВАЊЕ 
 
Политика 
 
Треба да се надгледуваат континуираната аде-
кватност и оперативната ефективност на по-
литиките и постапките за контрола на квали-
тет. 
 
Постапки 
 
1. Дефинирајте го делокругот и содржината на 

програмата за надгледување на фирмата. 
(а) Утврдете ги постапките за надгледување 

кои се неопходни за обезбедување на раз-
умно уверување дека другите политики и 
постапки за контрола на квалитет на фир-
мата функционираат ефективно. 
(i) Определете ги целите и подгответе 

упатства и програми за проверка за 
употреба при спроведувањето на 
активностите за надгледување. 

(ii) Обезбедете упатства за обемот на ра-
бота и критериумите за избор на ан-
гажмани за проверка. 

(iii) Утврдете ја зачестеноста и времен-
скиот распоред на активностите за 
надгледување. 

(iv) Утврдете постапки за решавање на 
несогласувањата кои може да се јават 
помеѓу оние кои ја вршат проверката 
и персоналот вклучен во ангажманот 
или менаџерскиот персонал. 

(б) Утврдете ги нивоата на компетентност 
итн. за персоналот за учество во активно-
стите за надгледување и методата на нив-
ниот избор. 
(i) Одредете ги критериумите за избор 

на персоналот за надгледување, вклу-
чувајќи ги и нивоата на одгворност во 
фирмата и барањата за специјализи-
рани знаења. 

(ii) Доделете одговорност за избор на 
персоналот за надгледување. 

(в) Спроведете активности за надгледување. 
(i) Проверете ја и тестирајте усогласно-

ста со општите политики и постапки 
на фирмата за контрола на квалите-
тот. 

(ii) Проверете ја усогласеноста на избра-
ните ангажмани со професионалните 
стандарди и со политиките и постап-
ките на фирмата за контрола на ква-
литет. 

 
2. Обезбедете наоди од известувањето до соод-

ветните менаџерски нивоа, за активностите за 
надгледување кои се преземени или планира-
ни, како и за сеопштата проверка на системот 
за контрола на квалитет на фирмата. 
(а) Дискутирајте за општите наоди со соод-

ветниот менаџерски персонал. 
(б) Дискутирајте за наодите за избрани ан-

гажмани со менаџерскиот персонал од ан-
гажманот. 

(в) Известете го менаџментот на фирмата ка-
ко за општите наоди и наодите за избрани 
ангажмани, така и за препораките заедно 
со преземените или планираните коре-
ктивни дејствија. 

(г) Утврдете дека се преземени планираните 
корективни дејствија. 

(д) Определете ја потребата за измена на по-
литиките и постапките за контрола на ква-
литет во однос на резултатите од активно-
стите за надгледување и другите реле-
вантни работи.  



МЕЃУНАРОДЕН СТАНДАРД ЗА РЕВИЗИЈА 220 
 

КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ ЗА РЕВИЗИИ 
НА ИСТОРИСКИ ФИНАНСИСКИ ИНФОРМА-

ЦИИ (РЕВИДИРАН) 
 

(Стапува во сила за ревизии на историски финан-
сиски информации за периоди кои почнуваат на 

или по 15 јуни 2005 година)∗ 
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Меѓународниот стандард за ревизија (МСР) 220 
(ревидиран), Контрола на квалитетот за реви-
зии на историски финансиски информации, треба 
да се чита во контекст на Предговорот на Меѓу-
народните стандарди за контрола на квалите-
тот, ревизија, уверување и поврзани услуги, кој-
што ја определува примената и важењето на 
МСР. 
 
Вовед 
 
1. Целта на овој меѓународен стандард за реви-

зија (МСР) е да воспостави стандарди и обез-
беди упатство за специфичните одговорности 
на персоналот на фирмата во однос на по-
стапките на контрола на квалитетот за реви-
зии на историски финансиски информации 
вклучувајќи ревизии на финансиски извештаи. 
Овој МСР треба да се чита заедно со дел А и 
дел Б на Кодексот на етика за професионал-
ните сметководители на МФС (Кодексот на 
МФС). 

 
2. Тимот на ангажманот треба да имплементи-

ра постапки на контрола на квалитетот кои 
се применливи на поединечниот ревизор-
ски ангажман. 

 
3. Според меѓународниот стандард за контрола 

на квалитетот (МСКК) 1, “Контрола на квали-
тетот за фирми кои вршат ревизии и проверки 
на историски финансиски информации, и дру-
ги ангажмани за уверување и поврзани услуги“ 
фирмата има обврска да воспостави систем 
на контрола на квалитетот дизајниран да 

                                                 
∗ Овој МСР и МСКК 1, “Контрола на квалитетот за фирми 
кои вршат ревизии и проверки на историски финансиски ин-
формации, и други анагжмани за уверување и поврзани ус-
луги“ доведоа до измени и дополнувања на МСР 620 “Кори-
стење на работата на експерт“. Тие измени и дополнувања 
се рефлектирани во додатокот на МСР 620 и стапуваат во 
сила за ревизии на финансиски извештаи за периоди кои 
почнуваат на или по 15 јуни 2005 година. 

обезбедува разумно уверување дека фирмата 
и нејзиниот персонал се придржуваат на про-
фесионалните стандарди и регулативните и 
правните барања и дека извештаите издадени 
од фирмата или партнерите на ангажманот се 
соодветни во околностите. 

 
4. Тимовите на ангажманот:  

(а) Ги имплементираат постапките на контро-
ла на квалитетот кои се применливи на 
ревизорскиот ангажман; 

(б) И обезбедуваат на фирмата релевантни 
информации за да се овозможи функцио-
нирањето на оној дел на системот на кон-
трола на квалитетот кој се однесува на не-
зависноста; и  

(в) Се овластени да се потпираат на системи-
те на фирмата (на пример во однос на 
способностите  и компетентноста на пер-
соналот преку нивно регрутирање и фор-
мална обука; независност преку акумули-
рање и комуницирање на релевантни ин-
формации за независноста; одржување на 
односи со клиентот преку системи на при-
фаќање и продолжување; и придржување 
на регулативните и правните барања пре-
ку процес на следење) освен кога инфор-
мациите обезбедени од страна на фирма-
та или други странки предлагаат поинаку. 

 
Дефиниции 

 
5. Во овој МСР следните термини го имаат зна-

чењето опишано долу: 
(а) “Партнер на ангажманот” – партнерот или 

друго лице во фирмата кое е одговорно за 
ревизорскиот ангажман и неговото извр-
шување и за ревизорскиот извештај кој е 
издаден во име на фирмата, и кој, доколку 
се бара, го има соодветното овластување 
од некое професионално, правно или ре-
гулаторно тело. 

(б) “Проверка на контролата на квалитетот на 
ангажманот“ е процес кој е дизајниран да 
обезбедува објективна оценка, пред да се 
издаде ревизорскиот извештај, на значај-
ните расудувања кои ги направил тимот 
на ангажманот и заклучоците кои тие ги 
постигнале при формулирање на ревизор-
скиот извештај. 

(в) “Проверувач на контролата на квалитетот 
на ангажманот“ – е партнер, друго лице во 
фирмата, соодветно квалификувано над-
ворешно лице или тим сочинет од такви 
поединци со достатно и соодветно искус-
тво и овластување за објективно оценува-
ње, пред да биде издаден ревизорскиот 
извештај, на значајните расудувања кои ги 
направил тимот на ангажман и заклучоци-
те кои ги постигнале во формулирање на 
ревизорскиот извештај. 

(г) “Тим на ангажман“ – целиот персонал кој 
го извршува ревизорскиот ангажман, вклу-
чувајќи експерти со кои фирмата склучила 
договори во врска тој ревизорски ангаж-
ман. 

(д) “Фирма“ – самостоен практичар, партнерс-
тво, корпорација или друг ентитет на про-
фесионални сметководители. 



(ѓ) “Инспекција“ - во однос на комплетирани 
ревизорски ангажмани, постапки дизајни-
рани да прибавуваат докази за придржу-
вањето на тимовите на ангажман кон по-
литиките и постапките на фирмата за кон-
трола на квалитетот. 

(е) “Ентитет кој котира на берза“ – е ентитет 
чии хартии од вредност, сопственички или 
должнички  котираат на признаена берза 
на хартии од вредност, или се тргувало со 
нив според регулативите на признаена 
берза на хартии од вредност или друго 
еквивалентно тело. 

(ж) “Следење“ – процес кој опфаќа постојано 
разгледување и оценување на системот 
на контрола на квалитет во фирмата, 
вклучувајќи периодична инспекција на из-
брани комплетирани ангажмани, дизајни-
ран да овозможи фирмата да стекнува 
разумно уверување дека нејзиниот систем 
на контрола на квалитет дејствува ефе-
ктивно. 

(з) “Умрежена фирма“* – ентитет кој се наоѓа 
под заедничка контрола, сопственост или 
управување со фирмата или кој било ен-
титет така што разумна и информирана 
трета странка која ги познава сите реле-
вантни информации разумно би заклучила 
дека е дел од фирмата од национален 
или меѓународен аспект. 

(ѕ) “Партнер“ – секој поединец со овластува-
ње да ја обврзе фирмата во поглед на из-
вршувањето на ангажман за професио-
нални услуги. 

(и) “Персонал“ – партнери и вработени. 
(ј) “Професионални стандарди“ - Стандарди 

на ОМСРУ за ангажмани, како што е де-
финирано во “Предговорот на меѓународ-
ните стандарди за контрола на квалите-
тот, ревизија, уверување и поврзани услу-
ги“ на ОМСРУ и релевантните етички ба-
рања, кои вообичаено ги опфаќаат дел А 
и дел Б на Кодексот на МФС и релевант-
ните национални етички барања. 

(к) “Разумно уверување“ – во контекст на овој 
МСР, високо, но не апсолутно ниво на уве-
рување. 

(л) “Вработени“ – професионалци, кои не се 
партнери, вклучувајќи експерти кои ги вра-
ботува фирмата. 

(љ) “Соодветно квалификувано надворешно 
лице“ – поединец надвор од фирмата со 
способности и компетентност да дејствува 
како партнер на ангажманот, на пример, 
партнер на друга фирма, или вработен (со 
соодветно искуство) на, или професионал-
но сметководствено тело чии членови мо-
же да вршат ревизии на историски финан-
сиски информации или на организација 
која обезбедува релевантни услуги на кон-
трола на квалитетот.  

 
 
 
 

                                                 
* Како што е дефинирано во Кодексот за етика на профе-
сионалните сметководители на МФС. 

Одговорности на лидерите за квалитетот на 
ревизиите 
 
 
6. Партнерот на ангажманот треба да презема 

одговорност за севкупниот квалитет на се-
кој ревизорски ангажман на кој партнерот е 
назначен. 

 
7. Партнерот на ангажманот дава пример во пог-

лед на квалитетот на ревизијата на другите 
членови на тимот на ангажманот во текот на 
сите фази на ревизорскиот ангажман. Вооби-
чаено, ваков пример се обезбедува преку по-
стапките на партнерот на ангажман и преку 
соодветни пораки до тимот на ангажманот. Та-
квите постапки и пораки ја нагласуваат: 
(а) Важноста на: 

(i) извршување на работа која се придр-
жува на професионалните стандарди 
и регулативните и правните барања; 

(ii) придржување кон политиките и по-
стапките на контрола на квалитетот во 
фирмата као што е применливо; и 

(iii) издавање ревизорски извештаи кои се 
соодветни во околностите; и 

(б) Фактот дека квалитетот е битен во извр-
шувањето на ревизорските ангажмани. 

 
 
Етички барања 
 
8. Партнерот на ангажманот треба да разгле-

да дали членовите на тимот на ангажманот 
се придржувале кон етичките барања. 

 
9. Етичките барања кои се однесуваат на реви-

зорски ангажмани вообичаено ги опфаќаат 
дел А и дел Б на Кодексот на МФС заедно со 
националните барања кои се поограничувач-
ки. Кодексот на МФС ги воспоставува основни-
те принципи на професионална етика кои 
вклучуваат: 
(а) Интегритет;  
(б) Објективност; 
(в) Професионална компетентност и должно 

внимание; 
(г) Доверливост; и 
(д) Професионално однесување. 

 
10. Партнерот на ангажманот продолжува да обр-

нува внимание на докази за непридржување 
кон етичките барања. Распрашувањето и наб-
људувањето во поглед на етички прашања кај 
партнерот на ангажманот и други членови на 
тимот на ангажманот се јавуваат како неоп-
ходни во текот на ревизорскиот ангажман. До-
колку вакви прашања се забележани од стра-
на на партнерот на ангажманот преку систе-
мите на фирмата или поинаку, кои укажуваат 
дека членовите на тимот на ангажманот не се 
придржувале кон етичките барања, партнерот, 
во консултација со други во фирмата, го одре-
дува соодветното дејствие. 

 
11. Партнерот на ангажманот и, каде што е соод-

ветно, други членови на тимот на ангажманот, 
ги документираат идентификуваните прашања 
и како тие биле разрешени.  



Независност 
 
12. Партнерот на ангажманот треба да форми-

ра заклучок за придржување кон барањата 
за независност кои се применуваат на ре-
визорскиот ангажман. При тоа, партнерот 
на ангажманот треба: 
(а) Да добие релевантни информации од 

фирмата и, каде што е применливо, од 
умрежени фирми, за да идентификува 
и оцени околности и односи кои созда-
ваат закани по независноста; 

(б) Да оценува информации за идентифи-
кувани неисполнувања, ако постојат, 
на политиките и постапките за независ-
ност на фирмата, за да утврди дали тие 
создаваат закана по независноста за 
ревизорскиот ангажман; 

(в) Да преземе соодветно дејствие да се 
елиминираат таквите закани или да се 
намалат на прифатливо ниво, примену-
вајќи заштита. Партнерот на ангажма-
нот треба веднаш да ја извести фирма-
та за каков било неуспех да го реши 
прашањето, за да се преземе соодвет-
но дејствие; и 

(г) Да ги документира заклучоците за неза-
висноста и какви било релевантни ди-
скусии со фирмата, кои ги поддржуваат 
тие заклучоци. 

 
13. Партнерот на ангажманот може да идентифи-

кува закана по независноста во однос на ре-
визорскиот ангажман, којашто заштитата може 
да не е во состојба да ја елиминира или нама-
ли на прифатливо ниво. Во тој случај, партне-
рот на ангажманот се консултира во рамките 
на фирмата за да се одреди соодветно дејс-
твие коешто може да вклучи елиминирање на 
активноста или интересот кој ја создава зака-
ната, или повлекување од ревизорскиот ан-
гажман. Таквата дискусија и заклучоците се 
документираат. 

 
Прифаќање и продолжување на односи со кли-
ентот и специфични ревизорски ангажмани 
 
14. Партнерот на ангажманот треба да биде за-

доволен дека соодветните постапки во од-
нос на прифаќањето и продолжувањето на 
односите со клиентот и специфичните ре-
визорски ангажмани биле следени, и дека 
постигнатите заклучоци во тој поглед се 
соодветни и се документирани. 

 
15. Партнерот на ангажманот може, но не мора, 

да го иницира процесот на одлучување за 
прифаќање или продолжување на ревизорски-
от ангажман. Без оглед дали партнерот на ан-
гажманот го иницирал тој процес, партнерот 
утврдува дали најскорешната одлука останува 
соодветна. 

 
16. Прифаќање и продолжување на односите со 

клиентот и специфичните ревизорски ангаж-
мани вклучуваат разгледување на: 
•  Интегритетот на главните сопственици, 

клучниот менаџмент и оние кои се одго-
ворни за управување на ентитетот; 

•  Дали тимот на ангажманот е компетентен 
да го извршува ревизорскиот ангажман и 
го има неопходното време и ресурси; и 

•  Дали фирмата и тимот на ангажманот мо-
жат да се придржуваат кон етичките бара-
ња. 

 
Кога ќе произлезат прашања од кои било од 
тие разгледувања, тимот на ангажманот ги 
спроведува соодветните консултации дадени 
во точките 30 - 33 и документира како праша-
њата биле разрешени. 
 

17. Одлучувањето дали да се продолжи односот 
со клиентот вклучува разгледување на значај-
ни прашања кои произлегле за време на те-
ковниот или предходниот ревизорски ангаж-
ман и нивните импликации за продолжување 
на односот. На пример, клиентот може да от-
почнал со проширување на своето деловно 
работење во област за која фирмата не го по-
седува неопходното знаење или стручност. 

 
18. Кога партнерот на ангажманот добива ин-

формации кои би предизвикале фирмата 
да го одбие ревизорскиот ангажман докол-
ку таа информација била на располагање 
порано, партнерот на ангажманот треба 
веднаш да и ја соопшти таа информација 
на фирмата, така што фирмата и партнерот 
на ангажманот да можат да го преземат не-
опходното дејствие.  

 
Назначување на тимови на ангажманот 
 
19. Партнерот на ангажманот треба да биде за-

доволен дека тимот на ангажманот коле-
ктивно ги поседува соодветните способно-
сти, компетентност и време да го изврши 
ревизорскиот ангажман во согласност со 
професионалните стандарди и регулатив-
ните и правните барања и да овозможи да 
се издаде ревизорски извештај кој е соод-
ветен во околностите. 

 
20. Соодветните способности и компетентност 

кои се очекуваат од тимот на ангажманот во 
целина го вклучуваат следното: 
•  Разбирање на, и практично искуство со, 

ревизорски ангажмани од слична природа 
и сложеност преку соодветна обука и 
учество. 

•  Разбирање на професионалните стандар-
ди и регулативните и правните барања. 

•  Соодветно техничко знаење, вклучувајќи 
познавање на релевантната информацио-
на технологија. 

•  Познавање на релевантните дејности во 
кои работи клиентот. 

•  Способност да применува професионално 
расудување. 

•  Разбирање на политиките и постапките на 
фирмата за контрола на квалитетот. 

 
Извршување на ангажманот 
 
21. Партнерот на ангажманот треба да преземе 

одговорност за насочување, надгледување 
и извршување на ревизорскиот ангажман 



во согласност со професионалните стан-
дарди и правните и регулативните барања 
и за ревизорскиот извештај кој е издаден 
да биде соодветен на околностите. 

 
22. Партнерот на ангажманот го насочува реви-

зорскиот ангажман преку информирање на 
членовите на тимот на ангажманот за: 
(а) Нивните одговорности; 
(б) Природата на работењето на ентитетот; 
(в) Прашања поврзани со ризик; 
(г) Проблеми кои може да произлезат; и 
(д) Деталниот пристап за извршување на ан-

гажманот. 
Одговорностите на тимот на ангажманот вклу-
чуваат одржување на објективно мислење и 
соодветно ниво на професионален скептици-
зам и извршување на работата којашто е им е 
делегирана во согласност со етичкиот прин-
цип на должно внимание. Членовите на тимот 
на ангажманот се охрабрени да им поставува-
ат прашања на поискусните членови на тимот. 
Соодветна комуникација се случува во рамки-
те на тимот на ангажманот. 

 
23. Важно е сите членови на тимот на ангажман 

да ја разберат целта на работата која тие тре-
ба да ја извршат. Соодветна тимска работа и 
обука се неопходни за да им се помогне на по-
неискусните членови на тимот на ангажманот 
јасно да ги разберат целите на доделената 
работа. 

24. Надзорот го вклучува следното: 
•  Следење како напредува ревизорскиот 

ангажман. 
•  Разгледување на способностите и компе-

тентноста на поедини членови на тимот 
на ангажманот, дали тие имаат доволно 
време да ја спроведат нивната работа, да-
ли тие ги разбираат нивните инструкции и 
дали работата е извршена во согласност 
со планираниот пристап кон ревизорскиот 
ангажман. 

•  Разгледување на значајни прашања кои 
произлегуваат во текот на ревизорскиот 
ангажман, земајќи го предвид нивното 
значење и соодветно модифицирање на 
планираниот пристап. 

•  Идентификување на прашања за консул-
тација или разгледување од поискусни 
членови на тимот на ангажманот во текот 
на ревизорскиот ангажман. 

 
 
25. Одговорностите за проверка се утврдени на 

таа основа што поискусните членови на тимот, 
вклучувајќи го и партнерот на ангажманот, ја 
проверуваат работата извршена од понеи-
скусните членови на тимот на ангажманот. 
Проверувачите разгледуваат дали: 
(а) Работата била извршена во согласност со 

професионалните стандарди и регулатив-
ните и правните барања; 

(б) Значајни прашања биле поставени за по-
натамошно разгледување;  

(в) Соодветни консултации биле направени и 
заклучоците кои произлегле биле доку-
ментирани и имплементирани; 

(г) Постои потреба да се ревидира природа-
та, временскиот распоред и обемот на из-
вршената работа; 

(д) Извршената работа ги поддржува постиг-
натите заклучоци и е соодветно докумен-
тирана; 

(ѓ) Прибавените докази се достатни и соод-
ветни за да се поткрепи ревизорскиот из-
вештај; и 

(е) Целите на постапките на ангажманот биле 
постигнати.  

 
26. Пред да се издаде ревизорскиот извештај, 

партнерот на ангажманот, преку проверка 
на ревизорската документација и разговор 
со тимот на ангажманот треба да биде за-
доволен дека биле прибавени достатни со-
одветни ревизорски докази за да се поддр-
жат постигнатите заклучоци и ревизорски-
от извештај кој ќе се издаде. 

 
27. Партнерот на ангажманот спроведува навре-

мени проверки во соодветни фази во текот на 
ангажманот. Ова овозможува значајни праша-
ња да бидат разрешени на навремена основа 
на задоволство на партнерот на ангажманот 
пред да се издаде ревизорскиот извештај. 
Проверките покриваат критични области на 
расудување, посебно тие кои се однесуваат 
на тешки или спорни прашања идентификува-
ни во текот на ангажманот, значајни ризици и 
други области коишто партнерот на ангажма-
нот ги смета за важни. Партнерот на ангажма-
нот не мора да изврши проверка на целата ре-
визорска документација. Сепак, партнерот ги 
документира обемот и временскиот распоред 
на проверките. Прашањата кои произлегуваат 
од проверките се разрешени на задоволство 
на партнерот на ангажманот. 

 
28. Нов партнер на ангажман кој ја презема реви-

зијата во текот на ангажманот, ја проверува 
извршената работа до датумот на промената. 
Постапките на проверка се доволни за да се 
задоволи новиот партнер на ангажманот дека 
извршената работа до датумот на проверката 
била планирана и извршена во согласност со 
професионалните стандарди и регулативните 
и правните барања. 

 
29. Кога повеќе од еден партнер е инволвиран во 

извршувањето на ревизорски ангажман, важ-
но е одговорностите на респективните партне-
ри да се јасно дефинирани и разбрани од 
страна на тимот на ангажманот. 

 
Консултации 
 
30. Партнерот на ангажманот треба: 

(а) Да биде одговорен за тимот на ангаж-
манот преземајќи соодветна консулта-
ција за тешки или спорни прашања; 

(б) Да биде задоволен дека членовите на 
тимот на ангажманот преземале соод-
ветна консултација во текот на ангаж-
манот, во рамките на тимот на ангажма-
нот и помеѓу тимот на ангажманот и 
други на соодветно ниво во рамките на 
фирмата или надвор од неа; 



(в) Да биде задоволен дека природата и 
делокругот на, и заклучоците како ре-
зултат на, таквите консултации се доку-
ментирани и договорени со консулти-
раната страна; и 

(г) Да утврди дека заклучоците како резул-
тат на консултациите биле имплемен-
тирани. 

 
31. Ефективната консултација со други професио-

налци бара на тие кои се консултирани да им 
бидат дадени сите релевантни факти кои ќе 
им овозможат да дадат информирани совети 
за технички, етички или други прашања. Каде 
што е соодветно, тимот на ангажманот консул-
тира поединци со соодветно знаење, сениор-
ност и искуство во рамките на фирмата или, 
каде е применливо, надвор од фирмата. Зак-
лучоците како резултат на консултациите се 
соодветно документирани и имплементирани. 
 

32. Може да биде соодветно тимот на ангажманот 
да се консултира надвор од фирмата, на при-
мер, кога фирмата има недостаток на соод-
ветни интерни ресурси. Тие може да користат 
советодавни услуги обезбедени од други фир-
ми, професионални и регулаторни тела или 
комерцијални организации кои обезбедуваат 
релевантни услуги на контрола на квалитетот. 

 
33. Документацијата за консултации со други про-

фесионалци кои вклучуваат тешки или спорни 
прашања е договорена од двете страни, пое-
динецот кој бара консултација и консултира-
ниот поединец. Документацијата е достатно 
комплетна и детална за да овозможи разбира-
ње на: 
(а) Прашањето за кое била побарана консул-

тација; и 
(б) Резултатите од консултацијата, вклучувај-

ќи какви било преземени одлуки, основата 
на тие одлуки и како тие биле имплемен-
тирани. 

 
Разлики во мислење 

 
34. Кога се јавуваат разлики во мислење во 

рамките на тимот на ангажманот, со оние 
кои се консултирани и, каде што е примен-
ливо, помеѓу партнерот на ангажманот и 
проверувачот на контролата на квалитетот 
на ангажманот, тимот на ангажманот треба 
да ги следи политиките и постапките на 
фирмата за справување со и разрешување 
на разлики во мислењето. 

 
35. По потреба, партнерот на ангажманот ги ин-

формира членовите на тимот на ангажманот 
дека тие може да поставуваат прашања кои 
вклучуваат разлики во мислење, кај партнерот 
на ангажманот или кај други во рамките на 
фирмата, доколку е соодветно, без страв од 
одмазда. 

 
Проверка на контролата на квалитетот на ан-
гажманот 
 
36. За ревизии на финансиски извештаи на ен-

титети кои котираат на берза, партнерот на 
ангажманот треба: 

(а) Да утврди дека бил назначен проверу-
вач на контролата на квалитетот на ан-
гажманот; 

(б) Да ги дискутира со проверувачот на 
контролата на квалитетот на ангажман 
значајните прашања кои се јавиле во 
текот на ревизорскиот ангажман, вклу-
чувајќи ги и оние идентификувани за 
време на проверката на контролата на 
квалитетот на ангажманот; и 

(в) Да не го издаде ревизорскиот извештај 
пред комплетирањето на проверката на 
контролата на квалитетот на ангажма-
нот. 

За други ревизорски ангажмани каде е извр-
шена проверка на контролата на квалитетот, 
партнерот на ангажманот ги следи барањата 
дадени во подточките (а)-(в). 

 
37. Кога на почетокот на ангажманот, проверката 

на контролата на квалтетот на ангажманот не 
се смета за неопходна, партнерот на ангажма-
нот внимава на промени во околностите кои 
би можеле да бараат таква проверка. 

 
38. Проверката на контролата на квалитетот на 

ангажманот треба да вклучува објективна 
оценка на: 
(а) Значајните расудувања направени од 

тимот на ангажманот; и 
(б) Заклучоците постигнати при формули-

рање на ревизорскиот извештај. 
 
39. Проверката на контролата на квалитетот на 

ангажманот вообичаено вклучува дискусија со 
партнерот на ангажманот, проверка на финан-
сиските извештаи и ревизорскиот извештај и 
посебно, разгледување дали ревизорскиот из-
вештај е соодветен. Таа исто така вклучува и 
проверка на избрана ревизорска документаци-
ја која се однесува на значајните расудувања 
кои ги направил тимот на ангажманот и заклу-
чоците кои тие ги постигнале. Обемот на про-
верката зависи од сложеноста на ревизорски-
от ангажман и ризикот дека ревизорскиот из-
вештај може да не биде соодветен во околно-
стите. Проверката не ги намалува одговорно-
стите на партнерот на ангажманот.  

 
40. Проверката на контрола на квалитетот на ан-

гажманот за ревизија на финансиски изве-
штаи на ентитети кои котираат на берза, вклу-
чува разгледување на следното: 
•  Оценката на тимот на ангажманот за неза-

висноста на фирмата во однос на специ-
фичниот ревизорски ангажман. 

•  Значајни ризици идентификувани за вре-
ме на ангажманот (во согласност со МСР 
315 Разбирање за ентитетот и негово-
то опкружување и проценка на ризиците 
од материјално погрешно прикажување) 
и како е одговорено на тие ризици (во сог-
ласност со МСР 330, Постапките на ре-
визорот како одговор на проценетите 
ризици), вклучувајќи ја проценката на ти-
мот на ангажманот на, и одговор на, ризи-
кот од измама.  

•  Направените расудувања, посебно во од-
нос на материјалноста и значајните ризи-
ци. 



•  Дали се случиле соодветни консултации 
за прашања кои вклучуваат разлики во 
мислење или други тешки или спорни пра-
шања и заклучоците кои произлегле од 
тие консултации. 

•  Значајноста и природата на корегираните 
и некорегираните погрешни прикажувања 
идентификувани во текот на ревизијата. 

•  Прашања кои треба да му бидат соопште-
ни на менаџментот и на оние кои се одго-
ворни за управување и, каде што е при-
менливо, на други странки како што се ре-
гулаторните тела. 

•  Дали ревизорската документација избра-
на за проверка ја рефлектира извршената 
работа во однос на значајните расудува-
ња и ги поддржува постигнатите заклучо-
ци. 

•  Соодветноста на ревизорскиот извештај 
кој треба да биде издаден. 

Проверките на контролата на квалитетот за 
ревизии на историски финансиски информа-
ции освен за ревизии на финансиски изве-
штаи на ентитети кои котираат на берза може, 
во зависност од околностите, да вклучува не-
кои или сите од тие разгледувања. 

 
 
Следење 
 
41. МСКК 1 бара фирмата да воспостави полити-

ки и постапки дизајнирани да обезбедуваат 
разумно уверување дека политиките и постап-
ките кои се однесуваат на системот на контро-
ла на квалитетот се релевантни, адекватни, 
дејствуваат ефективно и се усогласени со 
практиката. Партнерот на ангажманот ги разг-
ледува резултатите од процесот на следење 
кои се покажани во последните циркулирани 
информации од страна на фирмата, и доколку 
е применливо, од други умрежени фирми. 
Партнерот на ангажманот разгледува: 
(а) Дали недостатоците забележани во тие 

информации може да влијаат врз реви-
зорскиот ангажман; и 

(б) Дали мерките кои фирмата ги преземала 
да ја поправи ситуацијата се достатни во 
контекстот на таа ревизија. 

 
42. Недостаток во системот на контрола на квали-

тетот во фирмата не укажува дека одреден 
ревизорски ангажман не бил извршен во сог-
ласност со професионалните стандарди и ре-
гулативните и правните барања или дека ре-
визорскиот извештај не бил соодветен. 

 
Датум на стапување во сила 
 
43. Овој МСР стапува во сила за ревизии на исто-

риски финансиски информации за периоди 
кои почнуваат на или по 15 јуни 2005 година. 

 
Перспектива на јавниот сектор 
 
1. Некои од термините во МСР како што се 

“партнер на ангажманот” и “фирма“ треба 
да се читаат како да се повикуваат на нив-
ните еквиваленти во јавниот сектор. Сепак, 
со ограничени исклучоци, не постои еквива-

лент во јавниот сектор на “претпријатија 
кои котираат на берза“ иако може да има ре-
визии на посебно значајни ентитети во јав-
ниот сектор кои треба да бидат предмет 
на барањата за ентитет кој котира на бер-
за за задолжителна ротација на партнерот 
на ангажманот (или еквивалент) и проверка 
на контролата на квалитетот на ангажма-
нот. Не постојат фиксни објективни крите-
риуми врз кои треба да почива ова определу-
вање на значајност. Сепак, таквата процен-
ка треба да опфаќа оценка на сите фактори 
релевантни за ревидираниот ентитет. Та-
квите фактори вклучуваат големина, сложе-
ност, комерцијален ризик, парламентарен 
или интерес на медиумите и бројот и опсе-
гот на засегнатите учесници.  

 
2. Сепак, во многу законодавства постои 

единствен статутарно назначен главен ре-
визор кој дејствува во улога еквивалентна 
на “партнер на ангажманот“ и кој има се-
вкупна одговорност за ревизиите во јавниот 
сектор. Во такви околности, каде што е 
применливо, проверувачот на ангажманот 
треба да биде избран земајќи ја предвид по-
требата за независност и објективност. 

 
3. Во јавниот сектор, ревизорите би можеле 

да бидат назначени во согласност со закон-
ските постапки. Според тоа, некои од разг-
ледувањата за прифаќање и продолжување 
на односи со клиентот и специфични ангаж-
мани, како што се дадени во точките од 16 - 
17 на овој МСР, може да не се релевантни.  

 
4. Слично, независноста на ревизорите во јав-

ниот сектор може да биде заштитена со за-
конски мерки. Сепак, ревизорите во јавниот 
сектор или ревизорските фирми кои спрове-
дуваат ревизии во јавниот сектор во името 
на законскиот ревизор, може да треба, во 
зависност од условите на мандатот во 
определено законодавство, да го прилаго-
дат нивниот пристап со цел да се осигура 
усогласеност со духот на точките 12 и 13. 
Ова може да вклучува, кога мандатот на ре-
визорот во јавниот сектор не дозволува пов-
лекување од ангажманот, обелоденување 
преку јавен извештај на околностите кои 
произлегле и кои би довеле до тоа да ревизо-
рот се повлече, доколку тие биле во приват-
ниот сектор. 

 
5. Точка 20 ги објаснува способностите и ком-

петентноста кои се очекуваат од тимот на 
ангажманот. За ревизиите во јавниот се-
ктор може да се бараат дополнителни спо-
собности, во зависност од условите на ман-
датот во определено законодавство. Такви 
дополнителни способности може да вклучу-
ваат разбирање на применливите аранжма-
ни за известување, вклучувајќи и известува-
ње на репрезентативно тело, како на при-
мер, парламент, дом на преставници, зако-
нодавство или во јавен интерес. Пошироки-
от делокруг на ревизиите во јавниот сектор 
може да вклучува, на пример, некои аспекти 
на ревизија на успешност или сеопфатна 
проценка на аранжманите за обезбедување 
на легалноста и спречување и откривање на 
измама и корупција. 



МЕЃУНАРОДЕН СТАНДАРД ЗА РЕВИЗИЈА 230 
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

(Стапува во сила за ревизиите на финансиските 
извештаи за периодите кои почнуваат  
на или по 15 декември 2004 година)* 

 
СОДРЖИНА 
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5-12 

Доверливост, безбедно чување, задржу-
вање и сопственост на работните доку-
менти  
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Меѓународниот стандард за ревизија (МСР) 230, 
Документација, треба да се чита во контекст на 
Предговорот на Меѓународните стандарди за 
контрола на квалитетот, ревизија, уверување и 
поврзани услуги, којшто ја определува примената 
и важењето на МСР.  
 
 
Вовед 
 
1. Целта на овој меѓународен стандард за реви-

зија (МСР) е да воспостави стандарди и да 
обезбеди упатство во врска со документација-
та во контекст на ревизијата на финансиските 
извештаи.  

 
2. Ревизорот треба да ги документира праша-

њата коишто се значајни при обезбедува-
њето на докази за поткрепување на реви-
зорското мислење и докази дека ревизија-
та била извршена во согласност со МСР. 

 
3. ,,Документацијата‘‘ го означува материјалот 

(работните документи) подготвен од страна на 
и за, или добиен и задржан од страна на реви-
зорот во врска со извршувањето на ревизија-
та. Работните документи можат да бидат во 
облик на податоци сочувани на хартија, филм, 
електронски медиуми или други медиуми. 

 

                                                      
 
 
* МСР 315, ‘‘Разбирање за ентитетот и неговото опкружува-
ње и проценка на ризиците од материјално погрешно прика-
жување‘‘, МСР 330, ‘‘Постапките на ревизорот како одговор 
на проценетите ризици‘‘ и МСР 500, ‘‘Ревизорски докази‘‘ 
доведоа до согласни измени и дополнувања во МСР 230. 
Овие согласни измени и дополнувања стапуваат во сила за 
ревизиите на финансиските извештаи за периодите кои 
почнуваат на или по 15 декември 2004 година и се инкорпо-
рирани во текстот на МСР 230.  

4. Работните документи: 
(а) Помагаат во планирањето и извршува-

њето на ревизијата; 
(б) Помагаат во надзорот и проверката на 

ревизорската работа; и 
(в) Ги евидентираат ревизорските докази 

коишто резултираат од извршената ре-
визорска работа за поткрепување на ре-
визорското мислење. 

 
Форма и содржина на работни документи 
 
5. Ревизорот треба да подготви работни до-

кументи кои се достатно комплетни и де-
тални за да обезбедат сеопфатно разбира-
ње на ревизијата. 

 
6. Во работните документи ревизорот треба 

да евидентира информации за планирање-
то на ревизорската работа, природата, вре-
менскиот распоред и обемот на извршени-
те ревизорски постапки, резултатите од 
истите и заклучоците извлечени од приба-
вените ревизорски докази. Работните доку-
менти го вклучуваат резонирањето на ревизо-
рот за сите значајни прашања коишто бараат 
користење на расудување, заедно со заклучо-
ците на ревизорот во врска со истите. Во по-
драчјата коишто вклучуваат тешки прашања 
за принципи или расудување, работните доку-
менти ги евидентираат релевантните факти 
кои му биле познати на ревизорот во времето 
кога биле достигнати заклучоците. 

 
7. Обемот на работните документи е прашање 

на професионално расудување бидејќи не е 
ниту потребно, ниту изводливо да се докумен-
тира секое прашање кое го разгледува реви-
зорот. При проценка на обемот на работните 
документи кои треба да бидат подготвени и 
задржани, може да биде корисно за ревизорот 
да размисли што би било потребно на друг ре-
визор кој нема претходно искуство со ревизи-
јата да му се даде разбирање за извршената 
работа и за основата на главните одлуки кои 
биле донесени, но не и за деталните аспекти 
на ревизијата. Тој друг ревизор може да биде 
во состојба да добие разбирање за деталните 
аспекти на ревизијата единствено преку ди-
скутирање за нив со ревизорите кои ги подго-
твиле работните документи. 

 
8. Врз формата и содржината на работните до-

кументи влијаат прашања како што се следни-
те: 
•  Природата на ангажманот. 
•  Формата на ревизорскиот извештај. 
•  Природата, големината и сложеноста на 

деловното работење. 
•  Природата и сложеноста на интерна кон-

трола на ентитетот. 



•  Потребите во конкретните околности од 
насочување, надзор и проверка на рабо-
тата извршена од страна на помошници-
те. 

•  Конкретната ревизорска методологија и 
технологија користена во текот на ревизи-
јата. 

 
9. Работните документи се обликувани и органи-

зирани за задоволување на околностите и по-
требите на ревизорот за секоја поединечна 
ревизија. Користењето на стандардизирани 
работни документи (на пример, контролни ли-
сти, примероци на писма, стандардна органи-
зација на работните документи) може да ја по-
добри ефикасноста со којашто се подготвува-
ат и проверуваат ваквите работни документи. 
Тие го олеснуваат делегирањето на работата 
при што обезбедуваат средство за контрола 
на нејзиниот квалитет. 

 
10. За да ја подобри ефикасноста на ревизијата, 

ревизорот може да користи прегледи, анализи 
и друга документација подготвена од страна 
на ентитетот. Во вакви околности, ревизорот 
треба да биде задоволен дека тие материјали 
се правилно подготвени. 

 
11. Работните документи вообичаено го вклучува-

ат следното: 
•  Информациите добиени при стекнување 

на разбирање за ентитетот и неговото оп-
кружување, вклучувајќи ги неговите интер-
ни контроли, како што се следните:  
o Информации во врска со правната 

и организационата структура на 
ентитетот. 

o Извадоци или копии од значајни 
правни документи, договори и за-
писници. 

o Информации во врска со дејноста, 
стопанското опкружување и зако-
нодавното опкружување во рамки-
те на коешто работи ентитетот. 

o Извадоци од прирачникот за ин-
терна контрола на ентитетот. 

•  Докази за процесот на планирање, вклучу-
вајќи ги и ревизорските програми и сите 
промени на истите. 

•  Докази за разгледувањето на работата на 
интерната ревизија од страна на ревизо-
рот и достигнатите заклучоци. 

•  Анализи на трансакции и салда. 
•  Анализи на значајни коефициенти и трен-

дови. 
•  Идентификуваните и проценетите ризици 

од материјално погрешно прикажување во 
финансискиот извештај и нивото на тврде-
ње.  

•  Запис на природата, временскиот распо-
ред и обемот на извршените ревизорски 
постапки како одговор на ризиците на ни-
вото на тврдење и резултатите од ваквите 
постапки. 

•  Доказ дека работата извршена од страна 
на помошниците била надгледувана и 
проверена. 

•  Укажување на тоа кој ги извршил ревизор-
ските постапки и кога тие биле извршени. 

•  Детали на ревизорските постапки кои се 
применети во однос на компонентните чи-
ишто финансиски извештаи се ревидира-
ни од страна на друг ревизор. 

•  Копии од преписките со другите ревизори, 
експертите и други трети странки. 

•  Копии од писма или белешки во врска со 
ревизорските прашања коишто биле сооп-
штени на, или за коишто било дискутира-
но со, ентитетот, вклучувајќи ги и услови-
те на ангажманот и материјалните слабо-
сти на интерната контрола. 

•  Писма со изјави примени од ентитетот. 
•  Заклучоци донесени од страна на ревизо-

рот во врска со значајните аспекти на ре-
визијата, вклучувајќи и како отстапувања-
та и невообичаените прашања коишто, 
доколку имало такви, биле обелоденети 
со постапките на ревизорот биле разре-
шени или третирани. 

•  Копии од финансиските извештаи и реви-
зорскиот извештај. 

 
12. Во случај на повторни ревизии, некои датоте-

ки со работни документи можат да бидат кла-
сифицирани како ,,перманентни‘‘ ревизорски 
датотеки коишто се ажурираат со нови инфор-
мации од континуирано значење, за разлика 
од тековните ревизорски датотеки кои содр-
жат информации што примарно се однесуваат 
на ревизијата на еден единствен период. 

 
Доверливост, безбедно чување, задржување и 
сопственост на работните документи 
 
13. Ревизорот треба да усвои соодветни по-

стапки за зачувување на доверливоста и 
безбедно чување на работните документи 
и за нивно задржување за период достатен 
за исполнување на потребите на практика-
та и во согласност со законските и профе-
сионалните барања за задржување на еви-
денцијата. 

 
14. Работните документи се сопственост на реви-

зорот. Иако делови или извадоци од работни-
те документи можат да му бидат ставени на 
располагање на ентитетот по наоѓање на ре-
визорот, тие не претставуваат замена за сме-
тководствената евиденција на ентитетот. 
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Меѓународниот стандард за ревизија (МСР) 240, 
Одговорност на ревизорот да ја земе предвид 
измамата во ревизијата на финансиските изве-
штаи, треба да се чита во контекст на Предгово-
рот на Меѓународните стандарди за контрола 
на квалитетот, ревизија, уверување и поврзани 
услуги, којшто ја определува примената и важе-
њето на МСР.  
 
Вовед 
 

1. Целта на овој меѓународен стандард за реви-
зија (МСР) е да воспостави стандарди и да 
обезбеди упатство за одговорноста на ревизо-
рот да ја земе предвид измамата во ревизија-
та на финансиските извештаи1 и објаснува во 

                                                      
1 Одговорноста на ревизорот да ги разгледа законите и про-
писите во ревизијата на финансиските извештаи е утврдена 
во МСР 250, ‘‘Разгледување на закони и прописи‘‘.  

детали како стандардите и упатството во МСР 
315, Разбирање за ентитетот и неговото 
опкружување и проценка на ризиците од ма-
теријално погрешно прикажување, и МСР 
330, Постапките на ревизорот како одговор 
на проценетите ризици, треба да се приме-
нуваат во однос на ризиците од материјално 
погрешно прикажување коешто е резултат на 
измама. Стандардите и упатството во овој 
МСР се наменети да бидат интегрирани во се-
општиот процес на ревизија.  

 
2. Овој стандард: 

•  Прави разлика помеѓу измамата и грешка-
та и ги опишува двата вида на измама ко-
ишто му се релевантни на ревизорот, од-
носно погрешни прикажувања коишто ре-
зултираат од неовластено присвојување 
на средства и погрешни прикажувања кои-
што резултираат од измамничко финанси-
ско известување; ги опишува респективни-
те одговорности на оние кои се одговорни 
за управувањето и менаџментот на енти-
тетот за спречувањето и откривањето на 
измама, ги опишува инхерентните ограни-
чувања на ревизијата во контекст на изма-
мата и ги определува одговорностите на 
ревизорот за откривање на материјални 
погрешни прикажувања коишто се резул-
тат на измама; 

•  Бара ревизорот да одржува став на про-
фесионален скептицизам признавајќи ја 
можноста дека може да постои материјал-
но погрешно прикажување коешто е ре-
зултат на измама, без оглед на минатото 
искуство на ревизорот со ентитетот во од-
нос на чесноста и интегритетот на менаџ-
ментот и оние кои се одговорни за управу-
вањето; 

•  Бара членовите на тимот на ангажманот 
да дискутираат за подложноста на финан-
сиските извештаи на ентитетот на матери-
јално погрешно прикажување коешто е ре-
зултат на измама и бара партнерот на ан-
гажманот да разгледа кои прашања треба 
да им бидат соопштени на членовите на 
тимот на ангажманот коишто не се инвол-
вирани во дискусијата; 

•  Бара ревизорот да: 
o Изврши постапки за добивање на 

информации коишто се користат 
за идентификување на ризиците 
од материјално погрешно прика-
жување коешто е резултат на из-
мама; 

o Ги идентификува и процени ризи-
ците од материјално погрешно 
прикажување коешто е резултат 
на измама на ниво на финанси-
ските извештаи и на ниво на твр-
дењата; и за оние проценети ри-
зици коишто може да резултираат 
во материјално погрешно прика-
жување коешто е резултат на из-
мама, да го оцени обликот на по-
врзаните контроли на ентитетот, 
вклучувајќи ги и поврзаните кон-
тролни активности, како и да 
определи дали тие биле импле-
ментирани; 

o Ги определи сеопштите одговори 
за покривање на ризиците од ма-
теријално погрешно прикажување 
коешто е резултат на измама на 



ниво на финансиските извештаи и 
да го разгледа распределувањето 
и надзорот на персоналот; да ги 
разгледа сметководствените по-
литики коишто ги користи ентите-
тот и да инкорпорира елемент на 
непредвидливост при изборот на 
природата, временскиот распоред 
и обемот на ревизорските постап-
ки кои треба да бидат извршени; 

o Дизајнира и изврши ревизорски 
постапки за да одговори на ризи-
кот од надминување на контроли-
те од страна на менаџментот; 

o Ги определи одговорите за покри-
вање на проценетите ризици од 
материјално погрешно прикажува-
ње коешто е резултат на измама; 

o Разгледа дали дадено идентифи-
кувано погрешно прикажување 
може да укажува на измама; 

o Добие пишани изјави од менаџ-
ментот во однос на измамата; и 

o Комуницира со менаџментот и 
оние кои се одговорни за управу-
вањето. 

•  Обезбедува упатство за комуницирањето 
со регулативните и надлежните тела; 

•  Обезбедува упатство доколку, како резул-
тат на погрешно прикажување коешто ре-
зултира од измама или сомневана изма-
ма, ревизорот се соочи со исклучителни 
околности коишто ја доведуваат во пра-
шање способноста на ревизорот да го 
продолжи извршувањето на ревизијата; и 

•  Воспоставува барања во однос на доку-
ментацијата. 

 
3. Кога ја планира и извршува ревизијата за 

да го намали ревизорскиот ризик на при-
фатливо ниско ниво, ревизорот треба да ги 
земе предвид ризиците од материјално по-
грешно прикажување во финансиските из-
вештаи коешто е резултат на измама. 

 
Карактеристики на измамата 
 

4. Погрешните прикажувања во финансиските 
извештаи може да произлезат од измама или 
грешка. Факторот којшто ја издвојува измама-
та од грешката е дали основното дејствие кое-
што резултира во погрешното прикажување на 
финансиските извештаи е намерно или нена-
мерно. 

 
5. Поимот ,,грешка‘‘ се однесува на ненамерни 

погрешни прикажувања во финансиските из-
вештаи, вклучувајќи го и испуштањето на да-
ден износ или обелоденување, како на при-
мер: 
•  Грешка во собирањето или обработката 

на податоците од коишто се подготвуваат 
финансиските извештаи. 

•  Неточна сметководствена проценка која-
што произлегува од превидување или по-
грешно толкување на факти. 

•  Грешка во примената на сметководстве-
ните принципи кои се однесуваат на мере-
њето, признавањето, класифицирањето, 
презентирањето или обелоденувањето. 

 
6. Поимот ,,измама‘‘ се однесува на намерно 

дејствие од страна на еден или повеќе пое-
динци од менаџментот, оние кои се одговорни 

за управувањето, вработените или трети 
странки, вклучувајќи го и користењето на из-
мамување за да се добие неправедна или не-
законска предност. Иако измамата е широк 
правен концепт, за целите на овој МСР, реви-
зорот е загрижен за измамата којашто причи-
нува материјално погрешно прикажување во 
финансиските извештаи. Ревизорите не носат 
законски одлуки за тоа дали фактички се слу-
чила измама. Измама којашто вклучува еден 
или повеќе членови на менаџментот или оние 
кои се одговорни за управувањето се нареку-
ва ,,измама на менаџментот‘‘; измама којашто 
вклучува само вработени на ентитетот се на-
рекува ,,измама на вработените‘‘. И во двата 
случаи, може да постои заговор во рамките на 
ентитетот или со трети странки надвор од ен-
титетот. 

 
7. На ревизорот му се релевантни два вида на 

намерни погрешни прикажувања, односно по-
грешни прикажувања коишто резултираат од 
измамничко финансиско известување и по-
грешни прикажувања коишто резултираат од 
неовластено присвојување на средства. 

 
8. Измамничкото финансиско известување вклу-

чува намерни погрешни прикажувања, вклучу-
вајќи и испуштања на износи или обелодену-
вања во финансиските извештаи за да се за-
ведат корисниците на финансиските изве-
штаи. Измамничкото финансиско известување 
може да биде постигнато по пат на следното: 
•  Манипулирање, фалсификување (вклучу-

вајќи и измамување) или менување на 
сметководствената евиденција или по-
ткрепувачките документи од кои се подго-
твени финансиските извештаи. 

•  Погрешно презентирање во, или намерно 
испуштање од, финансиските извештаи на 
настани, трансакции или други значајни 
информации. 

•  Намерна погрешна примена на сметко-
водствени принципи кои се однесуваат на 
износи, класифицирање, начин на презен-
тирање или обелоденување. 

 
9. Измамничкото финансиско известување често 

вклучува надминување на контролите кои ина-
ку може да изгледаат како да работат ефе-
ктивно од страна на менаџментот. Измамата 
може да биде извршена по пат на надминува-
ње на контролите од страна на менаџментот 
користејќи техники како што се: 
•  Евидентирање на фиктивни книжења во 

дневникот, особено блиску до крајот на 
сметководствениот период, за да се изма-
нипулираат оперативните резултати или 
да се постигнат други цели; 

•  Несоодветно корегирање на претпоста-
вките и менување на расудувањата кои-
што се користени за проценка на салдата 
на сметките; 

•  Испуштање, предвремено или задоцнето 
признавање во финансиските извештаи на 
настани и трансакции коишто се случиле 
во текот на известувачкиот период; 

•  Прикривање, или пак необелоденување, 
на факти коишто би можеле да влијаат 
врз износите коишто се евидентирани во 
финансиските извештаи;  

•  Ангажирање во сложени трансакции кои-
што се така структуирани што погрешно ја 
претставуваат финансиската состојба или 



финансиската успешност на ентитетот; и 
•  Менување на евиденцијата и условите по-

врзани со значајни и невообичаени транс-
акции. 

 
10. Измамничкото финансиско известување може 

да биде предизвикано од напорите на менаџ-
ментот да управува со заработувачката за да 
ги заведе корисниците на финансиските изве-
штаи влијаејќи врз нивните перцепции во од-
нос на успешноста и профитабилноста на ен-
титетот. Ваквото управување со заработувач-
ката може да отпочне со мали дејствија или 
несоодветни корекции на претпоставките и 
промени во расудувањето од страна на ме-
наџментот. Притисоци и мотиви може да дове-
дат до зголемување на овие дејствија до тој 
степен што тие ќе резултираат во измамничко 
финансиско известување. Ваква ситуација мо-
же да се случи кога, поради притисоците да се 
исполнат пазарните очекувања или желба да 
се максимизира надоместокот заснован на ус-
пешноста, менаџментот намерно зазема пози-
ција којашто води до измамничко финансиско 
известување по пат на материјално погрешно 
прикажување на финансиските извештаи. Во 
некои ентитети, менаџментот може да биде 
мотивиран да ја намали заработувачката за 
материјален износ за да го минимизира дано-
кот или пак да ја зголеми заработувачката за 
да обезбеди финансиски средства од банка. 

 
11. Неовластеното присвојување на средства 

вклучува кражба на средствата на ентитетот и 
често го извршуваат вработените во релатив-
но мали и нематеријални износи. Сепак, тоа 
може да го вклучи и менаџментот којшто често 
е поспособен да ги сокрие или прикрие неов-
ластените присвојувања на начини кои е те-
шко да се откријат. Неовластеното присвојува-
ње на средства може да биде постигнато на 
различни начини, вклучувајќи и: 
•  Проневера на наплати (на пример, неов-

ластено присвојување на наплатите на по-
барувањата од купувачите или пренесува-
ње на наплатите во врска со отпишаните 
сметки на лични сметки во банка);  

•  Крадење на физички средства или инте-
лектуална сопственост (на пример, краде-
ње на залихи за лична употреба или за 
продажба, крадење на остатоци за по-
вторна продажба, заговор со конкурент по 
пат на обелоденување на технолошки по-
датоци за возврат на плаќање);  

•  Предизвикување ентитетот да плати за 
производи и услуги кои не ги примил (на 
пример, плаќање на фиктивни добавува-
чи, мито платено од страна на добавува-
чите на комерцијалистите за набавка на 
ентитетот за возврат на надуени цени, 
плаќање на фиктивни вработени); и 

•  Користење на средствата на ентитетот за 
лична употреба (на пример, користење на 
средствата на ентитетот како колатерал 
за личен заем или заем на поврзана 
странка).  

Неовластеното присвојување на средства е 
често проследено со лажни или измамувачки 
евиденции или документи за да се прикрие 
фактот дека средствата недостасуваат или 
биле заложени без правилно овластување. 

 
12. Измамата вклучува мотивација или притисок 

за извршување на измама, согледана можност 

да се стори тоа и некое оправдување за чи-
нот. Поединците можат да бидат мотивирани 
неовластено да присвојат средства, на при-
мер, бидејќи поединците живеат над своите 
можности. Измамничкото финансиско известу-
вање може да биде сторено бидејќи менаџ-
ментот е под притисок, од извори надвор од 
или во рамките на ентитетот, да постигне оче-
кувана (а можеби и нереална) целна добивка - 
особено земајќи предвид дека последиците за 
менаџментот од неуспехот да ги исполни фи-
нансиските цели може да бидат значајни. Сог-
ледана можност за измамничко финансиско 
известување или неовластено присвојување 
на средства може да постои кога даден поеди-
нец верува дека интерната контрола може да 
биде надмината, на пример, бидејќи поедине-
цот е во позиција на доверба или ги познава 
конкретните слабости на системот на интерна 
контрола. Поединците може да бидат во со-
стојба да го оправдаат извршувањето на из-
мамничкиот чин. Некои поединци поседуваат 
став, карактер или комбинација на етички 
вредности коишто им дозволуваат знаејќи и 
намерно да извршат нечесен чин. Сепак, дури 
и инаку чесни поединци може да извршат из-
мама во опкружување коешто им наметнува 
значајни притисоци. 

 
Одговорност на оние кои се одговорни за 
управувањето и на менаџментот 
 
13. Примарната одговорност за спречувањето и 

откривањето на измамата лежи кај оние кои 
се одговорни за управувањето и менаџментот 
на ентитетот. Односните одговорности на 
оние кои се одговорни за управувањето и ме-
наџментот можат да се разликуваат според 
ентитет и од земја до земја. Во некои ентите-
ти, структурата на управувањето може да би-
де помалку формална бидејќи оние кои се од-
говорни за управувањето може да бидат исти-
те поединци како и менаџментот на ентитетот. 

 
14. Важно е менаџментот, со надгледување на 

оние кои се одговорни за управувањето, да 
стави силен акцент на спречувањето на изма-
мата, што може да ги намали можностите за 
случување на измама, како и на оневозможу-
вање на измамата, што може да ги убеди пое-
динците да не извршат измама поради веро-
јатноста да бидат откриени и казнети. Ова 
вклучува култура на чесност и етичко однесу-
вање. Ваквата култура, заснована на цврста 
комбинација на основни вредности, ја сооп-
штува и покажува менаџментот и оние кои се 
одговорни за управувањето и обезбедува ос-
нова за вработените во однос на тоа како ен-
титетот го спроведува своето работење. Соз-
давањето на култура на чесност и етичко од-
несување вклучува поставување на соодвет-
ниот тон; создавање на позитивно работно оп-
кружување; вработување, обука и унапредува-
ње на соодветните вработени; барање на пер-
иодично потврдување од страна на вработе-
ните на нивните одговорности и преземање на 
соодветно дејствие како одговор на фактичка, 
сомневана или претпоставена измама.  

 
15. Оние кои се одговорни за управувањето со ен-

титетот имаат одговорност да осигураат, пре-
ку надгледување на менаџментот, дека енти-
тетот воспоставил и одржува интерна контро-
ла за да обезбеди разумно уверување во од-



нос на веродостојноста на финансиското изве-
стување, ефективноста и ефикасноста на ра-
ботењето и усогласеноста со важечките зако-
ни и прописи. Активното надгледување од 
страна на оние кои се одговорни за управува-
њето може да помогне да се зајакне посвете-
носта на менаџментот да креира култура на 
чесност и етичко однесување. Кога ја извршу-
ваат својата одговорност за надгледувањето, 
оние кои се одговорни за управувањето го зе-
маат предвид потенцијалот за надминување 
на контролите од страна на менаџментот или 
друго несоодветно влијание над процесот на 
финансиско известување, како што се напори-
те на менаџментот да управува со заработу-
вачката за да влијае врз перцепциите на ана-
литичарите во однос на успешноста и профи-
табилноста на ентитетот.  

 
16. Менаџментот на ентитетот има одговорност, 

со надгледување од страна на оние кои се од-
говорни за управувањето, да воспостави кон-
тролно опкружување и да одржува политики и 
постапки коишто помагаат за постигнување на 
целта за обезбедување, колку што е можно 
повеќе, на уредно и ефикасно спроведување 
на деловното работење на ентитетот. Оваа 
одговорност вклучува воспоставување и одр-
жување на контроли коишто се однесуваат на 
целта на ентитетот за подготвување на фи-
нансиски извештаи коишто даваат вистинска и 
објективна слика (или се презентирани обје-
ктивно од сите материјални аспекти) во сог-
ласност со применливата рамка за финанси-
ско известување и управување со ризиците 
коишто може да предизвикаат материјално по-
грешно прикажување во тие финансиски изве-
штаи. Ваквите контроли може да ги намалат, 
но не ги елиминираат ризиците од материјал-
но погрешно прикажување. Кога определува 
кои контроли да ги имплементира за спречу-
вање и откривање на измама, менаџментот ги 
разгледува ризиците финансиските извештаи 
да бидат материјално погрешно прикажани ка-
ко резултат на измама. Како дел од ова разг-
ледување, менаџментот може да заклучи дека 
не е исплатливо да имплементира и одржува 
одредена контрола во однос на постигнување-
то на намалувањето на ризиците од матери-
јално погрешно прикажување коешто е резул-
тат на измама.  

 
Инхерентни ограничувања на ревизијата во 
контекст на измамата 
 
17. Како што е опишано во МСР 200, Цели и оп-

шти принципи кои управуваат со ревизијата 
на финансиските извештаи, целта на реви-
зијата на финансиските извештаи е да му 
овозможи на ревизорот да изрази мислење за 
тоа дали финансиските извештаи се подготве-
ни, од сите материјални аспекти, во соглас-
ност со применливата рамка за финансиско 
известување. Поради инхерентните ограничу-
вања на ревизијата, постои неизбежен ризик 
дека некои материјални погрешни прикажува-
ња во финансиските извештаи нема да бидат 
откриени, дури иако ревизијата е правилно 
планирана и извршена во согласност со МСР.  

 
18. Ризикот да не биде откриено материјално по-

грешно прикажување коешто резултира од из-

мама е поголем од ризикот да не биде открие-
но материјално погрешно прикажување кое-
што резултира од грешка бидејќи измамата 
може да вклучи софистицирани и внимателно 
организирани шеми кои се обликувани да ја 
прикријат, како што е фалсификувањето, на-
мерното неевидентирање на трансакции или 
намерните погрешни изјави кои му се даваат 
на ревизорот. Ваквите обиди за прикривање 
може да биде уште потешко да се откријат ко-
га се проследени со заговор. Заговорот може 
да причини ревизорот да верува дека докази-
те се убедителни кога тие, всушност, се лаж-
ни. Способноста на ревизорот да открие изма-
ма зависи од фактори како што се умешноста 
на извршувачот на измамата, зачестеноста и 
обемот на манипулацијата, степенот на ин-
волвираниот заговор, релативната големина 
на поединечните ставки со кои се манипулира, 
како и од позициите на оние поединци кои се 
инволвирани. Иако ревизорот може да биде 
во состојба да ги идентификува потенцијални-
те можности за извршување на измама, сепак 
му е тешко да определи дали погрешните при-
кажувања во подрачјата коишто вклучуваат 
расудување, како на пример сметководствени 
проценки, се предизвикани од измама или гре-
шка.  

 
19. Понатаму, ризикот ревизорот да не открие ма-

теријално погрешно прикажување коешто ре-
зултира од измама на менаџментот е поголем 
отколку за измама на вработените, бидејќи 
менаџментот е често во позиција директно 
или индиректно да манипулира со сметко-
водствената евиденција и да презентира из-
мамнички финансиски информации. Извесни 
нивоа на менаџмент може да бидат во позици-
ја да ги надминат контролните постапки обли-
кувани за спречување на слични измами од 
страна на други вработени на тој начин што, 
на пример, ќе ги насочат подредените да ги 
евидентираат трансакциите на неточен начин 
или да ги прикријат. Поради нивната позиција 
на овластувања во рамките на ентитетот, ме-
наџментот има можност или да ги насочи вра-
ботените да направат нешто или пак да бара 
нивна помош за да му помогнат на менаџмен-
тот при извршувањето на измамата, без или 
со знаење на вработените. 

 
20. Последователното откривање на материјално 

погрешно прикажување на финансиските из-
вештаи коешто резултира од измама само по 
себе не укажува на неуспех да се почитуваат 
МСР. Ова особено се однесува на извесни ви-
дови на намерни погрешни прикажувања, би-
дејќи ревизорските постапки можат да бидат 
неефективни за откривање на намерно по-
грешно прикажување коешто е прикриено пре-
ку заговор помеѓу еден или повеќе поединци 
од менаџментот, оние кои се одговорни за 
управувањето, вработените или трети стран-
ки, или пак вклучува фалсификувана докумен-
тација. Дали ревизорот ја извршил ревизијата 
во согласност со МСР се определува со реви-
зорските постапки кои биле извршени во окол-
ностите, достатноста и соодветноста на реви-
зорските докази кои се добиени како резултат 
на истите и погодноста на ревизорскиот изве-
штај заснован на оценката на тие докази. 



Одговорности на ревизорот за откривање на 
материјално погрешно прикажување коешто е 
резултат на измама 
 
21. Ревизорот којшто ја спроведува ревизијата во 

согласност со МСР стекнува разумно уверува-
ње дека финансиските извештаи земени како 
целина се ослободени од материјално по-
грешно прикажување, било да е причинето од 
измама или од грешка. Ревизорот не може да 
добие апсолутно уверување дека материјал-
ните погрешни прикажувања во финансиските 
извештаи ќе бидат откриени поради фактори 
како што се користењето на расудување, ко-
ристењето на тестирање, инхерентните огра-
ничувања на интерната контрола и фактот де-
ка поголемиот дел од ревизорските докази ко-
ишто му се достапни на ревизорот се убеди-
телни, а не конклузивни по својата природа.  

 
22. Кога стекнува разумно уверување, ревизорот 

одржува став на професионален скептицизам 
во текот на целата ревизија, го разгледува по-
тенцијалот за надминување на контролите од 
страна на менаџментот и го признава фактот 
дека ревизорските постапки коишто се ефе-
ктивни за откривање на грешка може да не би-
дат соодветни во контекстот на идентифику-
ваниот ризик од материјално погрешно прика-
жување коешто е резултат на измама. Прео-
станатиот дел од овој МСР дава дополнител-
но упатство за разгледувањето на ризиците 
од измама во ревизијата и обликувањето на 
постапки за откривање на материјални по-
грешни прикажувања коишто се резултат на 
измама. 

 
Професионален скептицизам 
 
23. Како што бара МСР 200, ревизорот ја планира 

и извршува ревизијата со став на професио-
нален скептицизам признавајќи дека може да 
постојат околности коишто предизвикуваат 
финансиските извештаи да бидат материјално 
погрешно прикажани. Поради карактеристики-
те на измамата, ставот на професионален 
скептицизам на ревизорот е особено важен 
кога ги разгледува ризиците од материјално 
погрешно прикажување коешто е резултат на 
измама. Професионалниот скептицизам е 
став кој вклучува испитувачки ум и критична 
проценка на ревизорските докази. Професио-
налниот скептицизам бара континуирано ис-
прашување за тоа дали добиените информа-
ции и ревизорски докази сугерираат дека мо-
же да постои материјално погрешно прикажу-
вање коешто е резултат на измама.  

 
24. Ревизорот треба да одржува став на про-

фесионален скептицизам во текот на цела-
та ревизија, признавајќи ја можноста дека 
може да постои материјално погрешно при-
кажување коешто е резултат на измама, без 
оглед на минатото искуство на ревизорот 
со ентитетот во однос на чесноста и инте-
гритетот на менаџментот и на оние кои се 
одговорни за управувањето. 

 
25. Како што е објаснето во МСР 315, претходно-

то искуство на ревизорот со ентитетот придне-
сува за разбирање на ентитетот. Сепак, иако 
не може да се очекува ревизорот потполно да 

го занемари минатото искуство со ентитетот 
во однос на чесноста и интегритетот на ме-
наџментот и оние кои се одговорни за управу-
вањето, сепак е важно да одржува став на 
професионален скептицизам бидејќи може да 
постојат промени во околностите. Кога прави 
распрашувања и извршува други ревизорски 
постапки, ревизорот практикува професиона-
лен скептицизам и не се задоволува со помал-
ку од убедителни ревизорски докази врз осно-
ва на верувањето дека менаџментот и оние 
кои се одговорни за управувањето се чесни и 
имаат интегритет. Во однос на оние кои се од-
говорни за управувањето, одржувањето на 
ставот на професионален скептицизам значи 
дека ревизорот внимателно ја разгледува раз-
умноста на одговорите на распрашувањата на 
оние кои се одговорни за управувањето, како 
и на другите информации добиени од нив, од 
аспект на сите други докази кои се добиени во 
текот на ревизијата. 

 
26. Ревизијата извршена во согласност со МСР 

ретко вклучува проверка на автентичноста на 
документите, ниту пак ревизорот е обучен ка-
ко, или се очекува да биде, експерт за ваква 
проверка на автентичноста. Понатаму, реви-
зорот може да не го открие постоењето на мо-
дифицирање на условите содржани во даден 
документ, на пример преку спореден договор 
којшто менаџментот или трета странка не му 
го обелодениле на ревизорот. Во текот на ре-
визијата, ревизорот ја разгледува веродостој-
носта на информациите коишто ќе бидат кори-
стени како ревизорски докази, вклучувајќи го и 
разгледувањето на контролите над нивното 
подготвување и одржување доколку е реле-
вантно. Освен доколку ревизорот има причина 
да верува во спротивното, ревизорот вообича-
ено ќе ја прифати евиденцијата и документите 
како вистински. Сепак, доколку условите иден-
тификувани во текот на ревизијата предизви-
каат ревизорот да верува дека даден доку-
мент може да не биде автентичен или дека ус-
ловите во даден документ се модифицирани, 
тогаш ревизорот ќе испитува понатаму, на 
пример по пат на конфирмирање директно со 
третата странка или разгледувајќи го користе-
њето на работата на експерт за проценка на 
автентичноста на документот. 

 
Дискусија помеѓу тимот на ангажманот 
 
27. Членовите на тимот на ангажманот треба 

да дискутираат за подложноста на финан-
сиските извештаи на ентитетот на матери-
јално погрешно прикажување коешто е ре-
зултат на измама. 

 
28. МСР 315 бара членовите на тимот на ангаж-

манот да дискутираат за подложноста на ен-
титетот на материјално погрешно прикажува-
ње на финансиските извештаи. Оваа дискуси-
ја става особен нагласок на подложноста на 
финансиските извештаи на ентитетот на мате-
ријално погрешно прикажување коешто е ре-
зултат на измама. Дискусијата го вклучува 
партнерот на ангажманот којшто го користи 
професионалното расудување, претходното 
искуство со ентитетот и знаењето за тековни-
те случувања за да определи кои други члено-
ви на тимот на ангажманот ќе бидат вклучени 



во дискусијата. Вообичаено, дискусијата ги 
вклучува клучните членови на тимот на ангаж-
манот. Дискусијата им дава можност на пои-
скусните членови на тимот на ангажманот да 
ги споделат своите сознанија за тоа како и ка-
де финансиските извештаи може да бидат 
подложни на материјално погрешно прикажу-
вање коешто е резултат на измама. 

 
29. Партнерот на ангажманот треба да разгле-

да кои прашања треба да им ги соопшти на 
членовите на тимот на ангажманот коишто 
не се вклучени во дискусијата. Не сите чле-
нови на тимот на ангажманот мора неопходно 
да бидат информирани за одлуките кои се до-
несени при дискусијата. На пример, член на 
тимот на ангажманот којшто е инволвиран во 
ревизија на дадена компонента на ентитетот 
можеби нема да мора да знае за одлуката ко-
јашто е донесена во врска со друга компонен-
та на ентитетот.  

 
30. Дискусијата се случува со испитувачки ум кој-

што ги остава на страна сите верувања кои-
што може да ги има тимот на ангажманот дека 
менаџментот и оние кои се одговорни за упра-
вувањето се чесни и имаат интегритет. Диску-
сијата вообичаено вклучува: 
•  Размена на идеи помеѓу членовите на ти-

мот на ангажманот за тоа како и каде ве-
руваат дека финансиските извештаи на 
ентитетот може да бидат подложни на ма-
теријално погрешно прикажување коешто 
е резултат на измама, како менаџментот 
би можел да изврши и прикрие измамнич-
ко финансиско известување и како средс-
твата на ентитетот може да бидат неовла-
стено присвоени; 

•  Разгледување на околностите коишто мо-
же да укажуваат на управување со зара-
ботувачката и практиката којашто може да 
ја следи менаџментот за да управува со 
заработувачката којашто може да доведе 
до измамничко финансиско известување; 

•  Разгледување на познатите екстерни и 
интерни фактори коишто влијаат врз енти-
тетот, а коишто може да креираат мотив 
или притисок врз менаџментот или други 
лица да извршат измама, ја обезбедуваат 
можноста за извршување на измамата и 
укажуваат на култура или опкружување 
коешто му овозможува на менаџментот 
или на други лица да го оправдаат извр-
шувањето на измамата; 

•  Разгледување на инволвираноста на ме-
наџментот во надгледувањето на врабо-
тените со пристап до пари или други 
средства коишто се подложни на неовла-
стено присвојување; 

•  Разгледување на какви било невообичае-
ни или необјаснети промени во однесува-
њето или животниот стил на менаџментот 
или вработените коишто ги забележал ти-
мот на ангажманот; 

•  Нагласување на важноста на одржување-
то на правилен умствен став во текот на 
целата ревизија во врска со потенцијалот 
за материјално погрешно прикажување ко-
ешто е резултат на измама; 

•  Разгледување на видовите на околности 
коишто, во услови на нивно соочување, би 
укажале на можноста од измама; 

•  Разгледување на тоа како да биде инкор-
пориран елемент на непредвидливост во 
природата, временскиот распоред и обе-
мот на ревизорските постапки кои ќе би-
дат извршени; 

•  Разгледување на ревизорските постапки 
кои може да бидат избрани како одговор 
на подложноста на финансиските изве-
штаи на ентитетот на материјални по-
грешни прикажувања коишто се резултат 
на измама и дали извесни видови на реви-
зорски постапки се поефективни отколку 
други; 

•  Разгледување на какви било сомневања 
за измама коишто ги забележал ревизо-
рот; и 

•  Разгледување на ризикот од надминува-
ње на контролите од страна на менаџмен-
тот. 

 
31. Дискутирањето за подложноста на финанси-

ските извештаи на ентитетот на материјално 
погрешно прикажување коешто е резултат на 
измама е важен дел од ревизијата. Тоа му 
овозможува на ревизорот да размисли за со-
одветен одговор на подложноста на финанси-
ските извештаи на ентитетот на материјално 
погрешно прикажување коешто е резултат на 
измама и да определи кои членови на тимот 
на ангажманот ќе спроведуваат извесни реви-
зорски постапки. Тоа исто така му дозволува 
на ревизорот и да определи како резултатите 
од ревизорските постапки ќе бидат споделени 
помеѓу тимот на ангажманот и како да се спра-
ви со кои било сомневања за измама коишто 
може да ги забележи ревизорот. Многу мали 
ревизии се спроведуваат целосно од страна 
на партнерот на ангажманот (којшто може да е 
и самостоен практичар). Во вакви ситуации, 
партнерот на ангажманот, којшто лично го има 
спроведено планирањето на ревизијата, ја 
разгледува подложноста на финансиските из-
вештаи на ентитетот на материјално погреш-
но прикажување коешто е резултат на измама. 

 
32. Важно е по првичната дискусија во текот на 

планирањето на ревизијата, а исто така и во 
дадени интервали во текот на целата ревизи-
ја, членовите на тимот на ангажманот да про-
должат да комуницираат и да ги споделуваат 
добиените информации коишто може да вли-
јаат врз проценката на ризиците од материјал-
но погрешно прикажување коешто е резултат 
на измама или врз ревизорските постапки кои-
што се извршуваат за покривање на тие ризи-
ци. На пример, за некои ентитети може да би-
де соодветно да се ажурира дискусијата кога 
се прави проверка на меѓупериодските финан-
сиски информации на ентитетот. 

 
 
Постапки за проценка на ризикот 
 
33. Како што бара МСР 315, за да стекне разбира-

ње за ентитетот и неговото опкружување, 
вклучувајќи ја и неговата интерна контрола, 
ревизорот извршува постапки за проценка на 
ризикот. Како дел од оваа работа ревизорот ги 
извршува следните постапки за да добие ин-
формации коишто се користат за идентифику-
вање на ризиците од материјално погрешно 
прикажување коешто е резултат на измама: 



(а) Прави распрашувања на менаџментот, 
на оние кои се одговорни за управување-
то и на други лица во рамките на ентите-
тот доколку е соодветно и стекнува раз-
бирање за тоа како оние кои се одговор-
ни за управувањето го извршуваат надг-
ледувањето на процесите на менаџмен-
тот за идентификување и одговарање на 
ризиците од измама и интерната контро-
ла којашто менаџментот ја воспоставил 
за ублажување на овие ризици.  

(б) Разгледува дали се присутни еден или 
повеќе фактори на ризик од измама. 

(в) Ги разгледува сите невообичаени или не-
очекувани односи коишто биле иденти-
фикувани при извршувањето на анали-
тичките постапки.  

(г) Разгледува други информации кои може 
да бидат корисни при идентификувањето 
на ризици од материјално погрешно при-
кажување коешто е резултат на измама. 

 
Распрашувања и стекнување на разбирање за 
надгледувањето коешто го извршуваат 
оние кои се одговорни за управувањето 
 
34. Кога стекнува разбирање за ентитетот и не-

говото опкружување, вклучувајќи ја интер-
ната контрола, ревизорот треба да го рас-
праша менаџментот во врска со: 
(а) Проценката на менаџментот на ризи-

кот дека финансиските извештаи може 
да бидат материјално погрешно прика-
жани како резултат на измама; 

(б) Процесот на менаџментот за иденти-
фикување и одговарање на ризиците 
од измама во ентитетот, вклучувајќи 
ги и сите конкретни ризици од измама 
коишто менаџментот ги има идентифи-
кувано или салда на сметки, класи на 
трансакции или обелоденувања за ко-
ишто веројатно постои ризик од изма-
ма; 

(в) Комуникацијата на менаџментот, до-
колку воопшто постои, со оние кои се 
одговорни за управувањето во врска 
со неговите процеси за идентификува-
ње и одговарање на ризиците од изма-
ма во ентитетот; и 

(г) Комуникацијата на менаџментот, до-
колку воопшто постои, со вработените 
во врска со неговите гледишта за де-
ловните практики и етичкото однесу-
вање. 

 
35. Бидејќи менаџментот е одговорен за интерна-

та контрола на ентитетот и за подготвувањето 
на финансиските извештаи, соодветно е реви-
зорот да го распраша менаџментот во врска 
со неговата сопствена проценка на ризикот од 
измама и контролите кои се воспоставени за 
нејзино спречување и откривање. Природата, 
временскиот распоред и зачестеноста на про-
ценката на менаџментот на ваквиот ризик и 
контролите се разликуваат од ентитет до ен-
титет. Во некои ентитети, менаџментот може 
да прави детални проценки на годишна осно-
ва или како дел од континуираното надгледу-
вање. Во други ентитети, проценката на ме-
наџментот може да биде помалку формална и 
не толку честа. Во некои ентитети, особено 
помалите ентитети, фокусот на проценката 

може да биде врз ризиците од измама од 
страна на вработените или неовластено при-
својување на средства. Природата, времен-
скиот распоред и зачестеноста на проценката 
на менаџментот се релевантни за разбирање-
то на ревизорот на контролното опкружување 
на ентитетот. На пример, фактот дека менаџ-
ментот не направил проценка на ризикот од 
измама може во некои околности да укажува 
на недостаток од значајност што менаџментот 
би ја ставил врз интерната контрола. 

 
36. Кај мал ентитет раководен од страна на сопс-

твеникот, сопственикот-менаџер може да биде 
во состојба да има поефективен надзор откол-
ку во голем ентитет, така надоместувајќи за 
вообичаено поограничените можности за по-
делба на должностите. Од друга страна, сопс-
твеникот-менаџер може повеќе да биде во со-
стојба да ги надмине контролите поради не-
формалниот систем на интерна контрола. Ре-
визорот го зема предвид ова кога ги иденти-
фикува ризиците од материјално погрешно 
прикажување коешто е резултат на измама. 

 
37. Кога прави распрашувања како дел од стекну-

вањето на разбирање за процесот на менаџ-
ментот за идентификување и одговарање на 
ризиците од измама во ентитетот, ревизорот 
се распрашува за процесот за одговарање на 
интерните или екстерните претпоставки за из-
мама којашто влијае врз ентитетот. За ентите-
ти со повеќекратни локации, ревизорот се рас-
прашува за природата и обемот на надгледу-
вањето на оперативните локации или деловни 
сегменти и дали постојат одредени оператив-
ни локации или деловни сегменти за коишто 
поверојатно ќе постои ризик од измама. 

 
38. Ревизорот треба да го распраша менаџмен-

тот, интерната ревизија, како и други лица 
во рамките на ентитетот доколку е соод-
ветно, за да определи дали тие имаат соз-
нанија за каква било фактичка, сомневана 
или претпоставена измама којашто влијае 
врз ентитетот.  

 
39. Иако распрашувањата на менаџментот од 

страна на ревизорот може да обезбедат ко-
рисни информации во врска со ризиците од 
материјални погрешни прикажувања во фи-
нансиските извештаи коишто произлегуваат 
од измама од страна на вработените, сепак не 
е веројатно дека ваквите распрашувања ќе 
обезбедат корисни информации во врска со 
ризиците од материјално погрешно прикажу-
вање во финансиските извештаи коешто про-
излегува од измама на менаџментот. Распра-
шувањето и на други лица во рамките на енти-
тетот, покрај менаџментот, може да биде ко-
рисно со тоа што на ревизорот ќе му обезбеди 
перспектива којашто е поинаква од онаа на 
менаџментот и оние кои се одговорни за про-
цесот на финансиско известување. Ваквите 
распрашувања може да им дадат можност на 
поединците да му пренесат на ревизорот ин-
формации коишто не би можеле да бидат ина-
ку соопштени. Ревизорот користи професио-
нално расудување кога определува на кои 
други лица во рамките на етитетот ќе ги насо-
чи распрашувањата, како и кога го определува 
обемот на ваквите распрашувања. Кога ја до-



несува оваа одлука, ревизорот разгледува да-
ли други лица во рамките на ентитетот може 
да бидат во состојба да обезбедат информа-
ции коишто ќе му бидат корисни на ревизорот 
при идентификувањето на ризиците од мате-
ријално погрешно прикажување коешто е ре-
зултат на измама. 

 
40. Кај оние ентитети коишто имаат функција на 

интерна ревизија, ревизорот треба да го рас-
праша персоналот на интерната ревизија. 
Распрашувањата треба да ги покријат гледи-
штата на интерните ревизори во врска со ри-
зиците од измама, дали во текот на годината 
интерните ревизори извршиле какви било по-
стапки за откривање на измама, дали менаџ-
ментот задоволително одговорил на какви би-
ло наоди коишто резултирале од тие постап-
ки, како и дали интерните ревизори имаат соз-
нанија за каква било фактичка, сомневана или 
претпоставена измама.  

 
41. Примери за други лица во рамките на ентите-

тот на коишто ревизорот може да ги насочи 
распрашувањата за постоење или сомневање 
за измама ги вклучуваат:  
•  Оперативниот персонал којшто не е ди-

ректно инволвиран во процесот на финан-
сиско известување; 

•  Вработените со различни нивоа на овла-
стување; 

•  Вработените инволвирани во иницирање-
то, обработката или евидентирањето на 
сложени или невообичаени трансакции и 
оние кои имаат надзор над или ги надгле-
дуваат ваквите вработени; 

•  Внатрешниот правен советник; и 
•  Лицето или лицата коишто се одговорни 

за справувања со претпоставки за изма-
ма. 

 
42. Кога ги оценува одговорите на менаџментот 

на распрашувањата, ревизорот одржува став 
на професионален скептицизам признавајќи 
дека менаџментот често е во најдобра полож-
ба да изврши измама. Затоа, ревизорот кори-
сти професионално расудување кога одлучува 
кога е потребно да ги поткрепи одговорите на 
распрашувањата со други информации. Кога 
одговорите на распрашувањата се неконзи-
стентни, ревизорот ќе настојува да ги разреши 
неконзистентностите.  

 
43. Ревизорот треба да стекне разбирање за 

тоа како оние кои се одговорни за управу-
вањето го извршуваат надгледувањето на 
процесот на менаџментот за идентифику-
вање и одговарање на ризиците од измама 
во ентитетот и интерната контрола којашто 
менаџментот ја има воспоставено за убла-
жување на тие ризици.  

 
44. Оние кои се одговорни за управувањето со 

даден ентитет имаат надгледувачка одговор-
ност за системите за следење на ризикот, фи-
нансиската контрола и усогласеноста со зако-
ните. Во многу земји, практиката за корпора-
тивно управување е добро развиена и оние 
кои се одговорни за управувањето играат 
активна улога во надгледувањето на процен-
ката на ризикот од измама на ентитетот и ин-
терната контрола којашто ја има воспоставено 

ентитетот за ублажување на одредени ризици 
од измама коишто ги има идентификувано. 
Бидејќи одговорностите на оние кои се одго-
ворни за управувањето и менаџментот можат 
да се разликуваат од ентитет до ентитет и од 
земја до земја, важно е ревизорот да ја разбе-
ре природата на нивните респективни одго-
ворности за да биде во состојба да стекне 
разбирање за надгледувањето коешто го из-
вршуваат соодветните поединци2. Оние кои се 
одговорни за управувањето го вклучуваат и 
менаџментот кога менаџментот извршува ва-
кви функции, како што може да биде случајот 
во помалите ентитети. 

 
45. Стекнувањето на разбирање за тоа како оние 

кои се одговорни за управувањето го извршу-
ваат надгледувањето на процесот на менаџ-
ментот за идентификување и одговарање на 
ризиците од измама во ентитетот, како и на 
интерната контрола којашто менаџментот ја 
има воспоставено за ублажување на тие ризи-
ци, може да обезбеди увид во однос на под-
ложноста на ентитетот на измама на менаџ-
ментот, соодветноста на ваквата интерна кон-
трола и компетентноста и интегритетот на ме-
наџментот. Ревизорот може да го стекне ова 
разбирање по пат на извршување на постапки 
како што е присуствување на состаноците на 
коишто се случуваат ваквите дискусии, чита-
ње на записниците од ваквите состаноци или 
по пат на распрашување на оние кои се одго-
ворни за управувањето. 

 
46. Ревизорот треба да ги распраша оние кои 

се одговорни за управувањето за да утвр-
ди дали тие имаат сознанија за каква било 
фактичка, сомневана или претпоставена 
измама којашто влијае врз ентитетот. 

 
47. Ревизорот делумно ги распрашува оние кои се 

одговорни за управувањето за да ги поткрепи 
одговорите на распрашувањата на менаџмен-
тот. Кога одговорите на овие распрашувања 
се неконзистентни, ревизорот ќе прибави до-
полнителни ревизорски докази за да ги разре-
ши неконзистентностите. Распрашувањата на 
оние кои се одговорни за управувањето може 
исто така да му помогне на ревизорот и во 
идентификувањето на ризиците од материјал-
но погрешно прикажување коешто е резултат 
на измама. 

 
Разгледување на факторите на ризик од из-
мама  
 
48. Кога стекнува разбирање за ентитетот и не-

говото опкружување, вклучувајќи ја и него-
вата интерна контрола, ревизорот треба да 
разгледа дали информациите кои се доби-
ени укажуваат на присуство на еден или 
повеќе фактори на ризик од измама. 

 
49. Фактот дека измамата е вообичаено прикрие-

на може да ја направи многу тешка за откри-
вање. Без оглед на тоа, кога стекнува разби-
рање за ентитетот и неговото опкружување, 

                                                      
2 МСР 260, ‘‘Комуницирање за ревизорски прашања со оние 
кои се одговорни за управувањето‘‘, точка 8, дикустира за 
тоа со кого ревизорот комуницира кога управувачката стру-
ктура на ентитетот не е добро дефинирана.  



вклучувајќи ја и неговата интерна контрола, 
ревизорот може да идентификува настани или 
услови коишто укажуваат на мотив или прити-
сок за извршување на измама или пак обезбе-
дуваат можност за извршување на измама. 
Ваквите настани или услови се нарекуваат 
,,фактори на ризик од измама‘‘. На пример: 
•  Потребата да се исполнат очекувањата на 

трети странки за добивање на дополни-
телно сопственичко финансирање може 
да создаде притисок за извршување на из-
мама; 

•  Доделувањето на значајни бонуси за ис-
полнување на нереалистични цели во од-
нос на добивката може да создаде мотив 
за извршување на измама.  

•  Неефективното контролно опкружување 
може да создаде можност за извршување 
на измама. 

Иако факторите на ризик од измама не мора 
неопходно да укажуваат на постоењето на из-
мама, сепак тие се често присутни во околно-
сти каде што се случила измама. Присуството 
на факторите на ризик од измама може да 
влијае врз проценката на ризиците од матери-
јално погрешно прикажување на ревизорот.  
 

50. Факторите на ризик од измама не може лесно 
да се рангираат според редослед на важност. 
Значајноста на факторите на ризик од измама 
се разликува нашироко. Некои од овие факто-
ри ќе бидат присутни во ентитети каде што 
конкретните услови не претставуваат ризик од 
материјално погрешно прикажување. Следс-
твено, ревизорот користи професионално рас-
удување кога утврдува дали е присутен даден 
фактор на ризик од измама и дали истиот тре-
ба да се земе предвид при проценката на ри-
зиците од материјално погрешно прикажува-
ње на финансиските извештаи коешто е ре-
зултат на измама.  

 
51. Примери за фактори на ризик од измама кои-

што се однесуваат на измамничко финансиско 
известување и неовластено присвојување на 
средства се дадени во Додаток 1 на овој МСР. 
Овиие илустративни фактори се класифици-
рани врз основа на трите услови коишто воо-
бичаено се присутни кога постои измама: мо-
тив или притисок за извршување на измама; 
согледана можност за извршување на измама; 
и способност да се оправда измамничкото 
дејствие. Факторите на ризик коишто одразу-
ваат став којшто дозволува оправдување на 
измамничкото дејствие може да не бидат под-
ложни на забележување од страна на ревизо-
рот. Без оглед на тоа, ревизорот може да ста-
не свесен за постоењето на вакви информа-
ции. Иако факторите на ризик од измама опи-
шани во Додаток 1 покриваат широк опсег на 
ситуации со коишто може да се соочат ревизо-
рите, сепак тие се само примери и може да 
постојат и други фактори на ризик. Исто така, 
ревизорот треба да внимава за факторите на 
ризик коишто се својствени за ентитетот, а ко-
ишто не се вклучени во Додаток 1. Сите од 
примерите дадени во Додаток 1 не се реле-
вантни во сите околности, а некои од нив мо-
же да бидат со поголема или помала значај-
ност во ентитети со различна големина, со 
различни карактеристики на сопственоста, во 
различни дејности или поради други поинакви 
карактеристики или околности.  

52. Големината, сложеноста и карактеристиките 
на сопственоста на ентитетот имаат значајно 
влијание врз разгледувањето на релевантните 
фактори на ризик од измама. На пример, во 
случајот на голем ентитет, ревизорот вообича-
ено разгледува фактори кои обично го ограни-
чуваат неправилното однесување на менаџ-
ментот, како на пример ефективноста на оние 
кои се одговорни за управувањето и функција-
та за интерна ревизија и постоењето и приме-
ната на формален кодекс за однесување. По-
натаму, факторите на ризик од измама коишто 
се разгледуваат на оперативно ниво на делов-
ни сегменти може да обезбедат поинакви уви-
ди отколку разгледувањето на истите на ниво 
на ентитетот. Во случајот на мал ентитет, не-
кои или сите од овие разгледувања може да 
бидат неприменливи или помалку важни. На 
пример, помал ентитет може да нема пишан 
кодекс на однесување но, наместо тоа, може 
да има развиено култура којашто ја нагласува 
важноста на интегритетот и етичкото однесу-
вање преку усмена комуникација и со пример 
од менаџментот. Доминирање со менаџмен-
тот од страна на еден единствен поединец во 
мал ентитет вообичаено, само по себе, не ука-
жува на неуспех на менаџментот да покаже и 
пренесе соодветен став во врска со интерната 
контрола и процесот на финансиско известу-
вање. Во некои ентитети, потребата од овла-
стување од страна на менаџментот може да 
надомести за инаку слабите контроли и да го 
намали ризикот од измама на вработените. 
Сепак, доминирањето со менаџментот од 
страна на еден единствен поединец може да 
претставува потенцијална слабост бидејќи по-
стои можност за надминување на контролите 
од страна на менаџментот.  

 
Разгледување на невообичаени или неочеку-
вани односи  
 
53. Кога извршува аналитички постапки за да 

стекне разбирање за ентитетот и неговото 
опкружување, вклучувајќи ја и неговата ин-
терна контрола, ревизорот треба да ги 
разгледа невообичаените или неочекува-
ните односи коишто може да укажуваат на 
ризици од материјално погрешно прикажу-
вање коешто е резултат на измама. 

 
54. Аналитичките постапки може да помогнат при 

идентификувањето на постоењето на невоо-
бичаени трансакции или настани, како и изно-
си, коефициенти и трендови коишто може да 
укажуваат на прашања коишто имаат импли-
кации врз финансиските извештаи и ревизија-
та. Кога извршува аналитички постапки, реви-
зорот развива очекувања за можните односи 
коишто разумно се очекува да постојат врз ос-
нова на разбирањето на ревизорот за ентите-
тот и неговото опкружување, вклучувајќи ја и 
неговата интерна контрола. Кога споредбата 
на овие очекувања со евидентираните износи, 
или пак со коефициентите развиени врз осно-
ва на евидентираните износи, ќе резултира во 
невообичаени или неочекувани односи, реви-
зорот ќе ги разгледа тие резултати при иден-
тификувањето на ризиците од материјално по-
грешно прикажување коешто е резултат на из-
мама. Аналитичките постапки вклучуваат по-
стапки коишто се однесуваат на сметките за 



приходи со цел да се идентификуваат невоо-
бичаени или неочекувани односи коишто може 
да укажуваат на ризици од материјално по-
грешно прикажување коешто е резултат на из-
мамничко финансиско известување, како на 
пример фиктивни продажби или значаен из-
нос на вратени производи од купувачите што 
може да укаже на необелоденети споредни 
договори. 

 
Разгледување на други информации 
 
55. Кога стекнува разбирање за ентитетот и не-

говото опкружување, вклучувајќи ја и него-
вата интерна контрола, ревизорот треба да 
разгледа дали други информации коишто 
се добиени укажуваат на ризици од мате-
ријално погрешно прикажување коешто е 
резултат на измама. 

 
56. Покрај информациите коишто се добиени од 

примената на аналитичките постапки, ревизо-
рот разгледува и други информации коишто 
се добиени за ентитетот и неговото опкружу-
вање, а коишто може да бидат корисни при 
идентификувањето на ризиците од материјал-
но погрешно прикажување коешто е резултат 
на измама. Дискусиите помеѓу членовите на 
тимот опишани во точките од 27 до 32 може 
да обезбедат информации коишто се корисни 
за идентификувањето на ваквите ризици. По-
крај тоа, информациите добиени од процесот 
на ревизорот за прифаќање и задржување на 
клиенти, како и искуството стекнато на други-
те ангажмани коишто биле извршени за енти-
тетот, како на пример ангажманите за провер-
ка на меѓупериодските финансиски информа-
ции, може да бидат релевантни при иденти-
фикувањето на ризиците од материјално по-
грешно прикажување коешто е резултат на из-
мама. 

 
Идентификување и проценка на ризиците од 
материјално погрешно прикажување коешто е 
резултат на измама 
 
57. Кога ги идентификува и проценува ризици-

те од материјално погрешно прикажување 
на ниво на финансиските извештаи, како и 
на ниво на тврдењата за класите на транс-
акции, салдата на сметките и обелоденува-
њата, ревизорот треба да ги идентификува 
и процени ризиците од материјално по-
грешно прикажување коешто е резултат на 
измама. Оние проценети ризици коишто 
може да резултираат во материјално по-
грешно прикажување коешто е резултат на 
измама се значајни ризици и, следствено, 
до степенот до којшто веќе не го направил 
тоа, ревизорот треба да го оцени обликот 
на поврзаните контроли на ентитетот, вклу-
чувајќи ги и релевантните контролни 
активности, и да определи дали тие биле 
имплементирани.  

 
58. За да ги процени ризиците од материјално по-

грешно прикажување коешто е резултат на из-
мама, ревизорот користи професионално рас-
удување и: 
(а) Ги идентификува ризиците од измама по 

пат на разгледување на информациите 
коишто се добиени преку извршување на 

постапките за проценка на ризикот и по 
пат на разгледување на класите на 
трансакции, салдата на сметките и обе-
лоденувањата во финансиските изве-
штаи; 

(б) Ги поврзува идентификуваните ризици од 
измама со она што би можело да не биде 
во ред на ниво на тврдењата; и 

(в) Ја разгледува веројатната големина на 
потенцијалното погрешно прикажување, 
вклучувајќи ја и можноста ризикот да пре-
дизвика повеќекратни погрешни прикажу-
вања и веројатноста да се случи ризикот. 

 
59. Важно е ревизорот да стекне разбирање за 

контролите коишто ги обликувал и имплемен-
тирал менаџментот за спречување и открива-
ње на измама бидејќи при обликувањето и 
имплементирањето на ваквите контроли ме-
наџментот може да прави информирани одлу-
ки во врска со природата и обемот на контро-
лите коишто ќе избере да ги имплементира и 
природата и обемот на ризиците коишто ќе из-
бере да ги преземе. Ревизорот може да научи, 
на пример, дека менаџментот свесно избрал 
да ги прифати ризиците поврзани со недоста-
токот од поделба на должностите. Ова може 
често да се случи кај малите ентитети каде 
што сопственикот има секојдневен надзор над 
работењето. Информациите од стекнувањето 
на ова разбирање може исто така да бидат ко-
рисни и при идентификувањето на факторите 
на ризик од измама што може да влијаат врз 
проценката на ревизорот на ризиците дека 
финансиските извештаи може да содржат ма-
теријално погрешно прикажување коешто е 
резултат на измама. 

 
Ризици од измама кај признавањето на прихо-
дите 
 
60. Материјалните погрешни прикажувања коишто 

се резултат на измамничко финансиско изве-
стување често резултираат од преценување 
на приходите (на пример, преку предвремено 
признавање на приходите или евидентирање 
на фиктивни приходи) или потценување на 
приходите (на пример, преку неправилно пре-
фрлање на приходите во подоцнежен пери-
од). Оттука, ревизорот вообичаено ќе претпо-
стави дека постојат ризици од измама кај 
признавањето на приходите и ќе разгледа кои 
видови на приходи, приходни трансакции или 
тврдења може да предизвикаат вакви ризици. 
Оние проценети ризици од материјално по-
грешно прикажување коешто е резултат на из-
мама, а коишто се поврзани со признавањето 
на приходите се значајни ризици кои треба да 
бидат покриени во согласност со точките 57 и 
61. Додаток 3 вклучува примери за одговори 
на проценката на ревизорот на ризиците од 
материјално погрешно прикажување коешто е 
резултат на измамничко финансиско известу-
вање, а коишто резултираат од признавањето 
на приходите. Доколку ревизорот го нема 
идентификувано, во одредени околности, 
признавањето на приходите како ризик од ма-
теријално погрешно прикажување коешто е 
резултат на измама, тогаш ревизорот треба 
да ги документира причините коишто го по-
ткрепуваат заклучокот на ревизорот како што 
бара точка 110. 



Одговори на ризиците од материјално погреш-
но прикажување коешто е резултат на измама 
 
61. Ревизорот треба да ги определи сеопштите 

одговори за покривање на проценетите ри-
зици од материјално погрешно прикажува-
ње коешто е резултат на измама на ниво на 
финансиските извештаи и треба да облику-
ва и изврши понатамошни ревизорски по-
стапки чијашто природа, временски распо-
ред и обем ќе одговараат на проценетите 
ризици на ниво на тврдењата. 

 
62. МСР 330 бара ревизорот да изврши суштин-

ски постапки коишто конкретно одговараат на 
ризиците коишто се проценети како значајни 
ризици. 

 
63. Ревизорот одговара на ризиците од матери-

јално погрешно прикажување коешто е резул-
тат на измама на следните начини: 
(а) Одговор којшто има сеопшт ефект врз на-

чинот на кој ќе се спроведува ревизијата, 
односно зголемен професионален скеп-
тицизам и одговор којшто вклучува пооп-
шти разгледувања покрај конкретните по-
стапки коишто инаку се планирани. 

(б) Одговор на идентификуваните ризици на 
ниво на тврдењата кој ја вклучува приро-
дата, временскиот распоред и обемот на 
ревизорските постапки коишто ќе бидат 
извршени. 

(в) Одговор на идентификуваните ризици кој 
го вклучува извршувањето на извесни ре-
визорски постапки за покривање на ризи-
ците од материјално погрешно прикажу-
вање коешто е резултат на измама вклу-
чувајќи го и надминувањето на контроли-
те од страна на менаџментот, со оглед на 
непредвидливите начини на коишто може 
да се случи ова надминување. 

 
64. Одговорот за покривање на проценетите ризи-

ци од материјално погрешно прикажување ко-
ешто е резултат на измама може да влијае 
врз професионалниот скептицизам на ревизо-
рот на следните начини: 
(а) Зголемена чувствителност при изборот 

на природата и обемот на документација-
та којашто ќе биде испитана како поткре-
пување за материјалните трансакции. 

(б) Зголемено признавање на потребата да 
се поткрепат објаснувањата или изјавите 
на менаџментот коишто се однесуваат на 
материјални прашања. 

 
65. Ревизорот може да заклучи дека нема да биде 

изводливо да се обликуваат ревизорски по-
стапки коишто достатно ќе ги покријат ризици-
те од материјално погрешно прикажување ко-
ешто е резултат на измама. Во вакви околно-
сти ревизорот треба да ги разгледа имплика-
циите врз ревизијата (видете во точките 89 и 
103). 

 
Сеопшти одговори 
 
66. Кога ги определува сеопштите одговори за 

покривање на ризиците од материјално по-
грешно прикажување коешто е резултат на 
измама на ниво на финансиските изве-
штаи, ревизорот треба да: 

(а) Го разгледа распределувањето и над-
зорот на персоналот; 

(б) Ги разгледа сметководствените поли-
тики коишто ги користи ентитетот; и 

(в) Вгради елемент на непредвидливост 
во изборот на природата, временскиот 
распоред и обемот на ревизорските 
постапки.  

 
67. Знаењето, вештините и способноста на пое-

динците на коишто им се доделени значајни 
одговорности за ангажманот се сразмерни на 
проценката на ревизорот на ризиците од ма-
теријално погрешно прикажување коешто е 
резултат на измама за ангажманот. На при-
мер, ревизорот може да одговори на иденти-
фикуваните ризици од материјално погрешно 
прикажување коешто е резултат на измама со 
распределување на повеќе поединци со спе-
цијализирани вештини и знаење, како на при-
мер криминолози и ИТ експерти, или пак по 
пат на распределување на поискусни поедин-
ци на ангажманот. Покрај тоа, обемот на над-
зорот ја одразува проценката на ревизорот на 
ризиците од материјално погрешно прикажу-
вање коешто е резултат на измама и компе-
тентностите на членовите на тимот на ангаж-
манот коишто ја извршуваат работата. 

 
68. Ревизорот го разгледува изборот и примената 

на значајните сметководствени политики, осо-
бено на оние кои се однесуваат на субјектив-
ни мерења и сложени трансакции, од страна 
на менаџментот. Ревизорот разгледува дали 
изборот и примената на сметководствените 
политики може да укажува на измамничко фи-
нансиско известување коешто резултира од 
напорот на менаџментот да управува со зара-
ботувачката за да ги заведе корисниците на 
финансиските извештаи така што ќе влијае 
врз нивните перцепции во однос на успешно-
ста и профитабилноста на ентитетот. 

 
69. Поединците во рамките на ентитетот коишто 

се запознаени со ревизорските постапки што 
нормално се извршуваат на ангажманите мо-
же да бидат повеќе во состојба да прикријат 
измамничко финансиско известување. Затоа, 
ревизорот вградува елемент на непредвидли-
вост при изборот на природата, временскиот 
распоред и обемот на ревизорските постапки 
кои ќе бидат извршени. На пример, ова може 
да биде постигнато по пат на извршување на 
суштински постапки на избрани салда на сме-
тки и тврдења коишто инаку не се тестирани 
како резултат на нивната материјалност или 
ризикот, корегирање на временскиот распоред 
на ревизорските постапки од оној кој инаку се 
очекува, користење на поинакви методи на 
примерок и извршување на ревизорски по-
стапки на различни локации или на локации 
на ненајавена основа. 

 
Ревизорските постапки како одговор на ризи-
ците од материјално погрешно прикажување 
коешто е резултат на измама на ниво на 
тврдењата 
 
70. Одговорите на ревизорот за покривање на 

проценетите ризици од материјално погрешно 
прикажување коешто е резултат на измама на 
ниво на тврдењата може да вклучат промена 



на природата, временскиот распоред и обе-
мот на ревизорските постапки на следните на-
чини: 
•  Природата на ревизорските постапки кои 

треба да бидат извршени можеби ќе тре-
ба да се измени за да се прибават реви-
зорски докази коишто се поверодостојни и 
порелевантни или пак за да се прибават 
дополнителни поткрепувачки информа-
ции. Ова може да влијае како врз видот на 
ревизорските постапки кои ќе бидат извр-
шени, така и врз нивната комбинација. Фи-
зичкото набљудување или инспекцијата 
на извесни средства може да стане по-
важна или пак ревизорот може да избере 
да користи ревизорски техники поддржани 
од компјутери за да собере повеќе докази 
за податоците содржани во значајните 
сметки или електронските датотеки на 
трансакции. Покрај тоа, ревизорот може 
да дизајнира постапки за прибавување на 
дополнителни поткрепувачки информа-
ции. На пример, доколку ревизорот иден-
тификува дека менаџментот е под прити-
сок да ги исполни очекувањата за зарабо-
тувачката, тогаш може да постои поврзан 
ризик дека менаџментот ги зголемува при-
ходите од продажба по пат на склучување 
на продажни договори коишто вклучуваат 
услови кои го спречуваат признавањето 
на приходите или по пат на фактурирање 
на продажбата пред испораката. Во овие 
околности, ревизорот може, на пример, да 
дизајнира екстерни конфирмации не само 
за да ги конфирмира неподмирените изно-
си, туку и да ги конфирмира деталите од 
продажните договори, вклучувајќи го и да-
тумот, правата на враќање на производи-
те и условите на испорака. Покрај тоа, ре-
визорот може да утврди дека е ефективно 
да ги надополни ваквите екстерни кон-
фирмации со распрашувања на нефинан-
сискиот персонал во ентитетот во врска со 
какви било промени кај продажните дого-
вори и условите за испорака. 

•  Временскиот распоред на суштинските по-
стапки може да треба да се модифицира. 
Ревизорот може да заклучи дека извршу-
вањето на суштинските постапки на или 
блиску до крајот на периодот подобро ќе 
го покрие проценетиот ризик од матери-
јално погрешно прикажување коешто е ре-
зултат на измама. Ревизорот може да зак-
лучи дека, со оглед на ризиците од намер-
но погрешно прикажување или манипула-
ција, ревизорските постапки за проширу-
вање на ревизорските заклучоци од даден 
меѓудатум на крајот на периодот нема да 
бидат ефективни. Наспроти тоа, бидејќи 
намерното погрешно прикажување, на 
пример погрешно прикажување коешто 
вклучува неправилно признавање на при-
ходите, може да биде иницирано во даден 
меѓупериод, ревизорот може да избере да 
примени суштински постапки на трансак-
циите коишто се случиле порано во или во 
текот на целиот известувачки период. 

•  Обемот на применетите постапки ја одра-
зува проценката на ризиците од матери-
јално погрешно прикажување коешто е ре-
зултат на измама. На пример, може да би-
де соодветно да се зголеми големината 

на примероците или да се извршат анали-
тички постапки на подетално ниво. Исто 
така, ревизорските техники поддржани од 
компјутери може да овозможат пообемно 
тестирање на електронските датотеки на 
трансакции и сметки. Ваквите техники мо-
же да се користат за избирање на транс-
акции за примерокот од клучните еле-
ктронски датотеки, за сортирање на транс-
акции со одредени карактеристики или за 
тестирање на целата популација наместо 
на примерок. 

 
71. Доколку ревизорот идентификува даден ризик 

од материјално погрешно прикажување кое-
што е резултат на измама, а којшто влијае врз 
количествата на залихите, тогаш испитување-
то на евиденцијата за залихите на ентитетот 
може да помогне да се идентификуваат лока-
циите или ставките коишто бараат посебно 
внимание во текот на или по пописот на зали-
хите. Ваквата проверка може да доведе до од-
лука да се набљудува пописот на залихите на 
извесни локации на ненајавена основа или пак 
да се спроведат броењата на залихите на си-
те локации на ист датум. 

 
72. Ревизорот може да идентификува даден ризик 

од материјално погрешно прикажување кое-
што е резултат на измама, а којшто влијае врз 
извесен број на сметки и тврдења, вклучувајќи 
го и вреднувањето на средствата, проценките 
во однос на одредени трансакции (како што се 
стекнувањата, реструктуирањата или отуѓува-
њата на даден сегмент од деловното работе-
ње), како и други значајни разграничени обвр-
ски (како што се обврските за пензии и други 
користи по завршувањето на вработувањето, 
или пак обврски за еколошки исправки). Исто 
така, ризикот може да се однесува и на значај-
ни промени во претпоставките коишто се од-
несуваат на повторливи проценки. Информа-
циите добиени преку стекнувањето на разби-
рање за ентитетот и неговото опкружување 
може да му помогнат на ревизорот во оценка-
та на разумноста на ваквите проценки и ос-
новните расудувања и претпоставки на менаџ-
ментот. Ретроспективната проверка на слични 
расудувања и проценки на менаџментот при-
менета во претходните периоди може исто та-
ка да даде увид во однос на разумноста на 
расудувањата и претпоставките коишто ги по-
ткрепуваат проценките на менаџментот. 

 
73. Примери за можни ревизорски постапки за по-

кривање на проценетите ризици од материјал-
но погрешно прикажување коешто е резултат 
на измама се презентирани во Додаток 2 на 
овој МСР. Додатокот вклучува примери за од-
говори на проценката на ревизорот на ризици-
те од материјално погрешно прикажување ко-
ешто резултира и од измамничко финансиско 
известување и од неовластено присвојување 
на средства.  

 
Ревизорските постапки како одговор на над-
минувањето на контролите од страна на ме-
наџментот 
 
74. Како што е наведено во точка 19, менаџмен-

тот е во единствена позиција да изврши изма-
ма поради неговата способност директно или 



индиректно да манипулира со сметководстве-
ната евиденција и да подготви измамнички 
финансиски извештаи по пат на надминување 
на контролите коишто инаку изгледаат како да 
работат ефективно. Иако нивото на ризикот 
од надминување на контролите од страна на 
менаџментот ќе се разликува од ентитет до 
ентитет, сепак без оглед на тоа ризикот ќе би-
де присутен во сите ентитети и е значаен ри-
зик од материјално погрешно прикажување ко-
ешто е резултат на измама. Според тоа, по-
крај сеопштите одговори за покривање на ри-
зиците од материјално погрешно прикажува-
ње коешто е резултат на измама и одговорите 
за покривање на проценетите ризици од мате-
ријално погрешно прикажување коешто е ре-
зултат на измама на ниво на тврдењата, реви-
зорот ќе изврши и ревизорски постапки за да 
одговори на ризикот од надминување на кон-
тролите од страна на менаџментот. 

75. Точките од 76 до 82 ги наведуваат ревизор-
ските постапки коишто се потребни за да се 
одговори на ризикот од надминување на кон-
тролите од страна на менаџментот. Сепак, ре-
визорот треба исто така да разгледа и дали 
постојат ризици од надминување на контроли-
те од страна на менаџментот за коишто реви-
зорот треба да изврши и други постапки покрај 
оние кои се конкретно посочени во овие точки. 

 
76. За да одговори на ризикот од надминува-

ње на контролите од страна на менаџмен-
тот, ревизорот треба да обликува и изврши 
ревизорски постапки за да: 
(а) Ја тестира соодветноста на книжењата 

евидентирани во главната книга и дру-
гите корекции кои се направени при 
подготвувањето на финансиските из-
вештаи; 

(б) Ги провери сметководствените про-
ценки за пристрасности коишто би мо-
желе да резултираат во материјално 
погрешно прикажување коешто е ре-
зултат на измама; и 

(в) Стекне разбирање за основните де-
ловни причини за значајните трансак-
ции за коишто ревизорот ќе стане све-
сен, а коишто се надвор од нормални-
от тек на деловното работење на енти-
тетот, или пак коишто на поинаков на-
чин изгледаат невообичаени земајќи 
го предвид разбирањето на ревизорот 
за ентитетот и неговото опкружување. 

 
Книжења и други корекции 
 
77. Материјалните погрешни прикажувања на фи-

нансиските извештаи коишто се резултат на 
измама често инволвираат манипулирање со 
процесот на финансиско известување по пат 
на евидентирање на несоодветни или неовла-
стени книжења во текот на целата година или 
на крајот на периодот, или пак правење на ко-
рекции на износите за кои е известено во фи-
нансиските извештаи коишто не се одразени 
во формалните книжења, како на пример пре-
ку корекции и рекласификации за консолиди-
рање. Кога ги дизајнира и извршува ревизор-
ските постапки за да ја тестира соодветноста 
на книжењата евидентирани во главната книга 
и другите корекции направени при подготвува-
њето на финансиските извештаи, ревизорот: 

(а) Стекне разбирање за процесот на финан-
сиско известување на ентитетот и контро-
лите над книжењата и другите корекции; 

(б) Го оценува дизајнот на контролите над 
книжењата и другите корекции и утврдува 
дали истите биле имплементирани; 

(в) Ги распрашува поединците инволвирани 
во процесот на финансиско известување 
за каква било несоодветна или невооби-
чаена активност во однос на обработката 
на книжењата и другите корекции; 

(г) Го определува временскиот распоред на 
тестирањето; и 

(д) Идентификува и избира книжења и други 
корекции кои ќе ги тестира. 

 
78. За целите на идентификување и избирање на 

книжењата и другите корекции коишто ќе ги 
тестира, како и за определување на соодвет-
ната метода за испитување на основната по-
ткрепа за избраните ставки, ревизорот го разг-
ледува следното: 
•  Проценката на ризиците од материјал-

но погрешно прикажување коешто е ре-
зултат на измама – присуството на фа-
кторите на ризик од измама и другите ин-
формации добиени во текот на проценка-
та на ревизорот на ризиците од матери-
јално погрешно прикажување коешто е ре-
зултат на измама може да му помогнат на 
ревизорот при идентификувањето на кон-
кретните класи на книжења и други корек-
ции кои ќе ги тестира. 

•  Контролите коишто биле имплементи-
рани над книжењата и другите корекции 
– ефективните контроли над подготвува-
њето и евидентирањето на книжењата и 
другите корекции може да го намалат обе-
мот на потребното суштинско тестирање, 
под услов ревизорот да ја тестирал опера-
тивната ефективност на контролите. 

•  Процесот на финансиско известување 
на ентитетот и природата на докази-
те коишто може да се добијат – за мно-
гу ентитети рутинската обработка на 
трансакциите вклучува комбинација на 
мануелни и автоматизирани чекори и по-
стапки. На сличен начин, обработката на 
книжењата и другите корекции може да 
вклучува како мануелни, така и автомати-
зирани постапки и контроли. Кога во про-
цесот на финансиско известување се ко-
ристи информациона технологија, книже-
њата и другите корекции може да постојат 
само во електронски облик. 

•  Карактеристиките на измамничките 
книжења или другите корекции – Несод-
ветните книжења или други корекции че-
сто имаат единствени карактеристики по 
кои може да се идентификуваат. Ваквите 
карактеристики може да вклучат книжења 
коишто (а) се направени на неповрзани, 
невообичаени или ретко-користени сме-
тки, (б) се направени од страна на поедин-
ци кои типично не прават книжења, (в) се 
евидентирани на крајот на периодот или 
како книжења по затворање на книгите ко-
ишто имаат мало или немаат никакво об-
јаснување или опис, (г) се направени или 
пред или во текот на подготвувањето на 
финансиските извештаи коишто немаат 



броеви на сметки или (д) содржат заокру-
жени броеви или конзистентни завршни 
броеви. 

•  Природата и сложеноста на сметките – 
несоодветните книжења или корекции мо-
же да се применети на сметки коишто (а) 
содржат трансакции коишто се сложени 
или невообичаени по својата природа, (б) 
содржат значајни проценки и корекции на 
крајот на периодот, (в) биле подложни на 
погрешни прикажувања во минатото, (г) не 
биле усогласувани на навремена основа 
или содржат неусогласени разлики, (д) со-
држат меѓукомпаниски трансакции или (ѓ) 
се на поинаков начин поврзани со даден 
идентификуван ризик од материјално по-
грешно прикажување коешто е резултат 
на измама. Кај ревизиите на ентитети кои-
што имаат неколку локации или компонен-
ти, треба да се разгледа потребата да се 
изберат книжења од повеќекратни лока-
ции. 

•  Книжења или други корекции кои се обра-
ботуваат надвор од нормалниот тек на 
деловното работење – нестандардните 
книжења може да не се предмет на истото 
ниво на интерна контрола како оние кни-
жења коишто се користат на повторлива 
основа за евидентирање на трансакции 
како што се месечните приходи од про-
дажба, набавките и паричните исплати. 

 
79. Ревизорот користи професионално расудува-

ње кога ја определува природата, временски-
от распоред и обемот на тестирањето на кни-
жењата и другите корекции. Бидејќи измам-
ничките книжења и други корекции често се 
прават на крајот на известувачкиот период, 
ревизорот вообичаено ги избира книжењата и 
другите корекции коишто се направени во тоа 
време. Сепак, бидејќи материјалните погреш-
ни прикажувања во финансиските извештаи 
коишто се резултат на измама може да се ја-
ват во текот на целиот период и може да вклу-
чат обемни напори за да се прикрие како била 
постигната измамата, ревизорот треба да 
разгледа дали исто така постои и потреба да 
се тестираат книжењата и другите корекции во 
текот на целиот период. 

 
Сметководствени проценки 
 
80. Кога ги подготвува финансиските извештаи, 

менаџментот е одговорен за правењето на из-
весен број на расудувања или претпоставки 
коишто влијаат врз значајните сметководстве-
ни проценки и за надгледувањето на разумно-
ста на ваквите проценки на континуирана ос-
нова. Измамничкото финансиско известување 
често се постигнува по пат на намерно по-
грешно прикажување на сметководствените 
проценки. Кога ги проверува сметководствени-
те проценки за пристрасности коишто може да 
резултираат во материјално погрешно прика-
жување коешто е резултат на измама, ревизо-
рот: 
(а) Разгледува дали разликите помеѓу про-

ценките коишто најдобро се поткрепени 
со ревизорските докази и проценките кои-
што се вклучени во финансиските изве-
штаи, дури и доколку тие се поединечно 
разумни, укажуваат на можна пристрас-

ност од страна на менаџментот на енти-
тетот, во којшто случај ревизорот повтор-
но треба да ги разгледа проценките земе-
ни како целина; и 

(б) Прави ретроспективна проверка на расу-
дувањата и претпоставките на менаџмен-
тот во однос на значајните сметководс-
твени проценки одразени во финансиски-
те извештаи за претходната година. Цел-
та на оваа проверка е да се определи да-
ли постои укажување на можна пристрас-
ност од страна на менаџментот и истата 
не е наменета да ги доведе во прашање 
професионалните расудувања на ревизо-
рот направени во претходната година ко-
ишто биле засновани на информациите 
што биле достапни во тоа време. 

 
81. Доколку ревизорот идентификува можна при-

страсност од страна на менаџментот при пра-
вењето на сметководствените проценки, реви-
зорот треба да оцени дали околностите кои-
што ја генерирале ваквата пристрасност прет-
ставуваат ризик од материјално погрешно 
прикажување коешто е резултат на измама. 
Ревизорот треба да разгледа дали, при праве-
њето на сметководствените проценки, дејстви-
јата на менаџментот изгледаат како да ги пот-
ценуваат или преценуваат сите резервирања 
или резерви на ист начин така што се облику-
вани или да ја израмнат заработувачката во 
рамките на два или повеќе сметководствени 
периоди, или пак да постигнат определено ни-
во на заработувачката за да се заведат корис-
ниците на финансиските извештаи по пат на 
влијаење врз нивните перцепции за успешно-
ста и профитабилноста на ентитетот. 

 
Основни деловни причини за значајните 
трансакции 
 
82. Ревизорот стекнува разбирање за основните 

деловни причини за значајните трансакции ко-
ишто се надвор од нормалниот тек на делов-
ното работење за ентитетот или коишто на по-
инаков начин изгледаат како да се невообича-
ени со оглед на разбирањето на ревизорот за 
ентитетот и неговото опкружување и другите 
информации добиени во текот на ревизијата. 
Целта на стекнувањето на ова разбирање е 
да се разгледа дали основната причина (или 
недостатокот од истата) сугерира дека транс-
акциите можеби биле склучени со цел на анга-
жирање во измамничко финансиско известу-
вање или за прикривање на неовластено при-
својување на средства. Кога го стекнува ова 
разбирање, ревизорот го разгледува следно-
то: 
•  Дали обликот на ваквите трансакции изг-

леда прекумерно сложен (на пример, 
трансакцијата вклучува повеќекратни ен-
титети во рамките на консолидирана група 
или повеќекратни неповрзани трети стран-
ки). 

•  Дали менаџментот има дискутирано за 
природата на и сметководството за вакви-
те трансакции со оние кои се одговорни за 
управувањето на ентитетот, како и дали 
постои адекватна документација. 

•  Дали менаџментот става поголем нагла-
сок на потребата за одреден сметководс-
твен третман отколку на основните фи-



нансиски аспекти на трансакцијата.  
•  Дали трансакциите коишто вклучуваат не-

консолидирани поврзани странки, вклучу-
вајќи ги и ентитетите со посебна намена, 
биле правилно проверени и одобрени од 
страна на оние кои се одговорни за упра-
вувањето со ентитетот. 

•  Дали трансакциите вклучуваат претходно 
неидентификувани поврзани странки или 
странки коишто ја немаат суштината или 
финансиската сила за да ја поткрепат 
трансакцијата без помош од ентитетот кој-
што се ревидира. 

 
Оценка на ревизорските докази 
 
83. Како што бара МСР 330, ревизрот, врз основа 

на извршените ревизорски постапки и приба-
вените ревизорски докази, оценува дали про-
ценките на ризиците од материјално погрешно 
прикажување на ниво на тврдењата останува-
ат и понатаму соодветни. Ова оценка е при-
марно квалитативно прашање засновано на 
расудувањето на ревизорот. Ваквата оценка 
може да даде понатамошен увид во однос на 
ризиците од материјално погрешно прикажу-
вање коешто е резултат на измама, како и да-
ли постои потреба да се извршат дополнител-
ни или поинакви ревизорски постапки. Како 
дел од оваа оценка, ревизорот разгледува да-
ли постоела соодветна комуникација со оста-
натите членови на тимот на ангажманот во те-
кот на целата ревизија во врска со информа-
циите или условите коишто укажуваат на ри-
зици од материјално погрешно прикажување 
коешто е резултат на измама. 

 
84. Ревизијата на финансиските извештаи е куму-

лативен и итеративен процес. Како што реви-
зорот ги извршува планираните ревизорски 
постапки, тој може да забележи информации 
коишто значајно се разликуваат од информа-
циите на коишто била заснована проценката 
на ризиците од материјално погрешно прика-
жување коешто е резултат на измама. На при-
мер, ревизорот може да стане свесен за не-
согласувања во сметководствената евиденци-
ја или конфликтни докази или пак докази кои 
недостасуваат. Исто така, односите помеѓу 
ревизорот и менаџментот може да станат 
проблематични или невообичаени. Додаток 3 
од овој МСР содржи примери за околности ко-
ишто може да укажуваат на можноста од из-
мама. 

 
85. Ревизорот треба да разгледа дали анали-

тичките постапки коишто се извршени на 
или блиску до крајот на ревизијата кога се 
формира сеопшт заклучок за тоа дали фи-
нансиските извештаи земени како целина 
се конзистентни со познавањето на реви-
зорот на деловното работење укажуваат на 
претходно непрепознаен ризик од матери-
јално погрешно прикажување коешто е ре-
зултат на измама. Определувањето на тоа 
кои конкретни трендови и односи може да ука-
жуваат на ризик од материјално погрешно 
прикажување коешто е резултат на измама 
бара професионално расудување. Особено се 
важни невообичаените односи коишто ги вклу-
чуваат приходите и добивката на крајот на го-
дината. Тие може да вклучат, на пример, нека-

рактеристично големи износи на добивка за 
којашто се известува во последните неколку 
недели од известувачкиот период или невоо-
бичаени трансакции; или пак добивка која е 
неконзистентна со трендовите кај паричните 
текови од оперативните активности. 

 
86. Кога ревизорот ќе идентификува погрешно 

прикажување, тогаш тој треба да разгледа 
дали таквото погрешно прикажување може 
да укажува на измама и, доколку постои та-
кво укажување, ревизорот треба да ги разг-
леда импликациите на погрешното прика-
жување во однос на другите аспекти на ре-
визијата, особено веродостојноста на изја-
вите на менаџментот. 

 
87. Ревизорот не може да претпостави дека да-

ден случај на измама претставува изолиран 
настан. Исто така, ревизорот треба да разгле-
да дали идентификуваните погрешни прикажу-
вања може да укажуваат на повисок ризик од 
материјално погрешно прикажување коешто е 
резултат на измама на одредена локација. На 
пример, бројните погрешни прикажувања на 
одредена локација, дури и кога кумулативниот 
ефект не е материјален, може да укажуваат 
на ризик од материјално погрешно прикажува-
ње коешто е резултат на измама. 

 
88. Доколку ревизорот верува дека дадено по-

грешно прикажување е или може да биде ре-
зултат на измама, но ефектот на погрешното 
прикажување не е материјален за финанси-
ските извештаи, тогаш тој треба да ги оцени 
импликациите, особено оние коишто се одне-
суваат на организационата позиција на поеди-
нецот или поединците коишто се инволвира-
ни. На пример, измама којашто вклучува неов-
ластено присвојување на пари од мал фонд 
на пари нормално ќе му биде од мало значе-
ње на ревизорот при проценката на ризиците 
од материјално погрешно прикажување кое-
што е резултат на измама затоа што како на-
чинот на кој работи фондот, така и неговата 
големина имаат тенденција да воспостават 
лимит на износот на потенцијалната загуба, а 
старателството над ваквите фондови нормал-
но му се доверува на вработен кој не е дел од 
менаџментот. Спротивно на ова, доколку пра-
шањето вклучува менаџмент на високо ниво, 
дури и кога износот сам по себе не е материја-
лен за финансиските извештаи, сепак може да 
укажува на пораспространет проблем, на при-
мер, импликации во однос на интегритетот на 
менаџментот. Во вакви околности, ревизорот 
треба повторно да ја оцени проценката на ри-
зиците од материјално погрешно прикажува-
ње коешто е резултат на измама и нејзиното 
резултирачко влијание врз природата, вре-
менскиот распоред и обемот на ревизорските 
постапки за одговарање на проценетите ризи-
ци. Исто така, ревизорот треба повторно да ја 
разгледа веродостојноста на доказите кои се 
добиени претходно бидејќи може да постојат 
сомневања во однос на потполноста и висти-
нитоста на дадените изјави и во однос на 
автентичноста на сметководствената евиден-
ција и документација. Исто така, кога ја разг-
ледува веродостојноста на доказите, ревизо-
рот треба да ја разгледа и можноста од посто-
ење на заговор помеѓу вработените, менаџ-
ментот или трети странки. 



89. Кога ревизорот ќе потврди дека, или кога 
не е во состојба да заклучи дали, финанси-
ските извештаи се материјално погрешно 
прикажани како резултат на измама, реви-
зорот треба да ги разгледа импликациите 
во однос на ревизијата. МСР 320, Матери-
јалност во ревизијата, и МСР 700, Ревизор-
скиот извештај за финансиските изве-
штаи3, даваат упатство за оценката и третма-
нот на погрешните прикажувања и ефектот 
врз ревизорскиот извештај. 

 
Изјави на менаџментот 
 
90. Ревизорот треба да добие пишани изјави 

од менаџментот дека: 
(а) Ја потврдува својата одговорност за 

дизајнот и имплементирањето на ин-
терната контрола за спречување и 
откривање на измама; 

(б) Му ги обелоденил на ревизорот резул-
татите од својата проценка на ризикот 
дека финансиските извештаи може да 
бидат материјално погрешно прикажа-
ни како резултат на измама; 

(в) Му ги обелоденил на ревизорот своите 
сознанија за измама или сомневана 
измама којашто влијае врз ентитетот, 
вклучувајќи ги и: 

(i) Менаџментот; 
(ii) Вработените коишто имаат значајни 

улоги во интерната контрола;  
(iii) Други лица кога измамата може да 

има материјален ефект врз финан-
сиските извештаи; и 

(г) Му ги обелоденил на ревизорот своите 
сознанија за какви било претпоставки 
за измама, или сомневана измама, ко-
јашто влијае врз финансиските изве-
штаи на ентитетот, а коишто му биле 
соопштени од страна на вработените, 
поранешните вработени, аналитичари-
те, регулаторите или други лица. 

 
91. МСР 580, Изјави на менаџментот, дава упат-

ство за добивањето на соодветни изјави од 
менаџментот во ревизијата. Покрај потврдува-
ње на неговата одговорност за финансиските 
извештаи, важно е, без оглед на големината 
на ентитетот, менаџментот да ја потврди и 
својата одговорност за интерната контрола ко-
јашто е дизајнирана и имплементирана за 
спречување и откривање на измама.  

 
92. Поради природата на измамата и потешкотии-

те со кои се соочуваат ревизорите при откри-
вањето на материјалните погрешни прикажу-
вања во финансиските извештаи коишто ре-
зултираат од измама, важно е ревизорот да 
добие пишана изјава од менаџментот со која-
што тој потврдува дека му ги обелоденил на 
ревизорот резултатите од неговата проценка 
на ризикот дека финансиските извештаи може 

                                                      
3 МСР 700, ‘‘Ревизорскиот извештај за финансиските изве-
штаи‘‘, ќе биде повлечен кога ќе стапат во сила МСР 700 
(ревидиран), ‘‘Извештајот на независниот ревизор за пот-
полн комплет на финансиски извештаи со општа намена‘‘, и 
МСР 701, ‘‘Модификации на извештајот на независниот ре-
визор‘‘. МСР 700 (ревидиран) и МСР 701 стапуваат во сила 
за ревизорските извештаи со датум на или по 31 декември 
2006 година. 

да бидат материјално погрешно прикажани ка-
ко резултат на измама и неговите сознанија за 
фактичка, сомневана или претпоставена из-
мама којашто влијае врз ентитетот. 

 
Комуницирање со менаџментот и оние кои се 
одговорни за управувањето 
 
93. Доколку ревизорот идентификува измама 

или добие информации коишто укажуваат 
дека може да постои измама, тогаш тој тре-
ба да му ги соопшти овие прашања, колку 
што е можно поскоро, на соодветното ниво 
на менаџмент. 
 

94. Кога ревизорот ќе прибави докази дека постои 
или може да постои измама, важно е праша-
њето да му биде посочено на соодветното ни-
во на менаџмент колку што е можно поскоро. 
Ова е така дури и кога прашањето може да се 
смета за неважно (на пример, мала проневера 
од страна на вработен на ниско ниво во орга-
низацијата на ентитетот). Определувањето на 
тоа кое ниво на менаџмент е соодветното ни-
во претставува прашање на професионално 
расудување и е под влијание на фактори како 
што е веројатноста на постоење на заговор и 
природата и големината на сомневаната из-
мама. Вообичеано, соодветното ниво на ме-
наџментот е најмалку едно ниво над лицата 
коишто изгледа дека се инволвирани во сом-
неваната измама. 

 
95. Доколку ревизорот идентификува измама 

којашто го вклучува: 
(а) Менаџментот; 
(б) Вработените коишто имаат значајни 

улоги во интерната контрола; или 
(в) Други лица во услови каде што измама-

та резултира во материјално погрешно 
прикажување во финансиските изве-
штаи, 

ревизорот треба да им ги соопшти овие 
прашања на оние кои се одговорни за 
управувањето колку што е можно поскоро. 

 
96. Комуницирањето на ревизорот со оние кои се 

одговорни за управувањето може да биде на-
правено во усмена или пишана форма. МСР 
260, Комуницирање за ревизорски прашања 
со оние кои се одговорни за управувањето, 
ги идентификува факторите коишто ревизорот 
ги разгледува кога определува дали комуни-
цирањето да биде во усмена или пишана фор-
ма. Поради природата и чувствителноста на 
измамата којашто го вклучува повисокиот ме-
наџмент, или пак измамата којашто резултира 
во материјално погрешно прикажување во фи-
нансиските извештаи, ревизорот треба да из-
вести за ваквите прашања колку што е можно 
поскоро и да разгледа дали е исто така по-
требно да извести за овие прашања и во пи-
шана форма. Доколку ревизорот се сомнева 
во измама којашто го инволвира менаџментот, 
ревизорот треба да им ги соопшти овие сом-
невања на оние кои се одговорни за управува-
њето и да дискутира со нив за природата, вре-
менскиот распоред и обемот на ревизорските 
постапки коишто се потребни за да се заврши 
ревизијата. 

 
97. Доколку постои сомневање во интегритетот 

или чесноста на менаџментот или на оние кои 



се одговорни за управувањето, ревизорот тре-
ба да размисли да побара правен совет кој-
што ќе му помогне во одлучувањето за соод-
ветниот тек на дејствувањето. 

 
98. Во раната фаза на ревизијата, ревизорот по-

стигнува разбирање со оние кои се одговорни 
за управувањето во однос на природата и 
обемот на комуницирањата на ревизорот во 
врска со измама за којашто ревизорот ќе ста-
не свесен дека инволвира вработени, а кои не 
се дел од менаџментот, а којашто не резулти-
ра во материјално погрешно прикажување. 

 
99. Ревизорот треба да ги информира оние кои 

се одговорни за управувањето и менаџ-
ментот, колку што е можно поскоро, како и 
на соодветното ниво на одговорност, за 
материјалните слабости во дизајнот или 
имплементирањето на интерната контрола 
за спречување и откривање на измама кои-
што ги забележал. 

 
100. Доколку ревизорот идентификува ризик од ма-

теријално погрешно прикажување на финан-
сиските извештаи коешто е резултат на изма-
ма, којшто менаџментот или не го контролира 
или за којшто релевантната контрола е неаде-
кватна, или пак доколку според расудувањето 
на ревизорот постои материјална слабост во 
процесот на проценка на ризикот на менаџ-
ментот, тогаш ревизорот треба да ги вклучи 
ваквите недостатоци на интерната контрола 
во комуницирањето за ревизорските прашања 
кои се од интерес за управувањето (видете во 
МСР 260). 

 
101. Ревизорот треба да разгледа дали постојат 

какви било други прашања коишто се одне-
суваат на измама за кои ќе треба да диску-
тира со оние кои се одговорни за управува-
њето на ентитетот4. Ваквите прашања може 
на пример да вклучат: 
•  Загриженост во однос на природата, обе-

мот и зачестеноста на проценките на ме-
наџментот на контролите кои се воспоста-
вени за спречување и откривање на изма-
ма и на ризикот дека финансиските изве-
штаи може да бидат погрешно прикажани. 

•  Неуспех на менаџментот соодветно да ги 
покрие идентификуваните материјални 
слабости на интерната контрола. 

•  Неуспех на менаџментот соодветно да од-
говори на идентификувана измама.  

•  Оценката на ревизорот на контролното 
опкружување на ентитетот, вклучувајќи ги 
и прашањата во врска со компетентноста 
и интегритетот на менаџментот. 

•  Дејствија на менаџментот коишто може да 
укажуваат на измамничко финансиско из-
вестување, како на пример изборот и при-
мената, од страна на менаџментот, на 
сметководствени политики коишто може 
да укажуваат на напорот на менаџментот 
да управува со заработувачката за да ги 
заведе корисниците на финансиските из-
вештаи така што ќе влијае врз нивните 

                                                      
4 За објаснување на овие прашања, видете во МСР 260, Ко-
муницирање за ревизорски прашања со оние кои се одго-
ворни за управувањето, точки 11-12. 

перцепции во однос на успешноста и про-
фитабилноста на ентитетот. 

•  Загриженост во однос на адекватноста и 
потполноста на овластувањето на транс-
акциите коишто изгледа дека се надвор од 
нормалниот тек на деловното работење. 

 
Комуницирање со регулативните и надлежните 
тела 
 

102. Професионалната должност на ревизорот да 
ја одржува доверливоста на информациите на 
клиентот може да го спречи известувањето за 
измамата на странка надвор од ентитетот кли-
ент. Ревизорот треба да размисли за добива-
њето на правен совет за да го определи соод-
ветниот тек на дејствување во вакви околно-
сти. Законските одговорности на ревизорот се 
разликуваат според земја и во извесни окол-
ности, должноста за доверливост може да би-
де надмината со пропис, закон или од страна 
на суд. На пример, во некои земји, ревизорот 
на финансиска институција има законска 
должност да ги извести надзорните тела за 
случувањето на измама. Исто така, во некои 
земји ревизорот има должност да ги извести 
надлежните тела за погрешните прикажувања 
во оние случаи каде што менаџментот и оние 
кои се одговорни за управувањето не успева-
ат да преземат корективно дејствие.  

 
Ревизорот не е во состојба да го продолжи ан-
гажманот 
 

103. Доколку, како резултат на дадено погрешно 
прикажување коешто резултира од измама 
или сомневана измама, ревизорот се соочи 
со вонредни околности коишто ја доведу-
ваат во прашање неговата способност да 
продолжи со извршувањето на ревизијата, 
ревизорот треба: 
(а) Да ги разгледа професионалните и за-

конските одговорности применливи во 
околностите, вклучувајќи и дали по-
стои барање ревизорот да ги извести 
лицето или лицата коишто го направи-
ле назначувањето на ревизијата или, 
во некои случаи, регулативните тела; 

(б) Да ја разгледа можноста за повлекува-
ње од ангажманот; и 

(в) Доколку ревизорот се повлече: 
(i) Да дискутира со соодветното ниво 

на менаџмент и со оние кои се одго-
ворни за управувањето за повлеку-
вањето на ревизорот од ангажма-
нот и за причините за повлекување-
то; и 

(ii) Да разгледа дали постои професио-
нално или законско барање да го 
извести лицето или лицата коишто 
го направиле назначувањето на ре-
визијата или, во некои случаи, регу-
лативните тела, за повлекувањето 
на ревизорот од ангажманот и за 
причините за повлекувањето. 

 
104. Вакви исклучителни околности може да се ја-

ват, на пример, кога:  
(а) Ентитетот не ги презема соодветните 

дејствија во врска со измамата коишто 
ревизорот ги смета за неоходни во окол-
ностите, дури и кога измамата не е мате-



ријална за финансиските извештаи; 
(б) Разгледувањето на ревизорот на ризици-

те од материјално погрешно прикажува-
ње коешто е резултат на измама и резул-
татите од ревизорските тестови укажува-
ат на значаен ризик од материјална и 
распространета измама; или 

(в) Ревизорот е значително загрижен за ком-
петентноста или интегритетот на менаџ-
ментот или на оние кои се одговорни за 
управувањето. 

105. Поради различноста на околностите кои мо-
жат да се јават, не е можно да се опише де-
финитивно кога повлекувањето од ангажма-
нот е соодветно. Факторите коишто влијаат 
врз заклучокот на ревизорот ги вклучуваат 
импликациите на инволвираноста на член на 
менаџментот или на оние кои се одговорни за 
управувањето (што може да влијае врз веро-
достојноста на изјавите на менаџментот) и 
ефектите на континуираната поврзаност со 
ентитетот врз ревизорот. 

 
106. Ревизорот има професионални и законски од-

говорности во ваквите околности и овие одго-
ворности може да се разликуваат според зем-
ја. Во некои земји, на пример, ревизорот може 
да има право да, или да треба да, даде изјава 
или да го извести лицето или лицата коишто 
го направиле назначувањето на ревизијата 
или, во некои случаи, регулативните тела. Зе-
мајќи ја предвид исклучителната природа на 
околностите и потребата да се разгледаат за-
конските барања, ревизорот размислува за 
барање на правен совет кога одлучува дали 
да се повлече од даден ангажман и при одлу-
чувањето за соодветниот тек на дејствување, 
вклучувајќи ја и можноста да се известат акци-
онерите, регулаторите или други лица5. 

 
Документација 
 

107. Документирањето на разбирањето на реви-
зорот за ентитетот и неговото опкружува-
ње и на проценката на ревизорот на ризи-
ците од материјално погрешно прикажува-
ње коешто е потребно согласно точка 122 
од МСР 315 треба да ги вклучи: 
(а) Значајните одлуки донесени во текот 

на дискусијата помеѓу тимот на ангаж-
манот во врска со подложноста на фи-
нансиските извештаи на ентитетот на 
материјално погрешно прикажување 
коешто е резултат на измама; и 

(б) Идентификуваните и проценетите ри-
зици од материјално погрешно прика-
жување коешто е резултат на измама 
на ниво на финансиските извештаи и 
на ниво на тврдењата. 

 
108. Документирањето на одговорите на реви-

зорот на проценетите ризици од материјал-
но погрешно прикажување коешто е по-
требно согласно точка 73 од МСР 330 треба 
да ги вклучи: 

(а) Сеопштите одговори на проценети-
те ризици од материјални погрешни 

                                                      
5 Кодексот за етика на професионалните сметководите-
ли на МФС дава упатство за комуницирањето со предложе-
ниот следен ревизор. 

прикажувања коишто се резултат 
на измама на ниво на финансиските 
извештаи и природата, временски-
от распоред и обемот на ревизор-
ските постапки, како и поврзаноста 
на овие постапки со проценетите 
ризици од материјално погрешно 
прикажување коешто е резултат на 
измама на ниво на тврдењата; и 

(б) Резултатите од ревизорските по-
стапки, вклучувајќи ги и оние кои-
што се дизајнирани за покривање 
на ризикот од надминување на кон-
тролите од страна на менаџментот.  

 
109. Ревизорот треба да ги документира кому-

никациите за измамата коишто се направе-
ни до менаџментот, оние кои се одговорни 
за управувањето, регулаторите и други ли-
ца. 

 
110. Кога ревизорот ќе заклучи дека претпоста-

вката дека постои ризик од материјално 
погрешно прикажување коешто е резултат 
на измама во врска со признавањето на 
приходите не е применлива во околности-
те на ангажманот, тогаш тој треба да ги до-
кументира причините за тој заклучок. 

 
111. Степенот до којшто ќе бидат документирани 

овие прашања треба да го определи ревизо-
рот користејќи професионално расудување.  

 
 
 
 
Датум на стапување во сила 
 

112. Овој МСР стапува во сила за ревизиите на 
финансиските извештаи за периодите коишто 
почнуваат на или по 15 декември 2004 година.  

 
Перспектива на јавниот сектор 
 
1. МСР 240 е применлив од сите материјални 

аспекти на ревизиите на ентитетите во 
јавниот сектор.  

 
2. Во јавниот сектор делокругот и природата 

на ревизијата во однос на спречувањето и 
откривањето на измама може да биде под 
влијание на законодавството, регулатива-
та, указите или министерските директиви. 
Условите на мандатот може да претставу-
ваат фактор којшто ревизорот ќе треба да 
го земе предвид кога прави расудувања. 

 
3. Барањата за известување за измамата, без 

оглед на тоа дали е откриена преку ревизор-
скиот процес, често може да подлежат на 
конкретни одредби од ревизорскиот мандат 
или поврзаната законска регулатива или 
пропис во согласност со точка 102 од МСР.  

 
4. Во многу случаи во јавниот сектор опцијата 

за повлекување од ангажманот којашто е су-
герирана во точка 103 од МСР може да не му 
биде достапна на ревизорот поради приро-
дата на мандатот или разгледувањето на 
јавниот интерес. 



Додаток 1 
 
Примери за фактори на ризик од измама 
 
Факторите на ризик од измама идентификувани во 
овој додаток се примери на фактори со коишто 
може да се соочат ревизорите во широк опсег на 
ситуации. Одделно се презентирани примерите 
коишто се однесуваат на двата вида на измама 
релевантни за разгледување од страна на ревизо-
рот, односно измамничко финансиско известува-
ње и неовластено присвојување на средства. За 
секој од овие видови на измама, факторите на ри-
зик се понатаму класифицирани врз основа на три 
услови коишто вообичаено се присутни кога ќе се 
случи материјално погрешно прикажување коешто 
е резултат на измама: (а) мотиви/притисоци; (б) 
можности; и (в) ставови/оправдувања. Иако фа-
кторите на ризик покриваат широк опсег на ситуа-
ции, тие сепак се само примери и, според тоа, ре-
визорот може да идентификува дополнителни или 
поинакви фактори на ризик. Не сите од овие при-
мери се релевантни во сите околности, а некои 
може да бидат од поголема или помала значај-
ност кај ентитети од различна големина или со 
различни сопственички карактеристики или окол-
ности. Исто така,  редоследот на примерите на да-
дените фактори на ризик од измама не е наменет 
да ја одрази нивната релативна важност или заче-
стеност на случување. 
 
Фактори на ризик кои се однесуваат на по-
грешни прикажувања кои произлегуваат од из-
мамничко финансиско известување 
 
Следните се примери за фактори на ризик кои се 
однесуваат на погрешни прикажувања кои произ-
легуваат од измамничко финансиско известување. 
Мотиви/притисоци 
 

1. Финансиската стабилност или профита-
билноста се загрозени со економски усло-
ви, услови во дејноста или оперативните 
услови на ентитетот, како на пример (или 
како што е укажано со) следното: 
•  Висок степен на конкуренција или за-

ситеност на пазарот, придружено со 
опаѓачки маржи. 

•  Голема ранливост на рапидни проме-
ни, како што се промените во техноло-
гијата, застареност на производите 
или каматните стапки. 

•  Значајни опаѓања во побарувачката 
на купувачите и зголемени деловни 
неуспеси било во дејноста или вооп-
што во стопанството. 

•  Оперативни загуби кои наметнуваат 
закана од стечај, присилна наплата на 
хипотека или неизбежно непријател-
ско преземање.  

•  Повторливи негативни парични текови 
од оперативните активности или нес-
пособност да се генерираат парични 
текови од оперативните активности 
додека се прикажува добивка и пораст 
на добивката. 

•  Рапиден пораст или невообичаена 
профитабилност особено кога ќе се 
спореди со онаа на другите претприја-
тија во истата дејност. 

•  Нови сметководствени, законски или 
регулативни барања. 

2. Постои прекумерен притисок врз менаџ-
ментот да ги исполни барањата или очеку-
вањата на трети странки како резултат на 
следното: 
•  Профитабилноста или очекувањата за 

нивото на трендот на вложувачките 
аналитичари, институционалните вло-
жувачи, значајните доверители или 
други надворешни странки (особено 
очекувањата кои се несоодветно агре-
сивни или нереалистични), вклучувај-
ќи ги и очекувањата создадени од 
страна на менаџментот во, на пример, 
прекумерно оптимистични изјави за 
печатот или пораки во годишниот из-
вештај. 

•  Потребата да се добие дополнително 
должничко или сопственичко финан-
сирање за да се остане конкурентен, 
вклучувајќи го и финансирањето на 
главните издатоци за истражување и 
развој или капитални издатоци. 

•  Маргинална способност да се испол-
нат очекувањата за котирање на бер-
зата или отплатата на долгот или дру-
ги барања од одредбите од договори-
те за долг. 

•  Согледани или реални неповолни 
ефекти на известувањето за слаби 
финансиски резултати на значајните 
претстојни трансакции, како на при-
мер деловни комбинации или доделе-
ни договори. 

3. Достапните информации укажуваат дека 
личната финансиска ситуација на менаџ-
ментот или на оние кои се одговорни за 
управувањето е загрозена со финансиска-
та успешност на ентитетот што произлегу-
ва од следното: 
•  Значајно финансиско учество во енти-

тетот. 
•  Значајни делови од нивните надоме-

стоци (на пример, бонуси, опции за ак-
ции и аранжмани за заработување) се 
зависни од постигнувањето на агре-
сивни цели во однос на цената на ак-
циите, оперативните резултати, фи-
нансиската состојба или паричните те-
кови6. 

•  Лични гаранции за долгови на ентите-
тот. 

4. Постои прекумерен притисок врз менаџ-
ментот или оперативниот персонал да ги 
исполни финансиските цели воспоставени 
од страна на оние кои се одговорни за 
управувањето, вклучувајќи ги и стимула-
тивните цели во однос на приходите од 
продажба или профитабилноста. 

 
Можности 
 

1. Природата на дејноста или работењето на 
ентитетот дава можности за ангажирање 
во измамничко финансиско известување 
што може да произлезе од следното: 

                                                      
6 Плановите за стимулирање на менаџментот може да би-
дат зависни од постигнувањето на цели кои се однесуваат 
само на извесни сметки или избрани активности на ентите-
тот, дури и кога поврзаните сметки или активности може да 
не бидат материјални за ентитетот како целина. 



•  Значајни трансакции со поврзани 
странки надвор од нормалниот тек на 
деловното работење или со поврзани 
ентитети кои не се ревидирани или се 
ревидирани од страна на друга фир-
ма. 

•  Силна финансиска присутност или 
можност да се доминира со извесен 
сектор во дејноста што му дозволува 
на ентитетот да им ги диктира услови-
те или роковите на добавувачите или 
купувачите што може да резултира во 
несоодветни трансакции или трансак-
ции кои не се извршени според комер-
цијални услови. 

•  Средства, обврски, приходи или рас-
ходи засновани на значајни проценки 
коишто вклучуваат субјективни расу-
дувања или неизвесности коишто е 
тешко да се поткрепат. 

•  Значајни, невообичаени или високо 
сложени трансакции, особено оние 
блиску до крајот на периодот коишто 
наметнуваат тешки прашања во однос 
на „суштината поважна од формата‘‘. 

•  Значајни активности кои се лоцирани 
или се извршуваат преку меѓународни 
граници во јурисдикции каде што по-
стојат различни деловни опкружувања 
и култури. 

•  Користење на деловни посредници за 
коишто изгледа дека нема јасно де-
ловно оправдување. 

•  Значајни сметки во банка или работе-
ње на подружници или ограноци во ју-
рисдикции со поволни даночни услови 
за коишто изгледа дека нема јасно де-
ловно оправдување. 

 
2. Постои неефективно надгледување на ме-

наџментот како резултат на следното: 
•  Доминирање со менаџментот од стра-

на на едно единствено лице или мала 
група (во деловно работење коешто 
не е управувано од сопственикот) без 
надоместувачки контроли. 

•  Неефективен надзор од страна на 
оние кои се одговорни за управување-
то над процесот за финансиско изве-
стување и интерната контрола.  

 
3. Постои сложена или нестабилна организа-

циона структура, што е докажано со след-
ното: 
•  Потешкотија при определувањето на 

организацијата или поединците кои-
што имаат контролирачко учество во 
ентитетот. 

•  Прекумерно сложена организациона 
структура којашто вклучува невооби-
чаени правни ентитети или менаџер-
ски линии на овластувања. 

•  Висок обрт на повисокиот менаџмент, 
правен советник или оние кои се одго-
ворни за управувањето.  

4. Компонентите на интерна контрола се не-
доволни како резултат на следното: 
•  Неадекватно надгледување на кон-

тролите, вклучувајќи ги и автоматизи-
раните контроли и контролите над ме-
ѓупериодското финансиско известува-

ње (каде што се бара екстерно изве-
стување). 

•  Високи стапки на обрт или вработува-
ње на неефективен сметководствен, 
интерно-ревизорски или информатич-
ко-технолошки персонал. 

•  Неефективни сметководствени и ин-
формациони системи, вклучувајќи и 
ситуации коишто инволвираат матери-
јални слабости на интерната контро-
ла.  

Ставови/оправдувања 
•  Неефективно пренесување, импле-

ментирање, поддршка или спроведу-
вање на вредностите или етичките 
стандарди на ентитетот од страна на 
менаџментот или пренесување на не-
соодветни вредности или етички стан-
дарди. 

•  Прекумерно учествување на нефинан-
сискиот менаџмент во или преокупи-
раност со изборот на сметководстве-
ни политики или определувањето на 
значајни проценки. 

•  Позната историја на кршења на зако-
ните за хартии од вредност или други 
закони и прописи, или тужбени бара-
ња против ентитетот, неговиот пови-
сок менаџмент, или пак оние кои се 
одговорни за управувањето врз осно-
ва на обвиненија за измама или крше-
ња на законите и прописите. 

•  Прекумерна заинтересираност на ме-
наџментот во одржувањето или зголе-
мувањето на цената на акциите или 
трендот на заработувачката на енти-
тетот. 

•  Практика на менаџментот да се обвр-
зува спрема аналитичарите, довери-
телите и други трети странки дека ќе 
постигне агресивни или нереалистич-
ни проекции. 

•  Менаџментот не успева да корегира 
познати материјални слабости во ин-
терната контрола на навремена осно-
ва. 

•  Заинтересираност на менаџментот да 
користи несоодветни средства за ми-
нимизирање на известената заработу-
вачка поради даночно-мотивирани 
причини. 

•  Слаб морал помеѓу повисокиот менаџ-
мент. 

•  Сопственикот-менаџер не прави раз-
лика помеѓу личните и деловните 
трансакции. 

•  Спор помеѓу акционерите кај ентитет 
во сопственост на мал број на акцио-
нери. 

•  Повторливи обиди од страна на ме-
наџментот да оправда маргинално 
или несоодветно сметководство врз 
основа на материјалноста. 

•  Односот помеѓу менаџментот и сегаш-
ниот или претходниот ревизор е нап-
нат, што се покажува со следното:  
o Чести спорови со сегашниот или 

претходниот ревизор во врска со 
сметководствени, ревизорски или 
известувачки прашања. 

o Неразумни барања од ревизорот, 
како на пример неразумни вре-



менски ограничувања во врска со 
завршувањето на ревизијата или 
издавањето на ревизорскиот изве-
штај. 

o Формални или неформални огра-
ничувања на ревизорот коишто 
несоодветно го ограничуваат при-
стапот до луѓе или информации 
или способноста да се комуници-
ра на ефективен начин со оние 
кои се одговорни за управување-
то. 

o Доминантно однесување на ме-
наџментот во справувањето со ре-
визорот, особено она коешто 
вклучува обиди да се влијае врз 
делокругот на работата на ревизо-
рот или изборот или продолжува-
њето на персоналот распределен 
на или консултиран при ревизор-
скиот ангажман. 

 
Фактори на ризик кои произлегуваат од по-
грешни прикажувања коишто произлегуваат од 
неовластено присвојување на средства 
 
Факторите на ризик од измама кои се однесуваат 
на погрешни прикажувања кои резултираат од не-
овластено присвојување на средства се исто така 
класифицирани според трите услови кои се вооби-
чаено присутни кога постои измама: (а) моти-
ви/притисоци, (б) можности и (в) ставови/оправду-
вања. Некои од факторите на ризик поврзани со 
погрешните прикажувања коишто произлегуваат 
од измамничко финансиско известување исто така 
може да бидат присутни и кога ќе се јават погреш-
ни прикажувања коишто произлегуваат од неовла-
стено присвојување на средства. На пример, нее-
фективното надгледување на менаџментот и сла-
бостите во интерната контрола може да бидат 
присутни кога постојат погрешни прикажувања ко-
ишто се резултат или на измамничко финансиско 
известување или на неовластено присвојување на 
средства. Следните се примери на фактори на ри-
зик поврзани со погрешни прикажувања коишто 
произлегуваат од неовластено присвојување на 
средства.  
 
Мотиви/притисоци 

1. Личните финансиски обврски може да соз-
дадат притисок врз менаџментот или вра-
ботените со пристап до парите или други 
средства коишто се подложни на кражба 
да извршат неовластено присвојување на 
тие средства. 

2. Неповолните односи помеѓу ентитетот и 
вработените со пристап до парите или 
други средства коишто се подложни на 
кражба може да ги мотивираат тие врабо-
тени неовластено да ги присвојат тие 
средства. На пример, неповолните односи 
може да бидат создадени со следното: 
•  Познати или предвидени идни отпу-

штања на вработените. 
•  Скорешни или предвидени промени 

на надоместоците или плановите за 
користи на вработените. 

•  Унапредувања, надоместоци или дру-
ги награди кои се неконзистентни со 
очекувањата. 

Можности 
1. Извесни карактеристики или околности 

може да ја зголемат подложноста на 

средствата на неовластено присвојување. 
На пример, можностите за неовластено 
присвојување на средствата се зголемува-
ат кога постои следното: 
•  Големи износи на пари на располага-

ње или кои се обработуваат. 
•  Ставки на залихи кои се мали според 

нивната големина, со голема вред-
ност или за кои постои голема побару-
вачка. 

•  Средства кои лесно може да се кон-
вертираат, како на пример обврзници 
на доносител, дијаманти или компју-
терски чипови. 

•  Фиксни средства кои се мали по нив-
ната големина, се продаваат на паза-
рот или на кои им недостига забележ-
лива идентификација на сопствено-
ста. 

2. Неадекватната интерна контрола над 
средствата може да ја зголеми подложно-
ста на неовластено присвојување на тие 
средства. На пример, неовластеното при-
својување на средствата може да се слу-
чи бидејќи постои следното: 
•  Неадекватна поделба на должностите 

или независни проверки. 
•  Неадекватно надгледување на изда-

тоците на повисокиот менаџмент, како 
на пример патни трошоци или други 
надоместоци. 

•  Неадекватно надгледување на врабо-
тените кои се одговорни за средства-
та од страна на менаџментот, на при-
мер, неадекватен надзор или надгле-
дување на оддалечените локации. 

•  Неадкеватна проверка на апликантите 
за работа кога се работи за вработу-
вање на лица кои ќе имаат пристап до 
средствата. 

•  Неадекватно евидентирање во однос 
на средствата. 

•  Неадекватен систем на овластување 
и одобрување на трансакциите (на 
пример, кај набавките). 

•  Неадекватна физичка заштита над па-
рите, вложувањата, залихите или 
фиксните средства. 

•  Недостаток од потполно и навремено 
усогласување на средствата. 

•  Недостаток од навремена и соодветна 
документација за трансакциите, на 
пример одобрувања за вратена тргов-
ска стока. 

•  Недостаток од задолжителни одмори 
за вработените коишто извршуваат 
клучни контролни функции. 

•  Неадекватно разбирање на информа-
ционата технологија од страна на ме-
наџментот, што им овозможува на 
вработените во информационата тех-
нологија да извршат неовластено при-
својување. 

•  Неадекватни пристапни контроли над 
автоматизираната евиденција, вклучу-
вајќи ги и контролите над и проверка-
та на записите за настаните во компју-
терските системи. 

Ставови/оправдувања 
•  Игнорирање на потребата од надгле-

дување или намалување на ризиците 



поврзани со неовластеното присвоју-
вање на средствата. 

•  Игнорирање на интерната контрола 
над неовластеното присвојување на 
средствата по пат на надминување на 
постојните контроли или по пат на не-
корегирање на познатите недостатоци 
на интерната контрола. 

•  Однесување коешто укажува на неза-
доволство во однос на ентитетот или 
неговиот третман на вработените. 

•  Промени во однесувањето или живот-
ниот стил што може да укаже дека 
имало неовластено присвојување на 
средства. 

•  Толерирање на кражба на пари од ка-
са. 

 
Додаток 2 

 
Примери за можни ревизорски постапки за по-
кривање на проценетите ризици од материјал-
но погрешно прикажување коешто е резултат 
на измама 
 
Следат примери на можни ревизорски постапки за 
покривање на проценетите ризици од материјално 
погрешно прикажување коешто е резултат на из-
мама којашто произлегува и од измамничко фи-
нансиско известување и од неовластено присвоју-
вање на средства. Иако овие постапки покриваат 
широк опсег на ситуации, сепак тие се само при-
мери и, следствено, тие може да не бидат ниту 
најсоодветни, ниту пак да се потребни во секоја 
околност. Исто така, редоследот на постапките 
којшто е даден нема за цел да ја одрази нивната 
релативна значајност.  
 
Разгледувања на ниво на тврдењата 
Конкретните одговори на проценката на ревизорот 
на ризиците од материјално погрешно прикажува-
ње коешто резултира од измама ќе се разликува-
ат во зависност од видовите или комбинациите на 
факторите на ризик од измама или условите кои 
се идентификувани, како и од салдата на сметки-
те, класите на трансакции и тврдењата врз коишто 
можат да влијаат.  
Следните се конкретни примери на одговори: 
•  Посета на локации или извршување на извес-

ни тестови на ненадејна или ненајавена осно-
ва. На пример, набљудување на залихите на 
локации каде што присуствувањето на ревизо-
рот не било претходно најавено или броење 
на парите на одреден датум на ненадејна ос-
нова. 

•  Барање залихите да бидат броени на крајот 
на известувачкиот период или на датум поб-
лизок до крајот на периодот за да се миними-
зира ризикот од манипулирање со салдата во 
периодот помеѓу датумот на завршувањето на 
броењето и крајот на известувачкиот период. 

•  Менување на ревизорскиот пристап во теков-
ната година. На пример, контактирање на 
главните купувачи и добавувачи по усмен пат 
покрај испраќањето на пишани конфирмации, 
испраќање на барањата за конфирмации на 
одредена странка во рамките на организација-
та или барање на повеќе или поинакви инфор-
мации. 

•  Извршување на детална проверка на коре-
ктивните книжења на ентитетот за крајот на 
кварталот или крајот на годината и истражува-

ње на сé што изгледа невообичаено во однос 
на природата или износот. 

•  За значајни и невообичаени трансакции, осо-
бено оние кои се случуваат на или блиску до 
крајот на годината, истражување на можноста 
од постоење на поврзани странки и изворите 
на финансиските средства кои ги поткрепува-
ат трансакциите. 

•  Извршување на суштински аналитички постап-
ки користејќи расчленети податоци. На при-
мер, споредување на приходите од продажба 
и трошоците на продажбата според локација,  
деловна линија или месец со очекувањата 
развиени од страна на ревизорот. 

•  Спроведување на интервјуа на персоналот ин-
волвиран во подрачјата во коишто бил иден-
тификуван ризик од материјално погрешно 
прикажување коешто произлегува од измама, 
за да се добијат нивните увиди во врска со ри-
зикот и за тоа дали, или како, контролите го 
покриваат ризикот. 

•  Кога други независни ревизори спроведуваат 
ревизија на финансиските извештаи на една 
или повеќе подружници, одделенија или огра-
ноци, дискутирање со нив за обемот на рабо-
тата којашто треба да биде извршена за да се 
покрие ризикот од материјално погрешно при-
кажување коешто е резултат на измама, а кој-
што произлегува од трансакциите и активно-
стите помеѓу овие компоненти. 

•  Доколку работата на експертот стане особено 
значајна во однос на дадена ставка во финан-
сиските извештаи за којашто ризикот од по-
грешно прикажување коешто е резултат на из-
мама е висок, извршување на дополнителни 
постапки во врска со некои или сите од прет-
поставките, методите или наодите на експер-
тот за да се утврди дека наодите не се нера-
зумни, или ангажирање на друг експерт за таа 
цел. 

•  Извршување на ревизорски постапки за да се 
анализираат избрани почетни сметки од би-
лансот на состојба од претходните ревидира-
ни финансиски извештаи за да се процени ка-
ко извесни прашања коишто вклучуваат сме-
тководствени проценки и расудувања, на при-
мер, исправка на вредност за вратени прода-
дени производи, биле разрешени ретроспе-
ктивно. 

•  Извршување на постапки на сметка или други 
усогласувања подготвени од страна на енти-
тетот, вклучувајќи и разгледување на усогла-
сувањата извршени во меѓупериоди. 

•  Извршување на компјутерски техники, како 
што е пребарување на податоците за да се 
направи тест за аномалии во популацијата. 

•  Тестирање на интегритетот на компјутерски-
генерираните евиденции и трансакции. 

•  Барање на дополнителни ревизорски докази 
од извори надвор од ентитетот кој се ревиди-
ра. 

Конкретни одговори - погрешни прикажувања 
коишто произлегуваат од измамничко финан-
сиско известување  
Примери за одговори на проценката на ревизорот 
на ризикот од материјално погрешно прикажување 
коешто произлегува од измамничко финансиско 
известување се следните:  
Признавање на приходи 
•  Извршување на суштински аналитички постап-

ки во врска со приходите користејќи расчлене-
ти податоци, на пример, споредување на при-



ходите за кои е известено според месеци и 
според производна линија или деловен сег-
мент во текот на тековниот известувачки пери-
од со споредливите претходни периоди. Реви-
зорските техники поддржани од копмјутери 
може да бидат корисни при идентификување-
то на невообичаените или неочекуваните при-
ходни односи или трансакции. 

•  Конфирмирање со купувачите на извесни ре-
левантни услови од договорите и отсуството 
на споредни договори, затоа што соодветното 
сметководство често е под влијание на вакви-
те услови или договори, а основата за раба-
тот или периодот на којшто се однесуваат че-
сто се слабо документирани. На пример, кри-
териумите за прифаќање, условите за испора-
ка и плаќање, отсуството на идни или контину-
ирани обврски на добавувачите, правото за 
враќање на производите, гарантираните изно-
си на препродажба, како и отповикувањето 
или одредбите за рефундирање често се ре-
левантни во ваквите околности. 

•  Распрашување на продажниот и маркетинг 
персонал на ентитетот или внатрешниот пра-
вен советник во врска со продажбите или ис-
пораките блиску до крајот на периодот и нив-
ните сознанија за какви било невообичаени 
услови или рокови поврзани со овие трансак-
ции. 

•  Физичко присуствување на една или повеќе 
локации на крајот на периодот за да се наб-
људуваат производите кои се испорачуваат 
или се подготвуваат за испорака (или врате-
ните производи кои чекаат на обработка) и из-
вршување на други соодветни постапки за 
временски пресек во однос на приходите од 
продажба и залихите. 

•  Во оние ситуации каде што приходните транс-
акции се иницираат, обработуваат и евиден-
тираат на електронски начин, тестирање на 
контролите за да се определи дали тие обез-
бедуваат уверување дека евидентираните 
приходни трансакции се случиле и биле пра-
вилно евидентирани. 

Количества на залихите 
•  Испитување на евиденцијата за залихите на 

ентитетот за да се идентификуваат локациите 
или ставките на кои треба особено да се вни-
мава во текот на или после пописот на зали-
хите.  

•  Набљудување на броењата на залихите на 
извесни локации на ненајавена основа или 
спроведување на броењата на залихите на 
сите локации на истиот датум.  

•  Спроведување на пописот на залихите на или 
блиску до крајот на известувачкиот период за 
да се минимизира ризикот од несоодветно ма-
нипулирање во текот на периодот помеѓу по-
писот и крајот на известувачкиот период. 

 
•  Извршување на дополнителни постапки во те-

кот на набљудувањето на пописот, на пример, 
поригорозно испитување на содржината на 
спакуваните ставки, начинот на кој се нареде-
ни (на пример, празни квадрати) или означени 
производите, како и на квалитетот (односно, 
чистота, степен или концентрација) на ликвид-
ните супстанци како на пример парфеми или 
специјални хемикалии. Користењето на рабо-
тата на експерт може да биде корисно во од-
нос на ова. 

•  Споредување на количествата за тековниот 

период со претходните периоди според класа 
или категорија на залихи, локација или други 
критериуми, или пак споредување на количес-
твата кои се изброени со постојаната евиден-
ција. 

•  Користење на ревизорски техники поддржани 
од компјутери за понатамошно тестирање на 
компилацијата на пописот на залихите – на 
пример, сортирање според бројот на пописни-
те ливчиња за да се тестира контролата над 
пописните ливчиња или пак според серискиот 
број на ставките за да се тестира можноста од 
испуштање или дуплирање на ставки. 

Проценки на менаџментот 
•  Користење на експерт за развивање на неза-

висна проценка којашто ќе се спореди со про-
ценката на менаџментот. 

•  Проширување на распрашувањата на поедин-
ци надвор од менаџментот и сметководстве-
ниот оддел за да се поткрепи способноста и 
намерата на менаџментот да ги спроведе пла-
новите коишто се релевантни за развивањето 
на проценката. 

 
Конкретни одговори - погрешни прикажувања 
коишто се резултат на неовластено присвоју-
вање на средства 
Различни околности неопходно диктираат различ-
ни одговори. Вообичаено, ревизорскиот одговор 
на ризикот од материјално погрешно прикажување 
коешто произлегува од измама поврзана со неов-
ластено присвојување на средства ќе биде насо-
чен кон извесни салда на сметки и класи на транс-
акции. Иако некои од ревизорските одговори наве-
дени во двете категории дадени погоре можат да 
се применуваат во ваквите околности, сепак дело-
кругот на работата треба да биде врзан за кон-
кретните информации за ризикот од неовластено 
присвојување кој бил идентификуван.  
Примери за одговори на проценката на ревизорот 
на ризикот од материјално погрешно прикажување 
коешто е резултат на неовластено присвојување 
на средства се следните: 
•  Броење на пари или хартии од вредност на 

или блиску до крајот на годината. 
•  Конфирмирање на активностите на сметките 

директно со купувачите (вклучувајќи ги и 
активностите што се одесуваат на книжните 
одобренија и вратените производи, како и да-
тумите на коишто биле извршени плаќањата) 
за периодот кој се ревидира. 

•  Анализирање на наплатата на отпишаните 
сметки. 

•  Анализирање на кусоците на залихите според 
локација или вид на производ. 

•  Споредување на клучните коефициенти на за-
лихите со нормите во дејноста. 

•  Проверка на поткрепувачката документација 
за намалувањата на постојаната евиденција 
на залихите. 

•  Извршување на компјутерско сложување на 
листата на добавувачите со листата на врабо-
тените за да се идентификуваат поклопувања 
на адреси или телефонски броеви. 

•  Извршување на компјутерско пребарување на 
евиденцијата за исплатата на платите за да 
се идентификуваат дупликат адреси, иденти-
фикации на вработените или даночни броеви 
или банкарски сметки. 

•  Проверка на датотеките за вработените за 
откривање на такви коишто содржат малку 
или пак воопшто немаат никакви докази за 



активност, како на пример недостаток од 
оценки на извршувањето на работата. 

•  Анализирање на продажните попусти и врате-
ните производи за невообичаени модели или 
трендови. 

•  Конфирмирање на одредени услови од дого-
ворите со трети странки. 

•  Прибавување на докази дека договорите се 
спроведуваат во согласност со нивните усло-
ви. 

•  Проверка на соодветноста на големите и не-
вообичаените расходи. 

•  Проверка на овластувањето и сметководстве-
ната вредност на заемите на повисокиот ме-
наџмент и поврзаните странки. 

•  Проверка на нивото и соодветноста на изве-
штаите за расходите доставени од страна на 
повисокиот менаџмент. 

 
Додаток 3 

 
Примери за околности кои укажуваат на мож-
носта од измама 
 
Следат примери за околности коишто може да 
укажат на можноста финансиските извештаи да 
содржат материјално погрешно прикажување кое-
што е резултат на измама. 
Несогласувања во сметководствената евиденција, 
вклучувајќи го и следното: 
•  Трансакции кои не се евидентирани на цело-

сен и навремен начин или се неправилно еви-
дентирани во однос на износот, сметководс-
твениот период, класификацијата или полити-
ката на ентитетот.  

•  Непоткрепени или неовластени салда или 
трансакции. 

•  Корекции направени во последен момент кои-
што значајно влијаат врз финансиските резул-
тати. 

•  Докази за пристап на вработените до системи-
те и евиденцијата којшто е неконзистентен со 
оној што е потребен за извршување на долж-
ностите за кои се овластени. 

•  Сугестии или поплаки до ревизорот за претпо-
ставена измама. 

Конфликтни докази или докази кои недостасуваат, 
вклучувајќи го и следното: 
•  Документи кои фалат. 
•  Документи кои изгледа дека биле изменети. 
•  Недостапност на поинакви од фотокопирани 

или електронски пренесени документи кога се 
очекува да постојат документи во оригинална 
форма. 

•  Значајни необјаснети ставки или усогласува-
ња. 

•  Невообичаени промени во билансот на состој-
ба, или пак промени во трендовите или важни-
те коефициенти или односи во финансиските 
извештаи, како на пример побарувањата се 
зголемуваат побргу од приходите. 

•  Неконзистентни, нејасни или неверојатни од-
говори од менаџментот или вработените кои-
што произлегуваат од распрашувањата или 
аналитичките постапки. 

•  Невообичаени несогласувања помеѓу евиден-
цијата на ентитетот и одговорите на конфир-
мациите. 

•  Голем број на книжења за одобрување и други 
корекции направени на евиденцијата за поба-
рувањата од купувачите. 

•  Необјаснети или неадекватно објаснети раз-
лики помеѓу аналитиката на побарувањата од 
купувачите и синтетичката сметка, или пак по-
меѓу извештаите на купувачите и аналитиката 
на побарувањата од купувачите. 

•  Исплатени чекови кои фалат или не постојат 
во околности каде што исплатените чекови во-
обичаено му се враќаат на ентитетот заедно 
со извештајот од банката. 

•  Залихи или физички средства од значајна го-
лемина коишто фалат. 

•  Недостапни електронски докази или електрон-
ски докази коишто фалат, што не е конзи-
стентно со практиката или политиките на ен-
титетот за задржување на евиденцијата. 

•  Помалку одговори на конфирмациите отколку 
што е предвидено или пак поголем број на од-
говори отколку што е предвидено. 

•  Неспособност да се генерираат докази за раз-
вивањето на клучните системи и тестирањето 
на промената на програмите и активностите 
за имплементирање во однос на системските 
промени и користењата во тековната година. 

Проблематични или невообичаени односи помеѓу 
ревизорот и менаџментот, вклучувајќи го и след-
ното: 
•  Неодобрување на пристап до евиденцијата, 

капацитетите, извесни вработени, купувачите, 
добавувачите или други лица од коишто може 
да се бараат ревизорски докази.  

•  Несоодветни временски притисоци наметнати 
од страна на менаџментот за решавање на 
сложени или контроверзни прашања. 

•  Поплаки од страна на менаџментот во однос 
на спроведувањето на ревизијата или запла-
шување на членовите на тимот на ангажманот 
од страна на менаџментот, особено во врска 
со критичната проценка на ревизорот на реви-
зорските докази или во решавањето на потен-
цијалните несогласувања со менаџментот. 

•  Невообичаени доцнења од страна на ентите-
тот при обезбедувањето на бараните инфор-
мации. 

•  Неподготвеност да му се овозможи на ревизо-
рот пристап до клучните електронски датотеки 
за целите на тестирање по пат на користење 
на ревизорски техники поддржани од компјуте-
ри. 

•  Одбивање на пристап до клучниот ИТ персо-
нал и капацитети, вклучувајќи го и персоналот 
во обезбедувањето, работењето и системски-
от развој. 

•  Неподготвеност да се додадат или прерабо-
тат обелоденувањата во финансиските изве-
штаи за да истите бидат попотполни и пораз-
бирливи. 

•  Неподготвеност да се покријат идентификува-
ните слабости во интерната контрола на на-
времена основа. 

Други примери се следните: 
•  Неподготвеност на менаџментот да му дозво-

ли на ревизорот да се сретне на само со оние 
кои се одговорни за управувањето. 

•  Сметководствени политики кои изгледа дека 
отстапуваат од нормите во дејноста. 

•  Чести промени на сметководствените процен-
ки коишто не изгледа дека резултираат од 
промени во околностите. 

•  Толерирање на кршењата на кодексот за од-
несување на ентитетот. 
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Меѓународниот стандард за ревизија (МСР) 250, 
Разгледување на законите и прописите во реви-
зијата на финансиските извештаи, треба да се 
чита во контекст на Предговорот на Меѓународ-
ните стандарди за контрола на квалитетот, 
ревизија, уверување и поврзани услуги, којшто ја 
определува примената и важењето на МСР.  
 
 
Вовед 
 
1. Целта на овој меѓународен стандард за реви-

зија (МСР) е да воспостави стандарди и да 
обезбеди упатство во врска со одговорноста 
на ревизорот да ги разгледа законите и пропи-
сите во ревизијата на финансиските изве-
штаи.  

2. Кога планира и извршува ревизорски по-
стапки и при вреднувањето и известување-
то на резултатите од истите, ревизорот 
треба да признае дека неусогласеноста на 
ентитетот со законите и прописите може 
материјално да влијае врз финансиските 
извештаи. Меѓутоа, не може да се очекува 
дека ревизијата ќе ја открие неусогласеноста 
со сите закони и прописи. Откривањето на не-
усогласеноста, без оглед на материјалноста, 
бара разгледување на импликациите за инте-
гритетот на менаџментот или вработените и 
на можниот ефект врз другите аспекти на ре-
визијата. 

3. Поимот ,,неусогласеност‘‘ како што се користи 
во овој МСР се однесува на дејствија на испу-
штање или несоодветно вклучување од стра-
на на ентитетот кој се ревидира, било намер-
ни или ненамерни, коишто се спротивни на 
преовладувачките закони или прописи. Вакви-
те дејствија вклучуваат трансакции склучени 
од страна на, или во име на, ентитетот или во 
негово име од страна на неговиот менаџмент 
или вработените. За целта на овој МСР, неу-
согласеноста не вклучува лично несоодветно 

                                                      
* МСР 315, ‘‘Разбирање за ентитетот и неговото опкружува-
ње и проценка на ризиците од материјално погрешно прика-
жување‘‘, МСР 330, ‘‘Постапките на ревизорот како одговор 
на проценетите ризици‘‘ и МСР 500, ‘‘Ревизорски докази‘‘ 
доведоа до согласни измени и дополнувања во МСР 250. 
Овие согласни измени и дополнувања стапуваат во сила за 
ревизиите на финансиските извештаи за периодите кои 
почнуваат на или по 15 декември 2004 година и се инкорпо-
рирани во текстот на МСР 250.  

однесување (неповрзано со деловните актив-
ности на ентитетот) од страна на менаџментот 
или вработените на ентитетот. 

4. Дали дадено дејствие претставува неусогла-
сеност е правна одлука којашто вообичаено е 
вон професионалната компетентност на реви-
зорот. Обуката на ревизорот, неговото искус-
тво и разбирање на ентитетот и неговата деј-
ност можат да дадат основа за признавање 
дека некои дејствија кои ги воочува ревизорот 
можат да претставуваат неусогласеност со за-
коните и прописите. Одлуката за тоа дали кон-
кретно дејствие претставува или веројатно ќе 
претставува неусогласеност вообичаено е ба-
зирана на советот од информиран експерт 
квалификуван да практикува право, но конеч-
но може да биде определено само од страна 
на суд. 

5. Законите и прописите значително се разлику-
ваат според нивниот однос кон финансиските 
извештаи. Некои закони или прописи ја опре-
делуваат формата или содржината на финан-
сиските извештаи на ентитетот или износите 
кои треба да бидат евидентирани или обело-
денувањата кои треба да бидат направени во 
финансиските извештаи. Други закони или 
прописи треба да ги почитува менаџментот 
или пак ги даваат одредбите според коишто 
на ентитетот му е дозволено да го спроведува 
своето деловно работење. Некои ентитети ра-
ботат во строго регулирани дејсности (како 
што се банките и хемиските претпријатија). 
Други се само подложни на многуте закони и 
прописи коишто општо се однесуваат на опе-
ративните аспекти на деловното работење 
(како што се оние кои се однесуваат на зашти-
тата при работа и еднаквото право на врабо-
тување). Неусогласеноста со законите и про-
писите може да резултира во финансиски пос-
ледици за ентитетот како што се парични каз-
ни, судски спорови итн. Општо земено, колку 
што е пооддалечена неусогласеноста од на-
станите и трансакциите коишто вообичаено се 
одразени во финансиските извештаи, толку е 
помалку веројатно дека ревизорот ќе стане 
свесен за истата или дека ќе ја препознае 
нејзнината можна неусогласеност.  

6. Законите и прописите се разликуваат од земја 
до земја. Според тоа, националните сметко-
водствени и ревизорски стандарди веројатно 
ќе бидат поконкретни во однос на релевантно-
ста на законите и прописите за ревизијата. 

7. Овој МСР се применува на ревизиите на фи-
нансиските извештаи и не се применува во 
другите ангажмани во коишто ревизорот е кон-
кретно ангажиран да ја тестира и одделно да 
извести за усогласеноста со конкретни закони 
или прописи. 

8. Упатство за одговорноста на ревизорот да ја 
земе предвид измамата и грешката во ревизи-
јата на финансиските извештаи е дадено во 
МСР 240, Одговорност на ревизорот да ја 
земе предвид измамата во ревизијата на фи-
нансиските извештаи.  

 
Одговорност на менаџментот за усогласеноста 
со законите и пропописите 
9. Менаџментот е тој којшто има одговорност да 

обезбеди дека работењето на ентитетот се 
спроведува во согласност со законите и про-
писите. Одговорноста за спречувањето и 
откривањето на неусогласеноста лежи кај ме-
наџментот.  

10. Следните политики и постапки, помеѓу други-
те, може да му помогнат на менаџментот во 
исполнувањето на неговите одговорности за 
спречувањето и откривањето на неусогласе-
носта: 



•  Следење на правните барања и обезбеду-
вање дека оперативните постапки се об-
ликувани така што ќе ги исполнат овие ба-
рања. 

•  Воспоставување и работење на соодветни 
системи на интерна контрола. 

•  Развивање, објавување и следење на ко-
декс на однесување. 

•  Обезбедување дека вработените се пра-
вилно обучени и дека го разбираат коде-
ксот на однесување. 

•  Следење на усогласеноста со кодексот на 
однесување и соодветно дејствување за 
да се дисциплинираат вработените кои не 
го почитуваат истиот.  

•  Ангажирање на правни советници кои по-
магаат во следењето на правните бара-
ња. 

•  Водење на регистар на значајни закони 
коишто ентитетот мора да ги почитува во 
рамките на неговата конкретна дејност и 
записник за поплаките. 

Во поголемите ентитети, овие политики и по-
стапки можат да бидат надополнети со доде-
лување на соодветни одговорности на след-
ните: 
•  Функцијата за интерна ревизија. 
•  Одборот за ревизија. 

 
Разгледување на усогласеноста со законите и 
прописите од страна на ревизорот 
 
11. Ревизорот не е, и не може да се смета за од-

говорен за спречување на неусогласеноста. 
Меѓутоа, фактот дека се извршува годишна 
ревизија може да дејствува како заплашува-
ње. 

12. Ревизијата е подложна на неизбежниот ризик 
дека некои материјални погрешни прикажува-
ња на финансиските извештаи нема да бидат 
откриени, дури иако ревизијата е правилно 
планирана и извршена во согласност со МСР. 
Ризикот е поголем во однос на материјалните 
погрешни прикажувања коишто произлегуваат 
од неусогласеност со закони и прописи пора-
ди фактори како што се следните: 
•  Постојат многу закони и прописи, поврза-

ни главно со оперативните аспекти на ен-
титетот, коишто типично немаат материја-
лен ефект врз финансиските извештаи и 
не се опфатени со сметководствениот си-
стем и системот на интерна контрола. 

•  Ефективноста на ревизорските постапки е 
под влијание на инхерентните ограничува-
ња на сметководствениот систем и систе-
мот на интерна контрола и на користење-
то на тестирање. 

•  Повеќето докази прибавени од страна на 
ревизорот се убедливи, а не конклузивни 
по својата природа. 

•  Неусогласеноста може да вклучува одне-
сување обликувано да ја прикрие истата, 
како што е заговор, фалсификување, на-
мерно неевидентирање на трансакции, 
надминување на контролите од страна на 
повисокиот менаџмент или намерни по-
грешни изјави дадени на ревизорот. 

 
13. Во согласност со МСР 200, Цели и општи 

принципи кои управуваат со ревизијата 
на финансиските извештаи, ревизорот 
треба да ја планира и извршува ревизијата 
со став на професионален скептицизам 
признавајќи дека ревизијата може да 
открие услови или настани кои би ја дове-
ле во прашање усогласеноста на ентитетот 
со законите и прописите.  

14. Во согласност со конкретните законски бара-
ња, од ревизорот може да биде конкретно по-
барано да извести како дел од ревизијата на 
финансиските извештаи дали ентитетот почи-
тува извесни одредби од законите или пропи-
сите. Во вакви околности, ревизорот ќе плани-
ра да ја тестира усогласноста со овие одред-
би од законите и прописите. 

 
15. За да ја планира ревизијата, ревизорот тре-

ба да добие општо разбирање за правната 
и регулативната рамка применлива на ен-
титетот и дејноста и за тоа како ентитетот 
ја почитува таа рамка.  

 
16. При добивањето на ова општо разбирање, ре-

визорот особено ќе признае дека некои закони 
и прописи можат да имаат фундаментален 
ефект врз работењето на ентитетот. Односно, 
неусогласеноста со извесни закони и прописи 
може да предизвика ентитетот да престане со 
работењето, или пак да го доведат во праша-
ње продолжувањето на ентитетот како конти-
нуитет. На пример, такво влијание може да 
има неусогласеноста со барањата од дозво-
лата на ентитетот или другите права за извр-
шување на неговото работење (на пример, за 
банка, неусогласеноста со капиталните или 
вложувачките барања). 

 
17. За да добие општо разбирање за законите и 

прописите, ревизорот вообичаено: 
•  Го користи постојното знаење за дејноста 

на ентитетот, регулаторните и други над-
ворешни фактори; 

•  Го распрашува менаџментот во врска со 
политиките и постапките на ентитетот во 
однос на усогласеноста со законите и про-
писите; 

•  Го распрашува менаџментот во врска со 
законите или прописите за коишто може 
да се очекува да имаат фундаментален 
ефект врз работењето на ентитетот; 

•  Дискутира со менаџментот за политиките 
или постапките кои се усвоени за иденти-
фикување, вреднување и евидентирање 
на тужбените барања и проценките; и 

•  Дискутира за правната и регулативната 
рамка со ревизорите на подружниците во 
други земји (на пример, ако од подружни-
цата се бара да се придржува кон пропи-
сите за хартии од вредност на матичното 
претпријатие). 

 
18. Откако ќе добие општо разбирање, ревизо-

рот треба да изврши постапки кои ќе му по-
могнат да идентификува случаи на неусог-
ласеност со оние закони и прописи каде 
што неусогласеноста треба да биде земена 
предвид при подготвувањето на финанси-
ските извештаи, поконкретно: 
(а) Распрашување на менаџментот за тоа 

дали ентитетот е усогласен со ваквите 
закони и прописи; и 

(б) Инспекција на преписката со релевант-
ните тела за издавање на дозволи или 
регулативни тела. 

 
19. Понатаму, ревизорот треба да прибави до-

статни соодветни ревизорски докази за 
усогласеноста со оние закони и прописи за 
коишто е општо признаено од страна на ре-
визорот дека имаат ефект врз определува-
њето на материјалните износи и обелоде-
нувања во финансиските извештаи. Реви-
зорот треба да има достатно разбирање за 
овие закони и прописи за да ги разгледа 



истите кога ги ревидира тврдењата поврза-
ни со определувањето на износите кои тре-
ба да бидат евидентирани и обелоденува-
њата кои треба да бидат направени. 

20. Ваквите закони и прописи се добро воспоста-
вени и познати на ентитетот и во рамките на 
дејноста; тие се разгледуваат на повторлива 
основа секогаш кога се издаваат финансиски 
извештаи. Овие закони и прописи можат да се 
однесуваат, на пример, на формата и содржи-
ната на финансиските извештаи, вклучувајќи 
ги и барањата специфични за дејноста; еви-
дентирањето на трансакциите во рамките на 
државните договори; или разграничувањето 
или признавањето на расходите за даноците 
на добивка или трошоците за пензии. 

21. Освен како што е опишано во точките 18-20, 
ревизорот не извршува други ревизорски по-
стапки за усогласеноста на ентитетот со зако-
ните и прописите бидејќи ова би било надвор 
од делокругот на ревизијата на финансиските 
извештаи. 

22. Ревизорот треба да внимава на фактот де-
ка постапките применети за целта на фор-
мирање на мислење за финансиските изве-
штаи можат да му посочат случаи на можна 
неусогласеност со законите и прописите. 
На пример, ваквите ревизорски постапки вклу-
чуваат читање на записници; распрашување 
на менаџментот на ентитетот и правниот со-
ветник во врска со судски спорови, тужбени 
барања и проценки; и извршување на суштин-
ски тестови на детали на класи на трансакции, 
салда на сметки или обелоденувања. 

23. Ревизорот треба да добие писмени изјави 
дека менаџментот му ги обелоденил на ре-
визорот сите познати фактички или можни 
неусогласености со законите и прописите 
чиишто ефекти треба да бидат земени 
предвид при подготвувањето на финанси-
ските извештаи. 

24. Во отсуство на ревизорски докази за спротив-
ното, ревизорот има право да претпостави де-
ка ентитетот е усогласен со овие закони и про-
писи. 

 
Ревизорски постапки кога е откриена неусог-
ласеност 
 
25. Додатокот на овој МСР дава примери за видо-

вите на информации коишто ревизорот може 
да ги забележи, а коишто можат да укажат на 
неусогласеност. 

 
26. Кога ревизорот ќе стане свесен за инфор-

мации во врска со можен случај на неусог-
ласеност, ревизорот треба да стекне разби-
рање за природата на дејствието и околно-
стите во коишто се случило, како и достат-
ни други информации за да го вреднува 
можниот ефект врз финансиските изве-
штаи.  

 
27. Кога го вреднува можниот ефект врз финанси-

ските извештаи, ревизорот ги разгледува: 
•  Потенцијалните финансиски последици, 

како што се парични казни, пенали, штети, 
закана од експропријација на средства, 
присилен престанок на работењето и суд-
ски спор.  

•  Дали потенцијалните финансиски после-
дици бараат обелоденување. 

•  Дали потенцијалните финансиски после-
дици се толку сериозни што ја доведуваат 
во прашање вистинската и објективната 
слика (објективното презентирање) даде-
на со финансиските извештаи. 

28. Кога ревизорот верува дека може да по-
стои неусогласеност, ревизорот треба да 
ги документира наодите и да дискутира за 
нив со менаџментот. Документацијата за на-
одите може да вклучи копии од евиденцијата 
и документите и водење на записници за раз-
говорите, доколку е соодветно. 

29. Доколку менаџментот не обезбеди задоволи-
телни информации дека фактички е во усогла-
сеност, ревизорот треба да се консултира со 
адвокатот на ентитетот во врска со примената 
на законите и прописите на околностите и 
можните ефекти врз финансиските извештаи. 
Кога се смета дека не е соодветно да се кон-
султира со адвокатот на ентитетот или кога 
ревизорот не е задоволен со мислењето, ре-
визорот треба да размисли за консултирање 
со сопствениот адвокат на ревизорот за тоа 
дали се работи за прекршување на даден за-
кон или пропис, за можните правни последици 
и за тоа кое понатамошно дејствие, доколку 
постои такво, ревизорот треба да го преземе. 

30. Кога не може да се добијат соодветни ин-
формации за сомневаната неусогласеност, 
ревизорот треба да го разгледа ефектот на 
недостигот на достатни ревизорски докази 
врз ревизорскиот извештај.  

31. Ревизорот треба да ги разгледа имликаци-
ите на неусогласеноста во однос на други-
те аспекти на ревизијата, особено веродо-
стојноста на изјавите на менаџментот. За 
оваа цел, ревизорот треба повторно да ја 
разгледа проценката на ризикот и валидноста 
на изјавите на менаџментот, во случај на неу-
согласеност којашто не е откриена со интер-
ните контроли или којашто не е вклучена во 
изјавите на менаџментот. Импликациите на 
конкретните случаи на неусогласеност открие-
ни од страна на ревизорот ќе зависат од одно-
сот на извршувањето и прикривањето, докол-
ку воопшто постои, на дејствието спрема кон-
кретните контролни постапки и од нивото на 
менаџментот или вработените кои се инвол-
вирани. 

 
Известување за неусогласеноста 
 
На менаџментот  
 
32. Ревизорот треба, колку што е можно поско-

ро, или да комуницира со оние кои се одго-
ворни за управувањето, или да прибави 
ревизорски докази дека тие се соодветно 
информирани, во врска со неусогласено-
ста којашто ја забележал ревизорот. Меѓу-
тоа, ревизорот не мора да постапи така во вр-
ска со прашања кои се јасно неважни или три-
вијални и може однапред да се договори за 
природата на таквите прашања кои треба да 
бидат соопштени. 

33. Доколку според расудувањето на ревизо-
рот за усогласеноста се верува дека е на-
мерна и материјална, ревизорот треба да 
го соопшти наодот без одложување. 

34. Доколку ревизорот се сомнева дека члено-
ви на високиот менаџмент, вклучувајќи ги 
и членовите на одборот на директори, се 
инволвирани во неусогласеноста, ревизо-
рот треба да го извести за прашањето 
следното повисоко ниво на овластување 
во ентитетот, доколку постои такво, како 
што е одборот за ревизија или надзорниот 
одбор. Кога не постои повисоко ниво на овла-
стување, или ако ревизорот верува дека нема 
да се дејствува по извештајот или пак е неси-
гурен во врска со лицето кое треба да биде 
известено, ревизорот треба да размисли за 
барање на правен совет. 



На корисниците на ревизорскиот извештај 
за финансиските извештаи  
 
35. Доколку ревизорот заклучи дека неусогла-

сеноста има материјален ефект врз финан-
сиските извештаи, а не е правилно одразе-
на во финансиските извештаи, ревизорот 
треба да изрази мислење со резерва или 
неповолно мислење. 

 
36. Доколку ревизорот е спречен од страна на 

ентитетот да прибави достатни соодветни 
ревизорски докази за да процени дали неу-
согласеноста којашто може да биде мате-
ријална за финансиските извештаи се има, 
или веројатно се има, случено, ревизорот 
треба да изрази мислење со резерва или 
воздржување од мислење за финансиски-
те извештаи врз основа на ограничување 
на делокругот на ревизијата. 

 
37. Доколку ревизорот не е во можност да 

определи дали се случила неусогласеност 
поради ограничувања наметнати со окол-
ностите, а не од страна на ентитетот, реви-
зорот треба да го разгледа ефектот врз ре-
визорскиот извештај. 

 
На регулативните и надлежните тела 
 
38. Должноста на ревизорот за доверливост воо-

бичаено го спречува известувањето за неусог-
ласеноста до трета странка. Меѓутоа, во из-
весни околности, таа должност за доверли-
вост е надмината со закон, пропис или од 
страна на суд (на пример, во некои земји од 
ревизорот се бара да ги извести супервизор-
ските тела за неусогласеноста на финансиски-
те институции). Во вакви околности, ревизорот 
може да треба да побара правен совет, земај-
ќи ја предвид одговорноста на ревизорот 
спрема јавниот интерес. 

 
Повлекување од ангажманот 
 
39. Ревизорот може да заклучи дека е потребно 

повлекување од ангажманот кога ентитетот не 
го презема корективното дејствие коешто ре-
визорот го смета за потребно во околностите, 
дури и кога неусогласеноста не е материјална 
за финансиските извештаи. Факторите коишто 
можат да влијаат врз заклучокот на ревизорот 
ги вклучуваат импликациите на инволвирано-
ста на највиското ниво на овластување во 
рамките на ентитетот што може да влијае врз 
веродостојноста на изјавите на менаџментот, 
како и ефектите на континуираната поврза-
ност со ентитетот врз ревизорот. Кога донесу-
ва ваков заклучок, ревизорот вообичаено бара 
правен совет.  

 
40. Како што е наведено во Кодексот за етика 

на професионалните сметководители из-
даден од страна на Меѓународната федера-
ција на сметководители, кога ќе прими рас-
прашување од предложениот ревизор, по-
стојниот ревизор треба да го извести за 
тоа дали постојат какви било професио-
нални причини поради коишто предложе-
ниот ревизор не би требало до го прифати 
назначувањето. Обемот до којшто постојниот 
ревизор може да дискутира за работите на 
клиентот со предложениот ревизор ќе зависи 
од тоа дали е добиена дозвола од клиентот да 
се стори тоа и/или од правните или етичките 
барања коишто се применуваат во секоја зем-
ја во врска со ваквото обелоденување. Докол-
ку постојат какви било вакви причини или дру-

ги прашања што треба да се обелоденат, по-
стојниот ревизор, земајќи ги предвид правните 
и етичките ограничувања, вклучувајќи ја и кога 
е соодветно дозволата од клиентот, треба да 
даде детали за информациите и слободно да 
дискутира со предложениот ревизор за сите 
прашања релевантни за назначувањето. До-
колку клиентот одбива да даде дозвола за 
дискутирање за неговите работи со пред-
ложениот ревизор, тој факт треба да му би-
де обелоденет на предложениот ревизор. 

 
 
Перспектива на јавниот сектор 
 
1. Многу ангажмани во јавниот сектор вклучу-

ваат дополнителни ревизорски одговорно-
сти во врска со разгледувањето на закони-
те и прописите. Дури и доколку одговорно-
стите на ревизорот не ги надминуваат 
оние на ревизорот на приватниот сектор, 
одговорностите за известување можат да 
се разликуваат бидејќи ревизорот на јавни-
от сектор може да биде обврзан да ги изве-
сти надлежните тела за случаите на неу-
согласеност или да извести за истите во 
ревизорскиот извештај. Во врска со енти-
тетите во јавниот сектор, Комисијата за 
јавен сектор (КЈС)1 го дополни упатството 
вклучено во овој МСР во својата Студија 3, 
Ревизија за усогласеноста со надлежните 
тела - перспектива на јавниот сектор.  

 
Додаток 

 
Индикации дека можеби се случила неусогла-
сеност 
 
Примери за видовите на информации коишто мо-
же да ги забележи ревизорот, а коишто можат да 
укажат дека се случила неусогласеност со закони-
те или прописите се наведени подолу: 
•  Истрага од страна на државни органи или пла-

ќање на парични казни или пенали. 
•  Плаќање за неопределени услуги или заеми 

на консултанти, поврзани странки, вработени 
или државни службеници. 

•  Провизии за продажба или надоместоци на 
посредниците коишто изгледаат прекумерни 
во однос на оние коишто вообичаено ги плаќа 
ентитетот или во неговата дејност или спрема 
услугите кои фактички се примени. 

•  Купување по цени значајно над или под пазар-
ната цена. 

•  Невообичаени исплати во пари, набавки во 
вид на готовински чекови плативи на доноси-
тел или трансфери на шифрирани сметки во 
банка. 

•  Невообичаени трансакции со претпријатија 
регистрирани во земји со значајни даночни 
олеснувања. 

•  Плаќања за производи или услуги направени 
на земја која не е земјата од којашто потекну-
ваат производите или услугите. 

•  Плаќања без правилна документација за кон-
трола на размената. 

•  Постоење на информационен систем којшто 
не успева, било според обликот или случајно, 
да обезбеди соодветна ревизорска трага или 
достатен доказ. 

•  Неовластени трансакции или неправилно еви-
дентирани трансакции. 

•  Коментари на медиумите. 
                                                      
1 Во ноември 2004 година, називот на Комисијата за јавен 
сектор беше сменето во Одбор за меѓународни сметководс-
твени стандарди за јавен сектор.   
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Меѓународниот стандард за ревизија (МСР) 260, 
Комуницирање за ревизорски прашања со оние 
кои се одговорни за управувањето, треба да се 
чита во контекст на Предговорот на Меѓународ-
ните стандарди за контрола на квалитетот, 
ревизија, уверување и поврзани услуги, којшто ја 
определува примената и важењето на МСР.  
 
 
Вовед 
 
1. Целта на овој меѓународен стандард за реви-

зија (МСР) е да воспостави стандарди и да 
обезбеди упатство во врска со комуницирање-
то за ревизорски прашања коишто произлегу-
ваат од ревизијата на финансиските извештаи 
помеѓу ревизорот и оние кои се одговорни за 
управувањето на ентитетот. Овие комуници-
рања се однесуваат на ревизорски прашања 
од интерес за управувањето како што се де-
финирани во овој МСР. Овој МСР не дава 
упатство за комуницирањето на ревизорот со 
странки надвор од енитетот, на пример, над-
ворешните регулативни или супервизорски 
агенции.  

 
2. Ревизорот треба да комуницира за реви-

зорски прашања од интерес за управува-
њето коишто произлегуваат од ревизијата 
на финансиските извештаи со оние кои се 
одговорни за управувањето на ентитетот.  

 
3. За целите на овој МСР, ,,управување‘‘ е пои-

мот којшто се користи за опишување на улога-
та на лицата на коишто им се доверени надзо-
рот, контролата и насочувањето на ентите-
тот1. Оние кои се одговорни за управувањето 

                                                      
* МСР 240, ‘‘Одговорност на ревизорот да ја земе предвид 
измамата во ревизијата на финансиските извештаи‘‘, МСР 
315, ‘‘Разбирање за ентитетот и неговото опкружување и 
проценка на ризиците од материјално погрешно прикажува-
ње‘‘, МСР 330, ‘‘Постапките на ревизорот како одговор на 
проценетите ризици‘‘ и МСР 500, ‘‘Ревизорски докази‘‘ дове-
доа до согласни измени и дополнувања во МСР 260. Овие 
согласни измени и дополнувања стапуваат во сила за реви-
зиите на финансиските извештаи за периодите кои почнува-
ат на или по 15 декември 2004 година и се инкорпорирани 
во текстот на МСР 260.  
 

вообичаено се одговорни за обезбедувањето 
дека ентитетот ги постигнува своите цели, кои 
се однесуваат на веродостојноста на финан-
сиското известување, ефективноста и ефикас-
носта на работењето, усогласеноста со при-
менливите закони, и известувањето на заин-
тересираните странки. Оние кои се одговорни 
за управувањето го вклучуваат менаџментот 
само кога тој ги извршува овие функции. 

 
4. За целите на овој МСР, ,,ревизорски прашања 

од интерес за управувањето‘‘ се оние коишто 
произлегуваат од ревизијата на финансиските 
извештаи и, според мислењето на ревизорот, 
се и важни и релевантни за оние кои се одго-
ворни за управувањето во надгледувањето на 
процесот на финансиско известување и обе-
лоденување. Ревизорските прашања од инте-
рес за управувањето ги вклучуваат само оние 
прашања коишто ги забележал ревизорот како 
резултат на извршувањето на ревизијата. Од 
ревизорот не се бара, кај ревизијата во сог-
ласност со МСР, да дизајнира ревизорски по-
стапки за конкретна цел на идентификување 
на прашања од интерес за управувањето.  

 
Релевантни лица 
 
5. Ревизорот треба да ги определи релевант-

ните лица кои се одговорни за управува-
њето и со коишто треба да комуницира за 
ревизорските прашања од интерес за упра-
вувањето. 

 
6. Структурите на управувањето се разликуваат 

од земја до земја одразувајќи го културното и 
правното минато. На пример, во некои земји, 
надзорната функција и менаџерската функци-
ја се правно одделени во различни тела, како 
што е надзорниот (целосно или главно неиз-
вршен) одбор и управен (извршен) одбор. Во 
други земји, и двете функции се правна одго-
ворност на еден единствен, унитарен одбор, 
иако може да постои одбор за ревизија којшто 
му помага на одборот во неговите одговорно-
сти за управување во врска со финансиското 
известување.  

 
7. Оваа разноликост го отежнува воспоставува-

њето на универзална идентификација на ли-
цата кои се одговорни за управувањето и со 
коишто ревизорот комуницира за ревизорски-
те прашања од интерес за управувањето. Ре-
визорот користи расудување за да ги опреде-
ли оние лица со кои се комуницира за реви-
зорските прашања од интерес за управување-
то, земајќи ја предвид структурата на управу-
вањето на ентитетот, околностите на ангаж-
манот и сета релевантна законска регулатива. 
Исто така, ревизорот ги разгледува правните 
одговорности на тие лица. На пример, во ен-
титетите со надзорни одбори или со одбори за 
ревизија, релевантните лица можат да бидат 
тие тела. Меѓутоа, во ентитетите каде што 

                                                                                    
1 Многу земји имаат развиено принципи за корпоративно 
управување како точка за повикување за воспоставување 
на добро корпоративно однесување. Ваквите принципи воо-
бичаено се фокусираат на претпријатијата со чиишто акции 
се тргува на берзите; сепак, тие можат да служат за подо-
брување на управувањето и во другите видови на ентитети. 
Не постои единствен модел на добро корпоративно управу-
вање. Структурите и практиките на одборите варираат од 
земја до земја. Заеднички принцип е дека ентитетот треба 
да има воспоставено управувачка структура којашто му 
овозможува на одборот да користи објективно расудување 
за корпоративните работи, вклучувајќи го и финансиското 
известување, независно особено од менаџментот. 



унитарниот одбор има воспоставено одбор за 
ревизија, ревизорот може да одлучи да кому-
ницира со одборот за ревизија, или со целиот 
одбор, во зависност од важноста на ревизор-
ските прашања од интерес за управувањето.  

 
8. Кога структурата на управувањето на ентите-

тот не е добро дефинирана, или оние кои се 
одговорни за управувањето не се јасно иден-
тификувани со околностите на ангажманот, 
или со законската регулатива, ревизорот се 
договара со ентитетот за тоа со кого треба да 
комуницира за ревизорските прашања од ин-
терес за управувањето. Примерите вклучува-
ат некои ентитети управувани од страна на 
сопствениците, некои непрофитни организа-
ции и некои државни агенции. 

 
9. За да се одбегнат недоразбирања, писмото за 

ревизорско ангажирање може да објаснува 
дека ревизорот ќе комуницира само за оние 
прашања од интерес за управувањето коишто 
ги има забележано како резултат на извршу-
вањето на ревизијата и дека од ревизорот не 
се бара да обликува постапки за конкретната 
цел на идентификување на прашања од инте-
рес за управувањето. Исто така, писмото за 
ангажирање може да: 
•  Ја опише формата во којашто ќе бидат на-

правени сите комуницирања за ревизор-
ските прашања од интерес за управува-
њето; 

•  Ги идентификува релевантните лица со 
коишто ќе бидат направени ваквите кому-
ницирања; и 

•  Ги идентификува сите специфични реви-
зорските прашања од интерес за управу-
вањето за коишто е договорено да се ко-
муницира. 

10. Ефективноста на комуницирањето се зголему-
ва со развивањето на конструктивен работен 
однос помеѓу ревизорот и оние кои се одго-
ворни за управувањето. Овој однос се разви-
ва со истовремено одржување на став на про-
фесионална независност и објективност. 

 
Ревизорски прашања од интерес за управува-
њето за кои треба да биде комуницирано 
 
11. Ревизорот треба да ги разгледа ревизор-

ските прашања од интерес за управување-
то коишто произлегуваат од ревизијата на 
финансиските извештаи и да комуницира 
за нив со оние кои се одговорни за управу-
вањето. Вообичаено ваквите прашања можат 
да го вклучат следното2: 
•  Општиот пристап и сеопштиот делокруг на 

ревизијата, вклучувајќи ги и сите очекува-
ни ограничувања на истите, или сите до-
полнителни барања. 

•  Изборот на, или променитево, значајните 
сметководствени политики и практики кои-
што имаат, или може да имаат, материја-
лен ефект врз финансиските извештаи на 
ентитетот. 

•  Потенцијалниот ефект врз финансиските 
извештаи на сите материјални ризици и 
изложености, како што се претстојни суд-
ски спорови, коишто треба да бидат обе-
лоденети во финансиските извештаи. 

•  Ревизорските корекции, без разлика дали 
се евидентирани од страна на ентитетот, 

                                                      
2 Списокот на прашања којшто е даден подолу не е наменет 
да биде сеопфатен. Покрај тоа, други МСР дискутираат за 
специфични ситуации каде што од ревизорот се бара да ко-
муницира за одредени прашања со оние кои се одговорни 
за управувањето. 

коишто имаат или може да имаат, матери-
јален ефект врз финансиските извештаи 
на ентитетот. 

•  Материјалните неизвесности поврзани со 
настани и услови коишто може да фрлат 
значајно сомневање на способноста на 
ентитетот да продолжи како континуитет.  

•  Несогласувањата со менаџментот за пра-
шања коишто, поединечно или збирно, 
може да бидат значајни за финансиските 
извештаи на ентитетот или ревизорскиот 
извештај. Овие комуницирања вклучуваат 
разгледувања за тоа дали прашањето би-
ло, или не било, разрешено и значајноста 
на прашањето. 

•  Очекуваните модифицирања на ревизор-
скиот извештај. 

•  Други прашања коишто налагаат внима-
ние од страна на оние кои се одговорни за 
управувањето, како што се материјални 
слабости на интерната контрола, праша-
ња кои се однесуваат на интегритетот на 
менаџментот и измама во којашто е ин-
волвиран менаџментот. 

•  Сите други прашања договорени во усло-
вите на ревизорскиот ангажман. 

 
11а. Ревизорот треба да ги информира оние 

коишто се одговорни за управувањето во 
врска со оние неисправени погрешни 
прикажувања коишто ги собрал ревизо-
рот во текот на ревизијата за коишто би-
ле утврдено дека се нематеријални, пое-
динечно или збирно, за финансиските из-
вештаи земени како целина. 

 
11б. Неисправени погрешни прикажувања за кои-

што било комуницирано со оние кои се одго-
ворни за управувањето не треба да вклучат 
погрешно прикажување под определен из-
нос.  

 
12. Како дел на комуницирањето на ревизорот, 

оние кои се одговорни за управувањето се ин-
формираат дека: 
(а) Комуницирањето на ревизорот за праша-

њата ги вклучува само оние ревизорски 
прашања од интерес за управувањето ко-
ишто ги забележал ревизорот како резул-
тат на извршувањето на ревизијата; и 

(б) Ревизијата на финансиските извештаи не 
е обликувана за идентификување на сите 
прашања коишто можат да им бидат реле-
вантни на оние кои се одговорни за упра-
вувањето. Следствено, ревизијата вооби-
чаено не ги идентификува сите вакви пра-
шања. 

 
Временски распоред на комуницирањето 
 
13. Ревизорот треба да комуницира за реви-

зорските прашања од интерес за управува-
њето на навремена основа. Ова им овозмо-
жува на оние кои се одговорни за управување-
то да преземат соодветно дејствие. 

 
14. За да постигне навремено комуницирање, ре-

визорот дискутира со оние кои се одговорни 
за управувањето за основата и временскиот 
распоред на ваквото комуницирање. Во извес-
ни случаи, поради природата на прашањето, 
ревизорот може да комуницира за тоа праша-
ње порано отколку што претходно било дого-
ворено. 



Форми на комуницирање 
 
15. Комуницирањето на ревизорот со оние кои се 

одговорни за управувањето може да биде на-
правено на усмен или писмен начин. Одлука-
та на ревизорот за тоа дали да комуницира 
усмено или писмено е под влијание на фатори 
како што се следните: 
•  Големината, оперативната структура, 

правната структура и процесите за кому-
ницирање на ентитетот кој се ревидира. 

•  Природата, чувствителноста и значајноста 
на ревизорските прашања од интерес за 
управувањето за кои треба да биде кому-
ницирано. 

•  Аранжманите направени во врска со пери-
одичните состаноци или известувањето за 
ревизорските прашања од интерес за 
управувањето. 

•  Износот на тековниот контакт и дијалогот 
којшто ревизорот го има со оние кои се 
одговорни за управувањето. 

16. Кога за ревизорските прашања од интерес за 
управувањето се комуницира на усмен начин, 
ревизорот ги документира во работните доку-
менти прашањата за кои е комуницирано и си-
те одговори на овие прашања. Оваа докумен-
тација може да биде во облик на копија од за-
писниците за дискусиите на ревизорот со оние 
кои се одговорни за управувањето. Во извесни 
околности, во зависност од природата, чув-
ствителноста и значајноста на прашањето, 
може да биде упатно за ревизорот да ги кон-
фирмира во пишана форма со оние кои се од-
говорни за управувањето сите усмени комуни-
цирања во врска со ревизорските прашања од 
интерес за управувањето.  

17. Вообичаено, ревизорот првично дискутира за 
ревизорските прашања од интерес за управу-
вањето со менаџментот, освен кога тие пра-
шања се однесуваат на компетентноста и ин-
тегритетот на менаџментот. Овие првични ди-
скусии со менаџментот се важни за да се раз-
јаснат факти и прашања, како и да му се даде 
на менаџментот можност да обезбеди поната-
мошни информации. Доколку менаџментот се 
согласи да комуницира за прашање од инте-
рес за управувањето со оние кои се одговорни 
за управувањето, ревизорот може да не треба 
да го повтори комуницирањето, под услов ре-
визорот да е задоволен дека ваквото комуни-
цирање било направено на ефективен и соод-
ветен начин. 

 
Други прашања 
 
18. Доколку ревизорот смета дека е потребно мо-

дифицирање на ревизорскиот извештај за фи-
нансиските извештаи, како што е опишано во 
МСР 700, Ревизорскиот извештај за финан-
сиските извештаи3, комуницирањето помеѓу 
ревизорот и оние кои се одговорни за управу-
вањето не може да се смета за замена. 

 
19. Ревизорот разгледува дали ревизорските пра-

шања од интерес за управувањето за коишто 
е претходно комуницирано можат да имаат 
ефект врз финансиските извештаи за тековна-
та година. Ревизорот разгледува дали точката 

                                                      
3 МРС 700, ‘‘Ревизорскиот извештај за финансиските изве-
штаи‘‘ ќе биде повлечен кога ќе стапат во сила МРС 700 
(ревидиран), ‘‘Извештај на независниот ревизор за потполн 
комплет на финансиски извештаи за општа намена ‘‘ и МСР 
701, ‘‘Модификации на извештајот на независниот реви-
зор‘‘. МСР 700 (ревидиран) и МСР 701 стапуваат во сила за 
ревизорските извештаи кој се со датум од или по 31 декем-
ври 2006 година. 

продолжува да претставува прашање од инте-
рес за управувањето и дали повторно да ко-
муницира за прашањето со оние кои се одго-
ворни за управувањето. 

 
Доверливост 
 
20. Барањата на националните професионални 

сметководствени тела, законодавството или 
регулативата можат да наметнат обврски за 
доверливост коишто го ограничуваат комуни-
цирањето на ревизорот за ревизорските пра-
шања од интерес за управувањето. Ревизорот 
се повикува на ваквите барања, закони и про-
писи пред да комуницира со оние кои се одго-
ворни за управувањето. Во некои околности, 
потенцијалните конфликти со етичките и прав-
ните обврски на ревизорот за доверливост и 
известување можат да бидат сложени. Во 
овие случаи, ревизорот може да сака да се 
консултира со правен советник. 

 
Закони и прописи 
 
21. Барањата на националните професионални 

сметководствени тела, законодавството или 
регулативата можат на ревизорот да му на-
метнат обврски за комуницирање за прашања 
поврзани со управувањето. Овие дополнител-
ни барања за комуницирање не се покриени 
со овој МСР; меѓутоа, тие можат да влијаат 
врз содржината, формата и временскиот рас-
поред на комуницирањето со оние кои се од-
говорни за управувањето.  

 
Датум на стапување во сила 
 
22. Овој МСР стапува во сила за ревизиите на 

финансиските извештаи за периодите кои за-
вршуваат на или по 15 декември 2004 година. 

 
Перспектива на јавниот сектор 
 
1. Иако основните принципи содржани во овој 

МСР важат за ревизијата на финансиските 
извештаи во јавниот сектор, законодав-
ството коешто го дава ревизорскиот ман-
дат може да ја определи природата, содржи-
ната и формата на комуницирањето со 
оние кои се одговорни за управувањето на 
ентитетот. 

2. За ревизиите на јавниот сектор, видовите 
на прашања коишто можат да му бидат од 
интерес на органот на управување можат 
да бидат пошироки од видовите на прашања 
за кои е дискутирано во МСР, коишто ди-
ректно се поврзани со ревизијата на финан-
сиските извештаи. Мандатите на ревизори-
те на јавниот сектор можат да бараат од 
нив да известат за прашања коишто ги за-
бележуваат, а коишто се однесуваат на: 
(а) Усогласеноста со законските или регу-

лативните барања и поврзаните над-
лежни тела; 

(б) Соодветноста на интерната контрола; 
и 

(в) Економичноста, ефикасноста и ефе-
ктивноста на програмите, проектите и 
активностите. 

 
3. За ревизорите на јавниот сектор, писмени-

те комуницирања на ревизорот можат да 
бидат ставени на јавен запис. Поради оваа 
причина, ревизорот на јавниот сектор тре-
ба да биде свесен дека нивните писмените 
комуницирања можат да бидат дистрибуи-
рани на поширока публика отколку само на 
оние лица кои се одговорни за управувањето 
на ентитетот. 
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Меѓународниот стандард за ревизија (МСР) 300, 
Планирање на ревизија на финансиски извештаи, 
треба да се чита во контекст на Предговорот на 
Меѓународните стандарди за контрола на ква-
литетот, ревизија, уверување и поврзани услу-
ги, којшто ја определува примената и важењето 
на МСР.  
 
 
Вовед 
 
1. Целта на овој Меѓународен стандард за реви-

зија (МСР) е да воспостави стандарди и да 
обезбеди упатство за разгледувањата и 
активностите применливи во планирањето на 
ревизија на финансиски извештаи. Овој МСР 
е обликуван во контекстот на ревизии кои се 
повторуваат. Понатаму, во точките 28 и 29 се 
вклучени прашања кои ревизорот ги разгледу-
ва при првични ревизорски ангажмани.  

 
2. Ревизорот треба да ја планира ревизијата 

така што ангажманот ќе биде извршен на 
ефективен начин.  

 
3. Планирањето на ревизија вклучува воспоста-

вување на севкупна ревизорска стратегија за 
ангажманот и развивање на ревизорски план, 
со цел да се намали ревизорскиот ризик на 
прифатливо ниско ниво. Планирањето го вклу-
чува партнерот на ангажман и други клучни 
членови на тимот на ангажманот за да се 
искористи нивното искуство и увид и да се зго-
леми ефективноста и ефикасноста на проце-
сот на планирање. 

 
4. Соодветно планирање помага да се осигура 

дека соодветно внимание им е посветено на 
важни области на ревизијата, дека потенци-
јални проблеми се идентификувани и разре-
шени на навремена основа и дека ревизорски-
от ангажман е правилно организиран и рако-
воден со цел да биде извршен на ефективен и 
ефикасен начин. Соодветно планирање исто 
така помага во правилното доделување рабо-
та на членовите на тимот на ангажманот, го 
олеснува насочувањето и надзорот на члено-
вите на тимот на ангажманот и проверката на 
нивната работа, и помага, каде што е примен-

ливо, во координирање на работата извршена 
од страна на ревизори на компоненти и екс-
перти. Природата и обемот на активностите 
на планирање ќе се менуваат според големи-
ната и сложеноста на ентитетот, претходното 
искуство на ревизорот со ентитетот и проме-
ните во околностите кои се случуваат за вре-
ме на ревизорскиот ангажман. 

5. Планирањето не е изолирана фаза на ревизи-
јата, туку континуиран и повторлив процес кој 
често почнува набрзо по (или е поврзан со) 
комплетирањето на претходната ревизија и 
продолжува се до комплетирањето на теков-
ниот ревизорски ангажман. Сепак, при плани-
рањето на ревизијата, ревизорот го зема 
предвид временскиот распоред на определе-
ни активности на планирање и ревизорски по-
стапки кои треба да бидат комплетирани пред 
извршувањето на понатамошни ревизорски 
постапки. На пример, ревизорот ја планира 
дискусијата помеѓу членовите на тимот на ан-
гажманот1, аналитичките постапки кои треба 
да бидат применети како постапки на процен-
ка на ризикот, стекнувањето на општо разби-
рање за правната и регулативната рамка при-
менлива на ентитетот и како ентитетот е усог-
ласен со таа рамка, утврдувањето на матери-
јалноста, инволвираноста на експерти и извр-
шувањето на други постапки на проценка на 
ризик пред идентификување и проценување 
на ризиците од материјално погрешно прика-
жување и извршувањето на понатамошни ре-
визорски постапки на ниво на тврдење за кла-
си на трансакции, салда на сметки и обелоде-
нувања кои ќе одговорат на тие ризици. 

 
Прелиминарни активности на ангажманот  
 
6. Ревизорот треба да ги извршува следните 

активности на почетокот на тековниот ре-
визорски ангажман: 
•  Извршување на постапки кои се одне-

суваат на продолжувањето на односи-
те со клиентот и специфичниот реви-
зорски ангажман (види МСР 220, “Кон-
трола на квалитетот за ревизорска рабо-
та“2 за дополнително упатство). 

•  Оценување на придржувањето кон 
етичките барања, вклучувајќи ја неза-
висноста (види МСР 220 за дополнително 
упатство). 

•  Воспоставување на разбирање за усло-
вите на ангажманот (види МСР 210, “Ус-
лови на ревизорски ангажман“, за допол-
нително упатство) 

                                                      
1 Во МСР 315, “Разбирање за ентитетот и неговото опкружу-
вање и проценка на ризиците од материјално погрешно 
прикажување”, точките 14-19, обезбедуваат упатство за 
разгледување од страна на тимот на ангажманот на под-
ложноста на ентитетот на материјални погрешни прикажу-
вања во финансиските извештаи. Во МСР 240, “Одговорно-
ста на ревизорот да ја земе предвид измамата во ревизија-
та на финансиските извештаи”, точките 27-32, обезбедуваат 
упатство за значењето кое се дава за време на тоа разгле-
дување на подложноста на финансиските извештаи на 
претпријатието на материјално погрешно прикажување за-
ради измама. 
2 МСР 220, “Контрола на квалитетот за ревизорска работа“ 
ќе биде повлечен кога МСР 220 (ревидиран), “Контрола на 
квалитетот за ревизии на историски финансиски информа-
ции“ ќе стапи во сила. МСР 220 (ревидиран) стапува во си-
ла за ревизии на историски финансиски информации за 
периоди кои почнуваат на или по 15 јуни 2005 година. 



Ревизорското разгледување на продолжува-
њето со клиентот и етичките барања, вклучу-
вајќи ја независноста, се случува и во текот на 
извршувањето на ревизорскиот ангажман како 
што се случуваат состојбите и промените во 
околностите. Сепак, првичните постапки на 
ревизорот за продолжување со клиентот и 
оценка на етичките барања (вклучувајќи ја не-
зависноста) се извршуваат пред извршување 
на други значајни активности за тековниот ре-
визорски ангажман. За продолжување на ре-
визорски ангажмани, такви првични постапки 
се случуваат често веднаш по (или во врска 
со) комплетирањето на претходната ревизија. 
 

7. Целта на извршувањето на такви прелиминар-
ни активности на ангажманот е да се осигура 
дека ревизорот ги разгледал сите настани или 
околности кои може негативно да влијаат на 
способноста на ревизорот да го планира и из-
вршува ревизорскиот ангажман за да го нама-
ли ревизорскиот ризик на прифатливо ниско 
ниво. Извршувањето на такви прелиминарни 
активности на ангажманот помага да се осигу-
ра дека ревизорот планира ревизорскиот ан-
гажман за кој: 
•  Ревизорот ја одржува неопходната неза-

висност и способност да го извршува ан-
гажманот. 

•  Не постојат прашања околу интегритетот 
на менаџментот кои може да влијаат на 
спремноста на ревизорот да го продолжи 
ангажманот. 

•  Не постои недоразбирање со клиентот 
околу условите на ангажманот. 

 
Активности на планирање 
Севкупна ревизорска стратегија 
 
8. Ревизорот треба да ја воспостави севкуп-

ната ревизорска стратегија за ревизијата. 
 
9. Севкупната ревизорска стратегија го поставу-

ва делокругот, временскиот распоред и насо-
чувањето на ревизијата и го води развивање-
то на подетален ревизорски план. Воспоставу-
вањето на севкупна ревизорска стратегија 
вклучува: 
(а) Утврдување на карактеристиките на ан-

гажманот кои го дефинираат неговиот де-
локруг како на пример користената рамка 
за финансиско известување, специфични-
те барања на дејноста за известување и 
локацијата на компонентите на ентитетот; 

(б) Утврдување на целите на известување на 
ангажманот за да се планира временскиот 
распоред на ревизијата и природата на ко-
муникациите кои се бараат, како на при-
мер крајни рокови за меѓупериодско и фи-
нално известување и клучни датуми за 
очекувани комуникации со менаџментот и 
тие кои се одговорни за управувањето; и 

(в) Разгледување на важните фактори кои ќе 
го утврдат фокусот на напорот на тимот 
на ангажманот како што е утврдувањето 
на соодветни нивоа на материјалност, 
прелиминарна идентификација на области 
каде би можело да постојат повисоки ри-
зици од материјално погрешно прикажува-
ње, прелиминарна идентификација на ма-
теријални компоненти и салда на сметки, 
оценување дали ревизорот може да пла-
нира да прибави докази во однос на ефе-
ктивноста на интерната контрола и иден-

тификација на скорашни значајни случува-
ња специфични за ентитетот, случувања 
во дејноста, финансиското известување  
или други релевантни случувања. 

При развивањето на севкупната ревизорска 
стратегија, ревизорот исто така ги разгледува 
резултатите од прелиминарните активности 
на ангажманот (види ги точките 6 и 7) и, каде е 
практично, стекнатото искуство на други ан-
гажмани извршени за ентитетот. Додатокот на 
овој МСР дава примери на прашања кои реви-
зорот може да ги разгледа кога ја воспоставу-
ва севкупната ревизорска стратегија за ангаж-
манот.  

10. Процесот на развивање на севкупна ревизор-
ска стратегија му помага на ревизорот да ја 
утврди природата, временскиот распоред и 
обемот на ресурсите неопходни за извршува-
ње на ангажманот. Севкупната ревизорска 
стратегија јасно ги поставува, како одговор на 
прашањата идентификувани во точка 9 и 
предмет на комплетирање на ревизорските 
постапки на проценка на ризик: 
(а) Ресурсите кои се користат за специфични 

ревизорски области, како што е користе-
њето на соодветно искусни членови на ти-
мот за области со висок ризик или вклучу-
вањето на експерти за комплексни праша-
ња; 

(б) Количината на ресурси која треба да се 
распредели на специфични ревизорски 
области, како што е бројот на назначени 
членови на тимот кои ќе го набљудуваат 
пописот на залихи на материјални лока-
ции, обемот на проверката на работата на 
други ревизори во случај на ревизии на 
група или ревизорскиот буџет во часови 
да се распредели на високо ризични обла-
сти; 

(в) Кога се користени тие ресурси како на 
пример дали во некоја меѓуфаза на реви-
зијата или на клучни датуми на временски 
пресек; и 

(г) Како таквите ресурси се управуваат, насо-
чуваат или надгледуваат како на пример 
кога се очекува да бидат одржувани со-
станоци за информирање и испитување, 
како проверките на партнерот на ангажма-
нот и менаџерот се очекува да се случат 
(на пример, на терен или вонтеренски) и 
дали да се извршат проверки на контрола-
та на квалитетот на ангажманот.  

11. Штом се воспостави севкупната ревизорска 
стратегија, ревизорот е во состојба да го за-
почне развивањето на подетален ревизорски 
план за да се разгледаат различните праша-
ња идентификувани во севкупната ревизорска 
стратегија, земајќи ја предвид потребата да се 
постигнат ревизорските цели преку ефикасно 
користење на ревизорските ресурси. Иако ре-
визорот вообичаено ја воспоставува севкупна-
та ревизорска стратегија пред да го развие 
деталниот ревизорски план, двете активности 
на планирање не мора да се изолирани или 
секвенцијални процеси, туку се тесно меѓусеб-
но поврзани бидејќи промените во едната мо-
же да резултираат во последователни проме-
ни во другата. Точките 14 и 15 обезбедуваат 
понатамошно упатство за развивање на реви-
зорскиот план. 

 
12. Во ревизии на мали ентитети, целата ревизија 

може да биде спроведена од многу мал реви-
зорски тим. Многу ревизии на мали ентитети 



повлекуваат партнерот на ревизорскиот ан-
гажман (кој може да биде и самостоен практи-
чар) да работи со еден член на тим на ангаж-
манот (или без членови на тимот на ангажма-
нот). Со помал тим, координирањето и кому-
ницирањето помеѓу членовите на тимот се по-
лесни. Воспоставувањето на севкупната реви-
зорска стратегија за ревизија на мал ентитет 
не треба да биде сложена или задача која 
консумира многу време; таа се менува според 
големината на ентитетот и сложеноста на ре-
визијата. На пример, краток меморандум под-
готвен по комплетирањето на претходната ре-
визија, врз основа на проверка на работните 
документи и со нагласување на прашањата 
кои биле идентификувани во ревизијата која е 
штотуку комплетирана, и кој се ажурира и ме-
нува во тековниот период врз основа на разго-
вори со менаџерот – сопственик, може да слу-
жи како основа за планирање на тековниот ре-
визорски ангажман. 

 
Ревизорски план 
 
13. Ревизорот треба да развие ревизорски 

план за ревизијата со цел да го намали ре-
визорскиот ризик на прифатливо ниско ни-
во. 

 
14. Ревизорскиот план е подетален од севкупната 

ревизорска стратегија и ја вклучува природа-
та, временскиот распоред и обемот на реви-
зорските постапки кои треба да бидат изврше-
ни од членовите на тимот на ангажманот со 
цел да се прибават достатни соодветни реви-
зорски докази за да се намали ревизорскиот 
ризик на прифатливо ниско ниво. Документа-
цијата на ревизорскиот план исто така служи 
како евиденција за правилното планирање и 
извршување на ревизорските постапки која 
може да биде проверена и одобрена пред да 
се извршат понатамошните ревизорски по-
стапки. 

 
15. Ревизорскиот план вклучува: 

•  Опис на природата, временскиот распо-
ред и обемот на планираните постапки на 
проценка на ризикот кои се доволни за да 
се проценат ризиците од материјално по-
грешно прикажување, како што е утврдено 
со МСР 315, “Разбирање за ентитетот и 
неговото опкружување и проценка на ри-
зиците од материјално погрешно прикажу-
вање“; 

•  Опис на природата, временскиот распо-
ред и обемот на планираните понатамош-
ни ревизорски постапки на ниво на тврде-
ње за секоја материјална класа на транс-
акции, салдо на сметка и обелоденување, 
како што е утврдено со МСР 330, “Постап-
ките на ревизорот како одговор на проце-
нетите ризици“. Планот за понатамошни 
ревизорски постапки ја одразува одлуката 
на ревизорот дали да ја тестира оператив-
ната ефекивност на контролите, како и 
природата, временскиот распоред и обе-
мот на планираните суштински постапки; и 

•  Други ревизорски постапки кои се бара да 
бидат спроведени за ангажманот заради 
усогласеност со МСР (на пример, барање 
директна комуникација со адвокатите на 
ентитетот). 

Планирањето на тие ревизорски постапки се 
случува во текот на ревизијата, како што се 
развива ревизорскиот план на ангажманот. На 
пример, планирањето на ревизорските по-
стапки на проценка на ризикот вообичаено се 
случува рано во процесот на ревизијата. Се-
пак, планирањето на природата, временскиот 
распоред и обемот на специфичните поната-
мошни ревизорски постапки зависи од исхо-
дот на тие постапки на проценка на ризикот. 
Покрај тоа, ревизорот може да започне со из-
вршување на понатамошни ревизорски по-
стапки  за некои класи на трансакции, салда 
на сметки и обелоденувања пред да се комп-
летира подеталниот ревизорски план на сите 
останати понатамошни ревизорски постапки. 

 
Промени во одлуките за планирање во текот 
на ревизијата 
 
16. Севкупната ревизорска стратегија и реви-

зорскиот план треба да бидат ажурирани и 
менувани доколку е потребно во текот на 
ревизијата. 

 
17. Планирањето на ревизијата претставува кон-

тинуиран и повторлив процес во текот на ре-
визорскиот ангажман. Како резултат на неоче-
кувани настани, промени во условите или ре-
визорски докази прибавени преку резултатите 
на ревизорските постапки, ревизорот може ќе 
треба да ја модификува севкупната ревизор-
ска стратегија и ревизорски план, и како ре-
зултат на тоа планираната природа, времен-
ски распоред и обемот на понатамошните ре-
визорски постапки. Ревизорот може да забе-
лежи информации кои се разликуваат значај-
но од информациите кои биле достапни кога 
ревизорот ги планирал ревизорските постап-
ки. На пример, ревизорот може да прибави ре-
визорски докази со извршување на суштински 
постапки, а кои противречат на ревизорските 
докази прибавени при тестирањето на опера-
тивната ефективност на контролите. Во такви 
околности, ревизорот повторно ги оценува 
планираните ревизорски постапки, врз основа 
на ревидирано разгледување на проценетите 
ризици на ниво на тврдење за сите или некои 
од класите на трансакции, салда на сметки 
или обелоденувања.   

 
Насочување, надзор и проверка 
 
18. Ревизорот треба да ја планира природата, 

временскиот распоред и обемот на насочу-
вањето и надзорот на членовите на тимот 
на ангажманот и на проверката на нивната 
работа. 

 
19. Природата, временскиот распоред и обемот 

на насочувањето и надзорот на членовите на 
тимот на ангажманот и на проверката на нив-
ната работа се менуваат во зависност од мно-
гу фактори, вклучувајќи ја големината и сло-
женоста на ентитетот, областа на ревизија, 
ризиците од материјално погрешно прикажу-
вање и способноста и компетентноста на пер-
соналот кој ја изршува ревизорската работа. 
МСР 2203 содржи детално упатство за насочу-
вање, надзор и проверка на ревизорската ра-
бота.  
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20. Ревизорот ја планира природата, временскиот 
распоред и обемот на насочувањето и надзо-
рот на членовите на тимот на ангажманот врз 
основа на проценетиот ризик од материјално 
погрешно прикажување. Како што расте про-
ценетиот ризик од материјално погрешно при-
кажување, за областа на ревизорски ризик, 
ревизорот вообичаено го зголемува обемот и 
навременоста на насочувањето и надзорот на 
членовите на тимот на ангажманот и извршу-
ва подетална проверка на нивната работа. 
Слично, ревизорот ја планира природата, вре-
менскиот распоред и обемот на проверката на 
работата на тимот на ангажманот врз основа 
на способностите и компетентноста на поеди-
нечните членови на тимот кои ја извршуваат 
ревизорската работа. 

 
21. При ревизија на мали ентитети, ревизијата 

може да биде спроведена целосно од партне-
рот на ревизорскиот ангажман (кој може да 
биде самостоен практичар). Во такви ситуации 
не произлегуваат прашања за насочување и 
надзор на членовите на тимот на ангажманот 
и проверка на нивната работа, бидејќи партне-
рот на ревизорскиот ангажман, кој лично ги 
спроведува сите аспекти на работата, е све-
сен за сите материјални прашања. Партнерот 
на ревизорскиот ангажман (или самостоен 
практичар) сепак треба да биде задоволен де-
ка ревизијата била спроведена во согласност 
со МСР. Формирањето на објективна слика за 
соодветноста на расудувањата направени во 
текот на ревизијата може да преставува пра-
ктичен проблем кога истиот поединец исто та-
ка ја извршува целата ревизија. Кога се вклу-
чени посебно сложени или невообичаени пра-
шања и ревизијата ја извршува самостоен 
практичар, може да биде пожелно да се пла-
нира консултирање со други соодветно искус-
ни ревизори или ревизорско професионално 
тело. 

 
Документирање 
 
22. Ревизорот треба да ја документира севкуп-

ната ревизорска стратегија и ревизорскиот 
план вклучувајќи какви било значајни про-
мени направени во текот на ревизорскиот 
ангажман. 

 
23. Ревизорската документација за севкупната ре-

визорска стратегија ги евидентира клучните 
одлуки кои се сметале за неопходни за пра-
вилно планирање на ревизијата и да се изве-
сти тимот на ангажманот за значајните праша-
ња. На пример, ревизорот може да ја резими-
ра севкупната ревизорска стратегија во фор-
ма на меморандум кој ги содржи клучните од-
луки во поглед на севкупниот делокруг, вре-
менски распоред и спроведување на ревизија-
та. 

 
24. Ревизорската документација за ревизорскиот 

план е доволна за да ја покаже планираната 
природа, временски распоред и обем на по-
стапките за проценка на ризик и понатамош-
ните ревизорски постапки на ниво на тврдење 
за секоја материјална класа на трансакција, 
салдо на сметка и обелоденување како одго-
вор на проценетите ризици. Ревизорот може 
да користи стандардни ревизорски програми 
или контролни листи за комплетирањето на 

ревизијата. Сепак, кога се користат такви 
стандардни програми или контролни листи се 
користат, ревизорот соодветно ги прилагодува 
за да ги рефлектира посебните околности на 
ангажманот. 

 
25. Ревизорската документација за какви било 

значајни промени на првобитно планираната 
севкупна ревизорска стратегија и на детални-
от ревизорски план ги вклучува причините за 
значајните промени и одговорот на ревизорот 
на настаните и состојбите или резултатите од 
ревизорските постапки кои резултирале во та-
кви промени. На пример, ревизорот може зна-
чајно да ја промени планираната севкупна ре-
визорска стратегија и ревизорскиот план како 
резултат на материјална деловна комбинација 
или идентификување на материјално погреш-
но прикажување во финансиските извештаи. 
Евиденцијата на значајните промени на се-
вкупната ревизорска стратегија и ревизорски-
от план и резултирачките промени во плани-
раната природа, временски распоред и обем 
на ревизорските постапки, ја објаснува севкуп-
ната стратегија и ревизорскиот план финално 
одобрени за ревизијата и го покажува соод-
ветниот одговор на значајните промени кои се 
случуваат за време на ревизијата. 

 
26. Формата и обемот на документирањето зави-

сат од такви прашања како што се големината 
и сложеноста на ентитетот, материјалноста, 
обемот на друга документација и околностите 
на специфичниот ревизорски ангажман. 

 
Комуницирање со оние кои се одговорни за 
управување и раководење  
 
27. Ревизорот може да ги дискутира елементите 

на планирањето со оние кои се одговорни за 
управување и со менаџментот на ентитетот. 
Таквите дискусии може да бидат дел од се-
вкупните комуникации кои треба  да се напра-
ват со оние кои се одговорни за управување 
на ентитетот или може да бидат направени за 
да се подобри ефективноста и ефикасноста 
на ревизијата. Дискусиите со тие кои се одго-
ворни за управувањето вообичаено ја вклучу-
ваат севкупната ревизорска стратегија и вре-
менскиот распоред на ревизијата вклучувајќи 
какви било ограничувања на неа или какви би-
ло дополнителни барања. Дискусии со менаџ-
ментот се случуваат често за да се олесни 
спроведувањето и раководењето на ревизор-
скиот ангажман (на пример, да се координира-
ат некои од планираните ревизорски постапки 
со работата на персоналот на ентитетот). Иа-
ко такви дискусии се случуваат често, севкуп-
ната ревизорска стратегија и ревизорскиот 
план остануваат одговорност на ревизорот. 
Кога се дискутираат прашања вклучени во се-
вкупната ревизорска стратегија или ревизор-
ски план, се бара внимателност со цел да не 
се компромитира ефективноста на ревизијата. 
На пример, ревизорот зема предвид дали 
разгледувањето на природата и временскиот 
распоред на деталните ревизорски постапки 
со менаџментот, ја компромитира ефективно-
ста на ревизијата правејќи ги ревизорските по-
стапки премногу предвидливи. 



Дополнителни разгледувања во првични реви-
зорски ангажмани 
 
28. Ревизорот треба да ги изврши следните 

активности пред да започне првична реви-
зија: 
(а) Извршување на постапки кои се одне-

суваат на прифаќањето на односот со 
клиентот и специфичниот ревизорски 
ангажман (види МСР 2204 за дополнител-
но упатство). 

(б) Комуницирање со претходниот реви-
зор, кога има промена на ревизори, во 
согласност со релевантните етички ба-
рања. 

 
29. Намерата и целта на планирањето на ревизи-

јата се исти, независно дали ревизијата е пр-
вичен ангажман или ангажман кој се повтору-
ва. Сепак, за првична ревизија, може да биде 
потребно ревизорот да ги прошири активно-
стите на планирање бидејќи ревизорот вооби-
чаено нема претходно искуство со ентитетот, 
кое се зема предвид кога се планираат ангаж-
мани кој се повторуваат. За првични ревизии, 
дополнителните прашања кои ревизорот може 
да ги разгледа кога ја воспоставува севкупна-
та ревизорска стратегија и ревизорски план го 
вклучуваат следното: 
•  Аранжманите кои треба да се направат со 

претходниот ревизор, на пример, да се 
проверат работните документи на прет-
ходниот ревизор, освен кога е забрането 
со закон или регулатива. 

•  Сите главни прашања (вклучувајќи ја при-
мената на сметководствени принципи или 
стандарди за ревизија и известување) ди-
скутирани со менаџментот во врска со пр-
вичниот избор на ревизори, соопштување-
то на тие прашања на оние кои се одго-
ворни за управување и како тие прашања 
влијаат на севкупната ревизорска страте-
гија и ревизорски план. 

•  Планираните ревизорски постапки за при-
бавување достатни соодветни ревизорски 
докази во однос на почетни салда (види 
точка 2 на МСР 510, “Првични ангажмани 
– почетни салда”). 

•  Назначувањето на персонал на фирмата 
со соодветно ниво на способност и компе-
тентност за да се одговори на предвиде-
ните значајни ризици. 

•  Други постапки кои ги бара системот на 
контрола на квалитетот на фирмата за пр-
вични ревизорски ангажмани (на пример, 
системот на контрола на квалитетот на 
фирмата може да бара вклучување на 
друг партнер или поискусен поединец за 
проверка на севкупната ревизорска стра-
тегија, пред отпочнување на значајните 
ревизорски постапки или за да се прове-
рат извештаите пред нивното издавање). 

 
Датум на стапување во сила 
 
30. Овој МСР стапува во сила за ревизии на фи-

нансиски извештаи за периоди кои почнуваат 
на или по 15 декември 2004 година. 
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Перспектива на јавниот сектор 
 
1. Овој МСР е применлив во сите материјални 

аспекти на ревизии на ентитети во јавниот 
сектор.  

2. Некои од термините користени во овој МСР 
како на пример “партнер на анажманот“  и 
“фирма“ треба да се читаат како да се пови-
куваат на нивните еквиваленти во јавниот 
сектор. 

3. Точка 6 на овој МСР се повикува на МСР 210, 
“Услови на ревизорски ангажмани“ и МСР 220, 
“Контрола на квалитетот за ревизорска ра-
бота“5. Перспективите на јавниот сектор 
на тие МСР содржат разгледување за нивна-
та применливост на ревизии на ентитети 
во јавниот сектор и затоа се релевантни на 
примената на овој МСР во јавниот сектор. 

 
Додаток 

 
Примери на прашања кои ревизорот може да 
ги разгледа кога ја воспоставува севкупната 
ревизорска стратегија  
 
Овој додаток обезбедува примери на прашања 
кои ревизорот може да ги разгледа кога ја воспо-
ставува севкупната ревизорска стратегија. Многу 
од тие прашања исто така ќе влијаат на деталниот 
ревизорски план. Дадените примери покриваат 
широк опсег на прашања применливи на многу ан-
гажмани. Иако некои од прашањата прикажани по-
долу може да се бара да бидат извршени со други 
МСР, не сите прашања се релевантни за секој ре-
визорски ангажман и листата не се смета за комп-
летна. Покрај тоа, ревизорот може да ги разгледу-
ва тие прашања по редослед кој е различен од 
оној прикажан подолу. 
 
Делокруг на ревизорскиот ангажман 
 
Ревизорот може да ги разгледа следните праша-
ња кога го воспоставува делокругот на ревизор-
скиот ангажман: 
•  Рамката за финансиско известување врз осно-

ва на која биле подготвени финансиските из-
вештаи кои треба да се ревидираат, вклучу-
вајќи ја секоја потреба за усогласување кон 
друга рамка за финансиско известување. 

•  Специфични барања на дејноста за известу-
вањето, како на пример, извештаи наложени 
од регулаторите на дејноста. 

•  Очекуваната покриеност со ревизијата, вклу-
чувајќи го и бројот и локациите на компоненти-
те кои треба да бидат вклучени. 

•  Природата на контролните односи помеѓу ма-
тичното претпријатие и неговите компоненти 
кои определувааат како групата да биде кон-
солидирана. 

•  Степенот до кој компонентите се ревидирани 
од други ревизори. 

•  Природата на деловните сегменти кои треба 
да бидат ревидирани, вклучувајќи ја потреба-
та за специјализирано знаење. 

•  Валутата во која треба да се известува, вклу-
чувајќи и каква било потреба за преведување 
во друга валута на ревидираните финансиски 
извештаи. 

•  Потребата за законска ревизија на самостојни 
финансиски извештаи покрај ревизијата за це-
ли на консолидација. 
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•  Достапноста на работата на интерните реви-
зори и степенот до кој ревизорот може потен-
цијално да се потпре на таквата работа. 

•  Користењето на услужни организации од стра-
на на ентитетот и како ревизорот може да при-
бави докази кои се однесуваат на дизајнот 
или работењето на контролите извршени од 
нив. 

•  Очекуваната употреба на ревизорски докази 
прибавени во претходни ревизии, на пример, 
ревизорски докази кои се однесуваат на по-
стапките на проценка на ризик и тестовите на 
контроли. 

•  Ефектот на информационата технологија врз 
ревизорските постапки, вклучувајќи ја достап-
носта на податоци и очекуваната употреба на 
ревизорски техники поддржани од компјутери. 

•  Координацијата на очекуваната покриеност и 
временскиот распоред на ревизорската рабо-
та со проверките на меѓупериодски финанси-
ски информации и ефектот на информациите 
прибавени за време на таквите проверки врз 
ревизијата. 

•  Разгледувањето на прашања кои може да 
влијаат на ревизијата заедно со персоналот 
на фирмата одговорен за извршување на дру-
ги услуги на ентитетот. 

•  Расположивоста на персоналот и податоците 
на клиентот. 

 
Цели на известување, временски распоред на 
ревизијата и потребните комуникации 
 
Ревизорот може да ги разгледа следните праша-
ња кога ги утврдува целите на известување на ан-
гажманот, временскиот распоред на ревизијата и 
природата на потребните комуникации: 
•  Распоредот на ентитетот за известување, како 

што се меѓупериодски и финални фази. 
•  Организирањето на состаноци со менаџмен-

тот и оние кои се одговорни за управување за 
да се разгледаат природата, обемот и вре-
менскиот распоред на ревизорската работа. 

•  Дискусија со менаџментот и оние кои се одго-
ворни за управување, за очекуваниот вид и 
временски распоред на извештаите кои треба 
да бидат издадени и други комуникации, пис-
мени и усмени, вклучувајќи го ревизорскиот 
извештај, писмата до менаџментот и комуни-
кации до оние кои се одговорни за управува-
ње. 

•  Дискусија со менаџментот за очекуваните ко-
муникации за статусот на ревизорската рабо-
та во текот на ангажманот и очекуваниот ис-
ход како резултат на ревизорските постапки. 

•  Комуникација со ревизори на компоненти, за 
очекуваните видови и временски распоред на 
извештаи кои треба да бидат издадени и дру-
ги комуникации во врска со ревизијата на ком-
поненти. 

•  Очекуваната природа и временски распоред 
на комуникацијата помеѓу членовите на тимот 
на ангажманот, вклучувајќи ја и природата и 
временскиот распоред на состаноците на ти-
мот и временскиот распоред на проверката на 
извршената работа. 

•  Дали постојат некои други очекувани комуни-
кации со трети странки, вклучувајќи и законски 
или договорни одговорности за известување 
кои произлегуваат од ревизијата. 

Насочување на ревизијата 
 
Ревизорот може да ги разгледува следните пра-
шања кога ја поставува насоката на ревизијата: 
•  Во однос на материјалноста: 

o Поставување на материјалноста за цели-
те на планирање. 

o Поставување и соопштување на матери-
јалноста за ревизори на компоненти. 

o Повторно разгледување на материјално-
ста како што се извршуваат ревизорските 
постапки во текот на ревизијата. 

o Идентификување на материјални компо-
ненти и салда на сметки. 

•  Области на ревизија каде постои повисок ри-
зик од материјално погрешно прикажување. 

•  Влијанието на проценетиот ризик од матери-
јално погрешно прикажување на ниво на вкуп-
ниот финансиски извештај, врз насочувањето, 
надзорот и проверката. 

•  Избор на тимот на ангажманот (вклучувајќи, 
каде што е неопходно, проверувач на контро-
лата на квалитетот на ангажманот) и доделу-
вање на ревизорската работа на членовите на 
тимот, вклучувајќи го и назначувањето на со-
одветно искусни членови во области каде мо-
же да постои повисок ризик од материјално 
погрешно прикажување. 

•  Буџетирање на ангажманот, вклучувајќи го и 
разгледувањето да се остави соодветна коли-
чина на време за области каде може да по-
стои повисок ризик од материјално погрешно 
прикажување. 

•  Начинот на кој ревизорот им ја нагласува на 
членовите на тимот потребата да го сочуваат 
испитувачкиот ум и да применуваат професи-
онален скептицизам при собирањето и оцену-
вањето на ревизорските докази. 

•  Резултати од претходни ревизии кои вклучу-
вале оценување на оперативната ефектив-
ност на интерната контрола, вклучувајќи ја и 
природата на идентификуваните слабости и 
преземеното дејствие за да се разгледаат 
истите. 

•  Доказ за посветеност на менаџментот на ди-
зајнот и работењето на цврста интерна кон-
трола, вклучувајќи и доказ за соодветна доку-
ментација за таквата интерна контрола. 

•  Обемот на трансакции, кој може да одреди да-
ли за ревизорот е поефикасно да се потпира 
на интерната контрола. 

•  Важноста која и се припишува на интерната 
контрола низ целиот ентитет за успешното 
функционирање на деловното работење. 

•  Значајни деловни случувања кои влијаат на 
ентитетот, вклучувајќи и промени во информа-
ционата технологија и деловните процеси, 
промени на клучниот менаџмент и стекнува-
ња, спојувања и отуѓувања. 

•  Значајни случувања во дејноста, како на при-
мер промени во регулативите на дејноста и 
нови барања за известување. 

•  Значајни промени во рамката за финансиско 
известување, како на пример промени во сме-
тководствените стандарди. 

•  Други значајни релевантни случувања, како на 
пример промени во правното опкружување 
кои влијаат на ентитетот. 
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Меѓународниот стандард за ревизија (МСР) 315, 
Разбирање за ентитетот и неговото опкружу-
вање и проценка на ризиците од материјално по-
грешно прикажување, треба да се чита во кон-
текст на Предговорот на Меѓународните стан-
дарди за контрола на квалитетот, ревизија, 
уверување и поврзани услуги, којшто ја определу-
ва примената и важењето на МСР.  
 
Вовед 
 
1. Целта на овој меѓународен стандард за ре-

визија (МСР) е да воспостави стандарди и 
да обезбеди упатство во врска со стекнува-
њето на разбирање за ентитетот и неговото 
опкружување, вклучувајќи ја и неговата ин-
терна контрола, како и во врска со процен-
ката на ризиците од материјално погрешно 
прикажување кај ревизијата на финансиски-
те извештаи. За важноста на проценката на 
ризикот од страна на ревизорот како основа 
за понатамошните ревизорски постапки е 
дискутирано во објаснувањето на ревизор-
скиот ризик во МСР 200, Цели и општи 
принципи кои управуваат со ревизијата на 
финансиските извештаи.  

 
2. Ревизорот треба да стекне разбирање за 

ентитетот и неговото опкружување, 
вклучувајќи ја и неговата интерна кон-
трола, коешто е достатно за идентифику-
вање и проценка на ризиците од матери-
јално погрешно прикажување на финан-
сиските извештаи, било како резултат на 
измама или на грешка, како и достатно 
за обликување и извршување на поната-
мошни ревизорски постапки. МСР 500, 
Ревизорски докази, бара ревизорот да ги 
користи тврдењата во достатни детали за 

да формира основа за проценката на ризи-
ците од материјално погрешно прикажува-
ње и обликот и извршувањето на поната-
мошните ревизорски постапки. Овој МСР 
бара ревизорот да направи проценки на ри-
зикот на ниво на финансиските извештаи и 
на ниво на тврдењата врз основа на соод-
ветно разбирање за ентитетот и неговото 
опкружување, вклучувајќи ја и неговата ин-
терна контрола. МСР 330, Постапките на 
ревизорот како одговор на проценетите 
ризици, ја објаснува одговорноста на реви-
зорот да ги определи сеопштите одговори и 
да обликува и изврши понатамошни реви-
зорски постапки чијашто природа, времен-
ски распоред и обем ќе бидат одговори на 
проценките на ризикот. Барањата и упат-
ството на овој МСР треба да се применува-
ат заедно со барањата и упаството дадено 
во другите МСР. Поконкретно, за поната-
мошно упатство во врска со одговорноста 
на ревизорот да ги процени ризиците од 
материјално погрешно прикажување како 
резултат на измама се дискутира во МСР 
240, Одговорност на ревизорот да ја земе 
предвид измамата во ревизијата на фи-
нансиските извештаи. 

 
3. Следното претставува преглед на барања-

та на овој стандард:  
•  Постапки за проценка на ризикот и изво-

ри на информации за ентитетот и него-
вото опкружување, вклучувајќи ја и него-
вата интерна контрола. Овој дел ги об-
јаснува ревизорските постапки коишто ре-
визорот треба да ги изврши за да го стек-
не разбирањето за ентитетот и неговото 
опкружување, вклучувајќи ја и неговата 
интерна контрола (постапки за проценка 
на ризикот). Исто така, тој бара дискусија 
помеѓу членовите на тимот на ангажманот 
за подложноста на финансиските изве-
штаи на ентитетот на материјално по-
грешно прикажување.  

•  Разбирање за ентитетот и неговото 
опкружување, вклучувајќи ја и неговата 
интерна контрола. Овој дел бара ревизо-
рот да разбере одредени аспекти на енти-
тетот и неговото опкружување, како и ком-
понентите на неговата интерна контрола, 
за да ги идентификува и процени ризици-
те од материјално погрешно прикажува-
ње. 

•  Проценка на ризиците од материјално 
погрешно прикажување. Овој дел бара 
ревизорот да ги идентификува и процени 
ризиците од материјално погрешно прика-
жување на ниво на финансиските изве-
штаи и на ниво на тврдењата. Ревизорот: 

o Идентификува ризици преку разг-
ледување на ентитетот и неговото 
опкружување, вклучувајќи ги и ре-
левантните контроли, како и преку 
разгледување на класите на 
трансакции, салдата на сметките 
и обелоденувањата во финанси-
ските извештаи;  

o Ги поврзува идентификуваните 
ризици со она што би можело да 
тргне наопаку на ниво на тврде-
ња; и 

o Ја разгледува значајноста и веро-
јатноста на ризиците. 



o Овој дел исто така бара и ревизо-
рот да определи дали кои било од 
проценетите ризици се значајни 
ризици кои бараат посебно реви-
зорско разгледување или пак ри-
зици за коишто суштинските по-
стапки сами по себе нема да обез-
бедат достатни соодветни реви-
зорски докази. Ревизорот треба 
да го оцени обликот на контроли-
те на ентитетот, вклучувајќи ги и 
релевантните контролни активно-
сти, над ваквите ризици и да опре-
дели дали истите биле имплемен-
тирани. 

•  Комуницирање со оние кои се одговорни 
за управувањето и раководењето. Овој 
дел ги покрива прашањата во врска со ин-
терната контрола коишто ревизорот им ги 
соопштува на оние кои се одговорни за 
управувањето и раководењето. 

•  Документација. Овој дел воспоставува 
поврзани барања за документација.  

 
4. Стекнувањето на разбирање за ентитетот и 

неговото опкружување претставува суштин-
ски аспект на извршувањето на ревизијата 
во согласност со МСР. Поконкретно, тоа 
разбирање воспоставува рамка за посочу-
вање во рамките на којашто ревизорот ја 
планира ревизијата и користи професио-
нално расудување за проценка на ризиците 
од материјално погрешно прикажување на 
финансиските извештаи и одговарање на 
тие ризици во текот на ревизијата, како на 
пример кога: 

•  Ја определува материјалноста и оценува 
дали расудувањето за материјалноста 
останува соодветно со напредувањето на 
ревизијата; 

•  Ја разгледува соодветноста на изборот и 
примената на сметководствените полити-
ки, како и адекватноста на обелоденува-
њата во финансиските извештаи; 

•  Идентификува подрачја каде што може да 
биде потребно посебно ревизорско разг-
ледување, на пример, трансакции со повр-
зани странки, соодветноста на користење-
то на претпоставката за континуитет од 
страна на менаџментот или разгледување 
на деловната цел на трансакциите; 

•  Развивање на очекувања кои ќе се кори-
стат при извршувањето на аналитичките 
постапки; 

•  Обликување и извршување на поната-
мошни ревизорски постапки за намалува-
ње на ревизорскиот ризик на прифатливо 
ниско ниво; и 

•  Оценка на достатноста и соодветноста на 
добиените ревизорски докази, како што е 
соодветноста на претпоставките и на ус-
мените и писмените изјави на менаџмен-
тот.  

 
5. Ревизорот користи професионално расуду-

вање за да го определи обемот на разбира-
њето коешто му е потребно за ентитетот и 
негвото опкружување, вклучувајќи ја и него-
вата интерна контрола. Примарното разгле-
дување на ревизорот е дали разбирањето 
коешто е стекнато е достатно за проценка 
на ризиците од материјално погрешно при-
кажување на финансиските извештаи и за 
обликување и извршување на понатамошни 

ревизорски постапки. Длабочината на сеоп-
штото разбирање коешто му е потребно на 
ревизорот при извршувањето на ревизијата 
е помало од она коешто го поседува менаџ-
ментот при раководењето со ентитетот. 

 
Постапки за проценка на ризикот и извори на 
информации за ентитетот и неговото опкружу-
вање, вклучувајќи ја и неговата интерна кон-
трола 
 
6. Стекнувањето на разбирање за ентитетот и 

неговото опкружување, вклучувајќи ја и не-
говата интерна контрола, претставува кон-
тинуиран, динамичен процес на собирање, 
ажурирање и анализирање на информации 
во текот на ревизијата. Како што е опишано 
во МСР 500, ревизорските постапки за стек-
нување на разбирање се посочени како 
,,постапки за проценка на ризикот‘‘ бидејќи 
некои од информациите коишто се добиени 
преку извршувањето на ваквите постапки 
ревизорот може да ги користи како ревизор-
ски докази за поткрепување на проценките 
на ризиците од материјално погрешно при-
кажување. Покрај тоа, кога ги извршува по-
стапките за проценка на ризикот, ревизорот 
може да прибави ревизорски докази за кла-
си на трансакции, салда на сметки или обе-
лоденувања и поврзани тврдења и за опе-
ративната ефективност на контролите, дури 
и кога ваквите ревизорски постапки не биле 
конкретно планирани како суштински по-
стапки или како тестови на контрола. Исто 
така, ревизорот може да избере да ги извр-
шува суштинските постапки или тестовите 
на контрола истовремено со постапките за 
проценка на ризикот затоа што е ефикасно 
да направи така. 

 
Постапки за проценка на ризикот 
 
7. Ревизорот треба да ги изврши следните 

постапки за проценка на ризикот за да 
стекне разбирање за ентитетот и негово-
то опкружување, вклучувајќи ја и негова-
та интерна контрола: 
(а) Распрашување на менаџментот и на 

други лица во рамките на ентитетот; 
(б) Аналитички постапки; и 
(в) Набљудување и инспекција. 
Од ревизорот не се бара да ги изврши сите 
постапки за проценка на ризикот коишто се 
опишани погоре за секој аспект на разбира-
њето опишан во точка 20. Сепак, ревизорот 
ги ивршува сите постапки за проценка на 
ризикот во текот на стекнувањето на по-
требното разбирање. 

 
8. Покрај тоа, ревизoрот извршува и други ре-

визорски постапки кога добиените инфор-
мации може да помогнат за идентификува-
ње на ризиците од материјално погрешно 
прикажување. На пример, ревизорот може 
да размисли да го распраша екстерниот 
правен советник на ентитетот или експер-
тите за проценка кои ги користел ентитетот. 
Проверката на информациите добиени од 
надворешни извори како што се извештаи 
од аналитичари, банки или агенции за 
оценка на рејтингот; трговски и економски 
списанија; или пак регулативни или финан-
сиски публикации може исто така да биде 
корисна при добивањето на информации за 
ентитетот. 



9. Иако повеќето информации коишто ревизо-
рот ги добива преку распрашување може 
да бидат добиени од менаџментот и оние 
кои се одговорни за финансиското известу-
вање, сепак распрашувањето на други лица 
во рамките на ентитетот, како што е произ-
водствениот персонал и персоналот на ин-
терната ревизија, како и на други вработе-
ни со различни нивоа на овластување може 
да биде корисно во тоа што на ревизорот 
му обезбедува поинаква перспектива при 
идентификувањето на ризиците од матери-
јално погрешно прикажување. Кога ги опре-
делува другите лица во рамките на ентите-
тот на коишто може да ги насочи распрашу-
вањата, како и обемот на тие распрашува-
ња, ревизорот разгледува кои информации 
може да бидат добиени, а коишто му пома-
гаат на ревизорот при идентификувањето 
на ризиците од материјално погрешно при-
кажување. На пример: 
•  Распрашувањата насочени кон оние кои 

се одговорни за управувањето може да 
му помогнат на ревизорот да го разбере 
опкружувањето во коешто се подготву-
ваат финансиските извештаи. 

•  Распрашувањата насочени кон персона-
лот на интерната ревизија може да се 
однесуваат на нивните активности во 
врска со обликот и ефективноста на ин-
терната контрола на ентитетот и дали 
менаџментот задоволително одговорил 
на кои било наоди од тие активности. 

•  Распрашувањата на вработените вклу-
чени во иницирањето, обработката или 
евидентирањето на сложени или невоо-
бичаени трансакции може да му помог-
нат на ревизорот во оценката на соод-
ветноста на изборот и примената на из-
весни сметководствени политики. 

•  Распрашувањата насочени кон вна-
трешниот правен советник може да се 
однесуваат на прашања како што се 
судски спорови, усогласеност со закони 
и прописи, знаење за измама или сом-
невана измама којашто влијае врз енти-
тетот, гаранции, пост-продажни обврски, 
аранжмани (како што се заеднички вло-
жувања) со деловни партнери и значе-
њето на договорните услови. 

•  Распрашувањата насочени кон марке-
тиншкиот или продажниот персонал мо-
же да се однесуваат на промени во мар-
кетиншките стратегии на ентитетот, про-
дажните трендови или договорните 
аранжмани со неговите купувачи. 

 
10. Аналитичките постапки може да бидат ко-

рисни при идентификувањето на постоење-
то на невообичаени трансакции или наста-
ни, како и износи, коефициенти и трендови 
кои може да укажат на прашања кои имаат 
импликации врз финансиските извештаи и 
ревизијата. Кога извршува аналитички по-
стапки како постапки за проценка на ризи-
кот, ревизорот развива очекувања за мож-
ните односи кои разумно се очекува да по-
стојат. Кога споредбата на тие очекувања 
со евидентираните износи или коефициен-
ти кои се развиени врз основа на евиденти-
раните износи ќе резултира во невообичае-
ни или неочекувани односи, ревизорот ќе ги 
разгледа тие резултати при идентификува-
њето на ризиците од материјално погрешно 

прикажување. Сепак, кога ваквите анали-
тички постапки користат податоци кои се 
собрани на високо ниво (како што често се 
случува), резултатите од тие аналитички 
постапки даваат само широко првично ука-
жување за тоа дали може да постои мате-
ријално погрешно прикажување. Следстве-
но, ревизорот ги разгледува резултатите од 
ваквите аналитички постапки заедно со 
другите информации кои се собрани при 
идентификувањето на ризиците од матери-
јално погрешно прикажување. Видете МСР 
520, Аналитички постапки, за дополнител-
но упатство за користењето на аналитички-
те постапки.  

 
11. Набљудувањето и инспекцијата може да ги 

поткрепат распрашувањата на менаџмен-
тот и на други лица, но исто така и да обез-
бедат информации за ентитетот и неговото 
опкружување. Ваквите ревизорски постапки 
вообичаено го вклучуваат следното: 
•  Набљудување на активностите и рабо-

тењето на ентитетот. 
•  Инспекција на документи (како што се 

деловни планови и стратегии), евиден-
ции, како и прирачници за интерна кон-
трола.  

•  Читање на извештаи подготвени од 
страна на менаџментот (како што се 
квартални извештаи на менаџментот и 
меѓупериодски финансиски извештаи) и 
оние кои се одговорни за управувањето 
(како што се записници од состаноците 
на одборот на директори). 

•  Посети на просториите и постројките на 
ентитетот. 

•  Следење на трансакциите низ информа-
циониот систем релевантен за финанси-
ското известување (поминувања низ*).  

 
12. Кога ревизорот планира да користи ин-

формации за ентитетот и неговото оп-
кружување кои биле добиени во прет-
ходните периоди, тогаш ревизорот треба 
да утврди дали се случиле промени кои 
може да влијаат врз релевантноста на 
ваквите информации во тековната реви-
зија. За повторните ангажмани, претходно-
то искуство на ревизорот со ентитетот при-
донесува за разбирањето на ентитетот. На 
пример, ревизорските постапки извршени 
во претходните ревизии вообичаено обез-
бедуваат ревизорски докази за организаци-
оната структура на ентитетот, деловното 
работење и контролите, како и информации 
за минатите погрешни прикажувања и дали 
истите биле исправени на навремена осно-
ва, што му помага на ревизорот при про-
ценката на ризиците од материјално по-
грешно прикажување во тековната ревизи-
ја. Сепак, ваквите информации може да 
станале нерелевантни поради промени во 
ентитетот и неговото опкружување. Ревизо-
рот прави распрашувања и извршува други 
соодветни ревизорски постапки, како што 
се поминувања низ системите, за да опре-
дели дали се случиле промени кои може да 
влијаат врз релевантноста на ваквите ин-
формации. 

                                                      
 
* Walk-troughs. (Забелешка на преведувачот). 



13. Кога се релевантни за ревизијата, ревизо-
рот исто така разгледува и други информа-
ции како што се оние кои се добиени од 
процесот на прифаќање на клиентот на ре-
визорот или продолжување на ангажманот 
или, кога е изводливо, искуството добиено 
на другите ангажмани кои се извршени за 
ентитетот, како на пример ангажманите за 
проверка на меѓупериодските финансиски 
информации. 

 
Дискусии помеѓу ревизорскиот тим 
 
14. Членовите на тимот на ангажманот треба 

да дискутираат за подложноста на фи-
нансиските извештаи на ентитетот на ма-
теријални погрешни прикажувања.  

 
15. Целта на оваа дискусија е членовите на ти-

мот на ангажманот да добијат подобро раз-
бирање за потенцијалот за материјални по-
грешни прикажувања на финансиските из-
вештаи коишто резултираат од измама или 
грешка во конкретните подрачја кои им се 
доделени, како и да разберат како резулта-
тите од ревизорските постапки коишто ги 
извршуваат може да влијаат врз другите 
аспекти на ревизијата, вклучувајќи ги и од-
луките за природата, временскиот распо-
ред и обемот на понатамошните ревизор-
ски постапки.  

 
16. Дискусијата им обезбедува можност на пои-

скусните членови на тимот на ангажманот, 
вклучувајќи го и партнерот на ангажманот, 
да ги споделат своите сознанија засновани 
на нивното познавање на ентитетот, како и 
на членовите на тимот да разменат инфор-
мации за деловните ризици1 на коишто е 
подложен ентитетот и за тоа како и каде 
финансиските извештаи може да бидат 
подложни на материјално погрешно прика-
жување. Како што бара МСР 240, особен 
акцент се става на подложноста на финан-
сиските извештаи на ентитетот на матери-
јално погрешно прикажување коешто се 
должи на измама. Дискусијата исто така ја 
покрива и примената на применливата рам-
ка за финансиско известување на фактите 
и околностите на ентитетот.  

 
17. За определување на членовите на тимот на 

ангажманот кои ќе бидат вклучени во диску-
сијата, како и кога истата ќе се случи, како и 
на обемот на дискусијата се користи про-
фесионално расудување. Во дискусијата 
вобичаено се вклучени клучните членови 
на тимот на ангажманот; сепак, не е по-
требно сите членови на тимот да имаат се-
опфатно познавање за сите аспекти на ре-
визијата. Обемот на дискусијата е под вли-
јание на улогите, ускуството и потребите од 
информации на членовите на тимот на ан-
гажманот. Кај ревизија која се извршува на 
повеќе локации, на пример, може да има 
повеќекратни дискусии кои ги вклучуваат 
клучните членови на тимот на ангажманот 
на секога значајна локација. Друг фактор 
кој треба да се разгледа при планирањето 
на дискусиите е дали да се вклучат и екс-
пертите кои се назначени во тимот на ан-

                                                      
 
1 Види точка 30.  

гажманот. На пример, ревизорот може да 
утврди дека во тимот на ангажманот е по-
требно да се вклучи професионалец кој по-
седува специјалистички информавионо тех-
нолошки (ИТ)2 или други вештини и оттука 
да го вклучи тој поединец во дискусијата. 

 
18. Како што бара МСР 200, ревизорот планира 

и ја извршува ревизијата со став на профе-
сионален скептицизам. Дискусијата помеѓу 
членовите на тимот на ангажманот ја нагла-
сува потребата да се одржува професио-
налниот скептицизам во текот на целиот 
ангажман, да се внимава на информации 
или други услови кои укажуваат дека може-
би се случило материјално погрешно прика-
жување кое се должи на измама или гре-
шка, како и да се биде ригорозен во просле-
дувањето на ваквите индикации. 

 
19. Во зависност од околностите на ревизијата, 

може да се јават и понатамошни дискусии 
за да се олесни континуираната размена на 
информации помеѓу членовите на тимот на 
ангажманот во врска со подложноста на 
финансиските извештаи на ентитетот на 
материјални погрешни прикажувања. Целта 
е членовите на тимот на ангажманот да ги 
соопштат и споделат информациите кои ги 
добиле во текот на ревизијата, а коишто 
може да влијаат врз проценката на ризици-
те од материјално погрешно прикажување 
коешто се должи на измама или грешка или 
ревизорските постапки извршени за покри-
вање на ризиците. 

 
Разбирање за ентитетот и неговото опкружува-
ње, вклучувајќи ја и неговата интерна контро-
ла 
 
20. Разбирањето на ревизорот за ентитетот и 

неговото опкружување е составено од раз-
бирање за следните аспекти: 
(а) Факторите во дејноста, регулативните 

фактори и други надворешни фактори, 
вклучувајќи ја и применливата рамка за 
финансиско известување.  

(б) Природата на ентитетот, вклучувајќи го 
и изборот и примената на сметководс-
твените политики од страна на ентите-
тот. 

(в) Целите и стратегиите и поврзаните де-
ловни ризици кои може да резултираат 
во материјално погрешно прикажување 
на финансиските извештаи.  

(г) Мерењето и проверката на финанси-
ската успешност на ентитетот. 

(д) Интерната контрола. 
Додаток 1 содржи примери на прашања ко-
ишто ревизорот може да ги разгледа при 
стекнувањето на разбирање за ентитетот и 
неговото опкружување во врска со катего-
риите од (а) до (д) погоре. Додаток 2 содр-
жи детално објаснување на компонентите 
на интерната контрола.  

                                                      
 
2 Информационата технологија (ИТ) вклучува автоматизи-
рани средства за иницирање, обработка, сочувување и со-
општување на информации и вклучува уреди за евиденти-
рање, комуникациски системи, компјутерски системи (вклу-
чувајќи и хардверски и софтверски компоненти и податоци), 
како и други електронски уреди. 



21. Природата, временскиот распоред и обемот 
на постапките за проценка на ризикот кои-
што ќе бидат извршени зависи од околно-
стите на ангажманот како што се големина-
та и сложеноста на ентитетот и искуството 
на ревизорот со истиот. Покрај тоа, иденти-
фикувањето на значајни промени кај кој би-
ло од горенаведените аспекти на ентитетот 
во однос на претходните периоди е особе-
но важно при стекнувањето на достатно 
разбирање за ентитетот за да се идентифи-
куваат и проценат ризиците од материјално 
погрешно прикажување.  

 
Фактори во дејноста, регулативни фактори 
и други надворешни фактори, вклучувајќи ја и 
применливата рамка за финансиско известу-
вање 
 
22. Ревизорот треба да стекне разбирање за 

релевантните фактори во дејноста, регу-
лативни фактори и други надворешни 
фактори, вклучувајќи ја и применливата 
рамка за финансиско известување. Овие 
фактори вклучуваат услови во дејноста, ка-
ко на пример конкурентното опкружување, 
односите со добавувачите и купувачите и 
технолошкиот развој; регулативното опкру-
жување ги опфаќа и, помеѓу останатите 
прашања, применливата рамка за финанси-
ско известување, правното и политичкото 
опкружување, еколошките барања коишто 
влијаат врз дејноста и ентитетот; како и 
други надворешни фактори како што се оп-
штите економски услови. Видете во МСР 
250, Разгледување на законите и прописи-
те во ревизијата на финансиските изве-
штаи, за дополнителни барања во однос 
на правната и регулативната рамка примен-
лива на ентитетот и дејноста.  

 
23. Дејноста во којашто ентитетот работи може 

да предизвика одредени ризици од матери-
јално погрешно прикажување коишто произ-
легуваат од природата на деловното рабо-
тење или степенот на регулативата. На 
пример, долгорочните договори може да 
вклучуваат значајни проценки на приходите 
и трошоците коишто предизвикуваат ризи-
ци од материјално погрешно прикажување. 
Во ваквите случаи, ревизорот разгледува 
дали тимот на ангажманот вклучува члено-
ви со достатно релевантно знаење и искус-
тво. 

 
24. Законодавните и регулативните барања че-

сто ја определуваат применливата рамка за 
финансиско известување којашто треба да 
ја користи менаџментот при подготвување-
то на финансиските извештаи на ентитетот. 
Во повеќето случаи, применливата рамка 
за финансиско известување ќе биде онаа 
којашто и припаѓа на јурисдикцијата во која-
што е регистриран или работи ентитетот и 
во којашто е базиран ревизорот, а ревизо-
рот и ентитетот ќе имаат заедничко разби-
рање за таа рамка. Во некои случаи може 
да не постои локална рамка за финансиско 
известување, во којшто случај изборот на 
ентитетот ќе биде управуван со локалната 
практика, практиката во дејноста, потреби-
те на корисниците или други фактори. На 
пример, конкурентите на ентитетот може да 
ги применуваат Меѓународните стандарди 

за финансиско известување (МСФИ) и енти-
тетот може да утврди дека МСФИ се исто 
така содветни за неговите барања за фи-
нансиско известување. Ревизорот разгледу-
ва дали локалните прописи одредуваат из-
весни барања за финансиско известување 
за дејноста во којашто работи ентитетот, 
бидејќи финансиските извештаи може да 
бидат материјално погрешно прикажани во 
контекстот на применливата рамка за фи-
нансиско известување доколку менаџмен-
тот не успее да ги подготви финансиските 
извештаи во согласност со ваквите пропи-
си. 

 
Природата на ентитетот 
 
25. Ревизорот треба да стекне разбирање за 

природата на ентитетот. Природата на ен-
титетот се однесува на работењето на ен-
титетот, неговата сопственост и управува-
њето, видовите на вложувања коишто ги 
прави и коишто планира да ги направи, на-
чинот на којшто е структуиран ентитетот и 
како е финансиран. Разбирањето за приро-
дата на ентитетот му овозможува на реви-
зорот да ги разбере класите на трансакции, 
салдата на сметки и обелоденувањата кои-
што треба да се очекуваат во финансиски-
те извештаи. 

 
26. Ентитетот може да има сложена структура 

со подружници или други компоненти на по-
веќе локации. Покрај тешкотиите на консо-
лидирањето во ваквите случаи, останатите 
прашања кај сложените структури коишто 
може да предизвикаат ризици од матери-
јално погрешно прикажување вклучуваат: 
распределбата на гудвилот на деловните 
сегменти и неговото оштетување; дали вло-
жувањата се заеднички вложувања, по-
дружници или вложувања евидентирани ко-
ристејќи ја методата на главнина; како и да-
ли ентитетите со посебна намена се еви-
дентирани на соодветен начин. 

 
27. Разбирањето на сопственоста и односите 

помеѓу сопствениците и останатите лица 
или ентитети е исто така важно кога се 
определува дали трансакциите со поврза-
ните странки биле содветно идентификува-
ни и евидентирани. МСР 500, Поврзани 
странки, дава дополнително упатство за 
разгледувањата на ревизорот кои се реле-
вантни за поврзаните странки. 

 
28. Ревизорот треба да стекне разбирање за 

изборот и примената на сметководстве-
ни политики од страна на ентитетот и да 
разгледа дали тие се соодветни за него-
вото деловно работење и конзистентни 
со применливата рамка за финансиско 
известување и сметководствените поли-
тики кои се користат во релевантната 
дејност. Разбирањето ги опфаќа методите 
коишто ги користи ентитетот за евидентира-
ње на значајни и невобичаени трансакции; 
ефектот на значајните сметководствени по-
литики во контроверзни или новопројавени 
подрачја за коишто има недостиг од авто-
ритативни упатства или консензус; како и 
промените во сметководствените политики 
на ентитетот. Исто така, ревизорот ги иден-
тификува и стандардите и прописите за фи-



нансиско известување коишто се нови за 
ентитетот и разгледува кога и како ентите-
тот ќе ги усвои ваквите барања. Кога енти-
тетот го променил својот избор или метода-
та на примена на значајна сметководствена 
политика, ревизорот ги разгледува причи-
ните за промената, како и дали истата е со-
одветна и конзистентна со барањата на 
применливата рамка за финансиско изве-
стување.  

 
29. Презентирањето на финансиските изве-

штаи во согласност со применливата рамка 
за финансиско известување вклучува аде-
кватно обелоденување на материјални пра-
шања. Овие прашања се однесуваат на 
формата, уредувањето и содржината на 
финансиските извештаи и нивните при-
дружни белешки, вклучувајќи ги и, на при-
мер, користената терминологија, износот на 
дадените детали, класификацијата на ста-
вките во извештаите и основата на искажа-
ните износи. Ревизорот разгледува дали 
ентитетот има обелоденето одредено пра-
шање на соодветен начин од аспект на 
околностите и фактите за коишто ревизорот 
е свесен во даденото време. 

 
Цели и стратегии и поврзани деловни ризици 
 
30. Ревизорот треба да стекне разбирање за 

целите и стратегиите на ентитетот, како 
и за поврзаните деловни ризици коишто 
може да резултираат во материјално по-
грешно прикажување на финансиските 
извештаи. Ентитетот го спроведува своето 
деловно работење во контекст на фактори-
те во дејноста, регулативните фактори и 
останатите интерни и екстерни фактори. За 
да одговори на овие фактори, менаџментот 
на ентитетот или оние кои се одговорни за 
управувањето дефинираат цели, коишто се 
сеопшти планови за ентитетот. Стратегиите 
се оперативни пристапи со коишто менаџ-
ментот планира да ги постигне своите цели. 
Деловните ризици резултираат од значајни 
услови, настани, околности, дејствија или 
недејствувања коишто може неповолно да 
влијаат врз способноста на ентитетот да ги 
постигне своите цели и да ги изврши своите 
стратегии, или пак преку поставувањето на 
несоодветни цели и стратегии. Како што се 
менува екстерното опкружување, така и 
спроведувањето на деловното работење на 
ентитетот е исто така динамично и целите и 
стратегиите на ентитетот се менуваат со 
текот на времето. 

 
31. Деловниот ризик е поопширен отколку ризи-

кот од материјално погрешно прикажување 
на финансиските извештаи, иако го вклучу-
ва последниот. Деловниот ризик може осо-
бено да произлезе од промена или сложе-
ност, иако и од неуспехот да се препознае 
потребата од промена може исто така да 
произлезе ризик. Промената може да про-
излезе, на пример, од развивањето на нови 
производи кои може да не успеат; од неа-
декватен пазар, дури и ако е успешно раз-
виен; или пак од грешки кои може да резул-
тираат во обрски и репутациски ризик. Раз-
бирањето за деловните ризици ја зголему-
ва веројатноста за идентификување на ри-
зици од материјално погрешно прикажува-

ње. Сепак, ревизорот нема одговорност да 
ги идентификува или процени сите деловни 
ризици. 

 
32. Повеќето деловни ризици на крај имаат фи-

нансиски последици и, оттука, влијаат врз 
финансиските извештаи. Сепак, не сите де-
ловни ризици предизвикуваат ризици од 
материјално погрешно прикажување. Даден 
деловен ризик може да има непосредна 
последица за ризикот од материјално по-
грешно прикажување за класи на трансак-
ции, салда на сметки и обелоденувања на 
ниво на тврдењата или финансиските изве-
штаи како целина. На пример, деловниот 
ризик којшто произлегува од намалена база 
на корисници/купувачи поради консолида-
ција во дејноста може да го зголеми ризи-
кот од материјално погрешно прикажување 
поврзан со вреднувањето на побарувањата 
од купувачите. Меѓутоа, истиот тој ризик, 
особено во комбинација со намалена сто-
панска активност, може исто така да има и 
долгорочна последица, којашто ревизорот 
ја разгледува кога ја проценува соодветно-
ста на претпоставката за континуитет. Отту-
ка, разгледувањето на ревизорот за тоа да-
ли даден деловен ризик може да резултира 
во материјално погрешно прикажување се 
прави од аспект на околностите на ентите-
тот. Примери за услови и настани кои може 
да укажат на ризици од материјално по-
грешно прикажување се дадени во Додаток 
3. 

 
33. Вообичаено менаџментот ги идентификува 

деловните ризици и развива пристапи за 
нивно покривање. Ваквиот процес на про-
ценка на ризикот е дел од интерната кон-
трола и е објаснет во точките од 76 до 79. 

 
34. Помалите ентитети често не ги поставуваат 

своите цели и стратегии, или пак не управу-
ваат со поврзаните деловни ризици, преку 
формални планови или процеси. Во многу 
случаи може да не постои документација за 
ваквите прашања. Во ваквите ентитети, 
разбирањето на ревизорот вообичеано се 
стекнува преку распрашувања на менаџ-
ментот и набљудување на тоа како ентите-
тот одговара на ваквите прашања. 

 
Мерење и проверка на финансиската успеш-
ност на ентитетот 
 
35. Ревизорот треба да стекне разбирање за 

мерењето и проверката на финансиската 
успешност на ентитетот. Мерките за ус-
пешноста и нивната проверка му укажуваат 
на ревизорот на аспектите на успешноста 
на ентитетот за коишто менаџментот и дру-
гите сметаат дека се важни. Мерките за ус-
пешноста, без разлика дали се екстерни 
или интерни, создаваат притисоци врз ен-
титетот коишто, за возврат, може да го мо-
тивираат менаџментот да преземе дејствие 
за подобрување на деловната успешност 
или погрешно прикажување на финансиски-
те извештаи. Стекнувањето на разбирање 
за мерките за успешноста на ентитетот му 
помага на ревизорот во разгледувањето на 
тоа дали ваквите притисоци резултираат во 
дејствија на менаџментот кои можеби ги 
зголемиле ризиците од материјално по-
грешно прикажување. 



36. Треба да се прави разлика помеѓу мерење-
то и проверката на финансиската успеш-
ност на ентитетот од страна на менаџмен-
тот и надгледувањето на контролите (кое-
што е објаснето како компонента на интер-
ната контрола во точките од 96 до 99), иако 
нивните цели може да се преклопуваат. 
Меѓутоа, надгледувањето на контролите 
конкретно се однесува на ефективното ра-
ботење на интерната контрола преку разг-
ледување на информации за контролата. 
Мерењето и проверката на успешноста се 
насочени кон тоа дали деловната успеш-
ност ги исполнува целите поставени од 
страна на менаџментот (или трети странки), 
но во некои случаи показателите за успеш-
носта исто така даваат и информации кои-
што му овозможуваат на менаџментот да ги 
идентификува недостатоците на интерната 
контрола. 

 
37. Интерно генерираните информации коишто 

ги користи менаџментот за оваа цел може 
да вклучат клучни показатели за успешно-
ста (финансиски и нефинансиски), буџети, 
анализа на отстапувањата, информации по 
сегменти и извештаи за успешноста на од-
деленија, оддели или други нивоа, како и 
споредба на успешноста на ентитетот со 
онаа на конкурентите. Екстерни странки мо-
же исто така да ја мерат и проверуваат фи-
нансиската успешност на ентитетот. На 
пример, екстерните информации како што 
се извештаите на аналитичарите и агенции-
те за кредитен рејтинг може да обезбедат 
информации кои се корисни за разбирање-
то за ентитетот и неговото опкружување од 
страна на ревизорот. Ваквите извештаи че-
сто се добиваат од ентитетот кој се ревиди-
ра. 

 
38. Интерните мерки може да нагласат неоче-

кувани резултати или трендови што бара 
распрашување на други лица од страна на 
менаџментот за да се определи нивната 
причина и да се преземе корективно дејс-
твие (вклучувајќи и, во некои случаи, откри-
вање и исправање на погрешни прикажува-
ња на навремена основа). Мерките за ус-
пешноста може исто така да му укажат на 
ревизорот на ризик од материјално погреш-
но прикажување на поврзаните информа-
ции во финансиските извештаи. На пример, 
мерките за успешноста може да укажат де-
ка ентитетот има невообичаено брз пораст 
или профитабилност во споредба со други-
те ентитети во истата дејност. Ваквите ин-
формации, особено ако се комбинираат со 
други фактори како што се бонуси заснова-
ни на успешноста или стимулавно надоме-
стување, може да укажат на потенцијален 
ризик од пристрасност на менаџментот при 
подготвувањето на финансиските изве-
штаи. 

 
39. Голем дел од информациите коишто се ко-

ристат кај мерките за успешноста може да 
бидат генерирани од информациониот си-
стем на ентитетот. Доколку менаџментот 
претпостави дека податоците кои се кори-
стат за проверка на успешноста на ентите-
тот се точни без да има основа за таа прет-
поставка, може да се јават грешки кај ин-
формациите, потенцијално наведувајќи го 

менаџментот на неточни заклучоци за ус-
пешноста. Кога ревизорот планира да ги ко-
ристи мерките за успешноста за целите на 
ревизијата (на пример, за аналитички по-
стапки), ревизорот разгледува дали инфор-
мациите поврзани со проверката на успеш-
носта на ентитетот од страна на менаџмен-
тот обезбедуваат веродостојна основа и се 
достатно прецизни за ваквата цел. Доколку 
ги користи мерките за успешноста, ревизо-
рот разгледува дали тие се достатно пре-
цизни за да откријат материјални погрешни 
прикажувања.  

 
40. Помалите ентитети вообичаено немаат 

формални процеси за мерење и проверка 
на финансиската успешност на ентитетот. 
Без оглед на тоа, менаџментот сепак често 
се потпира на извесни клучни показатели 
за коишто познавањето и искуството во де-
ловното работење му сугерираат дека се 
веродостојни основи за оценка на финанси-
ската успешност и преземање на соодветно 
дејствие. 

 
Интерна контрола  
 
41. Ревизорот треба да стекне разбирање за 

интерната контрола релевантна за реви-
зијата. Ревизорот го користи разбирањето 
на интерната контрола за да идентификува 
видови на потенцијални погрешни прикажу-
вања, да ги разгледа факторите коишто 
влијаат врз ризиците од материјално по-
грешно прикажување, како и да ја обликува 
природата, временскиот распоред и обемот 
на понатамошните ревизорски постапки. 
Интерната контрола релевантна за ревизи-
јата е објаснета во точките од 47 до 53 по-
долу. Покрај тоа, длабочината на разбира-
њето е објаснета во точките од 54 до 56 по-
долу. 

 
42. Интерната контрола е процесот којшто е об-

ликуван и ефектуиран од страна на оние 
кои се одговорни за управувањето, менаџ-
ментот и останатиот персонал за обезбеду-
вање на разумно уверување за постигнува-
њето на целите на ентитетот во однос на 
веродостојноста на финансиското известу-
вање, ефективноста и ефикасноста на ра-
ботењето и усогласеноста со применливите 
закони и прописи. Следува дека интерната 
контрола е обликувана и имплементирана 
за покривање на идентификуваните делов-
ни ризици кои му се закануваат на постиг-
нувањето на која било од овие цели. 

 
43. Интерната контрола, како што е објаснето 

во овој МСР, е составена од следните ком-
поненти: 
(а) Контролното опкружување. 
(б) Процесот на проценка на ризикот на ен-

титетот. 
(в) Информациониот систем, вклучувајќи ги 

и поврзаните деловни процеси, реле-
вантен за финансиското известување, 
како и комуницирањето. 

(г) Контролните активности. 
(д) Надгледувањето на контролите. 
Додаток 2 содржи детално објаснување на 

компонентите на интерната контрола.  



44. Поделбата на интерната контрола на петте 
компоненти им обезбедува корисна рамка 
на ревизорите да разгледаат како различ-
ните аспекти на интерната контрола на ен-
титетот може да влијаат врз ревизијата. По-
делбата не мора неопходно да одразува ка-
ко ентитетот ја разгледува и имплементира 
интерната контрола. Исто така, примарното 
разгледување на ревизорот е дали и како 
одредена контрола спречува или открива и 
корегира материјални погрешни прикажува-
ња кај класи на трансакции, салда на сме-
тки или обелоденувања и нивните поврзани 
тврдења, а не нејзината класификација на 
која било одредена компонента. Следстве-
но, ревизорите може да користат поинаква 
терминологија или рамки за опишување на 
различните аспекти на интерната контрола, 
како и на нивниот ефект врз ревизијата од 
оние коишто се користени во овој МСР, под 
услов да се покриени сите компоненти опи-
шани во овој МСР. 

 
45. Начинот на којшто ќе биде обликувана и 

имплементирана интерната контрола ќе се 
разликува во зависност од големината и 
сложеноста на ентитетот. Поконкретно, по-
малите ентитети може да користат помалку 
формални начини и поедноставни процеси 
и постапки за постигнување на своите цели. 
На пример, помалите ентитети со активна 
инволвираност на менаџментт во процесот 
на финансиско известување може да нема-
ат опширни описи на сметководствените 
постапки или детални пишани политики. За 
некои ентитети, особено за многу малите 
ентитети, сопственикот-менаџер3 може да 
извршува функции коишто кај поголем ен-
титет би биле третирани како да им припа-
ѓаат на неколку од компонентите на интер-
ната контрола. Оттука, компонентите на ин-
терната контрола може да не бидат јасно 
издвоени кај помалите ентитети, но нивни-
те основни цели се подеднакво валидни. 

 
46. За целите на овој МСР, поимот „интерна 

контрола‘‘ ги вклучува сите пет компоненти 
на интерна контрола кои се наведени пого-
ре. Покрај тоа, поимот „контроли‘‘ посочува 
на една или повеќе од компонентите, или 
пак на кој било аспект на истите. 

 
Контроли релевантни за ревизијата 
 
47. Постои директен сооднос помеѓу целите на 

ентитетот и контролите коишто истиот ги 
имплементира за да обезбеди разумно уве-
рување за нивното постигнување. Целите 
на ентитетот, а оттука и контролите, се од-
несуваат на финансиското известување, 
работењето и усогласеноста; сепак, не сите 
од овие цели и контроли се релевантни за 
проценката на ризикот од страна на ревизо-
рот. 

 
48. Вообичаено, контролите кои се релевантни 

за ревизијата се однесуваат на целта на 
ентитетот за подготвување на финансиски 
извештаи за екстерни цели коишто даваат 

                                                      
 
3 Овој МСР го користи поимот ,,сопственик-менаџер‘‘ за да 
укаже на сопствениците на ентитетите кои се инволвирани 
во водењето на ентитетот на секојдневна основа.   

вистинска и објективна слика (или се пре-
зентирани објективно, од сите материјални 
аспекти) во согласност со применливата 
рамка за финансиско известување и упра-
вувањето со ризикот кој може да предизви-
ка материјално погрешно прикажување во 
тие финансиски извештаи. Дали дадена 
контрола, поединечно или пак во комбина-
ција со други, ќе биде релевантна за разг-
ледување од страна на ревизорот при про-
ценката на ризиците од материјално по-
грешно прикажување и обликувањето и из-
вршувањето на понатамошни постапки како 
одговор на проценетите ризици претставу-
ва прашање на професионално расудува-
ње на ревизорот, подложно на барањата на 
овој МСР. Кога го прави ова расудување, 
ревизорот ги разгледува околностите, при-
менливата компонента и факторите како 
што се следните: 

•  Расудувањето на ревизорот за материјал-
носта. 

•  Големината на ентитетот. 
•  Природата на деловното работење на ен-

титетот, вклучувајќи ја и неговата органи-
зација и сопственички карактеристики. 

•  Диверсифицираноста и сложеноста на ра-
ботењето на ентитетот. 

•  Применливите правни и регулативни ба-
рања.  

•  Природата и сложеноста на системите ко-
ишто се дел од интерната контрола на ен-
титетот, вклучувајќи го и користењето на 
услужни организации. 

 
49. Контролите над комплетноста и точноста на 

информациите коишто ги генерира ентите-
тот може исто така да бидат релевантни за 
ревизијата доколку ревизорот планира да 
ги користи информациите при обликување-
то и извршувањето на понатамошните по-
стапки. Претходното искуство на ревизорот 
со ентитетот и информациите добиени при 
разбирањето на ентитетот и неговото оп-
кружување и во текот на целата ревизија 
му помагаат на ревизорот при идентифику-
вањето на контролите коишто се релевант-
ни за ревизијата. Понатаму, иако интерната 
контрола се однесува на целиот ентитет 
или на која било од неговите оперативни 
единици или деловни процеси, сепак разби-
рањето на интерната контрола во однос на 
секоја од оперативните единици и деловни 
процеси на ентитетот може да не биде ре-
левантно за ревизијата. 

 
50. Меѓутоа, контролите во однос на целите на 

работењето и усогласеноста може да бидат 
релевантни за ревизијата доколку се одне-
суваат на податоци коишто ревизорот ги 
оценува или користи при примената на ре-
визорските постапки. На пример, контроли-
те кои се однесуваат на нефинансиските 
податоци коишто ревизорот ги користи во 
аналитичките постапки, како што е стати-
стиката за производството, или пак контро-
лите кои се однесуваат на откривањето на 
неусогласеност со законите и прописите ко-
ишто може да имаат директен и материја-
лен ефект врз финансиските извештаи, ка-
ко што се контролите над усогласеноста со 
законите и прописите за данок на добивка 
коишто се користат за определување на ре-
зервирањето за данок на добивка, може да 
бидат релевантни за ревизијата. 



51. Ентитетот вообичаено ќе има контроли во 
однос на целите коишто не се релевантни 
за ревизијата и, оттука, не треба да се разг-
ледаат. На пример, ентитетот може да се 
потпира на софистициран систем на авто-
матизирани контроли за обезбедување на 
ефикасно и ефективно работење (како што 
е системот на автоматизирани контроли на 
даден комерцијален авиопревозник за одр-
жување на распоредот на летовите), но тие 
контроли вообичаено нема да бидат реле-
вантни за ревизијата. 

 
52. Интерната контрола над заштитата на 

средствата од неовластено стекнување, ко-
ристење или отуѓување може да вклучува 
контроли кои се однесуваат на целите за 
финансиско известување и работење. Кога 
стекнува разбирање за секоја од компонен-
тите на интерната контрола, разгледување-
то на ревизорот на контролите за заштита 
вообичаено е ограничено на оние кои се ре-
левантни за веродостојноста на финанси-
ското известување. На пример, користење-
то на пристапни контроли, како што се ло-
зинки, кои го ограничуваат пристапот до по-
датоците и програмите коишто обработува-
ат парични исплати може да биде реле-
вантно за ревизијата на финансиските из-
вештаи. Спротивно на ова, контролите за 
спречување на прекумерното користење на 
материјалите во производството вообичеа-
но не се релевантни за ревизијата на фи-
нансиските извештаи. 

 
53. Контролите коишто се релевантни за реви-

зијата може да постојат кај која било компо-
нента на интерната контрола, а понатамош-
но објаснување за контролите кои се реле-
вантни за ревизијата е вклучено под насло-
вот на секоја компонента на интерната кон-
трола во понатамошниот текст. Покрај тоа, 
точките 113 и 115 објаснуваат извесни ри-
зици за коишто ревизорот треба да го оце-
ни обликот на контролите на ентитетот над 
ваквите ризици и да определи дали тие би-
ле имплементирани. 

 
Длабочина на разбирањето на интерната кон-
трола  
 
54. Стекнувањето на разбирање за интерната 

контрола вклучува оценка на обликот на да-
дена контрола и определување дали истата 
била имплементирана. Оценката на обли-
кот на контролата вклучува разгледување 
на тоа дали контролата, поединечно или во 
комбинација со други контроли, е во состој-
ба ефективно да спречи, или пак да открие 
и корегира, материјални погрешни прикажу-
вања. Понатамошно објаснување е содржа-
но во објаснувањето на секоја компонента 
на интерната контрола во понатамошниот 
текст. Имплементирањето на дадена кон-
трола значи дека контролата постои и дека 
ентитетот ја користи истата. Ревизорот го 
разгледува обликот на дадена контрола ко-
га определува дали да го разгледа нејзино-
то имплементирање. Неправилно обликува-
на контрола може да претставува матери-
јална слабост4 во интерната контрола на 

                                                      
 
4 Материјална слабост на интерната контрола е онаа која-
што може да има материјален ефект врз финансиските из-
вештаи.  

ентитетот и ревизорот ќе разгледа дали да 
им го соопшти ова на оние кои се одговор-
ни за управувањето и менаџментот како 
што бара точка 120. 

 
55. Постапките за проценка на ризикот за при-

бавување на ревизорски докази за обликот 
и имплементирањето на релевантните кон-
троли може да вклучат распрашување на 
персоналот на ентитетот, набљудување на 
примената на одредени контроли, инспек-
ција на документи и извештаи, како и сле-
дење на трансакции низ информавиониот 
систем релевантен за финансиското изве-
стување. Распрашувањето само по себе не 
е достатно за оценка на обликот на дадена 
контрола релевантна за ревизијата и за 
определување на тоа дали истата била 
имплементирана. 

 
56. Стекнувањето на разбирање за контролите 

на ентитетот не е достатно за да служи ка-
ко тестирање на оперативната ефективност 
на контролите, освен доколку постои нека-
ква автоматизација којашто обезбедува 
конзистентна примена на работењето на 
контролата (мануелните и автоматизирани-
те елементи на интерната контрола кои се 
релевантни за ревизијата се опишани пове-
ќе во понатамошниот текст). На пример, 
прибавувањето на ревизорски докази за 
имплементирањето на мануелна контрола 
во дадена временска точка не обезбедува 
ревизорски докази за оперативната ефе-
ктивност на контролата во друго време во 
текот на периодот којшто се ревидира. Ме-
ѓутоа, ИТ му овозможува на ентитетот да 
обработува големи обеми на податоци на 
конзистентен начин и ја подобрува способ-
носта на ентитетот да го надгледува извр-
шувањето на контролните активности и да 
постигне ефективна поделба на должности-
те по пат на имплементирање на безбед-
носни контроли во апликациите, базите на 
податоци и оперативните системи. Оттука, 
поради инхерентната конзистентност на ИТ 
обработката, извршувањето на ревизорски 
постапки за да се определи дали дадена 
автоматизирана контрола била имплемен-
тирана може да служи и како тест на опера-
тивната ефективност на таа контрола, во 
зависност од проценката на ревизорот и те-
стирањето на контролите како што се оние 
над промените на програмите. Тестовите 
на оперативната ефективност на контроли-
те се понатаму опишани во МСР 330. 

 
Карактеристики на мануелните и автоматизи-
раните елементи на интерната контрола кои 
се релевантни за проценката на ризикот од 
страна на ревизорот 
 
57. Повеќето ентитети користат ИТ системи за 

финансиско известување и оперативни це-
ли. Сепак, дури и кога ИТ се користи ек-
стензивно, сепак ќе постојат и мануелни 
елементи во системите. Рамнотежата по-
меѓу мануелните и автоматизираните еле-
менти се разликува. Во извесни случаи, 
особено кај помалите, помалку сложените 
ентитети, системите може да бидат при-
марно мануелни. Во други случаи, обемот 
на автоматизацијата може да варира со не-
кои системи кои се суштински автоматизи-



рани со неколку поврзани мануелни еле-
менти и други, дури и во рамките на истиот 
ентитет, претежно мануелни. Како резул-
тат, системот на интерна контрола на енти-
тетот веројатно ќе содржи мануелни и авто-
матизирани елементи, чиишто пак каракте-
ристики се релевантни за проценката на ри-
зикот од страна на ревизорот и понатамош-
ните ревизорски постапки кои се зановани 
на истата. 

 
58. Користењето на мануелни или автоматизи-

рани елементи во интерната контрола исто 
така влијае и врз начинот на којшто транс-
акциите се иницираат, евидентираат, обра-
ботуваат и известуваат5. Контролите кај ма-
нуелниот систем може да вклучат постапки 
како што се одобрувања и проверки на 
активности, како и усогласувања и просле-
дувања на ставки за усогласување. Алтер-
нативно, ентитетот може да користи авто-
матизирани постапки за иницирање, еви-
дентирање, обработка и известување на 
трансакции, во којшто случај евиденциите 
во електронски формат ги заменуваат хар-
тиените документи како што се налозите за 
набавка, фактурите, испратниците и повр-
заната сметководствена евиденција. Кон-
тролите во ИТ системите се составени од 
комбинација на автоматизирани контроли 
(на пример, контроли вградени во компју-
терските програми) и мануелни контроли. 
Понатаму, мануелните контроли може да 
бидат независни од ИТ, може да користат 
информации генерирани од ИТ или пак мо-
же да бидат ограничени на надгледување 
на ефективното функционирање на ИТ и 
автоматизираните контроли и на справува-
ње со отстапувањата. Кога ИТ се користи 
за иницирање, евидентирање, обработка 
или известување на трансакции, или пак на 
други финансиски податоци кои ќе бидат 
вклучени во финансиските извештаи, систе-
мите и програмите може да вклучуваат кон-
троли кои се однесуваат на кореспондирач-
ките тврдења за материјални сметки или 
пак може да бидат од клучно значење за 
ефективното функционирање на мануелни-
те контроли кои зависат од ИТ. Комбинаци-
јата на мануелните и автоматизираните 
контроли на ентитетот ќе се разликува во 
зависност од природата и сложеноста на 
користењето на ИТ од страна на ентитетот. 

 
59. Општо земено, ИТ дава потенцијални кори-

сти во однос на ефективноста и ефикасно-
ста за интерната контрола на ентитетот би-
дејќи му овозможува на ентитетот: 
•  Конзистентно да применува однапред 

дефинирани деловни правила и да из-
вршува сложени пресметки при обрабо-
тката на големи обеми на трансакции 
или податоци;  

•  Да ја подобри навременоста, достапно-
ста и точноста на информациите; 

•  Да ја олесни дополнителната анализа 
на информациите; 

                                                      
 
5 Точка 9 од Додаток 2 го дефинира иницирањето, евиден-
тирањето, обработката и известувањето како што се кори-
сти во рамките на овој МСР. 

•  Да ја зголеми способноста за надгледу-
вање на извршувањето на активностите 
на ентитетот и неговите политики и по-
стапки; 

•  Да го намали ризикот дека контролите 
ќе бидат заобиколени; и 

•  Да ја зголеми способноста за постигну-
вање на ефективна поделба на должно-
стите по пат на имплементирање на 
безбедносни контроли во апликациите, 
базите на податоци и оперативните си-
стеми. 

 
60. ИТ исто така и наметнува и ризици на ин-

терната контрола на ентитетот, вклучувајќи 
го и следното: 
•  Потпирање на системи или програми 

кои неточно обработуваат податоци, 
обработуваат неточни податоци или и 
двете. 

•  Неовластен пристап до податоци што 
може да резултира во уништување на 
податоци или неправилни промени на 
податоци, вклучувајќи го и евидентира-
њето на неовластени или непостоечки 
трансакции или пак неточно евиденти-
рање на трансакции. Особени ризици 
може да се јават кога повеќе корисници 
пристапуваат до заедничка база на по-
датоци. 

•  Можноста ИТ персоналот да добие при-
стапни привилегии коишто ги надмину-
ваат оние коишто се потребни за извр-
шување на нивните доделени должно-
сти, со тоа кршејќи ја поделбата на 
должности. 

•  Неовластени промени на податоците во 
главните датотеки. 

•  Неовластени промени на системите или 
програмите. 

•  Да не ги направат потребните промени 
на системите или прграмите. 

•  Несоодветна мануелна интервенција. 
•  Потенцијално губење на податоци или 

неможност да се пристапи до потребни-
те податоци. 

 
61. Мануелните аспекти на системите може да 

бидат попогодни каде што е потребно расу-
дување и слобода на одлучување, како на 
пример во следните околности: 
•  Големи, невообичаени или неповторли-

ви трансакции. 
•  Околности во коишто е тешко да се де-

финираат, антиципираат или предвидат 
грешките. 

•  Во променливи околности коишто бара-
ат одговор на контрола надвор од дело-
кругот на дадена постојна автоматизи-
рана контрола. 

•  При надгледувањето на ефективноста 
на автоматизираните контроли. 

 
62. Мануелните контроли ги извршуваат луѓето, 

па оттука на интерната контрола на ентите-
тот и наметнуваат одредени ризици. Ману-
елните контроли може да бидат помалку 
веродостојни отколку автоматизираните 
контроли бидејќи може полесно да бидат 
заобиколени, игнорирани, или пак надмина-
ти и тие се исто така поподложни на едно-
ставни грешки и пропусти. Оттука, не може 
да се претпостави конзистентност на при-



мената на даден елемент на мануелна кон-
трола. Мануелните системи може да бидат 
помалку погодни за следното: 
•  Висок обем на повторливи трансакции, 

или пак во ситуации каде што грешките 
коишто може да се антиципираат или 
предвидат може да бидат спречени или 
откриени со контролните параметри кои 
се автоматизирани. 

•  Контролни активности каде што конкрет-
ните начини за извршување на контро-
лата може да бидат обликувани и авто-
матизирани на адекватен начин. 

 
63. Обемот и природата на ризиците во однос 

на интерната контрола варираат во завис-
ност од природата и карактеристиките на 
информациониот систем на ентитетот. От-
тука, при разбирањето на интерната кон-
трола, ревизорот разгледува дали ентите-
тот адекватно одговорил на ризиците кои-
што произлегуваат од користењето на ИТ 
или мануелните системи по пат на воспо-
ставување на ефективни контроли. 

 
Ограничувања на интерната контрола  
 
64. Интерната контрола, без оглед на тоа колку 

е добро обликувана и колку добро работи, 
сепак на ентитетот може да му обезбеди 
само разумно уверување за постигнување 
на целите за финансиско известување на 
ентитетот. Врз веројатноста на постигнува-
њето влијаат ограничувањата кои се инхе-
рентни за интерната контрола. Тие ги вклу-
чуваат реалностите дека човечкото расуду-
вање при донесувањето на одлуки може да 
биде погрешно и дека може да се случат 
прекини во интерната контрола поради чо-
вечки пропусти, како што се едноставните 
грешки или неточности. На пример, доколку 
информатичкиот персонал на ентитетот не 
разбира потполно како системот со внесу-
вање на налози ги обработува продажните 
трансакции, тогаш може погрешно да ги об-
ликува промените на системот за обрабо-
тка на продажбите за нова производна ли-
нија. Од друга страна, ваквите промени мо-
же да бидат точно обликувани но погрешно 
разбрани од страна на поединците коишто 
го преведуваат обликот во програмски код. 
Исто така, може да се јават грешки и во ко-
ристењето на информациите генерирани со 
ИТ. На пример, автоматизираните контроли 
може да бидат така обликувани што изве-
стуваат за трансакции над определен износ 
кои треба да бидат проверени од страна на 
менаџментот, меѓутоа поединците кои се 
одговорни за спроведувањето на проверка-
та може да не ја разбираат целта на вакви-
те извештаи и, следствено, може да не ги 
проверат истите или пак да не ги испитаат 
невообичаените ставки. 

 
65. Покрај тоа, контролите може да бидат зао-

биколени по пат на заговор на две или по-
веќе лица или несоодветно надминување 
на интерната контрола од страна на менаџ-
ментот. На пример, менаџментот може да 
склучи споредни договори со купувачите со 
коишто се менуваат условите и роковите на 
стандардните купопродажни договори на 
ентитетот, што може да резултира во не-
правилно признавање на приходите. Исто 

така, проверките на уредувањето на даден 
софтверски програм коишто се обликувани 
да идентификуваат и известат за трансак-
ции кои надминуваат одредени кредитни 
лимити може да бидат надминати или онес-
пособени. 

 
66. Помалите ентитети често имаат помалку 

вработени што може да го ограничи степе-
нот до којшто е изводлива поделбата на 
должностите. Сепак, за клучните подрачја, 
дури и кај многу мал ентитет, може да биде 
изводливо да се имплементира извесен 
степен на поделба на должности или друг 
облик на несофистицирани, но ефективни 
контроли. Потенцијалот за надминување на 
контролите од страна на сопственикот-ме-
наџер зависи во голем степен од контрол-
ното опкружување и, особено, ставот на 
сопственикот-менаџер во однос на значе-
њето на интерната контрола.  

 
Контролно опкружување 
 
67. Ревизорот треба да стекне разбирање за 

контролното опкружување. Контролното 
опкружување ги вклучува функциите на 
управувањето и раководењето, како и ста-
вовите, свесноста и дејствијата на оние кои 
се одговорни за управувањето и раководе-
њето во врска со интерната контрола на ен-
титетот и нејзиното значење во ентитетот. 
Контролното опкружување го определува 
тонот на организацијата, влијаејќи врз кон-
тролната свест на нејзините луѓе. Тоа е ос-
новата за ефективна интерна контрола, 
обезбедувајќи дисциплина и структура. 

 
68. Примарната одговорност за спречувањето и 

откривањето на измамата и грешката лежи 
како кај оние кои се одговорни за управува-
њето, така и кај менаџментот на ентитетот. 
Кога го оценува обликот на контролното оп-
кружување и определува дали истото било 
имплементирано, ревизорот разбира како 
менаџментот, со надгледување од страна 
на оние кои се одговорни за управувањето, 
има создадено и одржува култура на чес-
ност и етичко однесување и има воспоста-
вено соодветни контроли за спречување и 
откривање на измама и грешка во рамките 
на ентитетот. 

 
69. Кога го оценува обликот на контролното оп-

кружување на ентитетот, ревизорот ги разг-
ледува следните елементи и како тие се ин-
корпорирани во процесите на ентитетот: 
(а) Пренесување и спроведување на инте-

гритет и етички вредности – суштински 
елементи коишто влијаат врз ефективн-
ста на обликот, администрирањето и 
надгледувањето на контролите. 

(б) Посветеност на компетентност – разгле-
дување на нивоата на компетентност за 
одредени работни места од страна на 
менаџментот и како тие нивоа се преве-
дуваат во потребни вештини и знаење. 

(в) Учествo од страна на оние кои се одго-
ворни за управувањето – независност од 
менаџментот, нивното искуство и репу-
тација, степенот на нивната инволвира-
ност и надзор над активностите, инфор-
мациите коишто ги добиваат, степенот 
до којшто се покренуваат и проследува-



ат тешки прашања со менаџментот и 
нивната интеракција со интерните и ек-
стерните ревизори.  

(г) Филозофија и оперативен стил на ме-
наџментот – пристапот на менаџментот 
кон преземањето и управувањето со де-
ловните ризици, како и ставовите и дејс-
твијата на менаџментот во однос на фи-
нансиското известување, обработката на 
информациите и сметководствените 
функции и персонал. 

(д) Организациона структура – рамката во 
којашто се планираат, извршуваат, кон-
тролираат и проверуваат активностите 
на ентитетот за постигнување на негови-
те цели. 

(ѓ)    Доделување на овластувања и одговр-
ности – како се доделуваат овластува-
њата и одговорностите за оперативните 
активности и како се воспоставени ли-
ниите на одговорност и хиерархиите на 
овластувања. 

(е) Кадровски политики и практики – регру-
тирање, ориентација, обука, вреднува-
ње, советување, унапредување, надоме-
стување и корективни дејствија. 

 
70. Кога стекнува разбирање за елементите на 

контролното опкружување, ревизорот исто 
така разгледува и дали истите се импле-
ментирани. Вообичаено, ревизорот ги при-
бавува релевантните ревизорски докази 
преку комбинација на распрашувања и дру-
ги постапки за проценка на ризикот, на при-
мер, поткрепување на распрашувањата по 
пат на набљудување или инспекција на до-
кументи. На пример, преку распрашувања 
на менаџментот и вработените, ревизорот 
може да стекне разбирање за тоа како ме-
наџментот им ги соопштува на вработените 
своите гледишта за деловните практики и 
етичкото однесување. Ревизорот определу-
ва дали контролите биле имплементирани 
по пат на разгледување, на пример, дали 
менаџментот има воспоставено формален 
кодекс на однесување и дали дејствува на 
начин којшто го поддржува кодексот или 
пак ги простува кршењата на, или ги овла-
стува отстапувањата од кодексот. 

 
71. Ревизорските докази за елементите на кон-

тролното опкружување може да не бидат 
достапни во документарна форма, особено 
кај помалите ентитети каде што комуници-
рањето помеѓу менаџментот и останатиот 
персонал може да биде неформално, а се-
пак ефективно. На пример, посветеноста на 
менаџментот на етички вредности и компе-
тентност често е имплементирана преку од-
несување и став којшто го покажуваат при 
раководењето со деловното работење на 
ентитетот наместо во вид на пишан кодекс 
за однесување. Како последица, при обли-
кувањето на контролното опкружување на 
помалиот ентитет, од особено значење се 
ставовите, свесноста и дејствијата на ме-
наџментот. Покрај тоа, кога не постојат дру-
ги сопственици, улогата на оние кои се од-
говорни за управувањето често ја презема 
сопственикот-менаџер. 

 
72. Сеопштите одговорности на оние кои се од-

говорни за управувањето се признаваат во 
кодексот за практика и останатите прописи 

или упатства кои се генерирани во полза на 
оние кои се одговорни за управувањето. 
Една, но не и единствената, улога на оние 
кои се одговорни за управувањето е да ги 
урамнотежат притисоците врз менаџментот 
во однос на финансиското известување. На 
пример, основата за надоместоците на ме-
наџментот може на менаџментот да му на-
метне стрес којшто произлегува од конф-
ликтните барања за објективно известува-
ње и согледаните користи од подобрените 
резултати. Кога стекнува разбирање за об-
ликот на контролното опкружување, ревизо-
рот разгледува прашања како што се неза-
висноста на директорите и нивната способ-
ност да ги оценуваат дејствијата на менаџ-
ментот. Исто така, ревизорот разгледува и 
дали постои одбор за ревизија којшто ги 
разбира деловните трансакции на ентите-
тот и оценува дали финансиските извештаи 
даваат вистинска и објективна слика (или 
се презентирани објективно, од сите мате-
ријални аспекти) во согласност со примен-
ливата рамка за финансиско известување.  

 
73. Природата на контролното опкружување на 

ентитетот е таква што тоа има распростра-
нет ефект врз проценката на ризиците од 
материјално погрешно прикажување. На 
пример, контролите на сопственикот-мена-
џер може да го ублажат недостигот од по-
делбата на должности во мало деловно ра-
ботење, или пак активен и независен одбор 
на директори може да влијае врз филозо-
фијата и оперативниот стил на повисокиот 
менаџмент во поголемите ентитети. Оцен-
ката на ревизорот за обликот на контролно-
то опкружување на ентитетот вклучува 
разгледување на тоа дали силината на еле-
ментите на контролното опкружување коле-
ктивно дава соодветна основа за останати-
те компоненти на интерната контрола и не 
е поткопана со слабостите на контролното 
опкружување. На пример, кадровските по-
литики и практики насочени кон вработува-
њето на компетентен финансиски, сметко-
водствен и ИТ персонал може да не ја уб-
лажуваат цврстата пристрасност на врвни-
от менаџмент да ја преценува заработувач-
ката. Промените во контролното опкружува-
ње може да влијаат врз релевантноста на 
информациите добиени во претходните ре-
визии. На пример, одлуката на менаџмен-
тот да посвети дополнителни ресурси за 
обука и свесност за активностите на финан-
сиското известување може да го намали ри-
зикот од грешки во обработката на финан-
сиски информации. Алтернативно, неуспе-
хот на менаџментот да посвети достатни 
ресурси за покривање на безбедносните 
ризици презентирани со ИТ може неповол-
но да влијае врз интерната контрола по пат 
на дозволување на компјутерските програ-
ми или податоци да им се прават неправил-
ни промени или по пат на дозволување на 
обработка на неовластени трансакции. 

 
74. Постоењето на задоволително контролно 

опкружување може да претставува позити-
вен фактор кога ревизорот ги проценува ри-
зиците од материјално погрешно прикажу-
вање и, како што е објаснето во точка 5 од 
МСР 330, влијае врз природата, временски-
от распоред и обемот на понатамошните 



постапки на ревизорот. Поконкретно, тоа 
може да помогне да се намали ризикот од 
измама, иако задоволително контролно оп-
кружување не е апсолутна пречка за изма-
мата. Спротивно на ова, слабостите во кон-
тролното опкружување може да ја поткопа-
ат ефективноста на контролите и оттука да 
претставуваат негативни фактори во про-
ценката на ризиците од материјално по-
грешно прикажување од страна на ревизо-
рот, особено во врска со измамата. 

 
75. Контролното опкружување само по себе не 

спречува, или открива и корегира, матери-
јално погрешно прикажување кај класите на 
трансакции, салдата на сметките и обело-
денувањата и поврзаните тврдења. Оттука, 
кога ги проценува ризиците од материјално 
погрешно прикажување, заедно со контрол-
ното опкружување ревизорот вообичаено ги 
разгледува и ефектите на останатите ком-
поненти; на пример, надгледувањето на 
контролите и работењето на одредени кон-
тролни активности.   

 
Процесот на проценка на ризикот на ентите-
тот 
 
76. Ревизорот треба да стекне разбирање за 

процесот на ентитетот за идентификува-
ње на деловните ризици релевантни за 
целите на финансиско известување и 
одлучување за дејствијата за покривање 
на тие ризици, како и за резултатите од 
истите. Процесот се опишува како „процес 
на проценка на ризикот на ентитетот‘‘ и 
формира основа за тоа како менаџментот 
ги определува ризиците со кои ќе управува. 

 
77. Кога го оценува обликот и имплементира-

њето на процесот на проценка на ризикот 
на ентитетот, ревизорот определува како 
менаџментот ги идентификува деловните 
ризици кои се релевантни за финансиското 
известување, ја проценува значајноста на 
ризиците, ја проценува веројатноста на 
нивното случување и одлучува за дејствија-
та за управување со истите. Доколку проце-
сот за проценка на ризикот на ентитетот е 
соодветен во околностите, тогаш тој му по-
мага на ревизорот во идентификувањето на 
ризиците од материјално погрешно прика-
жување.  

 
78. Ревизорот се распрашува за деловните ри-

зици коишто менаџментот ги има иденти-
фикувано и разгледува дали тие може да 
резултираат во материјално погрешно при-
кажување. Во текот на ревизијата, ревизо-
рот може да идентификува ризици од мате-
ријално погрешно прикажување коишто ме-
наџментот не успеал да ги идентификува. 
Во ваквите случаи, ревизорот разгледува 
дали постоел основен ризик од вид којшто 
требало да биде идентификуван со проце-
сот на проценка на ризикот на ентитетот и, 
доколку е така, зошто тој процес не успеал 
да го направи тоа и дали процесот е соод-
ветен на неговите околности. Доколку, како 
резултат, ревизорот процени дека постои 
материјална слабост во процесот на про-
ценка на ризикот на ентитетот, тогаш реви-
зорот комуницира со оние кои се одговорни 
за управувањето како што бара точка 120. 

79. Кај помал ентитет, менаџментот може да 
нема формален процес на проценка на ри-
зикот како што е опишано во точка 76. За 
ваквите ентитети, ревизорот дискутира со 
менаџментот како ризиците за деловното 
работење се идентификувани од страна на 
менаџментот и како истите се покриени. 

 
Информациониот систем, вклучувајќи ги и повр-
заните деловни процеси, релевантен за финан-
сиското известување и комуницирање 
 
80. Информациониот систем релевантен за це-

лите на финансиско известување, којшто го 
вклучува сметководствениот систем, е со-
ставен од постапките и евиденциите кои-
што се воспоставени за иницирање, еви-
дентирање, обработка и известување за 
трансакциите на ентитетот (како и настани-
те и условите) и за одржување на одговор-
ност за поврзаните средства, обврски и 
главнина. 

 
81. Ревизорот треба да стекне разбирање за 

информациониот систем, вклучувајќи ги 
и поврзаните деловни процеси, релеван-
тен за финансиското известување, вклу-
чувајќи ги и следните подрачја: 
•  Класите на трансакции во работење-

то на ентитетот коишто се значајни за 
финансиските извештаи. 

•  Постапките, како во рамките на ИТ, 
така и во рамките на мануелните си-
стеми, со коишто се иницираат, еви-
дентираат, обработуваат и известува-
ат овие трансакции во финансиските 
извештаи. 

•  Поврзаната сметководствена евиден-
ција, било електронска или мануелна, 
поткрепувачките информации и кон-
кретните сметки во финансиските из-
вештаи, во врска со иницирањето, 
евидентирањето, обработката и изве-
стувањето за трансакциите.  

•  Како информациониот систем ги оп-
фаќа настаните и условите, покрај 
класите на трансакции, коишто се 
значајни за финансиските извештаи.  

•  Процесот на финансиско известува-
ње којшто се користи за подготвува-
ње на финансиските извештаи на ен-
титетот, вклучувајќи ги и значајните 
сметководствени проценки и обело-
денувања. 

 
82. Кога го стекнува ова разбирање, ревизорот 

ги разгледува постапките коишто биле ко-
ристени за пренесување на информациите 
од системите за обработка на трансакции 
во системот на главната книга или системот 
за финансиско известување. Ревизорот 
исто така стекнува разбирање и за постап-
ките на ентитетот за опфаќање на инфор-
мациите релевантни за финансиското изве-
стување за настаните и условите кои не се 
трансакции, како што е амортизацијата на 
материјални и нематеријални средства и 
промените во надоместливоста на побару-
вањата од купувачите. 

 
83. Информациониот систем на ентитетот воо-

бичаено го вклучува користењето на стан-
дардните книжења во дневникот коишто се 
потребни на повторлива основа за евиден-



тирање на трансакции како што се продаж-
бите, набавките и паричните исплати во 
главната книга, или пак за евидентирање 
на сметководствени проценки коишто пери-
одично ги прави менаџментот, како што се 
промените во проценките на ненаплатливи-
те побарувања од купувачите. 

 
84. Процесот на финансиско известување на 

ентитетот исто така го вклучува и користе-
њето на нестандардни книжења во дневни-
кот за евидентирање на неповторливи, не-
вообичаени трансакции или корекции. При-
мерите за ваквите книжења ги вклучуваат 
корекциите и книжењата при консолидаци-
јата за дадена деловна комбинација или 
отуѓување или неповторливите проценки 
како на пример оштетувањето на дадено 
средство. Кај мануелните системи на глав-
ната книга засновани на користење на хар-
тија, нестандардните книжења во дневни-
кот може да бидат идентификувани преку 
инспекција на книгите, дневниците и по-
ткрепувачката документација. Меѓутоа, кога 
за водењето на главната книга или подго-
твувањето на финансиските извештаи се 
користат автоматизирани постапки, ваквите 
книжења може да постојат само во еле-
ктронска форма и може да бидат полесно 
идентификувани преку користењето на ре-
визорски техники поддржани од компјутери. 

 
85. Подготвувањето на финансиските извештаи 

на ентитетот вклучува постапки коишто се 
обликувани за да обезбедат дека информа-
циите коишто применливата рамка за фи-
нансиско известување бара да бидат обе-
лоденети се собираат, евидентираат, обра-
ботуваат, резимираат и соодветно известу-
ваат во финансиските извештаи. 

 
86. Кога го стекнува разбирањето, ревизорот ги 

разгледува ризиците од материјално по-
грешно прикажување коишто се поврзани 
со несоодветното надминување на контро-
лите над книжењата во дневникот и контро-
лите коишто ги опкружуваат нестандардни-
те книжења во дневникот. На пример, авто-
матизираните процеси и контроли може да 
го намалат ризикот од ненамерна грешка, 
но не го елиминираат ризикот дека дадени 
поединци може несоодветно да ги надми-
нат ваквите автоматизирани процеси, на 
пример, по пат на менување на износите 
коишто автоматски се пренесуваат во глав-
ната книга или системот за финансиско из-
вестување. Понатаму, ревизорот останува 
свесен дека кога за автоматско пренесува-
ње на информациите се користи ИТ, тогаш 
може да постои малку или пак дури и да не 
постои видлив доказ за ваквата интервен-
ција во информационите системи. 

 
87. Ревизорот исто така разбира и како се раз-

решува неточната обработка на трансакци-
ите, на пример, дали постои автоматизира-
на времена датотека и како таа се користи 
од страна на ентитетот за да се обезбеди 
дека времените ставки се расчистуваат на 
навремена основа и како системските над-
минувања или заобиколувања на контроли-
те се обработуваат и евидентираат. 

88. Ревизорот стекнува разбирање за инфор-
мациониот систем на ентитетот којшто е ре-
левантен за финансиското известување на 
начин којшто е соодветен на околностите 
на ентитетот. Ова вклучува стекнување на 
разбирање за тоа како во рамките на де-
ловните процеси на ентитетот се иницираат 
трансакциите. Деловните процеси на енти-
тетот се активностите коишто се обликува-
ни за развивање, купување, произведува-
ње, продажба и дистрибуирање на произво-
дите и услугите на ентитетот; обезбедува-
ње на усогласеност со законите и прописи-
те; и евидентирање на информации, вклу-
чувајќи ги и сметководствените информа-
ции и информациите за финансиско изве-
стување.  

89. Ревизорот треба да разбере како ентите-
тот ги соопштува улогите и одговорно-
стите за финансиското известување, ка-
ко и значајните прашања поврзани со 
финансиското известување. Соопштува-
њето вклучува обезбедување на разбира-
ње за поединечните улоги и одговорности 
коишто се однесуваат на интерната контро-
ла над финансиското известување и може 
да поприми такви облици како на пример 
прирачници за политики и прирачници за 
финансиско известување. Тоа го вклучува 
степенот до којшто персоналот разбира ка-
ко нивните активности во информациониот 
систем за финансиско известување се по-
врзани со работата на другите и начините 
за известување на соодветно повисоко ни-
во во рамките на ентитетот за отстапува-
њата. Отворените канали на комуницирање 
помагаат да се обезбеди дека за отстапува-
њата ќе биде известено и по нив ќе се дејс-
твува. Разбирањето на ревизорот за кому-
ницирањето коешто се однесува на праша-
њата на финансиско известување исто така 
вклучува и комуницирање помеѓу менаџ-
ментот и оние кои се одговорни за управу-
вањето, особено одборот за ревизија, како 
и екстерните комуницирања како на пример 
оние со регулативните тела. 

 
Контролни активности 
 
90. Ревизорот треба да стекне достатно раз-

бирање за контролните активности за да 
ги процени ризиците од материјално по-
грешно прикажување на ниво на тврде-
њата и за да обликува понатамошни ре-
визорски постапки коишто се одговор на 
проценетите ризици. Контролните актив-
ности се политики и постапки коишто пома-
гаат да се обезбеди дека се спроведуваат 
директивите на менаџментот; на пример, 
дека се преземени потребните дејствија за 
покривање на ризиците кои му се заканува-
ат на постигнувањето на целите на ентите-
тот. Контролните активности, било во рам-
ките на ИТ или мануелните системи, имаат 
различни цели и се применуваат на различ-
ни организациски и функционални нивоа. 
Примерите за одредени контролни активно-
сти ги вклучуваат оние кои се однесуваат 
на следното: 
•  Овластување. 
•  Проверки на извршувањето. 
•  Обработка на информации. 
•  Физички контроли. 
•  Поделба на должности. 



91. Кога стекнува разбирање за контролните 
активности, примарната грижа на ревизорот 
е дали, и како, одредена контролна актив-
ност, поединечно или во комбинација со 
други, спречува, или открива и корегира, 
материјални погрешни прикажувања кај 
класи на трансакции, салда на сметки или 
обелоденувања. Контролните активности 
коишто се релевантни за ревизијата се 
оние за коишто ревизорот смета дека е по-
требно да стекне разбирање за да ги про-
цени ризиците од материјално погрешно 
прикажување на ниво на тврдења и за да 
обликува и изврши понатамошни ревизор-
ски постапки коишто се одговор на проце-
нетите ризици. Ревизијата не бара разбира-
ње на сите контролни активности поврзани 
со секоја значајна класа на трансакции, 
салдо на сметка и обелоденување во фи-
нансиските извештаи или со секое тврдење 
релевантно за истите. Ревизорот го нагла-
сува идентификувањето и стекнувањето на 
разбирање за контролните активности кои-
што ги покриваат подрачјата каде што ре-
визорот смета дека најверојатно ќе се јават 
материјални погрешни прикажувања. Кога 
повеќе контролни активности ја постигнува-
ат истата цел, тогаш е потребно да се стек-
не разбирање за секоја од контролните 
активности коишто се однесуваат на таа 
цел. 

92. Ревизорот го зема предвид знаењето за 
присуството или отсуството на контролни 
активности стекнато од разбирањето на 
другите компоненти на интерната контрола 
кога определува дали е потребно да посве-
ти дополнително внимание на стекнување-
то на разбирање за контролните активно-
сти. Кога разгледува дали контролните 
активности се релевантни за ревизијата, 
ревизорот ги разгледува ризиците коишто 
ги има идентификувано, а коишто може да 
предизвикаат материјално погрешно прика-
жување. Исто така, контролните активности 
се релевантни за ревизијата доколку реви-
зорот треба да ги оцени истите како што е 
објаснето во точките 113 и 115. 

 
93. Ревизорот треба да стекне разбирање за 

тоа како ентитетот има одговорено на 
ризиците коишто произлегуваат од ИТ. 
Користењето на ИТ влијае врз начинот на 
којшто се имплементирани контролните 
активности. Ревизорот разгледува дали ен-
титетот има одговорено на адекватен начин 
на ризиците коишто произлегуваат од ИТ 
по пат на воспоставување на ефективни оп-
шти ИТ контроли и апликациски контроли. 
Од перспектива на ревизорот, контролите 
над ИТ системите се ефективни кога го 
одржуваат интегритетот на информациите 
и безбедноста на податоците коишто ги 
обработуваат ваквите системи. 

 
94. Општите ИТ контроли се политики и постап-

ки коишто се однесуваат на многу аплика-
ции и го поддржуваат ефективното функци-
онирање на апликациските контроли со тоа 
што помагаат да се обезбеди континуирано 
правилно работење на информационите 
системи. Општите ИТ контроли коишто го 
одржуваат интегритетот на информациите 
и безбедноста на податоците вообичаено 
вклучуваат контроли над следното: 

•  Работењето на центарот на податоци и 
мрежата. 

•  Стекнувањето, менувањето и одржува-
њето на системскиот софтвер. 

•  Безбедност на пристапот. 
•  Стекнувањето, развојот и одржувањето 

на апликацискиот систем. 
Општо земено, тие се имплементирани за 
да се справат со ризиците коишто се посо-
чени во точка 60 погоре. 

 
95. Апликациските контроли се мануелни или 

автоматизирани постапки коишто типично 
работат на ниво на деловни процеси. Апли-
кациските контроли може да бидат превен-
тивни или детекциони по својата природа и 
се обликувани за обезбедување на интегри-
тетот на сметководствената евиденција. 
Следствено, апликациските контроли се од-
несуваат на постапките коишто се користат 
за иницирање, евидентирање, обработка и 
известување за трансакциите или другите 
финансиски податоци. Овие контроли пома-
гаат да се обезбеди дека трансакциите се 
случиле, се овластени и се потполно и точ-
но евидентирани и обработени. Примерите 
вклучуваат проверки на записите за извр-
шените промени на влезните податоци, ка-
ко и проверки на нумеричкиот редослед со 
мануелно проследување на извештаите за 
отстапувањата или исправка во точката на 
внесувањето на податоците. 

 
Надгледување на контролите 
 
96. Ревизорот треба да стекне разбирање за 

главните видови на активности коишто 
ги користи ентитетот за надгледување 
на интерната контрола над финансиско-
то известување, вклучувајќи ги и оние 
коишто се однесуваат на оние контролни 
активности коишто се релевантни за ре-
визијата, и како ентитетот иницира коре-
ктивни дејствија за своите контроли. 

97. Надгледувањето на контролите е процес за 
проценка на ефективноста на извршување-
то на интерната контрола со текот на вре-
мето. Тоа вклучува проценка на обликот и 
работењето на контролите на навремена 
основа и преземање на потребните коре-
ктивни дејствија модифицирани за проме-
ните во условите. Менаџментот го постигну-
ва надгледувањето на контролите преку 
континуирани активности, одделни оценки 
или пак комбинација и од двете. Континуи-
раните активности за надгледување често 
се вградени во нормалните повторливи 
активности на ентитетот и вклучуваат ре-
довни менаџерски и супервизорски актив-
ности. 

98. Во многу ентитети, интерните ревизори или 
персоналот којшто извршува слични функ-
ции придонесува за надгледувањето на 
активностите на ентитетот. Видете во МСР 
610, Разгледување на работата на ин-
терната ревизија, за дополнително упат-
ство. Активностите на менаџментот во од-
нос на надгледувањето може исто така да 
вклучат и користење на информации од 
преписките со екстерните странки како што 
се жалбите на купувачите и редовните ко-
ментари коишто може да укажат на пробле-
ми или да нагласат подрачја на коишто им 
е потребно подобрување. 



99. Голем дел од информациите коишто се ко-
ристат во надгледувањето може да бидат 
генерирани со информациониот систем на 
ентитетот. Доколку менаџментот претпоста-
ви дека податоците коишто се користат за 
надгледувањето се точни без да има осно-
ва за таа претпоставка, тогаш може да по-
стојат грешки во информациите, потенци-
јално наведувајќи го менаџментот на неточ-
ни заклучоци врз основа на неговите актив-
ности за надгледување. Ревизорот стекну-
ва разбирање за изворите на информации 
коишто се однесуваат на активностите за 
надгледување на ентитетот и за основата 
врз којашто менаџментот смета дека ин-
формациите се достатно веродостојни за 
дадената цел. Кога ревизорот планира да 
да ги користи информациите на ентитетот 
коишто се генерирани за активностите на 
надгледувањето, како што се извештаите 
на интерниот ревизор, тогаш ревизорот 
разгледува дали информациите обезбеду-
ваат веродостојна основа и се достатно де-
тални за целта на ревизорот.  

 
Проценка на ризиците од материјално погреш-
но прикажување 
 
100. Ревизорот треба да ги идентификува и 

процени ризиците од материјално по-
грешно прикажување на ниво на финан-
сиските извештаи, како и на ниво на твр-
дења за класи на трансакции, салда на 
сметки и обелоденувања. За оваа цел, 
ревизорот: 
•  Идентификува ризици во текот на про-

цесот на стекнување на разбирање за 
ентитетот и неговото опкружување, 
вклучувајќи ги и релевантните контроли 
коишто се однесуваат на ризиците, а по 
пат на разгледување на класите на 
трансакции, салдата на сметки и обело-
денувањата во финансиските извештаи; 

•  Ги поврзува идентификуваните ризици 
со она што би можело да не биде во ред 
на ниво на тврдењата; 

•  Разгледува дали ризиците се од таква 
големина што би можеле да резултира-
ат во материјално погрешно прикажува-
ње на финансиските извештаи; и 

•  Ја разгледува веројатноста ризиците да 
резултираат во материјално погрешно 
прикажување на финансиските изве-
штаи. 

 
101. Ревизорот ги користи информациите собра-

ни преку извршувањето на постапките за 
проценка на ризикот, вклучувајќи ги и реви-
зорските докази добиени при оценката на 
обликот на контролите и определувањето 
дали истите биле имплементирани, како ре-
визорски докази за поткрепување на про-
ценката на ризикот. Ревизорот ја користи 
проценката на ризикот за да ја определи 
природата, временскиот распоред и обемот 
на понатамошните ревизорски постапки ко-
ишто ќе бидат извршени. 

 
102. Ревизорот определува дали идентификува-

ните ризици од материјално погрешно при-
кажување се однесуваат на одредени класи 
на трансакции, салда на сметки и обелоде-
нувања и поврзаните тврдења, или пак да-
ли тие се однесуваат пораспространето на 
финансиските извештаи како целина и по-
тенцијално влијаат врз многу тврдења. Пос-

ледните ризици (ризиците на ниво на фи-
нансиски извештаи) може особено да про-
излезат од слабо контролно опкружување.  

 
103. Природата на ризиците коишто произлегу-

ваат од слабо контролно опкружување е та-
ква што тие најверојатно нема да бидат 
ограничени на одредени поединечни ризи-
ци од материјално погрешно прикажување 
кај одредени класи на трансакции, салда на 
сметки и обелоденувања. Наспроти тоа, 
слабостите како што е недостигот од компе-
тентност на менаџментот може да имаат 
пораспространет ефект врз финансиските 
извештаи и може да бараат сеопшт одговор 
од страна на ревизорот. 

 
104. Кога прави проценки на ризиците, ревизо-

рот може да ги идентификува контролите 
коишто веројатно ќе спречат, или откријат и 
корегираат, материјално погрешно прика-
жување кај одредени тврдења. Општо зе-
мено, ревизорот стекнува разбирање за 
контролите и ги поврзува истите со тврде-
њата во контекст на процесите и системите 
во коишто постојат. Ова е корисно бидејќи 
поединечните контролни активности често 
сами по себе не покриваат даден ризик. Че-
сто само повеќекратни контролни активно-
сти, заедно со останатите елементи на ин-
терната контрола, ќе бидат достатни да се 
покрие даден ризик. 

 
105. Спротивно на ова, некои контролни актив-

ности може да имаат одреден ефект врз 
дадено поединечно тврдење коешто е вгра-
дено во одредена класа на трансакции или 
салдо на сметка. На пример, контролните 
активности коишто ги има воспоставено ен-
титетот за да осигура дека неговиот персо-
нал правилно ги брои и евидентира годиш-
ниот попис на залихите се однесува директ-
но на тврдењата за постоење и комплет-
ност за салдото на сметката за залихи. 

 
106. Контролите може да бидат или директно 

или индиректно поврзани со дадено тврде-
ње. Колку што е поиндиректен односот, 
толку помалку ефективна таа контрола мо-
же да биде во спречувањето, или открива-
њето и корегирањето, на погрешните прика-
жувања кај тоа тврдење. На пример, про-
верката на прегледот на продажната актив-
ност од страна на менаџерот за продажба 
за одредени продавници по региони воби-
чаено е само индиректно поврзана со твр-
дењето за комплетност за приходите од 
продажба. Според тоа, истата може да би-
де помалку ефективна во намалувањето на 
ризикот за тоа тврдење отколку контролите 
коишто се подиректно поврзани со тоа твр-
дење, како на пример сложувањето на ис-
пратниците со фактурите. 

 
107. Разбирањето на ревизорот за интерната 

контрола може да предизвика сомневања 
во однос на можноста да се изврши ревизи-
ја на финансиските извештаи на даден ен-
титет. Загриженоста во однос на интегрите-
тот на менаџментот на ентитетот може да 
биде толку сериозна што може да предиз-
вика ревизорот да заклучи дека ризикот од 
погрешно презентирање од страна на ме-
наџментот во финансиските извештаи е 
толкав што не може да се спроведе ревизи-
ја. Исто така, загриженоста во однос на со-



стојбата и веродостојноста на евиденцијата 
на ентитетот може да предизвика ревизо-
рот да заклучи дека не е веројатно дека ќе 
бидат достапни достатни соодветни реви-
зорски докази за да се поткрепи мислење 
без резерва за финансиските извештаи. Во 
ваквите околности, ревизорот ќе размисли 
за резерва или воздржување од мислење, 
но во некои случаи единствената опција на 
ревизорот може да биде да се повлече од 
ангажманот. 

 
Значајни ризици коишто бараат посебно ре-
визорско разгледување  
 
108. Како дел од проценката на ризикот опи-

шана во точка 100, ревизорот треба да 
определи кои од идентификуваните ри-
зици, според расудувањето на ревизо-
рот, претставуваат ризици коишто бара-
ат посебно ревизорско разгледување 
(ваквите ризици се дефинирани како 
„значајни ризици‘‘). Покрај тоа, МСР 330, 
точки 44 и 51 ги опишуваат последиците од 
идентификувањето на даден ризик како 
значаен врз понатамошните ревизорски по-
стапки.  

 
109. Определувањето на значајните ризици, кои-

што се јавуваат во повеќето ревизии, прет-
ставува прашање на професионално расу-
дување на ревизорот. Кога го прави ова 
расудување, ревизорот го исклучува ефе-
ктот на идентификуваните контроли поврза-
ни со ризикот за да определи дали приро-
дата на ризикот, веројатната големина на 
потенцијалното погрешно прикажување 
вклучувајќи ја и можноста ризикот да пре-
дизвика повеќекратни погрешни прикажува-
ња, како и веројатноста ризикот да се случи 
се такви што тие бараат посебно ревизор-
ско разгледување. Рутинските, несложени 
трансакции коишто се подложни на систе-
матска обработка е помалку веројатно дека 
ќе предизвикаат значајни ризици бидејќи 
тие имаат пониски инхерентни ризици. Од 
друга страна, значајните ризици често про-
излегуваат од деловните ризици коишто 
може да резултираат во материјално по-
грешно прикажување. Кога ја разгледува 
природата на ризиците, ревизорот разгле-
дува извесен број на прашања, вклучувајќи 
ги и следните: 
•  Дали ризикот е ризик од измама. 
•  Дали ризикот се однесува на скорешни 

значајни економски, сметководствени 
или други случувања и, оттука, бара по-
себно внимание. 

•  Сложеноста на трансакциите. 
•  Дали ризикот инволвира значајни транс-

акции со поврзани странки. 
•  Степенот на субјективност при мерење-

то на финансиските информации повр-
зани со ризикот, особено оние коишто 
инволвираат широк опсег на неизвес-
ност на мерењето. 

•  Дали ризикот инволвира значајни транс-
акции коишто се надвор од нормалниот 
тек на деловното работење за тој енти-
тет или коишто на друг начин изгледаат 
невообичаени. 

 
110. Значајните ризици често се однесуваат на 

значајни нерутински трансакции и прашања 
на расудување. Нерутинските трансакции 
се трансакции коишто се невообичаени, 

или поради големината или поради приро-
дата, па оттука се случуваат и ретко. Пра-
шањата на расудување може да го вклучат 
развивањето на сметководствени проценки 
за коишто постои значајна неизвесност во 
мерењето. 

 
111. Ризиците од материјално погрешно прика-

жување може да бидат поголеми за ризици-
те коишто се однесуваат на значајните не-
рутински трансакции коишто произлегуваат 
од прашања како што се следните: 
•  Поголема интервенција од страна на 

менаџментот за определување на сме-
тководствениот третман. 

•  Поголема мануелна интервенција за со-
бирање и обработка на податоци. 

•  Сложени пресметки или сметководстве-
ни принципи. 

•  Природата на нерутинските трансакции, 
што може на ентитетот да му го отежне 
имплементирањето на ефективни кон-
троли над ризиците. . 

 
112. Ризикот од материјално погрешно прикажу-

вање може да биде поголем за ризици кои-
што се однесуваат на значајни прашања на 
расудување коишто бараат развивање на 
сметководствени проценки, произлегувајќи 
од прашања како што се следните: 
•  Сметководствените принципи за сметко-

водствените проценки или признавање-
то на приходи може да бидат подложни 
на различни толкувања. 

•  Потребното расудување може да биде 
субјективно, сложено или да бара прет-
поставки за ефектите на идните наста-
ни, на пример, расудување за објектив-
ната вредност. 

 
113. За значајните ризици, до степенот до кој-

што ревизорот веќе не го направил тоа, 
ревизорот треба да го оцени обликот на 
поврзаните контроли на ентитетот, вклу-
чувајќи ги и релевантните контролни 
активности, и да определи дали истите 
биле имплементирани. Разбирањето за 
контролите на ентитетот коишто се поврза-
ни со значајните ризици е потребно за да 
на ревизорот му обезбеди адекватни ин-
формации за развивање на ефективен ре-
визорски пристап. Менаџментот треба да 
биде свесен за значајните ризици; меѓутоа, 
ризиците коишто се однесуваат на значај-
ните нерутински прашања или прашања на 
расудување често е помалку веројатно дека 
ќе бидат предмет на рутински контроли. За-
тоа, разбирањето на ревизорот за тоа дали 
ентитетот има обликувано и имплементира-
но контроли за ваквите значајни ризици 
вклучува дали и како менаџментот одгова-
ра на ризиците и дали за покривање на ри-
зиците биле имплементирани контролни 
активности како на пример проверка на 
претпоставките од страна на повисокиот 
менаџмент или експертите, формални про-
цеси за проценки или одобрување од стра-
на на оние кои се одговорни за управува-
њето. На пример, кога постојат еднократни 
настани како на пример примање на изве-
стување за значаен судски спор, разгледу-
вањето на одговорот на ентитетот ќе вклу-
чи прашања како што е дали истото било 
посочено на соодветни експерти (како што 
е интерниот или екстерниот правен совет-
ник), дали била направена проценка за по-



тенцијалниот ефект и како се предлага да 
бидат обелоденети околностите во финан-
сиските извештаи. 

 
114. Доколку менаџментот не одговорил соод-

ветно по пат на имплементирање на кон-
троли над значајните ризици и доколку, ка-
ко резултат, ревизорот процени дека по-
стои материјална слабост кај интерната 
контрола на ентитетот, тогаш ревизорот 
треба да му го соопшти ова прашање на 
оние кои се одговорни за управувањето ка-
ко што бара точка 120. Во овие околности, 
ревизорот исто така ги разгледува и импли-
кациите врз проценката на ризикот од стра-
на на ревизорот. 

 
Ризици за коишто суштинските постапки са-
ми по себе не обезбедуваат достатни соод-
ветни ревизорски докази  
 
115. Како дел од проценката на ризикот опи-

шана во точка 100, ревизорот треба да го 
оцени обликот и да го определи импле-
ментирањето на контролите на ентите-
тот, вклучувајќи ги и релевантните кон-
тролни активности, над оние ризици за 
коишто, според расудувањето на реви-
зорот, не е можно или изводливо да се 
намалат ризиците од материјално по-
грешно прикажување на ниво на тврде-
њата на прифатливо ниско ниво со ре-
визорски докази добиени само од су-
штински постапки. Последиците од иден-
тификувањето на ваквите ризици врз пона-
тамошните ревизорски постапки се опиша-
ни во точка 25 од МСР 330. 

 
116. Разбирањето на информациониот систем 

на ентитетот релевантен за финансиското 
известување му овозможува на ревизорот 
да ги идентификува ризиците од материјал-
но погрешно прикажување коишто директно 
се однесуваат на евидентирањето на ру-
тинските класи на трансакции или салда на 
сметки и подготвувањето на веродостојни 
финансиски извештаи; тие ги вклучуваат 
ризиците од неточна или непотполна обра-
ботка. Вообичаено, ваквите ризици се одне-
суваат на значајните класи на трансакции, 
како на пример приходите, набавките и па-
ричните наплати или паричните исплати на 
ентитетот. 

 
117. Карактеристиките на рутинските секојднев-

ни деловни трансакции често дозволуваат 
високо автоматизирана обработка со мала 
или без никаква мануелна интервенција. Во 
вакви околности, може да не биде можно 
да се извршат само суштински постапки во 
врска со ризикот. На пример, во околности 
каде што значаен износ од информациите 
на ентитетот се иницираат, евидентираат, 
обработуваат или известуваат на електрон-
ски начин како на пример во интегриран си-
стем, ревизорот може да определи дека не 
е можно да се обликуваат ефективни су-
штински постапки коишто сами по себе би 
обезбедиле достатни соодветни ревизорски 
докази дека релевантните класи на транс-
акции или салда на сметки не се материјал-
но погрешно прикажани. Во ваквите случаи, 
ревизорските докази може да бидат достап-
ни само во електронска форма, а нивната 
достатност и соодветност вообичаено ќе 
зависи од ефективноста на контролите над 

нивната точност и комплетност. Понатаму, 
потенцијалот да се случи неправилно ини-
цирање или менување на информации и 
истото да не биде откриено може да биде 
поголем доколку информациите се иници-
раат, евидентираат, обработуваат или из-
вестуваат само во електронска форма и со-
одветните контроли не работат ефективно. 

 
118. Примери за ситуации каде што ревизорот 

може да открие дека е невозможно да об-
ликува ефективни суштински постапки кои-
што сами по себе обезбедуваат достатни 
соодветни ревизорски докази дека извесни 
тврдења не се материјално погрешно при-
кажани ги вклучуваат следните: 
•  Ентитет којшто го спроведува своето де-

ловно работење користејќи ИТ за иници-
рање на нарачки за набавка и испорака 
на производи врз основа на однапред 
определени правила за тоа што да се 
нарача и во колкави количества и да се 
платат поврзаните обврски кон добаву-
вачите врз основа на системски генери-
рани одлуки коишто се иницираат при 
потврдениот прием на производите и ус-
ловите за плаќање. За направените на-
рачки или примените производи не се 
генерира или води каква било друга до-
кументација, освен преку ИТ системот. 

•  Ентитет којшто им обезбедува услуги на 
корисниците преку електронски медиу-
ми (на пример, обезбедувач на Интер-
нет услуги или телекомуникациско прет-
пријатие) и користи ИТ за креирање на 
запис за услугите коишто им се обезбе-
дени на неговите корисници, ги иницира 
и обработува своите фактури за услуги-
те и автоматски ги евидентира овие из-
носи во електронската сметководствена 
евиденција којашто е дел од системот 
којшто се користи за генерирање на фи-
нансиските извештаи на ентитетот. 

 
Ревидирање на проценката на ризикот 
 
119. Проценката на ревизорот на ризиците од 

материјално погрешно прикажување на ни-
во на тврдењата е заснована на достапните 
ревизорски докази и може да се промени во 
текот на извршувањето на ревизијата со 
прибавувањето на дополнителни ревизор-
ски докази. Поконкретно, проценката на ри-
зикот може да биде заснована на очекува-
ње дека контролите работат ефективно за 
спречување, или пак откривање и корегира-
ње, на материјално погрешно прикажување 
на ниво на тврдењата. Кога ги извршува те-
стовите на контрола за да прибави реви-
зорски докази за нивната оперативна ефе-
ктивност, ревизорот може да прибави реви-
зорски докази дека контролите не работат 
ефективно во релевантни временски точки 
во текот на ревизијата. На сличен начин, 
кога ги извршува суштинските постапки ре-
визорот може да открие погрешни прикажу-
вања со износи или зачестеност коишто се 
поголеми од она што е конзистентно со 
проценките на ризикот на ревизорот. Во 
околностите каде што ревизорот ќе приба-
ви ревизорски докази од извршувањето на 
понатамошните ревизорски постапки кои-
што имаат тенденција да се спротивставу-
ваат на ревизорските докази на коишто ре-
визорот првично ја засновал проценката, 
ревизорот ќе ја ревидира проценката и ќе 



ги модификува понатамошните планирани 
ревизорски постапки на соодветен начин. 
Видете во точките 66 и 70 од МСР 330 за 
понатамошно упатство. 

 
Комуницирање со оние кои се одговорни за 
управувањето и раководењето 
 
120. Ревизорот треба да ги извести оние кои 

се одговорни за управувањето или рако-
водењето, што е можно поскоро, и на со-
одветното ниво на одговорност, за мате-
ријалните слабости во обликувањето 
или имплементирањето на интерната 
контрола коишто ги забележал ревизо-
рот. 

 
121. Доколку ревизорот идентификува ризици од 

материјално погрешно прикажување кои-
што ентитетот или не ги контролира или за 
коишто релевантната контрола не е аде-
кватна, или пак доколку според расудува-
њето на ревизорот постои материјална сла-
бост во процесот на проценка на ризикот на 
ентитетот, тогаш ревизорот треба да ги 
вклучи овие слабости на интерната контро-
ла во комуницирањето за ревизорските 
прашања кои се од интерес за управување-
то. Видете во МСР 260, Комуницирање за 
ревизорски прашања со оние кои се одго-
ворни за управувањето. 

 
Документација 
 
122. Ревизорот треба да ги документира следни-

те работи: 
(а) Дискусиите помеѓу ревизорскиот тим во 

врска со подложноста на финансиските 
извештаи на ентитетот на материјални 
погрешни прикажувања како резултат на 
измама или грешка, како и значајните 
одлуки кои биле донесени; 

(б) Клучните елементи на разбирањето кое 
е стекнато во врска со секој од аспекти-
те на ентитетот и неговото опкружување 
идентификувани во точка 20, вклучувајќи 
ги и сите компоненти на интерната кон-
трола идентификувани во точка 43, за 
проценка на ризиците од материјално 
погрешно прикажување на финансиските 
извештаи; изворите на информации од 
коишто било стекнато разбирањето; како 
и постапките за проценка на ризикот; 

(в) Идентификуваните и проценетите ризи-
ци од материјално погрешно прикажува-
ње на ниво на финансиските извештаи и 
на ниво на тврдењата како што бара 
точка 100; и  

(г) Ризиците кои се идентификувани и повр-
заните контроли кои се оценети како ре-
зултат на барањата во точките 113 и 
115.  

 
123. Начинот на којшто ќе бидат документирани 

овие прашања го определува ревизорот ко-
ристејќи професионално расудување. По-
конкретно, резултатите од проценката на 
ризикот може да бидат документирани од-
делно, или пак може да бидат документира-
ни како дел од документацијата на ревизо-
рот за понатамошните постапки (видете во 
точка 73 од МСР 330 за дополнително упат-
ство). Примерите за вообичаените техники, 
коишто се користат самостојно или пак во 
комбинација, ги вклучуваат наративните 
описи, прашалниците, контролните листи и 

дијаграмите на текови. Ваквите техники мо-
же исто така да бидат корисни за докумен-
тирање на проценката на ревизорот на ри-
зиците од материјално погрешно прикажу-
вање на сеопштото ниво на финансиските 
извештаи и на ниво на тврдењата. Обликот 
и обемот на оваа документација е под вли-
јание на природата, големината и сложено-
ста на ентитетот и неговата интерна кон-
трола, достапноста на информациите од 
ентитетот и конкретната ревизорска мето-
дологија и терминологија којашто се кори-
сти во текот на ревизијата. На пример, до-
кументацијата за разбирањето на сложен 
информационен систем во којшто се иници-
ра, евидентира, обработува или во којшто 
се известува за голем обем на трансакции 
на електронски начин може да вклучува ди-
јаграми на текови, прашалници или табели 
на одлучување. За информациониот систем 
којшто ограничено или пак воопшто не ја 
користи ИТ или за којшто се обработуваат 
неколку трансакции (на пример, долгорочен 
долг), може да биде достатна документаци-
ја во облик на меморандум. Вообичаено, 
колку што е посложен ентитетот и колку 
што пообемни ревизорски постапки извршу-
ва ревизорот, толку пообемна ќе биде и до-
кументацијата на ревизорот. МСР 230, До-
кументација, обезбедува упатство во врска 
со документацијата во контекстот на реви-
зијата на финансиските извештаи. 

 
Датум на стапување во сила 
 
124. Овој МСР стапува во сила за ревизиите на 

финансиските извештаи за периодите кои-
што почнуваат на или по 15 декември 2004 
година. 

 
Перспектива на јавниот сектор 
 
1. Кога спроведува ревизии на ентитети во 

јавниот сектор, ревизорот ја зема предвид 
законодавната рамка и сите други реле-
вантни прописи, укази или министерски ди-
рективи коишто влијаат врз мандатот на 
ревизијата и кои било други посебни реви-
зорски барања. Оттука, при стекнувањето 
на разбирање за регулативната рамка како 
што бара точка 22 од овој МСР, ревизорот 
ќе ја има предвид законската регулатива и 
соодветното овластено тело коешто упра-
вува со работењето на ентитетот. На сли-
чен начин, во врска со точка 30 од овој МСР, 
ревизорот треба да биде свесен дека ,,цели-
те на менаџментот‘‘ во ентитетите во јав-
ниот сектор може да бидат под влијание на 
прашањата во врска со одговорноста спре-
ма јавноста и може да вклучат цели коишто 
потекнуваат од законодавството, прописи-
те, указите на владата и министерските 
директиви. 

 
2. Точките 47-53 од овој МСР ги објаснуваат 

контролите коишто се релевантни за реви-
зијата. Ревизорите на јавниот сектор че-
сто имаат дополнителни одгворности во 
врска со интерните контроли, на пример да 
известуваат за усогласеноста со воспоста-
вениот кодекс на практикување. Ревизорите 
на јавниот сектор исто така имаат и одго-
ворности да известуваат за усогласеноста 
со законодавните овластувања. Нивната 
проверка на интерните контроли може да 
биде посеопфатна и подетална. 



3. Точките 120 и 121 од овој МСР се однесува-
ат на комуницирањето за слабостите. Мо-
же да постојат дополнителни барања за ко-
муницирање или известување за ревизорите 
на јавниот сектор. На пример, за слабости-
те на интерната контрола може да треба 
да се извести законодавството или друго 
надлежно тело. 

Додаток 1 
 
Разбирање за ентитетот и неговото опкружува-
ње 
 
Овој додаток обезбедува дополнително упатство 
за прашања коишто ревизорот може да ги разгле-
да кога стекнува разбирање за дејноста, регулати-
вата и други надворешни фактори коишто влијаат 
врз ентитетот, вклучувајќи ја и применливата рам-
ка за финансиско известување; природата на ен-
титетот; целите и стратегиите и поврзаните де-
ловни ризици; и мерењето и проверката на фи-
нансиската успешност на ентитетот. Дадените 
примери покриваат широк опсег на прашања кои-
што се применливи во многу ангажмани; сепак, си-
те прашања не се релевантни за секој ангажман, а 
листата на примерите не е неопходно потполна. 
Дополнително упатство за интерната контрола е 
содржано во Додаток 2. 
 
Дејноста, регулативата и други надворешни 
фактори, вклучувајќи ја и применливата рам-
ка за финансиско известување  
 
Примери за прашања коишто ревизорот може да 
ги разгледа ги вклучуваат следните: 
•  Услови во дејноста 

o Пазарот и конкуренцијата, вклучувајќи 
ја и побарувачката, капацитетот и це-
новната конкуренција 

o Циклична или сезонска активност 
o Технологијата на производите во од-

нос на производите на ентитетот 
o Понуда и трошок на енергија 

•  Регулативно опкружување 
o Сметководствени принципи и практики 

својствени за дејноста 
o Регулативна рамка за регулирана деј-

ност 
o Законодавство и регулатива која зна-

чајно влијае врз работењето на енти-
тетот 

 Регулативни барања 
 Директни супервизорски 

активности 
o Оданочување (корпоративно и друго) 
o Политики на владата коишто тековно 

влијаат врз спроведувањето на делов-
ното работење на ентитетот 

 Монетарна, вклучувајќи ги и 
контролите на девизното ра-
ботење 

 Фискална 
 Финансиски стимуланси (на 

пример, програми за државна 
помош) 

 Тарифи, трговски ограничува-
ња 

 Еколошки барања коишто 
влијаат врз дејноста и делов-
ното работење на ентитетот 

o Други надворешни фактори коишто 
тековно влијаат врз деловното рабо-
тење на ентитетот 

 Општото ниво на стопанската 
активност (на пример, рецеси-
ја, пораст) 

 Каматни стапки и достапност 
на финансиски средства 

 Инфлација, ревалоризација 
на валутата 

 
Природата на ентитетот 
 
Примери за прашања коишто ревизорот може да 
ги разгледа ги вклучуваат следните: 
 
Деловно работење 
•  Природата на изворите на приходи (на при-

мер, производител, трговец на големо, бан-
карство, осигурителни или други финансиски 
услуги, увозно/извозно тргување, комунална 
дејност, транспорт и технолошки производи и 
услуги) 

•  Производи или услуги и пазари (на пример, 
главни купувачи/корисници и договори, услови 
на плаќање, профитни маржи, пазарен удел, 
извози, ценовни политики, репутација на про-
изводите, гаранции, книга на нарачки, трендо-
ви, маркетинг стратегија и цели, производс-
твени процеси) 

•  Спроведување на работењето (на пример, 
фази и методи на производство, деловни сег-
менти, испорака на производи или услуги, де-
тали за намалувањето или проширувањето на 
работењето) 

•  Здружувања, заеднички вложувања и активно-
сти на склучување на договори со надвореш-
ни лица за извршување на определени услуги 

•  Инволвираност во електронска трговија, вклу-
чувајќи ја и Интернет продажбата и маркетинг 
активностите 

•  Географска дисперзираност и сегментација во 
дејноста 

•  Локација на производствените капацитети, ма-
гацини и канцеларии 

•  Клучни купувачи/корисници 
•  Важни добавувачи на прозводи и услуги (на 

пример, долгорочни договори, стабилност на 
понудата, услови на плаќање, увози, методи 
на испорака како на пример „точно-на-време‘‘) 

•  Вработување (на пример, според локација, по-
нуда, нивоа на плати, синдикални договори, 
пензии и други користи по завршување на вра-
ботувањето, опции за акции или аранжмани за 
стимулативни бонуси и државната регулатива 
во однос на прашањата за вработувањето) 

•  Активности и издатоци за истражување и раз-
вој 

•  Трансакции со поврзани странки 
 
Вложувања 
•  Стекнувања, спојувања или отуѓувања на де-

ловни активности (планирани или неодамна 
извршени) 

•  Вложувања и отуѓувања на хартии од вред-
ност и заеми 

•  Активности на капитални вложувања, вклучу-
вајќи и вложувања во постројки и опрема и 
технологија, како и кави било скорешни или 
планирани промени 

•  Вложувања во неконсолидирани ентитети, 
вклучувајќи и партнерства, заеднички вложу-
вања и ентитети со посебна намена 

 
Финансирање 
•  Структура на групата – главни подружници и 

придружени ентитети, вклучувајќи и консоли-
дирани и неконсолидирани структури 

•  Структура на долгот, вклучувајќи и одредби од 
договори, ограничувања, гаранции и вонби-
лансни аранжмани за финансирање 



•  Изнајмување на недвижности, постројки и 
опрема за користење во деловното работење  

•  Крајни корисници* (локални, странски, делов-
на репутација и искуство) 

•  Поврзани странки 
•  Користење на деривативни финансиски ин-

струменти 
 
Финансиско известување  
•  Сметководствени принципи и практики својс-

твени за дејноста 
•  Практики за признавање на приходи 
•  Сметководство за објективни вредности 
•  Залихи (на пример, локации, количества) 
•  Средства, обврски и трансакции во странска 

валута 
•  Значајни категории својствени за дејноста (на 

пример, заеми и вложувања за банки, побару-
вања од купувачите и залихи за производите-
ли, истражување и развој за фармацевти) 

•  Сметководство за невообичаени или сложени 
трансакции вклучувајќи ги и оние во контро-
верзни или новонастанати подрачја (на при-
мер, сметководство за надоместување засно-
вано на акции) 

•  Презентирање и белоденување во финанси-
ските извештаи  

 
Цели и стратегии и поврзани деловни ризици 
 
Примери за прашања коишто ревизорот може да 
ги разгледа ги вклучуваат следните: 
•  Постоење на цели (т.е. како ентитетот ги по-

крива факторите во дејноста, регулативата и 
други надворешни фактори) поврзани со, на 
пример, следното: 

o Случувања во дејноста (потенцијален 
поврзан деловен ризик може да биде, 
на пример, дека ентитетот го нема по-
требниот персонал или стручност за 
справување со промените во дејно-
ста) 

o Нови производи и услуги (потенција-
лен поврзан деловен ризик може да 
биде, на пример, дека постои зголеме-
на обврска за производи) 

o Проширување на деловното работе-
ње (потенцијален поврзан деловен 
ризик може да биде, на пример, дека 
побарувачката не била точно проце-
нета) 

o Нови сметководствени барања (потен-
цијален поврзан деловен ризик може 
да биде, на пример, дека постои зго-
лемена правна изложеност) 

o Тековни и перспективни финансиски 
барања (потенцијален поврзан дело-
вен ризик може да биде, на пример, 
загубата на финансирање поради нес-
пособноста на ентитетот да ги испол-
ни барањата) 

o Користење на ИТ (потенцијален повр-
зан деловен ризик може да биде, на 
пример, дека системот и процесите се 
некомпатибилни) 

•  Ефекти од имплементирање на дадена стра-
тегија, особено кои било ефекти коишто ќе до-
ведат до нови сметководствени барања (по-
тенцијален поврзан деловен ризик може да 
биде, на пример, непотполно или неправилно 
имплементирање)  

                                                      
 
* Beneficial owners. (Забелешка на преведувачот.) 

Мерење и проверка на финансиската успеш-
ност на ентитетот 
 
Примери за прашања коишто ревизорот може да 
ги разгледа ги вклучуваат следните: 
•  Клучни коефициенти и оперативни статистики 
•  Клучни показатели за успешноста 
•  Мерки за успешност на вработените и полити-

ки за стимулативно надоместување 
•  Трендови 
•  Користење на прогнози, буџети и анализа на 

отстапувањата 
•  Извештаи на аналитичари и извештаи за кре-

дитен рејтинг 
•  Анализа на конкуренти 
•  Финансиска успешност од период во период 

(пораст на приходите, профитабилност, леве-
риџ)  

 
Додаток 2 

 
Компоненти на интерната контрола  
 

1. Како што е наведено во точка 43 и опиша-
но во точките од 67 до 99, интерната кон-
трола е составена од следните компонен-
ти: 
(а) Контролното опкружување; 
(б) Процесот на проценка на ризикот на 

ентитетот; 
(в) Информационен систем, вклучувајќи 

ги и поврзаните деловни процеси, ре-
левантен за финансиското известува-
ње, како и комуницирањето; 

(г) Контролните активности; и 
(д) Надгледувањето на контролите. 

Овој додаток понатаму ги објаснува горенаве-
дените компоненти во однос на нивната повр-
заност со ревизијата на финансиските изве-
штаи.  

 
Контролно опкружување  
 

2. Контролното опкружување го вклучува 
ставот, свесноста и дејствијата на менаџ-
ментот и оние кои се одговорни за управу-
вањето во врска со интерната контрола и 
нејзиното значење во ентитетот. Контрол-
ното опкружување исто така ги вклучува и 
функциите на управувањето и раководе-
њето и го поставува тонот на организаци-
јата, влијаејќи врз контролната свест на 
нејзините луѓе. Тоа е основата за ефе-
ктивна интерна контрола, обезбедувајќи 
дисциплина и структура. 

 
3. Контролното опкружување ги опфаќа 

следните елементи: 
(а) Комуницирање и наметнување на ин-

тегритет и етички вредности. 
Ефективноста на контролите не може 
да се издигне над интегритетот и 
етичките вредности на луѓето коишто 
ги создаваат, администрираат и надг-
ледуваат. Интегритетот и етичките 
вредности се суштинските елементи 
на контролното опкружување коишто 
влијаат врз ефективноста на обликот, 
администрирањето и надгледувањето 
на другите компоненти на интерната 
контрола. Интегритетoт и етичкото од-
несување се производ на стандарди-
те за етика и однесување на ентите-
тот, како тие се соопштуваат и како 
уште повеќе се нагласуваат во пра-



ктиката. Тие ги вклучуваат дејствијата 
на менаџментот за отстранување или 
намалување на поттиците и искуше-
нијата коишто може да го поттикнат 
персоналот да се вовлече во нечесни, 
незаконски или неетички дејствија. 
Тие исто така вклучуваат комуницира-
ње на вредностите и стандардите за 
однесување на ентитетот со персона-
лот, преку изјави за политиката и ко-
декси на однесување и преку пример. 

(б) Посветеност на компетентност. 
Компетентноста е знаењето и вешти-
ните коишто се потребни за постигну-
вање на задачите коишто го дефини-
раат работното место на поединецот. 
Посветеноста на компетентноста го 
вклучува разгледувањето на менаџ-
ментот на нивоата на компетентност 
за одредени работни места и како тие 
нивоа се преведуваат во потребни ве-
штини и знаење. 

(в) Учество на оние кои се одговорни за 
управувањето. Контролната свест на 
ентитетот е под значајно влијание на 
оние кои се одговорни за управување-
то. Ставовите на оние кои се одговор-
ни за управувањето ја вклучуваат не-
зависноста од менаџментот, нивното 
искуство и репутација, степенот на 
нивната инволвиранст и надзорот над 
активностите, соодветноста на нивни-
те дејствија, информациите коишто ги 
добиваат, степенот до којшто се по-
кренуваат и проследуваат тешки пра-
шања со менаџментот и нивната ин-
теракција со интерните и екстерните 
ревизори. Значајноста на одговорно-
стите на оние кои се одговорни за 
управувањето се признава во коде-
ксот за практика и другите прописи 
или упатства коишто се подготвени во 
полза на оние кои се одговорни за 
управувањето. Останатите одговорно-
сти на оние кои се одговорни за упра-
вувањето го вклучуваат надгледува-
њето на обликот е ефективното рабо-
тење на постапките за сигнализирање 
и процесот за проверка на ефективно-
ста на интерната контрола на ентите-
тот. 

(г) Филозофија и деловен стил на ме-
наџментот. Филозофијата и делов-
ниот стил на менаџментот вклучуваат 
широк опсег на карактеристики. Ва-
квите карактеристики може да го вклу-
чат следното: пристапот на менаџ-
ментот кон преземањето и управува-
њето со деловните ризици; ставовите 
и дејствијата на менаџментот во од-
нос на финансиското известување 
(конзервативен или агресивен избор 
од расположиви алтернативни сме-
тководствени принципи, како и совес-
носта и конзерватизмот со коишто се 
развиваат сметководствените процен-
ки); и ставовите на менаџментот во 
однос на обработката на информаци-
ите и сметководствените функции и 
персонал. 

(д) Организациона структура. Организа-
ционата структура на ентитетот ја да-
ва рамката во којашто се планираат, 
извршуваат, контролираат и проверу-
ваат активностите на ентитетот за по-
стигнување на неговите сеопшти це-

ли. Воспоставувањето на релевантна 
организациона структура вклучува 
разгледување на клучните подрачја 
на овластувања и одговорности и со-
одветните линии на известување. Ен-
титетот развива организациона стру-
ктура којашто им одговара на негови-
те потреби. Соодветноста на органи-
зационата структура на ентитетот за-
виси од, делумно, неговата големина 
и природата на неговите активности.  

(е) Доделување на овластувања и одго-
ворности. Овој фактор вклучува како 
се доделуваат овластувањата и одго-
ворностите за оперативните активно-
сти и како се воспоставени односите 
на известување и хиерархиите на ов-
ластувањата. Исто така, ги вклучува и 
политиките во однос на соодветната 
деловна практика, знаењето и искус-
твото на клучниот персонал и ресур-
сите коишто се обезбедени за спрове-
дување на должностите. Покрај тоа, 
ги вклучува и политиките и комуници-
рањето насочено кон осигурување де-
ка сиот персонал ги разбира целите 
на ентитетот, знае како нивните пое-
динечни дејствија се меѓусебно повр-
зани и придонесува за тие цели и 
признава како и за што тие ќе се сме-
таат за одговорни. 

(ж) Кадровски политики и практики. Ка-
дровските политики и практики се од-
несуваат на регрутирањето, ориента-
цијата, обуката, вреднувањето, сове-
тувањето, унапредувањето, надоме-
стувањето и корективните дејствија. 
На пример, стандардите за регрутира-
ње на најквалификуваните поединци 
– со нагласување на образованието, 
претходното работно искуство, мина-
тите достигнувања и доказите за ин-
тегритет и етичко однесување – ја по-
кажуваат посветеноста на ентитетот 
на компетентни и доверливи луѓе. По-
литиките за обука коишто соопштува-
ат перспективни улоги и одговорности 
и вклучуваат практики како на пример 
школи за обука и семинари ги илу-
стрираат очекуваните нивоа на извр-
шување и однесување. Унапредува-
њата поттикнати со периодичните 
оценки на успешноста ја покажуваат 
посветеноста на ентитетот на унапре-
дување на квалификуваниот персонал 
на повисоки нивоа на одговорност. 

 
Примена на мали ентитети 
 
4. Малите ентитети може да ги имплементи-

раат елементите на контролното опкружу-
вање на поинаков начин од големите ен-
титети. На пример, малите ентитети може 
да немаат пишан кодекс на однесување 
туку, наместо тоа, да развиваат култура 
којашто ја нагласува важноста на интегри-
тетот и етичкото однесување преку усме-
но соопштување и со давање на пример 
од страна на менаџментот. На сличен на-
чин, оние кои се одговорни за управува-
њето во малите ентитети може да не вклу-
чуваат независен или надворешен член. 

 
Процесот на проценка на ризикот на ен-
титетот 
 
5. Процесот на проценка на ризикот на енти-

тетот е неговиот процес за идентификува-



ње и одговарање на деловните ризици и 
резултатите од истите. За целите на фи-
нансиското известување, процесот на про-
ценка на ризикот на ентитетот вклучува 
како менаџментот ги идентификува ризи-
ците коишто се релевантни за подготвува-
њето на финансиските извештаи коишто 
даваат вистинска и објективна слика (или 
се презентирани објективно, од сите мате-
ријални аспекти) во согласност со примен-
ливата рамка за финансиско известување 
на ентитетот, ја оценува нивната значај-
ност, ја проценува веројатноста на нивно-
то случување и одлучува за дејствијата за 
управување со истите. На пример, проце-
сот на проценка на ризикот на ентитетот 
може да опфаќа како ентитетот ја разгле-
дува можноста од постоење на неевиден-
тирани трансакции или идентификува и 
анализира значајни проценки коишто се 
евидентирани во финансиските извештаи. 
Ризиците коишто се релевантни за веро-
достојното финансиско известување исто 
така се однесуваат и на одредени настани 
или трансакции.  

 
6. Ризиците коишто се релевантни за финан-

сиското известување вклучуваат екстерни 
и интерни настани и околности коишто мо-
же да се случат и неповолно да влијаат 
врз способноста на ентитетт да иницира, 
евидентира, обработува и известува за 
финансиски податоци конзистентни со 
тврдењата на менаџментот во финанси-
ските извештаи. Откако ќе бидат иденти-
фикувани ризиците, менаџментот ја разг-
ледува нивната значајност, веројатноста 
на нивното случување и како треба да 
управува со истите. Менаџментот може да 
иницира планови, програми или дејствија 
за да покрие одредени ризици или пак мо-
же да одлучи да прифати даден ризик по-
ради трошокот или други разгледувања. 
Ризиците може да се јават или изменат 
како резултат на околности како што се 
следните: 
•  Промени во оперативното опкружу-

вање. Промените во регулативното 
или оперативното опкружување може 
да резултираат во промени кај конку-
рентните притисоци и значително пои-
накви ризици. 

•  Нов персонал. Новиот персонал може 
да има поинаков фокус или разбира-
ње на интерната контрола. 

•  Нови или обновени информациони си-
стеми. Значајните и рапидните про-
мени во информационите системи мо-
же да го изменат ризикот поврзан со 
интерната контрола.  

•  Рапиден пораст. Значајното и рапид-
ното проширување на работењето мо-
же да им наштети на контролите и да 
го зголеми ризикот од дефект на кон-
тролите.  

•  Нова технологија. Инкорпорирањето 
на новата технологија во производс-
твените процеси или информационите 
системи може да го промени ризикот 
поврзан со интерната контрола.  

•  Нови деловни модели, производи или 
активности. Навлегувањето во де-
ловни подрачја или трансакции во од-
нос на коишто ентитетот има мало 
искуство може да воведе нови ризици 
поврзани со интерната контрола.  

•  Корпоративни преструктуирања. 
Преструктуирањата може да бидат 
придружени со намалувања на врабо-
тените и промени во надзорот и по-
делбата на должностите што може да 
го промени ризикот поврзан со интер-
ната контрола.  

•  Проширено странско работење. Про-
ширувањето или стекнувањето на 
странско работење носи нови и често 
единствени ризици коишто може да 
влијаат врз интерната контрола, на 
пример, дополнителни или променети 
ризици од трансакции во странска ва-
лута.  

•  Нови сметководствени соопштени-
ја. Усвојувањето на нови сметководс-
твени принципи или менувањето на 
сметководствените принципи може да 
влијае врз ризиците кај подготвување-
то на финансиските извештаи.  

 
Примена на мали ентитети 
 

7. Основните концепти на процесот на про-
ценка на ризикот на ентитетот се реле-
вантни за секој ентитет, без оглед на голе-
мината, но процесот на проценка на ризи-
кот веројатно ќе биде помалку формален 
и помалку структуиран кај помалите енти-
тети во однос на поголемите. Сите енти-
тети треба да имаат воспоставено цели 
во однос на финансиското известување, 
но истите може да бидат признаени имп-
лицитно наместо експлицитно кај малите 
ентитети. Менаџментот може да биде све-
сен за ризиците поврзани со тие цели без 
да користи формален процес, туку по пат 
на директна лична инволвираност со вра-
ботените и надворешни странки.  

 
Информациониот систем, вклучувајќи ги и 
поврзаните деловни процеси, релевантен за 
финансиското известување и комуницирање 

 
8. Информациониот систем е составен од 

инфраструктура (физички и хардверски 
компоненти), софтвер, луѓе, постапки и 
податоци. Инфраструктурата и софтверот 
ќе бидат отсутни, или пак ќе имаат помало 
значење, кај системите коишто се исклу-
чително или примарно мануелни. Многу 
информациони системи обемно ја кори-
стат информационата технологија (ИТ). 

 
9. Информациониот систем релевантен за 

целите на финансиското известување, кој-
што го вклучува системот за финансиско 
известување, е составен од постапки и 
евиденција коишто се воспоставени за 
иницирање, евидентирање, обработка и 
известување за трансакциите на ентите-
тот (како и за настаните и условите) и за 
одржување на одговорност за поврзаните 
средства, обврски и главнина. Трансакци-
ите може да се иницираат мануелно или 
автоматски со програмирани постапки. 
Евидентирањето вклучува идентификува-
ње и опфаќање на релевантни информа-
ции за трансакции или настани. Обрабо-
тката вклучува функции како што е уреду-
вање и проверка на валидноста, пресме-
тување, мерење, вреднување, резимира-
ње и усогласување, без разлика дали се 
извршува со помош на автоматизирани 
или мануелни постапки. Известувањето се 



однесува на подготвувањето на финанси-
ски извештаи и други информации, во 
електронски или печатен формат, коишто 
ентитетот ги користи при мерењето и про-
верката на финансиската успешност на 
ентитетот и кај други функции. Квалитетот 
на системски-генерираните информации 
влијае врз способноста на менаџментот 
да носи соодветни одлуки при раководе-
њето и контролирањето на активностите 
на ентитетот и да подготвува веродостој-
ни финансиски извештаи.  

 
10. Следствено, информациониот систем оп-

фаќа методи и евиденција коишто: 
•  Ги идентификуваат и евидентираат 

сите валидни трансакции. 
•  Ги опишуваат на навремена основа 

трансакциите во доволно детали за да 
овозможат правилна класификација 
на трансакциите за финансиско изве-
стување. 

•  Ја мерат вредноста на трансакциите 
на начин којшто дозволува евиденти-
рање на нивната правилна монетарна 
вредност во финансиските извештаи. 

•  Го определуваат временскиот период 
во којшто се случиле трансакциите за 
да се овозможи евидентирање на 
трансакциите во правилниот сметко-
водствен период. 

•  Ги презентираат правилно трансакци-
ите и поврзаните обелоденувања во 
финансиските извештаи.  

 
11. Комуницирањето вклучува обезбедување 

на разбирање за поединечните улоги и 
одговорности коишто се однесуваат на ин-
терната контрола над финансиското изве-
стување. Тоа го вклучува степенот до кој-
што персоналот разбира како нивните 
активности во информациониот систем за 
финансиско известување се поврзани со 
работата на другите, како и средствата за 
известување за отстапувањата на соод-
ветното повисоко ниво во рамките на ен-
титетот. Отворените комуникациски кана-
ли помагаат да се осигура дека за остапу-
вањата ќе биде известено и дека по исти-
те ќе се дејствува. 

 
12. Комуницирањето поприма форми како 

што се прирачници за политики, прирачни-
ци за сметководство и финансиско изве-
стување и меморандуми. Комуницирање-
то може исто така да биде направено на 
електронски начин, усмено и преку дејс-
твијата на менаџментот. 

 
Примена на мали ентитети 
 

13. Информационите системи и поврзаните 
деловни процеси релевантни за финанси-
ското известување кај малите ентитети 
веројатно ќе бидат помалку формални 
отколку кај поголемите ентитети, но нив-
ната улога е исто толку значајна. На мали-
те ентитети со активна инволвираност на 
менаџментот може да не им бидат по-
требни опширни описи на сметководстве-
ните постапки, софистицирана сметко-
водствена евиденција или пишани полити-
ки. Комуницирањето може да биде помал-
ку формално и полесно за постигнување 
кај мал ентитет отколку кај поголем енти-
тет поради големината и постоењето на 

помалку нивоа кај малиот ентитет, како и 
поради големата видливост и достапност 
на менаџментот. 

 
Контролни активности 
 
14. Контролните активности се политиките и 

постапките коишто помагаат да се осигура 
спроведување на директивите на менаџ-
ментот, на пример, дека се преземени по-
требните дејствија за покривање на ризи-
ците коишто му се закануваат на постигну-
вањето на целите на ентитетот. Контрол-
ните активности, без оглед на тоа дали се 
во рамките на ИТ или мануелни системи, 
имаат различни цели и се применуваат на 
различни организациски и функционални 
нивоа. 

 
15. Општо земено, контролните активности 

коишто може да бидат релевантни за да-
дена ревизија може да бидат категоризи-
рани како политики и постапки коишто се 
однесуваат на следното: 
•  Проверки на извршувањето. Овие 

контролни активности вклучуваат про-
верки и анализи на фактичкото извр-
шување наспроти буџетите, проекции-
те и извршувањето во претходните 
периоди; поврзување на различни 
комплети на податоци – оперативни 
или финансиски – едни со други, заед-
но со анализи на односите и истражу-
вачки и корективни дејствија; спореду-
вање на интерните податоци со над-
ворешни извори на информации; и 
проверка на функционалното извршу-
вање или извршувањето на активно-
ста, како на пример менаџерот за по-
трошувачки заеми на банката ги про-
верува извештаите според филијали, 
региони и видови на заеми за одобру-
вање на заемите и наплата. 

•  Обработка на информации. Различни 
контроли се извршуваат за да се про-
вери точноста, комплетноста и овла-
стувањето на трансакциите. Две оп-
шти групирања на контролните актив-
ности кај информационите системи се 
апликациски контроли и општи ИТ кон-
троли. Апликациските контроли се 
применуваат на обработката на пое-
динечните апликации. Овие контроли 
помагаат да се осигура дека трансак-
циите се случиле, се овластени и се 
комплетно и точно евидентирани и 
обработени. Примерите за апликаци-
ските контроли ја вклучуваат провер-
ката на аритметичката точност на еви-
денцијата, водењето и проверката на 
сметките и бруто билансите, автома-
тизираните контроли како на пример 
проверката на уредувањето на влез-
ните податоци и проверките на нуме-
ричкиот редослед, како и мануелното 
проследување на извештаите за от-
стапувањата. Општите ИТ контроли 
се политики и постапки коишто се од-
несуваат на многу апликации и го под-
држуваат ефективното функционира-
ње на апликациските контроли така 
што помагаат да се осигура континуи-
раното правилно работење на инфор-
мационите системи. Општите ИТ кон-
троли вообичаено вклучуваат контро-
ли над центарот на податоци и мреж-



ното работење; стекнувањето, мену-
вањето и одржувањето на системски-
от софтвер; безбедноста на приста-
пот; и стекнувањето, развивањето и 
одржувањето на апликациските систе-
ми. Овие контроли се применуваат во 
опкружување на големи компјутери, 
мали компјутери и опкружување на 
крајни корисници. Примери за вакви 
општи ИТ контроли се контроли над 
менувањето на програмите, контроли 
кои го ограничуваат пристапот до про-
грамите или податоците, контроли над 
имплементирањето на нови изданија 
на пакетски софтверски апликации и 
контроли над системскиот софтвер ко-
ишто го ограничуваат пристапот до 
или го следат користењето на систем-
ските функции коишто може да ги ме-
нуваат финансиските податоци или 
евиденции без да остават ревизорска 
трага. 

•  Физички контроли. Овие активности 
ја опфаќаат физичката безбедност на 
средствата, вклучувајќи ги и адекват-
ните заштити како на пример обезбе-
дени функции над пристапот до 
средствата и евиденциите; овластува-
ње на пристапот до компјутерските 
програми и датотеките со податоците; 
и периодично броење и споредба со 
износите прикажани во контролната 
евиденција (на пример споредување 
на резултатите од броењата на пари-
те, хартиите од вредности и залихите 
со сметководствената евиденција). 
Степенот до којшто физичките контро-
ли наменети за спречување на краж-
бата на средствата ќе бидат реле-
вантни за веродостојноста на подго-
твувањето на финансиските изве-
штаи, па оттука и за ревизијата, ќе за-
виси од околностите како на пример 
кога средствата се многу подложни на 
неовластено присвојување. На при-
мер, овие контроли вообичаено нема 
да бидат релевантни кога кои било за-
губи на залихи би биле откриени со 
периодичната физичка инспекција и 
евидентирани во финансиските изве-
штаи. Сепак, доколку за целите на фи-
нансиското известување менаџментот 
се потпира единствено на постојаната 
евиденција за залихите, тогаш контро-
лите за физичката безбедност ќе би-
дат релевантни за ревизијата. 

•  Поделба на должности. Доделување-
то на одговорностите за овластување 
на трансакциите, евидентирање на 
трансакциите и одржување на стара-
телство над средствата на различни 
луѓе е наменето да ги намали можно-
стите да му се дозволи на кое било 
лице да биде во позиција како да на-
прави, така и да прикрие грешки или 
измама во нормалниот тек на извршу-
вањето на должностите на лицето. 
Примерите за поделба на должности-
те го вклучуваат известувањето, про-
верката и одобрувањето на усогласу-
вањата, како и одобрувањето и кон-
тролата на документите. 

 
16. Извесни контролни активности може да 

зависат од постоењето на соодветни по-
литики на високо ниво воспоставени од 

страна на менаџментот или оние кои се 
одговорни за управувањето. На пример, 
контролите над овластувањето може да 
бидат делегирани според воспоставени 
упатства, како на пример критериуми за 
вложувања поставени од страна на оние 
кои се одговорни за управувањето; алтер-
нативно, нерутинските трансакции како 
што се главните стекнувања или отуѓува-
ња може да бараат конкретно одобрување 
на повисоко ниво, вклучувајќи и, во некои 
случаи, одобрување од страна на акцио-
нерите. 

 
Примена на мали ентитети 
 

17. Концептите на коишто се засновани кон-
тролните активности во малите ентитети 
веројатно ќе бидат слични на оние во по-
големите ентитети, но ќе се разликува 
формалноста со којашто работат. Поната-
му, малите ентитети може да откријат де-
ка извесни видови на контролни активно-
сти не се релевантни поради контролите 
коишто ги применува менаџментот. На 
пример, задржувањето на овластувањето 
за одобрување на продажбата на кредит, 
значајните набавки и повлекувањата на 
пари на кредитните линии од страна на 
менаџментот може да обезбеди цврста 
контрола над тие активности, намалувајќи 
или елиминирајќи ја потребата од поде-
тални контролни активности. Соодветната 
поделба на должностите често изгледа 
дека претставува потешкотии кај малите 
ентитети. Меѓутоа, дури и претпријатијата 
што имаат само неколку вработени може 
да бидат во состојба да ги распределат 
нивните одговорности така што ќе постиг-
нат соодветна поделба или, доколку тоа 
не е можно, да го користат надгледување-
то на менаџментот во однос на некомпа-
тибилните активности за постигнување на 
контролните цели. 

 
Надгледување на контролите 
 
18. Важна одговорност на менаџментот е да 

ја воспостави и одржува интерната кон-
трола на континуирана основа. Надгледу-
вањето на контролите од страна на ме-
наџментот вклучува разгледување дали 
тие работат како што е планирано и дали 
се менуваат како што е соодветно поради 
промени во условите. Надгледувањето на 
контролите може да вклучува активности 
како што е проверката од страна на ме-
наџментот на тоа дали банкарските усог-
ласувања се подготвуваат на навремена 
основа, оценката на интерните ревизори 
во однос на почитувањето на политиките 
на ентитетот за условите на продажните 
договори од страна на продажниот персо-
нал, како и надгледувањето на правниот 
оддел во однос на почитувањето на поли-
тиките за етика или деловна практика на 
ентитетот. 

 
19. Надгледувањето на контролите е процес 

за проценка на квалитетот на извршува-
њето на интерната контрола со текот на 
времето. Тоа вклучува проценка на обли-
кот и работењето на контролите на навре-
мена основа и преземање на потребните 
корективни дејствија. Надгледувањето се 
прави за да се обезбеди дека контролите 



продолжуваат да работат ефективно. На 
пример, доколку не се надгледува навре-
меноста и точноста на банкарските усог-
ласувања, веројатно е дека персоналот ќе 
престане да ги подготвува. Надгледува-
њето на контролите се постигнува преку 
континуирани активности за надгледува-
ње, одделни оценки или пак комбинација 
од двете. 

 
20. Континуираните активности за надгледу-

вање се вградени во нормалните повтор-
ливи активности на ентитетот и вклучува-
ат редовни менаџерски и надзорни актив-
ности. Менаџерите за продажба, набавка 
и производство на ниво на одделенијата и 
на корпоративно ниво се во допир со ра-
ботењето и може да ги испитаат извешта-
ите коишто значајно се разликуваат од 
нивното знаење за работењето. 

 
21. Во многу ентитети, интерните ревизори 

или персоналот којшто извршува слични 
функции допринесуваат за надгледување-
то на контролите на ентитетот преку од-
делни оценки. Тие редовно обезбедуваат 
информации за функционирањето на ин-
терната контрола, посветувајќи значител-
но внимание на оценката на обликот и ра-
ботењето на интерната контрола. Тие со-
општуваат информации за силните и сла-
бите страни и препораки за подобрување 
на интерната контрола. 

 
22. Активностите за надгледување може да 

вклучат користење на информации од ко-
муникации од надворешни странки коишто 
може да укажат на проблеми или да наг-
ласат подрачја на коишто им е потребно 
подобрување. Купувачите имплицитно ги 
поткрепуваат податоците од фактурите 
преку плаќање на нивните фактури или 
доставување на поплаки за нивните тро-
шоци. Покрај тоа, регулаторите може да 
комуницираат со ентитетот во врска со 
прашања коишто влијаат врз функциони-
рањето на интерната контрола, на при-
мер, комуникации во врска со испитувања-
та од страна на регулативните агенции за 
банките. Исто така, при извршувањето на 
активностите за надгледување, менаџмен-
тот може да ги разгледа комуникациите во 
врска со интерната контрола од екстерни-
те ревизори. 

 
Примена на мали ентитети 
 

23. Континуираните активности за надгледу-
вање на малите ентитети веројатно ќе би-
дат неформални и вообичаено се извршу-
ваат како дел од сеопштото раководење 
со работењето на ентитетот. Блиската ин-
волвираност на менаџментот во работе-
њето често ќе ги идентификува значајните 
отстапувања од очекувањата и неточно-
стите во финансиските податоци доведу-
вајќи до корективни дејствија за контрола-
та. 

 
Додаток 3 

 
Услови и настани коишто може да укажат на 
ризици од материјално погрешно прикажување  
 
Следните се примери за услови и настани коишто 
може да укажат на постоењето на ризици од мате-

ријално погрешно прикажување. Дадените приме-
ри покриваат широк опсег на услови и настани; се-
пак, не сите услови и настани се релевантни за 
секој ревизорски ангажман, а листата на примери-
те не е неопходно потполна.  
•  Работење во региони кои се економски неста-

билни, на пример, земји со значајна девалва-
ција на валутата или високо инфлаторни еко-
номии. 

•  Работење изложено на променливи пазари, 
на пример, тргување со фјучерси. 

•  Висок степен на сложена регулатива. 
•  Прашања на континуитет и ликвидност вклу-

чувајќи губење на значајни купувачи. 
•  Ограничувања на достапноста на капитал и 

кредитирање. 
•  Промени во дејноста во којашто работи енти-

тетот. 
•  Промени во ланецот на понудата. 
•  Развивање или понуда на нови производи или 

услуги или селење во нови деловни линии. 
•  Проширување на работењето на нови лока-

ции. 
•  Промени во ентитетот како на пример големи 

стекнувања или реорганизации или други не-
вообичаени настани. 

•  Ентитети или деловни сегменти кои веројатно 
ќе бидат продадени. 

•  Сложени сојузи и заеднички вложувања. 
•  Користење на вонбилансно финансирање, ен-

титети со посебна намена и други сложени 
финансиски аранжмани. 

•  Значајни трансакции со поврзани странки. 
•  Недостиг од персонал со соодветни сметко-

водствени и финансиско известувачки вешти-
ни. 

•  Промени во клучниот персонал вклучувајќи го 
и заминувањето на клучните извршни дире-
ктори. 

•  Слабости на интерната контрола, особено 
оние кои не се покриени од страна на менаџ-
ментот. 

•  Неконзистентности помеѓу ИТ стратегијата на 
ентитетот и неговите деловни стратегии. 

•  Промени во ИТ опкружувањето. 
•  Инсталирање на значајни нови ИТ системи по-

врзани со финансиското известување.  
•  Распрашувања за работењето или финанси-

ските резултати на ентитетот од страна на ре-
гулативни или државни тела. 

•  Минати погрешни прикажувања, историја на 
грешки или значаен износ на корекции на кра-
јот на периодот. 

•  Значајни износи на нерутински или несисте-
матски трансакции, вклучувајќи и меѓукомпа-
ниски трансакции и големи приходни трансак-
ции на крајот на периодот. 

•  Трансакции кои се евидентирани врз основа 
на намерата на менаџментот, на пример ре-
финансирање на долгот, средства кои треба 
да бидат продадени и класификација на па-
зарни хартии од вредност. 

•  Примена на нови сметководствени соопште-
нија. 

•  Сметководствени мерења кои вклучуваат сло-
жени процеси. 

•  Настани или трансакции коишто вклучуваат 
значајна неизвесност во однос на мерењето, 
вклучувајќи и сметководствени проценки. 

•  Претстојни судски спорови и неизвесни обвр-
ски, на пример, продажни гаранции, финанси-
ски гаранции и опоравување на опкружување-
то. 
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Меѓународниот стандард за ревизија (МСР) 320, 
Материјалност во ревизијата, треба да се чита 
во контекст на Предговорот на Меѓународните 
стандарди за контрола на квалитетот, ревизи-
ја, уверување и поврзани услуги, којшто ја опреде-
лува примената и важењето на МСР.  
 
 
Вовед 
 
1. Целта на овој меѓународен стандард за реви-

зија (МСР) е да воспостави стандарди и да 
обезбеди упатство во врска со концептот на 
материјалноста и нејзиниот однос со ревизор-
скиот ризик.  

 
2. Ревизорот треба да ја земе предвид мате-

ријалноста и нејзиниот однос со ревизор-
скиот ризик кога спроведува ревизија. 

 
3. Во Рамката за подготвување и презентира-

ње на финансиските извештаи на Одборот 
за меѓународни сметководствени стандарди 
,,материјалноста‘‘ се дефинира на следниот 
начин: 
,,Информациите се материјални доколку нив-
ното испуштање или погрешно прикажување 
може да влијае врз економските одлуки на ко-
рисниците направени врз основа на финанси-
ските извештаи. Материјалноста зависи од го-
лемината на ставката или грешката проценета 
во конкретните околности на нејзиното испу-
штање или погрешно прикажување. Според 
тоа, материјалноста, пред сé, обезбедува праг 
или точка на пресек, а не примарна квалита-
тивна карактеристика која информациите мо-
ра да ја поседуваат за да бидат корисни.‘‘ 

 
Материјалност 
 
4. Целта на ревизијата на финансиските изве-

штаи е да му овозможи на ревизорот да 

                                                      
 
 
* МСР 240, ‘‘Одговорност на ревозорот да ја земе предвид 
измамата во ревизијата на финансиските извештаи‘‘, МСР 
315, ‘‘Разбирање за ентитетот и не неговото опкружување и 
проценка на ризиците од материјално погрешно прикажува-
ње‘‘, МСР 330, ‘‘Постапките на ревизорот како одговор на 
проценетите ризици‘‘ и МСР 500, ‘‘Ревизорски докази‘‘ дове-
доа до согласни измени и дополнувања во МСР 320. Овие 
согласни измени и дополнувања стапуваат во сила за реви-
зиите на финансиските извештаи за периодите кои почнува-
ат на или по 15 декември 2004 година и се инкорпорирани 
во текстот на МСР 320.  

изрази мислење за тоа дали финансиските 
извештаи се подготвени, од сите матери-
јални аспекти, во согласност со идентифи-
куваната рамка за финансиско известува-
ње. Проценката за тоа што е материјално 
претставува прашање на професионално рас-
удување.  

5. При дизајнирање на ревизорскиот план, реви-
зорот воспоставува прифатливо ниво на мате-
ријалноста за да ги открие квантитативно ма-
теријалните погрешни прикажувања. Меѓутоа, 
треба да бидат разгледани како износот (кван-
титетот), така и природата (квалитетот) на по-
грешните прикажувања. Примери за квалита-
тивни погрешни прикажувања се несоодветен 
или неправилен опис на сметководствена по-
литика кога е веројатно дека описот ќе го на-
веде корисникот на финансиските извештаи 
на погрешен заклучок, како и необелоденува-
ње на прекршување на регулативните барања 
кога е веројатно дека последователното на-
метнување на регулативни ограничувања зна-
чајно ќе ја оштети оперативната способност.  

6. Ревизорот треба да ја земе предвид можноста 
погрешни прикажувања со релативно мал из-
нос да имаат, кумулативно, материјален 
ефект врз финансиските извештаи. На при-
мер, грешка кај постапка на крајот на месецот 
може да укажува на потенцијално материјално 
погрешно прикажување доколку таа грешка се 
повторува секој месец. 

7. Ревизорот ја зема предвид материјалноста ка-
ко на ниво на сеопштите финансиски изве-
штаи, така и во однос на поединечните салда 
на сметки, класи на трансакции и обелодену-
вања. Врз материјалноста можат да влијаат 
прашања како што се правните и регулативни-
те барања и прашања поврзани со поединеч-
ните салда на сметки и односите во финанси-
ските извештаи. Овој процес може да резулти-
ра во различни нивоа на материјалноста во 
зависност од аспектот на финансиските изве-
штаи којшто се разгледува.  

8. Ревизорот треба да ја земе предвид мате-
ријалноста кога: 
(а) Ја определува природата, временски-

от распоред и обемот на ревизорски-
те постапки; и 

(б) Го вреднува ефектот на погрешните 
прикажувања. 

 
Односот помеѓу материјалноста и ревизорски-
от ризик 
9. Кога ја планира ревизијата, ревизорот размис-

лува за тоа што би ги направило финансиски-
те извештаи материјално погрешно прикажа-
ни. Разбирањето на ревизорот за ентитетот и 
неговото опкружување воспоставува рамка на 
повикување во рамките на која ревизорот ја 
планира ревизијата и врши професионално 
расудување во врска со проценувањето на ри-
зиците од материјално погрешно прикажува-
ње на финансиските извештаи и одговарање-
то на тие ризици во текот на ревизијата. Таа, 
исто така, му помага на ревизорот да ја воспо-
стави материјалноста и да оцени дали расуду-
вањето во врска со материјалноста останува 
соодветно како што напредува ревизијата. 
Проценката на ревизорот за материјалноста, 
поврзана со класи на трансакции, салда на 
сметки и обелоденувања, му помага на реви-
зорот да донесе одлуки за прашања како што 
се кои ставки да ги испита и дали да користи 
метода на примерок и суштински аналитички 
постапки. Ова му овозможува на ревизорот да 
избере ревизорски постапки за коишто, во 
комбинација, може да се очекува дека ќе го 
намалат ревизорскиот ризик на прифатливо 
ниско ниво.  



10. Постои инверзен однос помеѓу материјално-
ста и нивото на ревизорскиот ризик, односно, 
колку што е поголемо нивото на материјално-
ста, толку е помал ревизорскиот ризик и 
обратно. Ревизорот го зема предвид инверз-
ниот однос помеѓу материјалноста и ревизор-
скиот ризик кога ја определува природата, 
временскиот распоред и обемот на ревизор-
ските постапки. На пример, доколку, по плани-
рањето на конкретните ревизорски постапки, 
ревизорот утврди дека прифатливото ниво на 
материјалноста е пониско, се зголемува реви-
зорскиот ризик. Ревизорот ќе надомести за 
ова така што ќе го: 
(а) Намали проценетото ниво на ризик од ма-

теријално погрешно прикажување, каде 
што ова е можно, и ќе го поткрепи намале-
ното ниво на тој начин што ќе спроведе 
проширени или дополнителни тестови на 
контрола; или 

(б) Намали ризикот од неоткривање на тој на-
чин што ќе ја модифицира природата, вре-
менскиот распоред и обемот на планира-
ните суштински постапки. 

 
Материјалноста и ревизорскиот ризик при 
вреднувањето на ревизорскиот доказ 
 
11. Проценката на ревизорот на материјалноста и 

ревизорскиот ризик може да се разликува во 
времето на првичното планирање на ангажма-
нот од времето на вреднување на резултатите 
од ревизорските постапки. Ова може да е така 
поради промена на околностите или поради 
промена на познавањето на ревизорот како 
резултат на ревизијата. На пример, ако реви-
зијата е планирана пред крајот на периодот, 
ревизорот ќе ги предвиди резултатите од ра-
ботењето и финансиската состојба. Ако фа-
ктичките резултати од работењето и финанси-
ска состојба се суштински поинакви, проценка-
та на материјалноста и ревизорскиот ризик 
може исто така да се промени. Покрај тоа, ре-
визорот може, кога ја планира ревизорската 
работа, намерно да го постави прифатливото 
ниво на материјалноста на пониско ниво од 
она што планира да го користи за вреднување 
на резултатите од ревизијата. Ова може да 
биде направено за да се намали веројатноста 
од неоткриени погрешни прикажувања и за да 
му се обезбеди на ревизорот маржа на сигур-
ност при вреднувањето на ефектот на погреш-
ните прикажувања откриени во текот на реви-
зијата.  

 
Вреднување на ефектот на погрешните прика-
жувања 
 
12. При вреднувањето дали финансиските из-

вештаи се подготвени, во сите материјални 
аспекти, во согласност со применливата 
рамка за финансиско известување, ревизо-
рот треба да процени дали збирот на неис-
правените погрешни прикажувања коишто 
биле идентификувани во текот на ревизија-
та е материјален.  

13. Збирот на неисправени погрешни прикажува-
ња е составен од: 
(а) Конкретните погрешни прикажувања иден-

тификувани од страна на ревизорот, вклу-
чувајќи го и нето ефектот на неисправени-
те погрешни прикажувања идентификува-
ни во текот на ревизијата на претходните 
периоди; и 

(б) Најдобрата проценка на ревизорот на дру-
гите погрешни прикажувања коишто не 
можат конкретно да бидат идентификува-
ни (т.е. проектирани грешки). 

14. Ревизорот треба да разгледа дали збирот на 
неисправените погрешни прикажувања е ма-
теријален. Ако ревизорот заклучи дека по-
грешните прикажувања можат да бидат мате-
ријални, ревизорот треба да размисли за на-
малување на ревизорскиот ризик по пат на 
проширување на ревизорските постапки или 
барање менаџментот да ги корегира финанси-
ските извештаи. Во секој случај, менаџментот 
можеби ќе сака да ги корегира финансиските 
извештаи за идентификуваните погрешни при-
кажувања.  

15. Ако менаџментот одбие да ги корегира фи-
нансиските извештаи и резултатите од про-
ширените ревизорски постапки не му овоз-
можат на ревизорот да заклучи дека збирот 
на неисправените погрешни прикажувања 
не е материјален, ревизорот треба да раз-
мисли за соодветно модифицирање на ре-
визорскиот извештај во согласност со МСР 
700, ‘‘Ревизорскиот извештај за финанси-
ските извештаи‘‘1.  

16. Ако збирот на неисправените погрешни прика-
жувања коишто ревизорот ги идентификувал 
се приближува кон нивото на материјалноста, 
ревизорот треба да размисли дали е веројат-
но неоткриените погрешни прикажувања, кога 
ќе се земат заедно со збирните неисправени 
погрешни прикажувања да го надминат нивото 
на материјалноста. Според тоа, како што 
збирните неисправени погрешни прикажувања 
се приближуваат кон нивото на материјално-
ста, ревизорот ќе размисли за намалување на 
ризикот по пат на извршување на дополнител-
ни ревизорски постапки или по пат на барање 
менаџментот да ги корегира финансиските из-
вештаи за идентификуваните погрешни прика-
жувања.  

 
Комуникација за грешки 
 
17. Доколку ревизорот идентификувал матери-

јално погрешно прикажување кое произле-
гува од грешка, ревизорот треба навреме-
но да комуницира за погрешното прикажу-
вање со соодветното ниво на менаџмен-
тот, и да ја разгледа потребата да ги изве-
сти оние кои се одговорни за управување-
то во согласност со МСР 260 ‘‘Комуницира-
ње за ревизорски прашања со оние кои се 
одговорни за управувањето‘‘. 

 
Перспектива на јавниот сектор 
 
1. При проценка на материјалноста, ревизорот 

на јавниот сектор мора, покрај користење-
то на професионално расудување, да ги земе 
предвид сите закони или прописи кои можат 
да влијаат врз проценката. Во јавниот се-
ктор, материјалноста е исто така заснова-
на на ,,контекстот и природата‘‘ на ставка-
та и вклучува, на пример, чувствителност и 
вредност. Чувствителноста покрива раз-
лични прашања како што е усогласеноста со 
надлежните тела, интерес на законодав-
ството или јавниот интерес. 

                                                      
 
 
1 МСР 700, ‘‘Ревизорскиот извештај за финансиските изве-
штаи‘‘ ќе биде повлечен кога ќе стапат во сила МРС 700 
(ревидиран), ‘‘Извештај на независниот ревизор за потполн 
комплет на финансиските извештаи со општа намена ‘‘ и 
МСР 701, ‘‘Модификации на извештајот на независниот ре-
визор‘‘. МСР 700 (ревидиран) и МСР 701 стапуваат во сила 
за ревизорските извештаи кој се со датум од или по 31 де-
кември 2006 година. 
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Меѓународниот стандард за ревизија (МСР) 330, 
Постапките на ревизорот како одговор на про-
ценетите ризици, треба да се чита во контекст 
на Предговорот на Меѓународните стандарди за 
контрола на квалитетот, ревизија, уверување и 
поврзани услуги, којшто ја определува примената 
и важењето на МСР.  
 
Вовед 
 
1. Целта на овој меѓународен стандард за реви-

зија (МСР) е да воспостави стандарди и да 
обезбеди упатство во врска со определување-
то на сеопштите одговори и обликувањето и 
извршувањето на понатамошните ревизорски 
постапки како одговор на проценетите ризици 
од материјално погрешно прикажување на ни-
во на финансиските извештаи и на ниво на 
тврдењата во ревизијата на финансиските из-
вештаи. Разбирањето на ревизорот за ентите-
тот и неговото опкружување, вклучувајќи ја и 
неговата интерна контрола, како и проценката 
на ризиците од материјално погрешно прика-
жување, се опишани во МСР 315, Разбирање 
за ентитетот и неговото опкружување и 
проценка на ризиците од материјално по-
грешно прикажување.  

 
2. Следното претставува преглед на барањата 

на овој стандард:  
•  Сеопшти одговори. Овој дел бара реви-

зорот да ги определи сеопштите одговори 
за покривање на ризиците од материјално 
погрешно прикажување на ниво на финан-
сиските извештаи и обезбедува упатство 
за природата на тие одговори.  

•  Ревизорски постапки коишто се одговор 
на ризиците од материјално погрешно 
прикажување на ниво на тврдењата. 
Овој дел бара ревизорот да обликува и 
изврши понатамошни ревизорски постап-
ки, вклучувајќи и тестови на оперативната 
ефективност на контролите, кога е реле-
вантно или потребно, и суштински постап-
ки, чијашто природа, временски распоред 
и обем претставуваат одговор на проце-
нетите ризици од материјално погрешно 
прикажување на ниво на тврдењата. По-
крај тоа, овој дел вклучува и прашања ко-
ишто ревизорот ги разгледува при опреде-
лувањето на природата, временскиот рас-
поред и обемот на ваквите ревизорски по-
стапки.  

•  Оценка на достатноста и соодветно-
ста на прибавените ревизорски докази. 
Овој дел бара ревизорот да оцени дали 
проценката на ризикот останува соодвет-
на и да заклучи дали биле прибавени до-
статни соодветни ревизорски докази. 

•  Документација. Овој дел воспоставува 
поврзани барања за документација.  

3. За да го намали ревизорскиот ризик на 
прифатливо ниско ниво, ревизорот треба 
да определи сеопши одговори на процене-
тите ризици на ниво на финансиските изве-
штаи и треба да обликува и изврши поната-
мошни ревизорски постапки за да одгово-
ри на проценетите ризици на ниво на твр-
дењата. Сеопштите одговори и природата, 
временскиот распоред и обемот на поната-
мошните ревизорски постапки се прашања за 
професионалното расудување на ревизорот. 
Покрај барањата во овој МСР, ревизорот исто 
така ги почитува и барањата и упатството во 
МСР 240, Одговорноста на ревизорот да ја 
земе предвид измамата во ревизијата на фи-
нансиските извештаи, кога одговара на про-
ценетите ризици од материјално погрешно 
прикажување коишто се резултат на измама. 

 
Сеопшти одговори 
 
4. Ревизорот треба да ги определи сеопштите 

одговори за покривање на ризиците од ма-
теријално погрешно прикажување на ниво 
на финансиските извештаи. Ваквите одгово-
ри може да вклучат нагласување на потребата 
да се одржува професионален скептицизам во 
собирањето и оценката на ревизорските дока-
зи на ревизорскиот тим, распределување на 
поискусен персонал или на лица со посебни 
вештини или корисење на експерти1, обезбе-
дување на поголем надзор или пак вградува-
ње на дополнителни елементи на непредвид-
ливост во изборот на понатамошните реви-
зорски постапки кои треба да бидат извршени. 
Покрај тоа, како сеопшт одговор, ревизорот 
може да направи општи промени на природа-
та, временскиот распоред и обемот на реви-
зорските постапки, на пример, извршување на 
суштински постапки на крајот на периодот на-
место на даден меѓудатум.  

5. Проценката на ризиците од материјално по-
грешно прикажување на ниво на финансиски-
те извештаи е под влијание на разбирањето 
на ревизорот за контролното опкружување. 
Ефективното контролно опкружување може да 
му дозволи на ревизорот да има повеќе до-
верба во интерната контрола и веродостојно-
ста на ревизорските докази генерирани интер-
но во рамките на ентитетот и така, на пример, 
да му дозволи на ревизорот да спроведе не-
кои ревизорски постапки на даден меѓудатум, 
а не на крајот на периодот. Доколку постојат 
слабости во контролното опкружување, реви-
зорот вообичаено ќе спроведе повеќе реви-
зорски постапки заклучно со крајот на перио-
дот наместо на даден меѓудатум, ќе бара поо-
бемни ревизорски докази од суштинските по-
стапки, ќе ја модифицира природата на реви-
зорските постапки за да добие поубедителни 
ревизорски докази или ќе го зголеми бројот на 
локациите коишто ќе бидат вклучени во дело-
кругот на ревизијата. 

                                                      
1 Распределувањето на персоналот на ангажманот на одре-
ден ангажман ја одразува проценката на ризикот на ревизо-
рот којашто е заснована на разбирањето на ентитетот од 
страна на ревизорот. 



6. Оттука, ваквите разгледувања имаат значајно 
влијание врз општиот пристап на ревизорот, 
на пример, нагласување на суштинските по-
стапки (суштински пристап) или пак пристап 
којшто користи и тестови на контроли и су-
штински постапки (комбиниран пристап). 

 
Ревизорски постапки коишто се  одговор на 
ризиците од материјално погрешно прикажува-
ње на ниво на тврдењата 
 
7. Ревизорот треба да обликува и изврши по-

натамошни ревизорски постапки чијашто 
природа, временски распоред и обем прет-
ставуваат одговор на проценетите ризици 
од материјално погрешно прикажување на 
ниво на тврдењата. Целта е да се обезбеди 
јасна поврзаност помеѓу природата, времен-
скиот распоред и обемот на понатамошните 
ревизорски постапки на ревизорот и проценка-
та на ризикот. Кога ги обликува понатамошни-
те ревизорски постапки, ревизорот разгледува 
прашања како што се следните: 
•  Значајноста на ризикот. 
•  Веројатноста да се случи материјално по-

грешно прикажување.  
•  Карактеристиките на инволвираната класа 

на трансакции, салдо на сметка или обе-
лоденување. 

•  Природата на конкретните контроли кои-
што ги користи ентитетот, а особено дали 
истите се мануелни или автоматизирани. 

•  Дали ревизорот очекува да прибави реви-
зорски докази за да определи дали кон-
тролите на ентитетот се ефективни во 
спречувањето, или откривањето и кореги-
рањето, на материјални погрешни прика-
жувања.  

 
Природата на ревизорските постапки е од нај-
големо значење во одговарањето на процене-
тите ризици. 

 
8. Процеката на ревизорот на идентификуваните 

ризици на ниво на тврдењата обезбедува ос-
нова за разгледување на соодветниот реви-
зорски пристап за обликување и извршување 
на понатамошните ревизорски постапки. Во 
некои случаи, ревизорот може да утврди дека 
може да постигне ефективен одговор на про-
ценетите ризици од материјално погрешно 
прикажување за дадено тврдење по пат на из-
вршување само на тестови на контроли. Во 
други случаи, ревизорот може да утврди дека 
извршувањето само на суштински постапки е 
соодветно за извесни тврдења и, оттука, реви-
зорот ќе го исклучи ефектот на контролите од 
релевантната проценка на ризикот. Ова може 
да е така затоа што постапките на ревизорот 
за проценка на ризикот не идентификувале ка-
кви било ефективни контроли коишто се реле-
вантни за тврдењето или пак затоа што тести-
рањето на оперативната ефективност на кон-
тролите нема да биде ефикасно. Сепак, реви-
зорот треба да биде задоволен дека извршу-
вањето само на суштински постапки за реле-
вантното тврдење ќе биде ефективно во на-
малувањето на ризикот од материјално по-
грешно прикажување на прифатливо ниско ни-
во. Често ревизорот може да утврди дека ком-
биниран пристап којшто користи и тестови на 
оперативната ефективност на контролите и 
суштински постапки ќе претставува ефективен 
пристап. Без оглед на пристапот којшто ќе го 
избере, ревизорот ќе обликува и изврши су-
штински постапки за секоја материјална класа 

на трансакции, салдо на сметка и обелодену-
вање како што бара точка 49. 

 
9. Во случајот на многу мали ентитети, може да 

не постојат многу контролни активности кои-
што може да бидат идентификувани од страна 
на ревизорот. Поради оваа причина, поната-
мошните ревизорски постапки на ревизорот 
веројатно ќе бидат примарно суштински по-
стапки. Во ваквите случаи, покрај прашањата 
коишто се посочени во точката 8 погоре, реви-
зорот ќе разгледа и дали е можно да прибави 
достатни соодветни ревизорски докази во ус-
лови на отсуство на контроли.  

 
Разгледување на природата, временскиот 
распоред и обемот на понатамошните реви-
зорски постапки  
 
Природа 
 
10. Природата на понатамошните ревизорски по-

стапки се однесува на нивната цел (тестови 
на контроли или суштински постапки) и нивни-
от вид, односно инспекција, набљудување, 
распрашување, конфирмирање, повторно 
пресметување, повторно извршување или 
аналитички постапки. Извесни ревизорски по-
стапки може да бидат посоодветни за некои 
тврдења отколку други. На пример, во однос 
на приходите, тестовите на контроли може 
најмногу да одговараат на проценетиот ризик 
од погрешно прикажување на тврдењето за 
комплетност, додека пак суштинските постап-
ки може најмногу да одговараат на проценети-
от ризик од погрешно прикажување на тврде-
њето за случување.  

 
11. Изборот на ревизорските постапки од страна 

на ревизорот е заснован на проценката на ри-
зикот. Колку што е повисока проценката на ри-
зикот од страна на ревизорот, толку поверодо-
стојни и порелевантни ќе бидат ревизорските 
докази коишто ревизорот ќе настојува да ги 
добие со суштинските постапки. Ова може да 
влијае и врз видот на ревизорските постапки 
коишто ќе бидат извршени и врз нивната ком-
бинација. На пример, покрај инспекција на до-
кументот, ревизорот може и да ја конфирмира 
потполноста на условите од даден договор со 
трета странка. 

 
12. Кога ги определува ревизорските постапки кои 

ќе бидат извршени, ревизорот ги зема пред-
вид причините за проценката на ризикот од 
материјално погрешно прикажување на ниво 
на тврдењата за секоја класа на трансакции, 
салдо на сметка и обелоденување. Ова вклу-
чува разгледување како на особените каракте-
ристики на секоја класа на трансакции, салдо 
на сметка или обелоденување (односно, инхе-
рентните ризици), така и дали проценката на 
ризикот од страна на ревизорот ги зема пред-
вид контролите на ентитетот (односно, кон-
тролниот ризик). На пример, доколку ревизо-
рот смета дека постои понизок ризик дека мо-
же да се случи материјално погрешно прика-
жување како резултат на особените каракте-
ристики на дадена класа на трансакции без да 
се земат предвид поврзаните контроли, тогаш 
ревизорот може да утврди дека само со су-
штински аналитички постапки може да добие 
достатни соодветни ревизорски докази. Од 
друга страна, доколку ревизорот очекува дека 
постои понизок ризик дека може да се јави ма-
теријално погрешно прикажување бидејќи ен-
титетот има ефективни контроли и ревизорот 



планира да обликува суштински постапки врз 
основа на ефективното работење на тие кон-
троли, тогаш ревизорот ќе изврши тестови на 
контроли за да добие ревизорски докази за 
нивната оперативна ефективност. Ова може 
да биде случајот, на пример, за дадена класа 
на трансакции со разумно унифицирани, не-
комплексни карактеристики кои се обработу-
ваат рутински и се контролираат со информа-
циониот систем на ентитетот. 

 
13. Ревизорот треба да прибави ревизорски дока-

зи за точноста и потполноста на информации-
те генерирани со информациониот систем на 
ентитетот кога тие информации се користат 
при извршувањето на ревизорските постапки. 
На пример, доколку ревизорот користи нефи-
нансиски информации или плански податоци 
генерирани со информациониот систем на ен-
титетот при извршувањето на ревизорските 
постапки, како што се суштинските аналитички 
постапки или тестовите на контроли, ревизо-
рот треба да прибави ревизорски докази за 
точноста и потполноста на овие информации. 
Видете во МСР 550, Ревизорски докази, точка 
11 за понатамошно упатство. 

 
Временски распоред  
 
14. Временскиот распоред се однесува на тоа ко-

га се извршуваат ревизорските постапки или 
на периодот или датумот на којшто се однесу-
ваат ревизорските докази. 

 
15. Ревизорот може да извршува тестови на кон-

троли или суштински постапки на даден меѓу-
датум или на крајот на периодот. Колку што е 
повисок ризикот од материјално погрешно 
прикажување, толку е поверојатно дека реви-
зорот ќе одлучи дека е поефективно да извр-
ши суштински постапки поблиску до, или на, 
крајот на периодот, а не на некој поранешен 
датум, или пак да изврши ревизорски постап-
ки ненајавено или во непредвидливи времен-
ски точки (на пример, ненајавено извршување 
на ревизорски постапки на избрани локации). 
Од друга страна, извршувањето на ревизор-
ските постапки пред крајот на периодот може 
да му помогне на ревизорот да идентификува 
значајни прашања во раната фаза на ревизи-
јата и последователно да ги реши истите со 
помош на менаџментот или да развие ефекти-
вен ревизорски пристап за да ги покрие тие 
прашања. Доколку ревизорот извршува тесто-
ви на контроли или суштински постапки пред 
крајот на периодот, тогаш ревизорот треба да 
ги земе предвид дополнителните докази кои-
што ќе бидат потребни за преостанатиот пер-
иод (видете во точките 37-38 и 56-61). 

16. Кога разгледува кога да ги изврши ревизор-
ските постапки, ревизорот разгледува и пра-
шања како што се следните: 
•  Контролното опкружување.  
•  Кога се достапни релевантните информа-

ции (на пример, електронските датотеки 
може да бидат последователно избриша-
ни, или пак дадени постапки кои се наб-
људуваат може да се случуваат само во 
извесно време).  

•  Природата на ризикот (на пример, доколку 
постои ризик од преценување на приходи-
те за да се исполнат очекувањата за зара-
ботувачката по пат на последователно 
креирање на лажни купопродажни догово-
ри, ревизорот може да сака да ги испита 
договорите кои се достапни на датумот на 
крајот на периодот). 

•  Периодот или датумот на којшто се одне-
суваат ревизорските докази.  

 
17. Извесни ревизорски постапки може да бидат 

извршени само на или по крајот на периодот, 
како на пример усогласување на финансиски-
те извештаи со сметководствената евиденција 
и испитување на корекциите кои се направени 
во текот на подготвувањето на финансиските 
извештаи. Доколку постои ризик дека ентите-
тот можеби склучил неправилни продажни до-
говори или дека трансакциите можеби не биле 
финализирани на крајот од периодот, ревизо-
рот треба да изврши постапки за да одговори 
на тој конкретен ризик. На пример, кога транс-
акциите се поединечно материјални или пак 
кога грешка во временскиот пресек може да 
резултира во материјално погрешно прикажу-
вање, ревизорот вообичаено ќе ги испита 
трансакциите блиску до крајот на периодот. 

 
Обем 
 
18. Обемот го вклучува количеството на конкрет-

ната ревизорска постапка која ќе биде извр-
шена, на пример големината на примерокот 
или бројот на набљудувањата на дадена кон-
тролна активност. Обемот на ревизорската по-
стапка се определува врз основа на расудува-
њето на ревизорот по разгледување на мате-
ријалноста, проценетиот ризик и степенот на 
уверување којшто ревизорот планира да го 
добие. Поконкретно, ревизорот вообичаено го 
зголемува обемот на ревизорските постапки 
со зголемувањето на ризикот од материјално 
погрешно прикажување. Меѓутоа, зголемува-
њето на обемот на ревизорските постапки е 
ефективно само доколку самата ревизорска 
постапка е релевантна за конкретниот ризик; 
оттука, природата на ревизорската постапка е 
најважното прашање. 

 
19. Користењето на ревизорски техники поддржа-

ни од компјутери (РТПК) може да овозможи 
пообемно тестирање на електронските транс-
акции и датотеките на сметките. Ваквите тех-
ники може да се користат за избирање на 
трансакциите во примерокот од клучните еле-
ктронски датотеки, за сортирање на трансак-
циите со одредени карактеристики или пак за 
тестирање на целата популација наместо при-
мерок. 

 
20. Валидни заклучоци вообичаено може да би-

дат извлечени користејќи пристапи на метода-
та на примерок. Сепак, доколку квантитетот на 
изборите направени од популацијата е прем-
ногу мал, тогаш избраниот пристап на метода-
та на примерокот нема да биде соодветен за 
постигнување на конкретната ревизорска цел, 
или пак доколку отстапувањата не се правил-
но проследени, тогаш ќе постои неприфатлив 
ризик заклучокот на ревизорот заснован на 
примерокот да биде поинаков од заклучокот 
којшто би бил донесен доколку целата попула-
ција била предмет на истата ревизорска по-
стапка. МСР 530, Методата на примерок во 
ревизијата и други начини на тестирање, 
содржи упатство за користењето на методата 
на примерок. 

21. Овој стандард го третира користењето на раз-
лични ревизорски постапки во комбинација ка-
ко аспект на природата на тестирањето како 
што е дискутирано погоре. Сепак, кога извр-
шува различни ревизорски постапки во комби-
нација, ревизорот разгледува дали обемот на 
тестирањето е соодветен. 



Тестови на контроли  
 
22. Ревизорот треба да изврши тестови на кон-

троли кога проценката на ризикот на ревизо-
рот вклучува очекување за оперативната ефе-
ктивност на контролите или кога суштинските 
постапки сами по себе не обезбедуваат до-
статни соодветни ревизорски докази на ниво 
на тврдењата. 

 
23. Кога проценката на ревизорот на ризиците 

од материјално погрешно прикажување на 
ниво на тврдењата вклучува очекување 
дека контролите работат ефективно, тогаш 
ревизорот треба да изврши тестови на кон-
троли за да прибави достатни соодветни 
ревизорски докази дека контролите рабо-
теле ефективно во релевантните времен-
ски точки во текот на периодот којшто се 
ревидира. Видете во точките 39-44 подолу за 
објаснување за користењето на ревизорските 
докази за оперативната ефективност на кон-
тролите прибавени во претходните ревизии. 

 
24. Проценката на ревизорот на ризикот од мате-

ријално погрешно прикажување на ниво на 
тврдењата може да вклучува очекување за 
оперативната ефективност на контролите, во 
којшто случај ревизорот ќе изврши тестови на 
контроли за да прибави ревизорски докази во 
однос на нивната оперативна ефективност. 
Тестовите за оперативната ефективност на 
контролите се извршуваат само за оние кон-
троли за коишто ревизорот ќе утврди дека се 
погодно обликувани да спречат, или да откри-
јат и корегираат, материјално погрешно прика-
жување кај дадено тврдење. Точките од 104 
до 106 од МСР 315 дискутираат за идентифи-
кувањето на контролите на ниво на тврдењата 
коишто веројатно ќе спречат, или откријат и 
корегираат, материјално погрешно прикажува-
ње кај дадена класа на трансакции, салдо на 
сметка или обелоденување. 

 
25. Кога, во согласност со точка 115 од МСР 

315, ревизорот ќе утврди дека не е можно 
или изводливо да се намалат ризиците од 
материјално погрешно прикажување на ни-
во на тврдењата на прифатливо ниско ни-
во со ревизорските докази добиени само 
од суштинските постапки, тогаш ревизорот 
треба да изврши тестови на релевантните 
контроли за да добие ревизорски докази за 
нивната оперативна ефективност. На при-
мер, како што е објаснето во точка 115 од 
МСР 315, ревизорот може да открие дека е 
невозможно да обликува ефективни суштин-
ски постапки коишто сами по себе ќе обезбе-
дат достатни соодветни ревизорски докази на 
ниво на тврдењата кога ентитетот го спрове-
дува своето деловно работење користејќи ИТ 
и не се генерира или води друга документаци-
ја за трансакците освен преку ИТ системот. 

 
26. Тестирањето на оперативната ефективност на 

контролите се разликува од прибавувањето 
на ревизорски доказ дека контролите биле 
имплементирани. Кога прибавува ревизорски 
доказ за имплементирањето преку извршува-
ње на постапки за проценка на ризикот, реви-
зорот утврдува дека релевантните контроли 
постојат и дека ентитетот ги користи. Кога из-
вршува тестови на оперативната ефективност 
на контролите, ревизорот добива ревизорски 
докази дека контролите работат ефективно. 
Ова вклучува прибавување на ревизорски до-
кази за тоа како биле применувани контролите 

во релевантни временски точки во текот на 
периодот кој се ревидира, конзистентноста со 
којашто биле применувани, како и од страна 
на кого и на кој начин истите биле применува-
ни. Доколку суштински различни контроли би-
ле користени во различни временски точки во 
текот на периодот кој се ревидира, ревизорот 
ќе ја разгледа секоја поединечно. Ревизорот 
може да утврди дека е ефикасно да ја тестира 
оперативната ефективност на контролите 
истовремено со оценка на нивниот облик и 
прибавувањето на ревизорски докази за нив-
ното имплементирање. 

 
27. Иако некои постапки за проценка на ризикот 

коишто ревизорот ги извршува за да го оцени 
обликот на контролите и за да определи дека 
истите биле имплементирани може да не биле 
конкретно обликувани како тестови на контро-
ли, сепак истите може да обезбедат ревизор-
ски докази за оперативната ефективност на 
контролите и, следствено, да служат како те-
стови на контроли. На пример, ревизорот мо-
жел да изврши распрашувања за користењето 
на буџети од страна на менаџментот, да ја 
набљудувал споредбата на месечните плани-
рани и фактички расходи од страна на менаџ-
ментот и да извршил инспекција на извештаи-
те коишто се однесуваат на испитувањето на 
отстапувањата на фактичките од планираните 
износи. Овие ревизорски постапки обезбеду-
ваат сознанија за обликот на политиките за 
планирање на ентитетот и за тоа дали истите 
биле имплементирани, но може исто така да 
обезбедат ревизорски докази и за ефективно-
ста во функционирањето на политиките за 
планирање во спречувањето или откривањето 
на материјални погрешни прикажувања во 
класификацијата на расходите. Во вакви окол-
ности, ревизорот разгледува дали ревизорски-
те докази коишто ги обезбедуваат овие реви-
зорски постапки се достатни. 

 
Природата на тестовите на контроли 
  
28. Ревизорот избира ревизорски постапки за да 

стекне уверување за оперативната ефектив-
ност на контролите. Како што се зголемува 
планираното ниво на уверување, така и реви-
зорот ќе бара поверодостојни ревизорски до-
кази. Во околностите кога ревизорот ќе усвои 
пристап којшто примарно е составен од тесто-
ви на контроли, особено во однос на оние ри-
зици каде што не е можно или изводливо да 
се прибават достатни соодветни ревизорски 
докази само од суштинските постапки, ревизо-
рот вообичаено ќе изврши тестови на контро-
ла за да добие повисоко ниво на уверување 
за нивната оперативна ефективност. 

 
29. Ревизорот треба да изврши други ревизор-

ски постапки во комбинација со распрашу-
вање за да ја тестира оперативната ефе-
ктивност на контролите. Иако се разликува 
од стекнувањето на разбирање за обликот и 
имплементирањето на контролите, сепак те-
стирањето на оперативната ефективност на 
контролите вообичаено ги вклучува истите ви-
дови на ревизорски постапки како и оние кои-
што се користат за оценка на обликот и имп-
лементирањето на контролите, а може исто 
така да вклучат и повторно извршување на 
примената на контролата од страна на реви-
зорот. Бидејќи распрашувањето само по себе 
не е доволно, ревизорот користи комбинација 
на ревизорски постапки за да прибави достат-
ни соодветни ревизорски докази за оператив-



ната ефективност на контролите. Оние кон-
троли коишто се предмет на тестирање по пат 
на извршување на распрашување комбинира-
но со инспекција или повторно извршување 
вообичаено обезбедуваат поголемо уверува-
ње отколку оние контроли за коишто ревизор-
ските докази се составени единствено од рас-
прашување и набљудување. На пример, реви-
зорот може да се распраша за и да ја набљу-
дува постапката на ентитетот за отворање на 
поштата и обработка на паричните наплати за 
да ја тестира оперативната ефективност на 
контролите над паричните наплати. Бидејќи 
набљудувањето се однесува само на времен-
ската точка во којашто се прави, ревизорот во-
обичаено го надополнува набљудувањето со 
распрашувања на персоналот на ентитетот, а 
може и да изврши инспекција на документаци-
јата за работењето на ваквите контроли во 
други временски точки во текот на периодот 
којшто се ревидира за да прибави достатни 
соодветни ревизорски докази.  

 
30. Природата на конкретната контрола влијае 

врз видот на ревизорската постапка којашто е 
потребна за да се прибават ревизорски докази 
за тоа дали контролата работела ефективно 
во релевантните временски точки во текот на 
периодот којшто се ревидира. За некои кон-
троли, оперативната ефективност се докажува 
со документацијата. Во вакви околности, реви-
зорот може да одлучи да направи инспекција 
на документацијата за да прибави ревизорски 
докази за оперативната ефективност. Меѓу-
тоа, за други контроли може да не е достапна 
или релевантна ваквата документација. На 
пример, може да не постои документација за 
работењето за некои фактори во контролното 
опкружување, како што е доделувањето на ов-
ластувањата и одговорностите, или пак за не-
кои видови на контролни активности, како што 
се контролните активности коишто ги извршу-
ва компјутерот. Во вакви околности, ревизор-
ските докази за оперативната ефективност 
може да се добијат преку распрашување во 
комбинација со други ревизорски постапки ка-
ко што е набљудувањето или користењето на 
РТПК. 

31. Кога ги обликува тестовите на контроли, реви-
зорот ја разгледува потребата од прибавува-
ње на ревизорски докази коишто го поткрепу-
ваат ефективното работење на контролите ко-
ишто директно се однесуваат на тврдењата, 
како и други индиректни контроли од коишто 
зависат овие контроли. На пример, ревизорот 
може да ја идентификува корисничката про-
верка на извештајот за отстапувањата на про-
дажбата на кредит над овластените кредитни 
лимити на купувачите како директна контрола 
којашто е поврзана со дадено тврдење. Во ва-
квите случаи, ревизорот ќе ја разгледа ефе-
ктивноста на корисничката проверка на изве-
штајот, како и контролите коишто се поврзани 
со точноста на информациите во извештајот 
(на пример, општите ИТ контроли). 

 
32. Во случајот на автоматизирана апликациска 

контрола, поради инхерентната конзистент-
ност на ИТ обработката, ревизорските докази 
за имплементирањето на контролата, кога се 
разгледуваат во комбинација со ревизорските 
докази коишто се добиени во врска со опера-
тивната ефективност на општите контроли на 
ентитетот (и особено, контролите за промени-
те) може да обезбедат суштински ревизорски 
докази за нејзината оперативна ефективност 
во текот на релевантниот период. 

33. Како одговор на проценката на ризикот, реви-
зорот може да обликува тест на контроли кој-
што ќе биде извршен истовремено со тест на 
детали за истата трансакција. Целта на тесто-
вите на контроли е да се оцени дали контро-
лата работи ефективно. Целта на тестовите 
на детали е да се откријат материјални по-
грешни прикажувања на ниво на тврдењата. 
Иако овие цели се различни, сепак и двете 
може да бидат постигнати истовремено со из-
вршување на тест на контроли и тест на дета-
ли за истата трансакција, што е познато и како 
тест со двојна цел. На пример, ревизорот мо-
же да испита фактура за да определи дали 
истата била одобрена и да добие суштински 
ревизорски докази за трансакцијата. Ревизо-
рот внимателно го разгледува обликот и оцен-
ката на ваквите тестови за да ги постигне и 
двете цели. 

 
34. Отсуството на погрешни прикажувања открие-

ни со суштинските постапки не обезбедува ре-
визорски докази дека контролите коишто се 
однесуваат на тврдењето коешто се тестира 
се ефективни. Меѓутоа, ревизорот ги зема 
предвид погрешните прикажувања коишто ги 
открил со извршувањето на суштинските по-
стапки при оценката на оперативната ефе-
ктивност на поврзаните контроли. Материјал-
но погрешно прикажување откриено со по-
стапките на ревизорот коешто не било иденти-
фикувано од страна на ентитетот вообичаено 
укажува на постоење на материјална слабост 
на интерната контрола, за којашто треба да 
биде известен менаџментот и оние кои се од-
говорни за управувањето. 

 
Временскиот распоред на тестовите на кон-
троли  
 
35. Временскиот распоред на тестовите на кон-

троли зависи од целта на ревизорот и го опре-
делува периодот на потпирање на тие контро-
ли. Доколку ревизорот тестира контроли во 
одредено време, ревизорот добива ревизор-
ски докази дека контролите работеле ефе-
ктивно во тоа време. Меѓутоа, доколку ревизо-
рот тестира контроли во текот на даден пери-
од, тогаш ревизорот добива ревизорски дока-
зи за ефективноста на работењето на контро-
лите во текот на тој период. 

 
36. Ревизорските докази коишто се однесуваат 

само на дадена временска точка може да би-
дат достатни за целта на ревизорот, на при-
мер, кога ги тестира контролите над пописот 
на залихите на ентитетот на крајот на перио-
дот. Од друга страна, доколку ревизорот бара 
ревизорски докази за ефективноста на контро-
лите во рамките на даден период, ревизорски-
те докази коишто се однесуваат само на даде-
на временска точка може да не бидат достат-
ни и ревизорот ќе треба да ги надополни тие 
тестови со други тестови на контрола кои мо-
же да обезбедат ревизорски докази дека кон-
тролите работеле ефективно во релевантни 
временски точки во текот на периодот којшто 
се ревидира. Ваквите други тестови може да 
бидат составени од тестови на надгледување-
то на контролите од страна на ентитетот. 

 
37. Кога ревизорот прибавува ревизорски до-

кази за оперативната ефективност на кон-
тролите во текот на даден меѓупериод, ре-
визорот треба да определи какви дополни-
телни ревизорски докази треба да бидат 
прибавени за преостанатиот период. Кога ја 



донесува оваа одлука, ревизорот треба да ја 
разгледува значајноста на проценетите ризи-
ци од материјално погрешно прикажување на 
ниво на тврдењата, конкретните контроли кои-
што биле тестирани во текот на меѓупериодот, 
степенот до којшто биле добиени ревизорски 
докази за оперативната ефективност на тие 
контроли, должината на преостанатиот пери-
од, степенот до којшто ревизорот планира да 
ги намали понатамошните суштински постапки 
врз основа на потпирањето на контролите, ка-
ко и контролното опкружување. Ревизорот 
прибавува ревизорски докази за природата и 
обемот на сите значајни промени на интерна-
та контрола, вклучувајќи ги и промените на ин-
формациониот систем, процесите и персона-
лот кои се случиле по меѓупериодот 

 
38. Дополнителни ревизорски докази може да би-

дат прибавени, на пример, по пат на проширу-
вање на тестирањето на оперативната ефе-
ктивност на контролите на преостанатиот пер-
иод или тестирање на надгледувањето на кон-
тролите од страна на ентитетот. 

 
39. Доколку ревизорот планира да користи ре-

визорски докази за оперативната ефектив-
ност на контролите прибавени во претход-
ните ревизии, тогаш ревизорот треба да 
прибави ревизорски докази за тоа дали се 
случиле промени кај тие конкретни контро-
ли по претходната ревизија. Ревизорот 
треба да прибави ревизорски докази за тоа 
дали се случиле вакви промени по пат на 
извршување на распрашување во комбина-
ција со набљудување или инспекција за да 
го потврди разбирањето за тие конкретни 
контроли. Точка 23 од МСР 500 наведува де-
ка ревизорот извршува ревизорски постапки 
за да воспостави континуирано потпирање на 
ревизорските докази добиени во претходните 
периоди кога планира да ги користи ревизор-
ските докази во тековниот период. На пример, 
при извршувањето на претходната ревизија, 
ревизорот можеби утврдил дека дадена авто-
матизирана контрола функционирала како 
што е планирано. Ревизорот треба да прибави 
ревизорски докази за да определи дали биле 
направени промени на автоматизираната кон-
трола коишто влијаат врз нејзиното континуи-
рано ефективно функционирање, на пример, 
преку распрашување на менаџментот и инс-
пекција на записите што би укажало на тоа 
кои контроли биле променети. Разгледување-
то на ревизорските докази за овие промени 
може да поткрепи или зголемување или нама-
лување на очекуваните ревизорски докази ко-
ишто ќе треба да бидат добиени во тековниот 
период за оперативната ефективност на кон-
тролите. 

40. Доколку ревизорот планира да се потпре 
на контроли коишто се промениле од нив-
ното последно тестирање, тогаш ревизорот 
треба да ја тестира оперативната ефектив-
ност на ваквите контроли во текот на те-
ковната ревизија. Промените може да влија-
ат врз релевантноста на ревизорските докази 
добиени во претходните периоди на тој начин 
што повеќе нема да има основа за континуи-
рано потпирање. На пример, промени на си-
стемот коишто му овозможуваат на ентитетот 
да добива нов извештај од системот веројатно 
не влијаат врз релевантноста на ревизорските 
докази од претходниот период; меѓутоа, про-
мена којашто предизвикува поинакво собира-
ње или пресметување на податоците има вли-
јание врз истите. 

41. Доколку ревизорот планира да се потпре 
на контроли коишто не се измениле од нив-
ното последно тестирање, тогаш ревизорот 
треба да ја тестира оперативната ефектив-
ност на ваквите контроли најмалку еднаш 
во секоја трета ревизија. Како што е укажано 
во точка 40 и 44, ревизорот не може да се пот-
пре на ревизорските докази за оперативната 
ефективност на контролите коишто се приба-
вени во претходните ревизии за контроли кои-
што биле променети откако последен пат би-
ле тестирани или контроли коишто ублажува-
ат значаен ризик. Одлуката на ревизорот за 
тоа дали да се потпре на ревизорските докази 
прибавени во претходните ревизии за други 
контроли е прашање на професионално расу-
дување. Покрај тоа, должината на временски-
от период помеѓу повторното тестирање на 
ваквите контроли е исто така прашање на про-
фесионално расудување, но не може да над-
мине две години. 

 
42. Кога разгледува дали е соодветно да ги кори-

сти ревизорските докази за оперативната 
ефективност на контролите добиени во прет-
ходните ревизии и, доколку е така, должината 
на временскиот период кој може да помине 
пред повторното тестирање на контролите, 
ревизорот треба да го разгледа следното: 
•  Ефективноста на останатите елементи на 

интерната контрола, вклучувајќи го и кон-
тролното опкружување, надгледувањето 
на контролите од страна на ентитетот и 
процесот на проценка на ризикот на енти-
тетот. 

•  Ризиците коишто произлегуваат од кара-
ктеристиките на контролата, вклучувајќи и 
дали контролите се мануелни или автома-
тизирани (видете во МСР 315, точки од 57 
до 63 за објаснување на одредени ризици 
коишто произлегуваат од мануелните и 
автоматизираните елементи на дадена 
контрола). 

•  Ефективноста на општите ИТ контроли. 
•  Ефективноста на контролата и нејзината 

примена од страна на ентитетот, вклучу-
вајќи ја и природата и обемот на отстапу-
вањата во примената на контролата од 
тестовите на оперативната ефективност 
во претходните ревизии. 

•  Дали немањето на промена кај конкретна 
контрола наметнува ризик поради проме-
нетите околности. 

•  Ризикот од материјално погрешно прика-
жување и степенот на потпирање на кон-
тролата. 

Општо земено, колку што е повисок ризикот 
од материјално погрешно прикажување, или 
пак колку што е поголемо потпирањето на кон-
тролите, толку пократок ќе биде и одминатиот 
временски период. Фактори коишто вообичае-
но го намалуваат периодот за повторното те-
стирање на контролата, или коишто резулти-
раат во целосно непотпирање на ревизорски-
те докази добиени во претходните ревизии, ги 
вклучуваат следните: 
•  Слабо контролно опкружување. 
•  Слабо надгледување на контролите. 
•  Значаен мануелен елемент кај релевант-

ните контроли. 
•  Промени на персоналот кои значајно вли-

јаат врз примената на контролата. 
•  Променливи околности кои укажуваат на 

потребата од промени на контролата. 
•  Слаби општи ИТ контроли. 



43. Кога постои извесен број на контроли за 
кои ревизорот ќе утврди дека е соодветно 
да се користат ревизорските докази приба-
вени од претходните ревизии, ревизорот 
треба да ја тестира оперативната ефектив-
ност на некои контроли при секоја ревизи-
ја. Целта на ова барање е да се одбегне мож-
носта ревизорот да го примени пристапот од 
точка 41 на сите контроли на коишто ревизо-
рот планира да се потпре, но да ги тестира си-
те тие контроли во еден единствен ревизорски 
период без воопшто да тестира какви било 
контроли во последователните два ревизор-
ски периоди. Покрај обезбедувањето на реви-
зорски докази за оперативната ефективност 
на контролите коишто се тестираат во теков-
ната ревизија, извршувањето на ваквите те-
стови обезбедува колатерален доказ за конти-
нуираната ефективност на контролното опкру-
жување и затоа придонесува за одлуката за 
тоа дали е соодветно да се потпре на реви-
зорските докази прибавени во претходните 
ревизии. Оттука, кога ревизорот ќе утврди во 
согласност со точките од 39 до 42 дека е соод-
ветно да ги користи ревизорските докази при-
бавени во претходните ревизии за определен 
број на контроли, тогаш ревизорот ќе планира 
да тестира достатен дел од контролите во таа 
популација во секој ревизорски период, а како 
минимум, секоја контрола ќе биде тестирана 
најмалку во секоја трета ревизија. 

 
44. Кога, во согласност со точка 108 од МСР 

315, ревизорот ќе утврди дека проценетиот 
ризик од материјално погрешно прикажува-
ње на ниво на тврдењата е значаен ризик и 
кога планира да се потпре на оперативната 
ефективност на контролите наменети за 
ублажување на тој значаен ризик, тогаш ре-
визорот треба да прибави ревизорски до-
кази за оперативната ефективност на тие 
контроли од тестови на контроли изврше-
ни во тековниот период. Колку што е пого-
лем ризикот од материјално погрешно прика-
жување, толку повеќе ревизорски докази реви-
зорот треба да прибави дека релевантните 
контроли работат ефективно. Следствено, иа-
ко ревизорот често ги зема предвид информа-
циите добиени во претходните ревизии при 
обликувањето на тестовите на контроли за уб-
лажување на даден значаен ризик, сепак ре-
визорот не треба да се потпре на ревизорски-
те докази прибавени во претходната ревизија 
за оперативната ефективност на контролите 
над ваквите ризици, туку треба да прибави ре-
визорски докази за оперативната ефективност 
на контролите над ваквите ризици во тековни-
от период. 

 
Обемот на тестовите на контрола  
 
45. Ревизорот ги обликува тестовите на контроли 

за да прибави достатни соодветни ревизорски 
докази дека контролите работеле ефективно 
во текот на целиот период на потпирање. Пра-
шањата кои ревизорот може да ги земе пред-
вид при определувањето на обемот на тесто-
вите на контрола на ревизорот ги вклучуваат 
следните: 
•  Зачестеноста на извршувањето на контро-

лата од страна на ентитетот во текот на 
периодот.  

•  Должината на времето во текот на реви-
зорскиот период за коешто ревизорот се 
потпира на оперативната ефективност на 
контролата. 

•  Релевантноста и веродостојноста на ре-
визорските докази кои треба да бидат 
прибавени при поткрепувањето дека кон-
тролата спречува, или открива и корегира, 
материјални погрешни прикажувања на 
ниво на тврдењата.  

•  Степенот до којшто ревизорските докази 
се прибавени од тестови на други контро-
ли кои се поврзани со тврдењето. 

•  Степенот до којшто ревизорот планира да 
се потпре на оперативната ефективност 
на контролата при проценката на ризикот 
(и следствено да ги намали суштинските 
постапки врз основа на потпирањето на 
ваквата контрола). 

•  Очекуваната девијација од контролата.  
 
46. Колку што повеќе ревизорот ќе се потпира на 

оперативната ефективност на контролите при 
проценката на ризикот, толку поголем ќе биде 
и обемот на тестовите на контроли на ревизо-
рот. Покрај тоа, како што се зголемува стапка-
та на очекуваната девијација од контролата, 
така и ревизорот го зголемува обемот на те-
стирањето на контрола. Меѓутоа, ревизорот 
треба да размисли дали стапката на очекува-
ната девијација укажува дека контролата нема 
да биде достатна за да се намали ризикот од 
материјално погрешно прикажување на ниво 
на тврдењата на она коешто е проценето од 
страна на ревизорот. Доколку се очекува стап-
ката на очекуваната девијација да биде прем-
ногу висока, ревизорот може да утврди дека 
тестовите на контрола за одредено тврдење 
можеби нема да бидат ефективни. 

 
47. Поради инхерентната конзистентност на ИТ 

обработката, ревизорот можеби нема да мора 
да го зголеми обемот на тестирањето на да-
дена автоматизирана контрола. Автоматизи-
раната контрола треба да функционира конзи-
стентно освен доколку не се промени програ-
мата (вклучувајќи ги и табелите, датотеките 
или останатите постојани податоци коишто ги 
користи програмата). Откако ревизорот еднаш 
ќе утврди дека дадена автоматизирана кон-
трола функционира како што е планирано 
(што може да биде направено во времето кога 
контролата е првично имплементирана или на 
некој друг датум), ревизорот ќе размисли да 
изврши тестови за да утврди дека контролата 
продолжува да функционира ефективно. Ва-
квите тестови може да вклучат утврдување 
дека не се прават промени на програмата без 
истите да бидат предмет на соодветни контро-
ли за промена на програмата, дека за обрабо-
тка на трансакциите се користи овластената 
верзија на програмата и дека се ефективни 
другите релевантни општи контроли. Ваквите 
тестови исто така може да вклучат и утврдува-
ње дека не биле направени промени на про-
грамите, како што може да биде случајот кога 
ентитетот користи пакет на софтверски апли-
кации без да ги менува или одржува истите. 
На пример, ревизорот може да направи инс-
пекција на евиденцијата за администрирање 
на ИТ безбедноста за да прибави ревизорски 
докази дека не се случил неовластен пристап 
во текот на периодот. 

  
Суштински постапки  
 
48. Суштинските постапки се извршуваат за да се 

откријат материјални погрешни прикажувања 
на ниво на тврдењата и вклучуваат тестови на 
детали на класи на трансакции, салда на сме-



тки и обелоденувања и суштински аналитички 
постапки. Ревизорот ги планира и извршува 
суштинските постапки како одговор на поврза-
ната проценка на ризикот од материјално по-
грешно прикажување. 

 
49. Без оглед на проценетиот ризик од матери-

јално погрешно прикажување, ревизорот 
треба да обликува и изврши суштински по-
стапки за секоја материјална класа на 
трансакции, салдо на сметка и обелодену-
вање. Ова барање го одразува фактот дека 
проценката на ризикот од страна на ревизорот 
е заснована на расудување и може да не биде 
доволно прецизна за да ги идентификува сите 
ризици од материјално погрешно прикажува-
ње. Понатаму, интерната контрола има инхе-
рентни ограничувања, вклучувајќи го и надми-
нувањето од страна на менаџментот. Според 
тоа, иако ревизорот може да определи дека 
ризикот од материјално погрешно прикажува-
ње може да биде намален на прифатливо ни-
ско ниво со извршување само на тестови на 
контроли за одредено тврдење поврзано со 
дадена класа на трансакции, салдо на сметка 
или обелоденување (видете во точка 8), сепак 
ревизорот секогаш ќе изврши суштински по-
стапки за секоја материјална класа на транс-
акции, салдо на сметка и обелоденување. 

 
50. Суштинските постапки на ревизорот треба 

да ги вклучат следните ревизорски постап-
ки во однос на заклучниот процес на фи-
нансиските извештаи: 
•  Усогласување на финансиските изве-

штаи со сметководствената евиденција 
на која се засновани; и  

•  Испитување на материјалните книжења 
во дневникот и други корекции кои се 
направени во текот на подготвувањето 
на финансиските извештаи.  

Природата и обемот на испитувањето на кни-
жењата во дневникот и другите корекции од 
страна на ревизорот зависи од природата и 
сложеноста на процесот на финансиско изве-
стување на ентитетот и поврзаните ризици од 
материјално погрешно прикажување.  

 
51. Кога, во согласност со точка 108 од МСР 

315, ревизорот ќе утврди дека проценетиот 
ризик од материјално погрешно прикажува-
ње на ниво на тврдањата е значаен ризик, 
тогаш ревизорот ќе треба да изврши су-
штински постапки кои конкретно одговара-
ат на тој ризик. На пример, доколку ревизо-
рот идентификува дека менаџментот е под 
притисок да ги исполни очекувањата за зара-
ботувачката, тогаш може да постои ризик дека 
менаџментот ги преценува приходите од про-
дажба по пат на неправилно признавање на 
приходите поврзани со продажните договори 
со услови коишто не дозволуваат признавање 
на приходи или по пат на фактурирање за 
продажбата пред испораката. Во овие околно-
сти, ревизорот може, на пример, да обликува 
екстерни конфирмации не само да ги конфир-
мира неподмирените износи, туку да ги кон-
фирмира и деталите од продажните договори, 
вклучувајќи го и датумот, правата за враќање 
на производите и условите за испорака. По-
крај тоа, ревизорот може да открие дека е 
ефективно да ги надополни ваквите екстерни 
конфирмации со распрашувања на нефинан-
сискиот персонал во ентитетот во врска со ка-
кви било промени на продажните договори и 
условите за испорака. 

52. Кога пристапот во однос на значајните ризици 
е составен само од суштински постапки, тогаш 
ревизорските постапки коишто се соодветни 
за покривање на ваквите значајни ризици ќе 
бидат составени само од тестови на детали 
или пак од комбинација на тестови на детали 
и суштински аналитички постапки. Ревизорот 
треба да го разгледа упатството дадено во 
точките од 53 до 64 при обликувањето на при-
родата, временскиот распоред и обемот на су-
штинските постапки за значајните ризици. За-
ради добивање на достатни соодветни реви-
зорски докази, суштинските постапки поврзани 
со значајните ризици најчесто ќе бидат обли-
кувани за прибавување на ревизорски докази 
со голема веродостојност. 

 
Природата на суштинските постапки  
 
53. Суштинските аналитички постапки вообичаено 

се поприменливи кај голем обем на трансак-
ции кои имаат тенденција да бидат предвид-
ливи со текот на времето. Тестовите на дета-
ли вообичаено се посоодветни за прибавува-
ње на ревизорски докази во врска со извесни 
тврдења за салдата на сметките, вклучувајќи 
го и постоењето и вреднувањето. Во некои си-
туации, ревизорот може да утврди дека извр-
шувањето само на суштински аналитички по-
стапки може да биде доволно за намалување 
на ризикот од материјално погрешно прикажу-
вање на прифатливо ниско ниво. На пример, 
ревизорот може да утврди дека извршување-
то само на суштински аналитички постапки 
претставува соодветен одговор на проценети-
от ризик од материјално погрешно прикажува-
ње за дадена класа на трансакции каде што 
проценката на ризикот на ревизорот е поткре-
пена со прибавување на ревизорски докази од 
извршувањето на тестови на оперативната 
ефективност на контролите. Во други ситуа-
ции, ревизорот може да утврди дека е соод-
ветно да изврши само тестови на детали или 
пак дека комбинација на суштински аналитич-
ки постапки и тестови на детали најмногу од-
говара на проценетите ризици. 

54. Ревизорот ги обликува тестовите на детали 
како одговор на проценетиот ризик со цел да 
прибави достатни соодветни ревизорски дока-
зи за постигнување на планираното ниво на 
уверување на ниво на тврдењата. Кога ги об-
ликува суштинските постапки во врска со твр-
дењето за постоење или случување, ревизо-
рот избира од ставките коишто се содржани 
во износот од финансиските извештаи и ги до-
бива релевантните ревизорски докази. Од 
друга страна, кога ги обликува суштинските 
постапки во врска со тврдењето за комплет-
ност, ревизорот избира од ревизорските дока-
зи коишто укажуваат дека дадена ставка тре-
ба да биде вклучена во релевантниот износ 
од финансиските извештаи и испитува дали 
таа ставка е вклучена на таков начин. На при-
мер, ревизорот може да ги испита последова-
телните парични исплати за да утврди дали 
има набавки кои биле испуштени од обврските 
кон добавувачите. 

55. Кога ги обликува суштинските аналитички по-
стапки, ревизорот разгледува прашања како 
што се следните: 
•  Погодноста на користењето на суштински 

аналитички постапки со оглед на тврдење-
то. 

•  Веродостојноста на податоците, било ин-
терни или екстерни, врз основа на коишто 
е развиено очекувањето за евидентирани-
те износи или коефициенти.  



•  Дали очекувањето е достатно прецизно за 
да идентификува материјално погрешно 
прикажување на посакуваното ниво на 
уверување. 

•  Износот на каква било разлика кај евиден-
тираните износи во однос на очекуваните 
вредности којашто е прифатлива.  

Ревизорот го разгледува тестирањето на кон-
тролите, доколку воопшто постојат, над подго-
твувањето на информациите од страна на ен-
титетот коишто ревизорот ги користи при при-
мената на аналитичките постапки. Кога вакви-
те контроли се ефективни, ревизорот ќе има 
поголема доверба во веродостојноста на ин-
формациите и, оттука, во резултатите од ана-
литичките постапки. Алтернативно, ревизорот 
може да разгледа дали информациите биле 
предмет на ревизорско тестирање во тековни-
от или претходниот период. Кога ги определу-
ва ревизорските постапки кои ќе ги примени 
на информациите на коишто се засновани 
очекувањата за суштинските аналитички по-
стапки, ревизорот треба да го разгледа упат-
ството дадено во точка 11 од МСР 500. 

 
Временскиот распоред на суштинските постап-
ки  
 
56. Кога суштинските постапки се извршуваат 

на даден меѓудатум, ревизорот треба да 
изврши понатамошни суштински постапки 
или суштински постапки комбинирани со 
тестови на контроли за да го покрие прео-
станатиот период коишто обезбедуваат 
разумна основа за проширување на реви-
зорските заклучоци од меѓудатумот на кра-
јот на периодот. 

 
57. Во некои околности, суштинските постапки мо-

же да бидат извршени на даден меѓудатум. 
Ова го зголемува ризикот дека на крајот на 
периодот може да постојат погрешни прикажу-
вања кои нема да бидат откриени од страна 
на ревизорот. Овој ризик е сé поголем колку 
што е подолг преостанатиот период. Кога 
разгледува дали да изврши суштински постап-
ки на даден меѓудатум, ревизорот треба да 
земе предвид фактори како што се следните: 
•  Контролното опкружување и други реле-

вантни контроли.  
•  Достапноста на информациите на даден 

подоцнежен датум коишто се потребни за 
постапките на ревизорот. 

•  Целта на суштинската постапка.  
•  Проценетиот ризик од материјално по-

грешно прикажување. 
•  Природата на класата на трансакции или 

салдото на сметката и поврзаните тврде-
ња. 

•  Можноста ревизорот да изврши соодветни 
суштински постапки или суштински по-
стапки комбинирани со тестови на контро-
ли за да го покрие преостанатиот период 
со цел да го намали ризикот да не бидат 
откриени погрешни прикажувања коишто 
постојат на крајот на периодот.  

 
58. Иако ревизорот не мора да прибави ревизор-

ски докази за оперативната ефективност на 
контролите за да има разумна основа за про-
ширување на ревизорските заклучоци од да-
ден меѓудатум на крајот на периодот, сепак 
ревизорот треба да разгледа дали е доволно 
извршувањето само на суштински постапки за 
покривање на преостанатиот период. Доколку 
ревизорот заклучи дека суштинските постапки 

сами по себе нема да бидат доволни, тогаш 
треба да се извршат тестови на оперативната 
ефективност на релевантните контроли или 
пак суштинските постапки треба да се извр-
шат заклучно со крајот на периодот. 

 
59. Во околностите каде што ревизорот ќе иден-

тификува ризици од материјално погрешно 
прикажување коешто е резултат на измама, 
одговорот на ревизорот за покривање на тие 
ризици може да вклучи промена на времен-
скиот распоред на ревизорските постапки. На 
пример, ревизорот може да заклучи дека, со 
оглед на ризиците од намерно погрешно при-
кажување или манипулирање, ревизорските 
постапки за проширување на ревизорските 
заклучоци од меѓудатумот на крајот на перио-
дот нема да бидат ефективни. Во ваквите 
околности, ревизорот може да заклучи дека 
суштинските постапки треба да бидат изврше-
ни на или блиску до крајот на известувачкиот 
период за да се покрие идентификуваниот ри-
зик од материјално погрешно прикажување ко-
ешто е резултат на измама (видете во МСР 
240). 

 
60. Вообичаено, ревизорот ќе ги спореди и усог-

ласи информациите во однос на салдото на 
крајот на периодот со споредливите информа-
ции на меѓудатумот за да идентификува изно-
си коишто ќе изгледаат невобичаени, ќе ги ис-
пита сите вакви износи и ќе изврши суштински 
аналитички постапки или тестови на детали за 
да го тестира периодот помеѓу тие датуми. Ко-
га ревизорот планира да изврши суштински 
аналитички постапки во однос на периодот по-
меѓу тие датуми, ревизорот треба да разгледа 
дали салдата на крајот на периодот за кон-
кретните класи на трансакции или салда на 
сметки се разумно предвидливи во однос на 
износот, релативната значајност и составот. 
Ревизорот треба да разгледа дали постапките 
на ентитетот за анализирање и корегирање на 
ваквите класи на трансакции или салда на 
сметки на меѓудатумите и за воспоставување 
на правилни сметководствени временски пре-
сеци се соодветни. Покрај тоа, ревизорот тре-
ба да разгледа и дали инфрмациониот систем 
којшто е релевантен за финансиското известу-
вање ќе обезбеди информации во врска со 
салдата за крајот на периодот и трансакциите 
во преостанатиот период коишто се достатни 
за да овозможат испитување на: значајните 
невообичаени трансакции или книжења (вклу-
чувајќи ги и оние на или блиску до крајот на 
периодот); останатите причини за значајните 
флуктуации, или пак очекувани флуктуации 
коишто не се случиле; и промени во составот 
на класите на трансакции или салдата на сме-
тките. Суштинските постапки коишто се одне-
суваат на преостанатиот период зависат од 
тоа дали ревизорот извршил тестови на кон-
троли.  

 
61. Доколку кај класите на трансакции или салда-

та на сметките открие погрешни прикажувања 
на даден меѓудатум, ревизорот вообичаено ќе 
ја модифицира поврзаната проценка на ризи-
кот и планираната природа, временскиот рас-
поред или обемот на суштинските постапки 
кои го покриваат преостанатиот период, а кои-
што се однесуваат на ваквите класи на транс-
акции или салда на сметки, или пак ќе ги про-
шири или повтори тие ревизорски постапки на 
крајот на периодот. 



62. Користењето на ревизорски докази од извршу-
вањето на суштински постапки во дадена 
претходна ревизија не е достатно за да се по-
крие ризикот од материјално погрешно прика-
жување во тековниот период. Во повеќето 
случаи, ревизорските докази од извршување-
то на суштинските постапки во дадена прет-
ходна ревизија обезбедуваат малку или пак 
воопшто не обезбедуваат ревизорски докази 
за тековниот период. За да може да се кори-
стат ревизорските докази прибавени во даде-
на претходна ревизија како суштински реви-
зорски докази во тековниот период, ревизор-
ските докази и поврзаната предметна матери-
ја не смеат да бидат фундаментално проме-
нети. Пример за ревизорски докази добиени 
од извршувањето на суштински постапки во 
даден претходен период коишто може да би-
дат релевантни во тековната година е правно-
то мислење поврзано со структурата на секу-
ратизацијата на којашто не и се случиле ника-
кви промени во текот на тековниот период. Ка-
ко што бара точка 23 од МСР 500, доколку ре-
визорот планира да ги користи ревизорските 
докази прибавени од извршувањето на су-
штинските постапки во претходната ревизија, 
ревизорот треба да изврши ревизорски по-
стапки во текот на тековниот период за да ја 
утврди континуираната релевантност на реви-
зорските докази.  

 
Обемот на извршувањето на суштинските по-
стапки  
 
63. Колку што е поголем ризикот од материјално 

погрешно прикажување, толку ќе биде пого-
лем и обемот на сушинските постапки. Бидејќи 
ризикот од материјално погрешно прикажува-
ње ја зема предвид интерната контрола, обе-
мот на суштинските постапки може да биде 
зголемен како резултат на незадоволителни 
резултати од тестовите на оперативната ефе-
ктивност на контролите. Сепак, зголемување-
то на обемот на дадена ревизорска постапка е 
соодветно само ако ревизорската постапка са-
ма за себе е релевантна за конкретниот ризик. 

64. При дизајнирањето на тестовите на детали, 
обемот на тестирањето вообичаено се согле-
дува од аспект на големината на примерокот, 
врз којашто пак влијае ризикот од материјално 
погрешно прикажување. Меѓутоа, ревизорот 
разгледува и други прашања, вклучувајќи и 
дали е поефективно да се користат други се-
лективни начини на тестирање, како што е из-
бирањето на големи или невообичаени ставки 
од популацијата наспроти избирањето на ре-
презентативен примерок или стратификување 
на популацијата во хомогени субпопулации за 
избирање на примерок. МСР 530 содржи упат-
ство за користењето на методата на примерок 
и другите начини за избирање на ставките ко-
ишто ќе бидат тестирани. Кога ги обликува су-
штинските аналитички постапки, ревизорот го 
разгледува износот на разликата од очекува-
њето којшто може да биде прифатен без пона-
тамошно испитување. Ова разгледување е 
примарно под влијание на материјалноста и 
конзистентноста со посакуваното ниво на уве-
рување. Определувањето на овој износ вклу-
чува разгледување на можноста дека дадена 
комбинација на погрешни прикажувања кај 
одредено салдо на сметка, класа на трансак-
ции или обелоденување може збирно да ре-
зултира во неприфатлив износ. Кога ги обли-
кува суштинските аналитички постапки, реви-
зорот го зголемува посакуваното ниво на уве-
рување со зголемувањето на ризикот од мате-

ријално погрешно прикажување. МСР 520, 
Аналитички постапки, содржи упатство за 
примената на аналитичките постапки во текот 
на ревизијата. 

 
Адекватност на презентирањето и обелоде-
нувањето 
 
65. Ревизорот треба да изврши ревизорски по-

стапки за да оцени дали сеопштото презен-
тирање на финансиските извештаи, вклучу-
вајќи ги и поврзаните обелоденувања, е во 
согласност со важечката рамка за финан-
сиско известување. Ревизорот разгледува 
дали поединечните финансиски извештаи се 
презентирани на начин којшто ја одразува со-
одветната класификација и опис на финанси-
ските информации. Презентирањето на фи-
нансиските извештаи во согласност со при-
менливата рамка за финансиско известување 
вклучува и соодветно обелоденување на ма-
теријалните прашања. Овие прашања се од-
несуваат на обликот, уредувањето и содржи-
ната на финансиските извештаи и нивните 
приложени белешки, вклучувајќи ја и, на при-
мер, користената терминологија, износот на 
дадените детали, класификацијата на ставки-
те во извештаите и основите на дадените из-
носи. Ревизорот разгледува дали менаџмен-
тот требало да обелодени одредено прашање 
од аспект на околностите и фактите за коишто 
е свесен ревизорот во даденото време. Кога ја 
извршува оценката на сеопштото презентира-
ње на финансиските извештаи, вклучувајки ги 
и поврзаните обелоденувања, ревизорот го 
разгледува проценетиот ризик од материјално 
погрешно прикажување на ниво на тврдењата. 
Видете во точка 17 од МСР 500 за опис на 
тврдењата кои се однесуваат на презентира-
њето и обелоденувањето. 

 
Оценка на достатноста и соодветноста на при-
бавените ревизорски докази 
 
66. Врз основа на извршените ревизорски по-

стапки и прибавените ревизорски докази, 
ревизорот треба да оцени дали проценките 
на ризиците од материјално погрешно при-
кажување на ниво на тврдењата останува-
ат соодветни. 

67. Ревизијата на финансиските извештаи е куму-
лативен и итеративен процес. Како што реви-
зорот ги извршува планираните ревизорски 
постапки, така прибавените ревизорски докази 
може да предизвикаат ревизорот да ја проме-
ни природата, временскиот распоред или обе-
мот на другите планирани ревизорски постап-
ки. Ревизорот може да согледа информации 
коишто значајно се разликуваат од информа-
циите на коишто била базирана проценката на 
ризикот. На пример, обемот на погрешните 
прикажувања коишто ревизорот ќе ги открие 
со спроведувањето на сушинските постапки 
може да го смени расудувањето на ревизорот 
за проценката на ризикот и да укаже на мате-
ријална слабост на интерната контрола. По-
крај тоа, аналитичките постапки извршени во 
фазата на сеопштата проверка на ревизијата 
може да укажат на претходно непрепознаен 
ризик од материјално погрешно прикажување. 
Во ваквите околности, ревизорот може да тре-
ба потворно да ги оцени планираните реви-
зорски постапки врз основа на ревидираното 
разгледување на проценетите ризици за сите 
или некои од класите на трансакции, салдата 
на сметки или обелоденувањата и поврзаните 
тврдења. Точка 119 од МСР 315 содржи пона-
тамошно упатство за ревидирање на процен-
ката на ризикот на ревизорот. 



68. Концептот на ефективност на работењето на 
контролите признава дека може да се случат 
некои отстапувања во начинот на којшто се 
применуваат контролите од страна на ентите-
тот. Девијациите од пропишаните контроли 
може да бидат предизвикани од фактори како 
што се промени на клучниот персонал, значај-
ни сезонски флуктуации во обемот на трансак-
циите и човечка грешка. Кога во текот на извр-
шувањето на тестовите на контроли ќе бидат 
откриени вакви девијации, ревизорот ќе на-
прави конкретни распрашувања за да ги раз-
бере овие прашања и нивните потенцијални 
последици, на пример, распрашувајќи се за 
временскиот распоред на промените на пер-
соналот на клучните функции на интерната 
контрола. Ревизорот определува дали извр-
шените тестови на контроли обезбедуваат со-
одветна основа за потпирање на контролите, 
дали се потребни дополнителни тестови на 
контроли, или пак дали потенцијалните ризи-
ци од погрешно прикажување треба да бидат 
покриени користејќи суштински постапки.  

69. Ревизорот не може да претпостави дека да-
ден случај на измама или грешка претставува 
изолиран настан, па затоа треба да размисли 
како откривањето на погрешното прикажува-
ње влијае врз проценката на ризиците од ма-
теријално погрешно прикажување. Пред завр-
шувањето на ревизијата, ревизорот треба да 
оцени дали ревизорскиот ризик е намален на 
прифатливо ниско ниво и дали природата, 
временскиот распоред и обемот на ревизор-
ските постапки можеби треба повторно да се 
разгледаат. На пример, ревизорот повторно 
ќе ги разгледа: 
•  Природата, временскиот распоред и обе-

мот на суштинските постапки. 
•  Ревизорските докази за оперативната 

ефективност на релевантните контроли, 
вклучувајќи го и процесот на проценка на 
ризикот на ентитетот.  

70. Ревизорот треба да заклучи дали биле при-
бавени достатни соодветни ревизорски до-
кази за да се намали ризикот од материјал-
но погрешно прикажување во финансиски-
те извештаи на прифатливо ниско ниво. Ко-
га развива мислење, ревизорот ги разгледува 
сите релевантни ревизорски докази, без раз-
лика на тоа дали тие ги поткрепуваат или им 
се спротивставуваат на тврдењата во финан-
сиските извештаи. 

71. Достатноста и соодветноста на ревизорските 
докази за поткрепување на заклучоците на ре-
визорот во текот на ревизијата се прашање на 
професионално расудување. Врз расудување-
то на ревизорот за тоа што сочинува достатен 
соодветен ревизорски доказ влијаат фактори 
како што се следните: 
•  Значајноста на потенцијалното погрешно 

прикажување кај тврдењето и веројатно-
ста тоа да има материјален ефект, поеди-
нечно или заедно со останатите потенци-
јални погрешни прикажувања, врз финан-
сиските извештаи.  

•  Ефефективноста на одговорите и контро-
лите на менаџментот за покривање на ри-
зиците. 

•  Искуството стекнато во текот на претход-
ните ревизии за слични потенцијални по-
грешни прикажувања.  

•  Резултатите од извршените ревизорски 
постапки, вклучувајќи и дали овие реви-
зорски постапки идентификувале конкрет-
ни случаи на измама или грешка. 

•  Изворот и веродостојноста на достапните 
информации. 

•  Распространетоста на ревизорските дока-
зи. 

•  Разбирањето за ентитетот и неговото оп-
кружување, вклучувајќи ја и интерната 
контрола.  

 
72. Доколку ревизорот не прибавил достатни 

соодветни ревизорски докази во однос на 
дадено материјално тврдење во финанси-
ските извештаи, тогаш ревизорот треба да 
се обиде да прибави понатамошни реви-
зорски докази. Доколку ревизорот не е во 
состојба да прибави достатни соодветни 
ревизорски докази, тогаш ревизорот треба 
да изрази мислење со резерва или воздр-
жување од мислење. Видете во МСР 700, 
Ревизорскиот извештај за финансиските из-
вештаи2, за понатамошно упатство. 

 
Документација 
 
73. Ревизорот треба да ги документира сеоп-

штите одговори за покривање на процене-
тите ризици од материјално погрешно при-
кажување на ниво на финансиските изве-
штаи и природата, временскиот распоред и 
обемот на понатамошните ревизорски по-
стапки, поврзаноста на овие постапки со 
проценетите ризици на ниво на тврдењата 
и резултатите од ревизорските постапки. 
Покрај тоа, доколку ревизорот планира да 
користи ревизорски докази за оперативна-
та ефективност на контролите коишто биле 
прибавени во претходните ревизии, тогаш 
ревизорот треба да ги документира заклу-
чоците коишто биле донесени во врска со 
потпирањето на ваквите контроли коишто 
биле тестирани во дадена претходна реви-
зија. Начинот на којшто ќе бидат документи-
рани овие прашања е заснован на професио-
налното расудување на ревизорот. МСР 230, 
Документација, воспоставува стандарди и 
обезбедува упатство во врска со документа-
цијата во контекст на ревизијата на финанси-
ските извештаи.  

 
Датум на стапување во сила 
 
74. Овој МСР стапува во сила за ревизиите на 

финансиските извештаи за периодите коишто 
почнуваат на или по 15 декември 2004 година.  

 
Перспектива на јавниот сектор 
 
1. Кога спроведува ревизии на ентитети во 

јавниот сектор, ревизорот ја зема предвид 
законодавната рамка и сите други реле-
вантни прописи, укази или министерски ди-
рективи коишто влијаат врз мандатот на 
ревизијата и кои било други посебни реви-
зорски барања. Ваквите фактори може да 
влијаат, на пример, врз степенот на слобо-
дата на одлучување на ревизорот при утвр-
дувањето на материјалноста и расудување-
то за природата и делокругот на ревизор-
ските постапки кои треба да бидат приме-
нети. Точка 3 од овој МСР можеби ќе мора да 
се применува само откако ќе се разгледаат 
ваквите ограничувања.  

                                                      
2 МСР 700, ‘‘Ревизорскиот извештај за финансиските изве-
штаи‘‘, ќе биде повлечен кога МСР 700 (ревидиран), ‘‘Изве-
штајот на независниот ревизор за потполн комплет на фи-
нансиски извештаи со општа намена‘‘, и МСР 701, ‘‘Моди-
фикации на извештајот на независниот ревизор‘‘, ке стапат 
во сила. МСР 700 (ревидиран) и МСР 701 стапуваат во сила 
за ревизорските извештаи со датум од или по 31 декември 
2006 година. 
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СОДРЖИНА 

 
 Точка 
Вовед 1-3 
Разгледувања на ревизорот   4-10 
Ревизорски извештај на услужна органи-
зација  
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Меѓународниот стандард за ревизија (МСР) 402, 
Ревизорски разгледувања во врска со ентитети 
кои користат услужни организации, треба да се 
чита во контекст на Предговорот на Меѓународ-
ните стандарди за контрола на квалитетот, 
ревизија, уверување и поврзани услуги, којшто ја 
определува примената и важењето на МСР.  
 
Вовед 
1. Целта на овој меѓународен стандард за реви-

зија (МСР) е да воспостави стандарди и да 
обезбеди упатство за ревизорот чијшто клиент 
користи услужна организација. Исто така, овој 
МСР ги опишува ревизорските извештаи на 
услужните организации коишто можат да ги 
добијат ревизорите на клиентот.  

2. Ревизорот треба да разгледа како користе-
њето на ентитетот на услужна организација 
влијае врз интерната контрола на ентите-
тот за така да го идентификува и процени 
ризикот од материјално погрешно прикажу-
вање и да ги дизајнира и изврши поната-
мошните ревизорски постапки. 

3. Клиентот може да користи услужна организа-
ција како што е таква што извршува трансак-
ции и одржува поврзана одговорност или еви-
дентира трансакции и ги обработува поврза-
ните податоци (на пример, услужна организа-
ција за компјутерски системи). Доколку даден 
клиент користи услужна организација, извесни 
политики, постапки и евиденција коишто ги во-
ди услужната организација можат да бидат 
релевантни за ревизијата на финансиските из-
вештаи на клиентот. 

 
Разгледувања на ревизорот 
4. Услужната организација може да воспостави и 

спроведува политики и постапки коишто влија-
ат врз интерната контрола на ентитеот. Овие 
политики и постапки се физички и оперативно 
одделени од ентитетот. Кога услугите коишто 
ги обезбедува услужната организација се 
ограничени на евидентирање и обработка на 
трансакциите на ентитетот и ентитетот го за-
држува овластувањето и одржувањето на од-
говорноста, тогаш ентитетот може да биде во 
состојба да имплементира ефективни полити-
ки и постапки во рамките на својата организа-

                                                      
 
* МСР 315, ‘‘Разбирање за ентитетот и неговото опкружува-
ње и проценка на ризиците од материјално погрешно прика-
жување‘‘, МСР 330, ‘‘Постапките на ревизорот како одговор 
на проценетите ризици‘‘ и МСР 500, ‘‘Ревизорски докази‘‘ 
доведоа до согласни измени и дополнувања во МСР 402. 
Овие согласни измени и дополнувања стапуваат во сила за 
ревизиите на финансиските извештаи за периодите кои 
почнуваат на или по 15 декември 2004 година и се инкорпо-
рирани во текстот на МСР 402.  

ција. Кога услужната организација ги извршу-
ва трансакциите на ентитетот и одржува одго-
ворност, ентитетот може да смета дека е по-
требно да се потпре на политиките и постап-
ките во услужната организација. 

5. При стекнувањето на разбирање за ентите-
тот и неговото опкружување, ревизорот 
треба да ја определи значајноста на актив-
ностите на услужната организација за енти-
тетот и релевантноста за ревизијата. Кога 
го прави тоа, ревизорот треба да стекне раз-
бирање за следното, како што е соодветно:  
•  Природата на услугите кои ги обезбедува 

услужната организација. 
•  Условите од договорот и односот помеѓу 

ентитетот и услужната организација. 
•  Степенот до којшто интерната контрола 

на ентитетот и системите во услужната 
организација влијаат едни врз други. 

•  Интерните контроли на ентитетот коишто 
се релевантни за активностите на услуж-
ната организација, како што се: 

o Оние коишто се применуваат кај 
трансакциите коишто ги извршила 
услужната организација. 

o Како ентитетот ги идентификува и 
управува со ризиците кои се повр-
зани со користењето на услужна 
организација.  

•  Способноста и финансиската сила на ус-
лужната организација, вклучувајќи го и 
можниот ефект на неуспехот на услужната 
организација врз ентитетот. 

•  Информации за услужната организација 
како што се оние одразени во кориснички-
те и техничките прирачници. 

•  Расположивите информации за контроли-
те коишто се релевантни за информацио-
ните системи на услужната организација 
како што се општи ИТ контроли и аплика-
циски контроли.  

6. Исто така, ревизорот на клиентот ќе го разгле-
да и постоењето на извештаи на трети стран-
ки од ревизорите на услужната организација, 
интерните ревизори или регулативните аген-
ции како средство за обезбедување на инфор-
мации за интерната контрола на услужната 
организација и за нејзиното работење и ефе-
ктивност. Кога ревизорот има намера да ја ко-
ристи работата на интерниот ревизорот, МСР 
610, ‘‘Разгледување на работата на интерната 
ревизија‘‘ дава упатство за вреднување на со-
одветноста на работата на интерниот ревизор 
за целите на ревизорот.  

6а. Стекнатото разбирање може да го наведе ре-
визорот да одлучи дека проценката на контро-
лен ризик за ризикот од материјално погреш-
но прикажување нема да биде под влијание 
на контролите во услужната организација; до-
колку е така, не е потребно понатамошно разг-
ледување на овој МСР.  

7. Доколку ревизорот заклучи дека активно-
стите на услужната организација се значај-
ни за ентитетот и се релевантни за ревизи-
јата, тогаш ревизорот треба да стекне до-
статно разбирање за ентитетот и неговото 
опкружување, вклучувајќи ја неговата ин-
терна контрола, да ги идентификува и про-
цени ризиците од материјално погрешно 
прикажување и да ги дизајнира понатамош-
ните ревизорски постапки како одговор на 
проценетиот ризик. Ревизорот треба да го 
процени ризикот од материјално погрешно 
прикажување на ниво на финансиските изве-
штаи и на ниво на тврдење за класи на транс-
акции, салда на сметки и обелоденувања.  

8. Доколку стекнатото разбирање не е достатно, 
ревизорот ќе ја разгледа потребата да побара 



услужната организација да наложи нејзиниот ре-
визор да изврши такви постапки за проценка на 
ризик што ќе ги обезбедат потребните информа-
ции, или пак, потребата да ја посети услужната 
организација за да ги добие информациите. Ре-
визорот кој сака да ја посети услужната органи-
зација може да го посоветува ентитетот да бара 
услужната организација да му даде пристап на 
ревизорот до потребните информации. 

9. Ревизорот може да биде во состојба да стекне 
достатно разбирање за интерната контрола врз 
коишто влијае услужната организација по пат на 
читање на извештајот од трета странка на реви-
зорот на услужната организација. Покрај тоа, ко-
га го проценува ризикот од материјално погреш-
но прикажување, за тврдењата врз коишто вли-
јаат интерните контроли на услужната организа-
ција, ревизорот може да го користи и ревизор-
скиот извештај на услужната организација. До-
колку ревизорот го користи извештајот на 
ревизорот на услужната организација, реви-
зорот треба да размисли за распрашувања 
во врска со професионалната компетентност 
на тој ревизор во контекст на специфична за-
дача преземена од страна на ревизорот на 
услужната организација.  

10. Ревизорот прибавува ревизорски докази за опе-
ративната ефективност на контролите кога про-
ценката на ризикот на ревизорот вклучува оче-
кување за оперативната ефективност на контро-
лите на услужната организација или кога само 
суштинските постапки не обезбедуваат достат-
ни соодветни ревизорски докази на ниво на твр-
дење. Ревизорот може да заклучи и дека ќе би-
де ефикасно да прибави ревизорски докази од 
тестови на контроли. Ревизорските докази за 
оперативната ефективност на контролите можат 
да се прибават со следното: 
•  Извршување на тестови на контролите на 

ентитетот над активностите на услужната 
организација. 

•  Добивање на ревизорскиот извештај на 
услужната организација кој изразува мис-
лење за оперативната ефективност на ин-
терната контрола на услужната организа-
ција за активностите на услужната органи-
зација кои се релевантни за ревизијата. 

•  Посета на услужната организација и извр-
шување на тестови на контроли.  

 
Ревизорски извештај на услужна организација 
 
11. Кога користи ревизорски извештај на ус-

лужна организација, ревизорот треба да ја 
разгледа природата и содржината на тој из-
вештај.  

12. Извештајот на ревизорот на услужната орга-
низација вообичаено е еден од следните два 
вида: 
Вид А - Извештај за дизајнот и имплемента-
цијата на интерната контрола 
(а) Опис на интерната контрола на услужната 

организација, вообичаено подготвен од 
страна на менаџментот на услужната ор-
ганизација; и 

(б) Мислење на ревизорот на услужната орга-
низација дека: 
(i) Горенаведениот опис е точен; 
(ii) Интерните контроли се погодно обли-

кувани за постигнување на нивните 
наведени цели; и 

(iii) Интерните контроли биле имплемен-
тирани. 

Вид Б - Извештај за дизајнот, имплемента-
цијата и оперативната ефективност на ин-
терната контрола 
(а) Опис на интерната контрола на услужната 

организација, вообичаено подготвен од 

страна на менаџментот на услужната ор-
ганизација; и 

(б) Мислење на ревизорот на услужната орга-
низација дека: 
(i) Горенаведениот опис е точен; 
(ii) Интерните контроли се погодно обли-

кувани за постигнување на нивните 
наведени цели; 

(iii) Интерните контроли биле имплемен-
тирани; и 

(iv) Интерните контроли работат ефектив-
но врз основа на резултатите од те-
стовите на контрола. Покрај мислење-
то за оперативната ефективност, ре-
визорот на услужната организација 
треба да ги идентификува извршените 
тестови на контроли и поврзаните ре-
зултати. 

Извештајот на ревизорот на услужната орга-
низација вообичаено содржи ограничувања во 
однос на употребата (вообичаено на менаџ-
ментот, услужната организација и нејзините 
корисници и ревизорите на ентитетот). 

13. Ревизорот треба да го разгледа делокругот 
на работата извршена од страна на ревизо-
рот на услужната организација и треба да 
ја процени корисноста и соодветноста на 
извештаите издадени од страна на ревизо-
рот на услужната организација.  

14. Иако извештаите од вид А можат да му бидат 
корисни на ревизорот при стекнувањето на по-
требните разбирање за интерната контрола, 
ревизорот не треба да ги користи ваквите из-
вештаи како ревизорски доказ за оперативна-
та ефективност на контролите.  

 
15. Наспроти тоа, извештаите од вид Б можат да 

обезбедат ваков ревизорски доказ бидејќи се 
извршени тестови на контрола. Кога извештај 
од вид Б се користи како ревизорски доказ за 
оперативната ефективност на контроли, реви-
зорот треба да разгледа дали контролите те-
стирани од страна на ревизорот на услужната 
организација се релевантни за трансакциите, 
салдата на сметки и обелоденувањата на ен-
титетот, и поврзаните тврдења, и дали тесто-
вите на контрола на ревизорот на услужната 
организација и резултатите се соодветни. Во 
врска со последното, две клучни разгледува-
ња се должината на периодот покриен со те-
стовите на ревизорот на услужната организа-
ција и времето поминато од извршувањето на 
тие тестови. 

 
16. За оние специфични тестови на контрола и 

резултати кои се релевантни, ревизорот 
треба да разгледа дали природата, времен-
скиот распоред и обемот на ваквите тесто-
ви обезбедуваат достатни соодветни реви-
зорски докази за оперативната ефектив-
ност на интерната контрола за да се по-
ткрепат проценетите ризици од материјал-
но погрешно прикажување на ревизорот. 

 
17. Ревизорот на услужната организација може да 

биде ангажиран да изврши суштински постап-
ки коишто се од корист за ревизорот на енти-
тетот. Ваквите ангажмани можат да вклучат 
извршување на постапките кои се договорени 
од страна на ентитетот и неговиот ревизор, 
како и од страна на услужната организација и 
нејзиниот ревизор. 

 
18. Кога ревизорот користи извештај од реви-

зорот на услужната организација, во реви-
зорскиот извештај на ентитетот не треба да 
се направи никакво повикување на реви-
зорскиот извештај на услужната организа-
ција. 
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Меѓународниот стандард за ревизија (МСР) 500, 
Ревизорски докази, треба да се чита во контекст 
на Предговорот на Меѓународните стандарди за 
контрола на квалитетот, ревизија, уверување и 
поврзани услуги, којшто ја определува примената 
и важењето на МСР.  
 
 
Вовед 
 
1. Целта на овој меѓународен стандард за реви-

зија (МСР) е да воспостави стандарди и обез-
беди упатство за тоа од што се состојат реви-
зорските докази при ревизија на финансиски 
извештаи, квантитетот и квалитетот на реви-
зорските докази кои треба да се прибават и 
ревизорските постапки кои ги користат ревизо-
рите за прибавување на тие ревизорски дока-
зи.  

 
2. Ревизорот треба да прибави достатни со-

одветни ревизорски докази за да биде во 
состојба да извлече разумни заклучоци на 
коишто ќе го заснова ревизорското мисле-
ње. 

 
Концепт на ревизорски докази 
 
3. ,,Ревизорски докази‘‘ се сите информации кои 

ги користел ревизорот во донесување на зак-
лучоците на кои е засновано ревизорското 
мислење и ги вклучува информациите кои се 
содржани во сметководствените евиденции на 
коишто се засновани финансиските извештаи 
и други информации. Од ревизорите не се 
очекува да ги разгледуваат сите информации 
кои може да постојат.1 Ревизорските докази, 
кои се кумулативни по природа, вклучуваат 
ревизорски докази прибавени од ревизорски 
постапки извршувани во текот на ревизијата и 
може да вклучуваат ревизорски докази приба-
вени од други извори како што се претходни 
ревизии и од постапките на фирмата за кон-
трола на квалитетот за прифаќање на, и про-
должување со клиент.  

 
4. Сметководствените евиденции вообичаено ги 

вклучуваат евиденциите на почетни книжења 
и поткрепувачките евиденции како што се че-
кови и евиденции на електронски трансфери 
на средства; фактури; договори; главна книга 
и аналитичка евиденција, книжења и други ко-
рекции на финансиските извештаи кои не се 

                                                      
1 Види точка 14. 

рефлектирани во формални книжења; и еви-
денции како што се работни листи за поткрепа 
на распределби на трошоци, пресметки, усог-
ласувања и обелоденувања. Книжењата во 
сметководствените евиденции често се иници-
рани, евидентирани, обработени и прикажани 
во електронска форма. Покрај тоа, сметко-
водствените евиденции може да бидат дел од 
интегрирани системи кои ги делат податоците 
и ги поддржуваат сите аспекти на финансиско-
то известување на ентитетот, работењето и 
целите на усогласеноста.  

 
5. Менаџментот е одговорен за подготвувањето 

на финансиските извештаи врз основа на сме-
тководствената евиденција на ентитетот. Ре-
визорот прибавува некои ревизорски докази 
преку тестирање на сметководсвените еви-
денции, на пример, преку анализа и проверка, 
повторно извршување на постапки кои биле 
следени во процесот на финансиско известу-
вање и усогласување на поврзани видови и 
примени на истите информации. Преку извр-
шување на такви ревизорски постапки, реви-
зорот може да утврди дека сметководствените 
евиденции интерно се конзистентни и се сло-
жуваат со финансиските извештаи. Сепак, би-
дејќи сметководствените евиденции сами по 
себе не обезбедуваат достатни ревизорски 
докази на кои ќе се темели ревизорското мис-
лење за финансиските извештаи, ревизорот 
прибавува други ревизорски докази.   

 
6. Други информации кои ревизорот може да ги 

користи како ревизорски докази вклучуваат за-
писници од состаноци; конфирмации од трети 
странки; извештаи на аналитичари, споредли-
ви податоци за конкурентите (benchmarking*); 
прирачници за контроли; информации приба-
вени од страна на ревизорот од ревизорски 
постапки како што се распрашување, набљу-
дување и инспекција; и други информации 
развиени од, или достапни на, ревизорот кои 
му дозволуваат на ревизорот да постигне зак-
лучоци преку валидно расудување.  

 
Достатни соодветни ревизорски докази 
 
7. Достатноста е мерка за квантитетот на реви-

зорските докази. Соодветноста е мерка за 
квалитетот на ревизорските докази; а тоа е 
нивната релевантност и нивната веродостој-
ност во обезбедувањето поткрепа на, или 
откривање на погрешни прикажувања во, кла-
сите на трансакции, салдата на сметки и обе-
лоднувањата и поврзаните тврдења. Кванти-
тетот на потребните ревизорски докази е под 
влијание на ризикот од погрешно прикажува-
ње (колку е поголем ризикот, веројатно е дека 
толку повеќе ревизорски докази ќе се бараат), 
а исто така на квалитетот на таквите ревизор-
ски докази (колку е поголем квалитетот, толку 
помалку докази може да се бараат). Според 
тоа, достатноста и соодветноста на ревизор-
ските докази се меѓусебно поврзани. Сепак, 
само со добивање на повеќе ревизорски дока-
зи не може да се надомести за слабиот квали-
тет на доказите.  

 
8. Даден сет на ревизорски постапки може да 

обезбедува ревизорски докази кои се реле-

                                                      
* Проучување на производот или деловните практики на 
конкурентот со цел да се подобри успешноста во работење-
то на сопственото претпријатие. (Забелешка на преведува-
чот). 



вантни за одредени тврдења, но не и за други. 
На пример, инспекција на евиденции и доку-
менти кои се однесуваат на наплатата на по-
барувањата после крајот на периодот може да 
обезбедат ревизорски докази кои се однесува-
ат и на постоењето и на вреднувањето, но не 
мора да се однесуваат и на соодветноста на 
временските пресеци на крајот на периодот. 
Од друга страна, ревизорот често прибавува 
ревизорски докази од различни извори или од 
различна природа кои се релевантни за исто-
то тврдење. На пример, ревизорот може да ја 
анализира старосната структура на побарува-
њата од купувачите и последователната нап-
лата на побарувањата, заради прибавување 
на ревизорски докази кои се однесуваат на 
вреднувањето на исправката за сомнителните 
сметки. Понатаму, прибавувањето на ревизор-
ски докази кои се однесуваат на определено 
тврдење, на пример, физичкото постоење на 
залихите, не е замена за прибавување на ре-
визорски докази кои се однесуваат на друго 
тврдење, на пример, вреднувањето на залихи-
те. 

 
9. Веродостојноста на ревизорските докази е 

под влијание на нивниот извор и нивната при-
рода и зависи од поединечните околности во 
кои истите се прибавени. Може да се прават 
генерализирања за веродостојноста на раз-
лични видови на ревизорски докази; сепак, та-
квите генерализирања подлежат на битни иск-
лучоци. Дури и кога рвизорските докази се 
прибавени од извори надвор од ентитетот, мо-
же да постојат околности кои би можеле да 
влијаат врз веродостојноста на добиените ин-
формации. На пример, ревизорските докази 
прибавени од независен надворешен извор 
може да не бидат веродостојни доколку изво-
рот нема доволно познавање. Иако се призна-
ва дека може да постојат исклучоци, следните 
генерализирања за веродостојноста на реви-
зорските докази може да бидат корисни: 
•  Ревизорските докази се поверодостојни 

кога се прибавени од независни извори 
надвор од ентитетот. 

•  Ревизорски докази кои се генерирани ин-
терно се поверодостојни кога поврзаните 
контроли наметнати од ентитетот се ефе-
ктивни. 

•  Ревизорски докази прибавени директно од 
ревизорот (на пример, набљудување на 
примената на некоја контрола) се поверо-
достојни отколку ревизорски докази при-
бавени индиректно или со извлекување на 
заклучок (на пример, распрашување за 
примената на некоја контрола).  

•  Ревизорските докази се поверодостојни 
кога постојат во документарна форма, би-
ло хартиена, електронска или друг меди-
ум (на пример, писмен запис направен  во 
текот на состанокот е поверодостоен 
отколку последователно усно изложување 
на дискутираните прашања). 

•  Ревизорските докази обезбедени од орги-
нални документи се поверодостојни откол-
ку ревизорски докази обезбедени преку 
фотокопии или факсимил.  

 
10. Ревизијата ретко вклучува утврдување на 

автентичноста на документација, а исто така и 
ревизорот не е обучен, ниту се очекува да би-
де експерт за такво утврдување на автентич-
ност. Сепак, ревизорот ја разгледува веродо-
стојноста на информациите кои се користат 
како ревизорски докази, на пример, фотоко-

пии, факсимил, филмувани, дигитализирани 
или други електронски документи, вклучувајќи 
и разгледување на контролите над нивната 
подготовка и чување каде што е релевантно.   

 
11. Кога информациите кои ги создал ентите-

тот ги користи ревизорот за извршување 
на ревизорски постапки, ревизорот треба 
да прибави ревизорски докази за точноста 
и комплетноста на информациите. Со цел 
ревизорот да прибави веродостојни ревизор-
ски докази, информациите на кои се темелат 
ревизорските постапки треба да бидат достат-
но комплетни и точни. На пример, при ревизи-
ја на приходите, со примена на стандардни 
цени кај евиденциите за обемот на продажба, 
ревизорот ја разгледува точноста на инфор-
мациите за цените и комплетноста и точноста 
на податоците за обемот на продажба. Приба-
вувањето на ревизорски докази за комплетно-
ста и точноста на информациите кои ги соз-
дал информациониот систем на ентитетот мо-
же да биде извршено истовремено со фактич-
ките ревизорски постапки кои се применуваат 
на информациите кога прибавувањето на та-
кви ревизорски докази претставува интегра-
лен дел на самите ревизорски постапки. Во 
други ситуации ревизорот може да прибави 
ревизорски докази за точноста и комплетно-
ста на такви информации со тестирање на 
контролите над создавањето и чувањето на 
информациите. Сепак, во некои ситуации ре-
визорот може да утврди дека се потребни до-
полнителни ревизорски постапки. На пример, 
тие дополнителни постапки може да вклучува-
ат користење на ревизорски техники поддржа-
ни од компјутери (РТПК) за повторно пресме-
тување на информациите. 

 
12. Ревизорот вообичаено добива повеќе уверу-

вање од конзистентни ревизорски докази при-
бавени од различни извори или со различна 
природа, отколку од ставки на ревизорски до-
кази разгледувани поединечно. Покрај тоа, 
прибавувањето на ревизорски докази од раз-
лични извори или од различна природа може 
да покаже дека некоја поединечна ставка на 
ревизорските докази не е веродостојна. На 
пример, поткрепувачки информации добиени 
од извор независен од ентитетот може да го 
зголемат уверувањето кое ревизорот го доби-
ва од некоја изјава на менаџментот. Спротив-
но, кога ревизорски докази прибавени од еден 
извор се неконзистентни со тие прибавени од 
друг извор, ревизорот утврдува кои дополни-
телни ревизорски постапки се неопходни за да 
се разреши неконзистентноста. 

 
13. Ревизорот го разгледува односот помеѓу тро-

шоците на прибавување на ревизорски докази 
и корисноста на прибавените информации. 
Сепак, прашањето за тешкотија или вклучен 
трошок само по себе не е валидна основа за 
пропуштање на ревизорска постапка за која не 
постои алтернатива. 

 
14. При формирање на ревизорското мислење, 

ревизорот не ги прегледува сите достапни ин-
формации бидејќи заклучоците вообичаено 
може да се постигнат со користење на метода 
на примерок и други начини на избор на ста-
вки за тестирање. Исто така, ревизорот вооби-
чаено наоѓа за неопходно да се потпира на 
ревизорски докази кои се убедливи наместо 



конклузивни; сепак, за да добие разумно уве-
рување,2 ревизорот нема да биде задоволен 
со ревизорски докази кои се помалку од убед-
ливи. Ревизорот користи професионално рас-
удување и професионален скептицизам во 
оценувањето на квантитетот и квалитетот на 
ревизорските докази, а оттаму и нивната до-
статност и соодветност, за поткрепа на реви-
зорското мислење. 

 
Користење на тврдења во прибавување на ре-
визорски докази 
 
15. Менаџментот е одговорен за објективното 

презентирање на финансиските извештаи кои 
ја рефлектираат природата и работењето на 
ентитетот. Со изјавувањето дека финансиски-
те извештаи даваат вистинска и објективна 
слика (или се презентирани објективно, во си-
те материјални аспекти) во согласност со при-
менливата рамка за финансиско известување, 
менаџментот имплицитно или експлицитно 
прави тврдења во поглед на признавањето, 
мерењето, презентирањето и обелоденување-
то на различните елементи на финансиски из-
вештаи и поврзаните обелоденувања. 

16. Ревизорот треба да користи тврдења за 
класи на трансакции, салда на сметки и 
презентирање и обелоденувања во довол-
но детали, за да формира основа за про-
ценката на ризици од материјално погреш-
но прикажување и за дизајнот и извршува-
њето на понатамошни ревизорски постап-
ки. Ревизорот користи тврдења при процену-
вањето на ризици преку разгледување на раз-
личните видови на потенцијални погрешни 
прикажувања кои може да се случат, па оттука 
и дизајнирање на ревизорски постапки кои ќе 
одговорат на проценетите ризици. Други МСР 
ги објаснуваат специфичните ситуации каде 
од ревизорот се бара да прибавува ревизор-
ски докази на ниво на тврдење. 

 
17. Тврдењата кои ги користи ревизорот спаѓаат 

во следниве категории: 
(а) Тврдења за класи на трансакции и наста-

ни за периодот на ревизија:  
(i) Случување - трансакциите и настани-

те кои биле евидентирани се случиле 
и се однесуваат на ентитетот. 

(ii) Комплетност – сите трансакции и на-
стани кои требало да бидат евиден-
тирани, биле евидентирани. 

(iii) Точност – износите и другите подато-
ци кои се однесуваат на евидентира-
ните трансакции и настани биле еви-
дентирани соодветно. 

(iv) Временски пресек – трансакциите и 
настаните биле евидентирани во пра-
вилниот сметководствен период. 

(v) Класификација – трансакциите и на-
станите биле евидентирани на соод-
ветните сметки. 

(б) Тврдења за салда на сметки на крајот на 
периодот: 
(i) Постоење – средствата, обврските и 

сопственичките учества постојат. 
(ii) Права и обврски – ентитетот го има 

или контролира правото над средс-
твата, и обврските се облигации на 
ентитетот. 

                                                      
2 Точките 8-12 на МСР 200 ,,Цели и општи принципи кои 
управуваат со ревизијата на финансиските извештаи‘‘ обез-
бедуваат дискусија за разумното уверување кое се однесу-
ва на ревизијата на финансиски извештаи. 

(iii) Комплетност – сите средства, обвр-
ски и сопственички учества кои тре-
бало да бидат евидентирани, биле 
евидентирани. 

(iv) Вреднување и распределба – средс-
твата, обврските и сопственичките 
учества се вклучени во финансиските 
извештаи по соодветни износи и ка-
кви било корекции за вреднување 
или распределба се соодветно еви-
дентирани.  

(в) Тврдења за презентирање и обелоденува-
ње: 
(i) Случување и права и обврски – обе-

лоденетите настани, трансакции и 
други прашања се случиле и се одне-
суваат на ентитетот. 

(ii) Комплетност – сите обелоденувања 
кои требало да бидат вклучени во 
финансиските извештаи, биле вклу-
чени. 

(iii) Класификација и разбирливост – фи-
нансиските информации се соодвет-
но презентирани и опишани, и обело-
денувањата се јасно изразени. 

(iv) Точност и вреднување – финансиски-
те и други информации се објективно 
обелоденети и по содветни износи. 

 
18. Ревизорот може да ги користи тврдењата како 

што се опишани погоре или може да ги изрази 
на поинаков начин се додека не бидат покрие-
ни сите аспекти опишани погоре. На пример, 
ревизорот може да избере да ги комбинира 
тврдењата за трансакции и настани со тврде-
њата за салда на сметки. Друг пример, може 
да нема посебно тврдење кое се однесува на 
временски пресек на трансакции и настани ко-
га тврдењата за случување и комплетност 
вклучуваат соодветно разгледување на еви-
дентирањето на трансакциите во правилниот 
сметководствен период.  

 
Ревизорски постапки за прибавување на реви-
зорски докази   
 
19. Ревизорот прибавува ревизорски докази за да 

извлекува разумни заклучоци на кои го темели 
ревизорското мислење преку извршување на 
ревизорски постапки за да: 
(а) Стекне разбирање за ентитетот и негово-

то опкружување, вклучувајќи ја неговата 
интерна контрола, да ги процени ризиците 
од материјално погрешно прикажување на 
ниво на финансиски извештај и на ниво на 
тврдење (ревизорски постапки извршени 
за оваа цел во МСР се нарекуваат ,,по-
стапки на проценка на ризик‘‘);  

(б) Кога е неопходно или кога ревизорот од-
лучил да постапи така, ја тестира опера-
тивната ефективност на контролите во 
спречување или откривање и корегирање 
на материјални погрешни прикажувања на 
ниво на тврдење (ревизорски постапки из-
вршени за оваа цел во МСР се нарекуваат 
,,тестови на контроли‘‘); и 

(в) Открива материјални погрешни прикажу-
вања на ниво на тврдење (ревизорски по-
стапки извршени за оваа цел во МСР се 
нарекуваат ,,суштински постапки‘‘ и вклу-
чуваат тестови на детали на класи на 
трансакции, салда на сметки и обелодену-
вања и суштински аналитички постапки). 

 
20. Ревизорот секогаш извршува постапки на про-

ценка на ризик за да обезбеди задоволителна 



основа за проценка на ризици на ниво на фи-
нансиски извештај и на ниво на тврдење. Ме-
ѓутоа, постапките на проценка на ризик сами 
по себе не обезбедуваат достатни содветни 
ревизорски докази врз кои ќе почива ревизор-
ското мислење, и се дополнети со дополни-
телни ревизорски постапки во форма на те-
стови на контроли, кога е неопходно, и су-
штински постапки. 

 
21. Тестовите на контроли се неопходни во две 

околности. Кога проценката на ризикот од 
страна на ревизорот вклучува очекување за 
оперативна ефективност на контролите, од 
ревизорот се бара да ги тестира тие контроли 
за да ја поткрепи проценката на ризикот. По-
натаму, кога суштинските постапки сами по 
себе не обезбедуваат достатни соодветни ре-
визорски докази, од ревизорот се бара да из-
вршува тестови на контроли за да прибави ре-
визорски докази за нивната оперативна ефе-
ктивност.   

 
22. Ревизорот планира и извршува суштински по-

стапки за да одговори на поврзаната проценка 
на ризиците од материјално погрешно прика-
жување, која ги вклучува резултатите од те-
стовите на контроли, доколку постојат. Меѓу-
тоа, проценката на ризикот од страна на реви-
зорот е врз основа на расудување, и може да 
не биде доволно прецизна да ги идентифику-
ва сите ризици од материјално погрешно при-
кажување. Покрај тоа, постојат инхерентни 
ограничувања на интерната контрола, вклучу-
вајќи го и ризикот од надминување на контро-
лите од страна на менаџментот, можноста за 
човечка грешка и ефектот од промени на си-
стемите. Затоа, секогаш се бараат суштински 
постапки за материјални класи на трансакции, 
салда на сметки и обелоденувања, за да се 
прибават достатни соодветни ревизорски до-
кази. 

 
23. Ревизорот користи една или повеќе видови на 

ревизорски постапки опишани во точките 26 – 
38 подолу. Тие ревизорски постапки или ком-
бинации од нив, може да бидат користени ка-
ко постапки на проценка на ризик, тестови на 
контроли или суштински постапки, во завис-
ност од контекстот во кој тие се применуваат 
од страна на ревизорот. Во извесни околно-
сти, ревизорските докази прибавени од прет-
ходни ревизии може да обезбедуваат реви-
зорски докази каде ревизорот извршува реви-
зорски постапки за да ја утврди нивната конти-
нуирана релевантност. 

 
24. Природата и временскиот распоред на реви-

зорските постапки кои ќе се користат може да 
бидат под влијание на фактот дека некои од 
сметководствените податоци и други инфор-
мации може да бидат достапни само во еле-
ктронска форма или само во одредени момен-
ти или временски периоди. Изворни докумен-
ти како што се нарачки, товарни листи, факту-
ри и чекови, може да бидат заменети со еле-
ктронски пораки. На пример, ентитетите може 
да применуваат електронска трговија или си-
стеми за обработка на слики. Во електронска-
та трговија, ентитетот и неговите купувачи или 
добавувачи користат поврзани компјутери 
преку јавна мрежа, како што е интернетот, и ги 
склучуваат трансакциите по електронски пат. 
Трансакциите на набавка, испорака, фактури-
рање, примање на пари и исплата често це-
лосно се завршуваат со размена на електрон-
ски пораки помеѓу странките. Кај системите за 

обработка на слики, документите се скенираат 
и се конвертираат во електронски слики за да 
се олесни складирањето и повикувањето, а 
изворните документи може да не бидат задр-
жани после конвертирањето. Извесни еле-
ктронски информации може да постојат во 
одреден момент. Сепак, таквите информации 
може да не можат да се добијат после опре-
делен временски период доколку датотеките 
се промениле и доколку не постојат резервни 
копии на датотеки. Политиките на ентитетот 
за задржување на податоци може да бараат 
од ревизорот да бара задржување на некои 
информации за ревизорска проверка или за 
извршување на ревизорски постапки во време 
кога информациите се достапни.   

 
25. Кога информациите се во електронска форма, 

ревизорот може да спроведува некои од реви-
зорските постапки опишани подолу со кори-
стење на РТПК. 

 
Инспекција на евиденции или документи 
 
26. Инспекцијата се состои од испитување на еви-

денции или документи, било интерни или ек-
стерни, во хартиена форма, електронска фор-
ма или друг медиум. Инспекцијата на евиден-
ции и документи обезбедува ревизорски дока-
зи со различни степени на веродостојност, во 
зависност од нивната природа и извор и, во 
случајот на интерни евиденции и документи, 
од ефективноста на контролите над нивната 
обработка. Пример на инспекција користена 
како тест на контроли е инспекцијата на еви-
денции или документи за докажување на ов-
ластување. 

 
27. Некои документи претставуват директни реви-

зорски докази за постоењето на некое средс-
тво, на пример, документ кој претставува фи-
нансиски инструмент во вид на акција или об-
врзница. Инспекцијата на такви документи не 
мора да обезбедува ревизорски докази за 
сопственост или вредност. Понатаму, инспек-
цијата на извршен договор може да обезбеду-
ва ревизорски докази релевантни за примена-
та на сметководствени политики од страна на 
ентитетот, како што е признавањето на прихо-
ди. 

 
Инспекција на материјални средства 
 
28. Инспекцијата на материјални средства се со-

стои од физичко испитување на средствата. 
Инспекцијата на материјални средства може 
да обезбедува веродостојни ревизорски дока-
зи во поглед на нивното постоење, но не мора 
да обезбедува докази и за правата и обврски-
те на ентитетот или за вреднувањето на 
средствата. Инспекцијата на поединечни ста-
вки на залиха вообичаено го придружува наб-
људувањето на пописот на залихи. 

 
Набљудување 

 
29. Набљудувањето се состои од гледање на про-

цес или постапка кои се извршуваат од страна 
на други. Примери вклучуваат набљудување 
на пописот на залихи кој го спроведува персо-
налот на ентитетот и набљудување на спрове-
дувањето на контролни активности. Набљуду-
вањето обезбедува ревизорски докази за из-
вршувањето на процес или постапка, но е 
ограничено на момент од времето во кој се 
случува набљудувањето и заради фактот дека 
чинот да се биде набљудуван може да влијае 



на тоа како процесот или постапката е извр-
шена. Види МСР 501, Ревизорски докази – до-
полнителни разгледувања за специфични 
ставки за додатно упатство за набљудување-
то на пописот на залихи. 

 
Распрашување  

 
30. Распрашувањето се состои од барање на ин-

формации од упатени лица, финансиски и не-
финансиски, насекаде низ ентитетот или над-
вор од ентитетот. Распрашувањето е ревизор-
ска постапка која нашироко се користи низ ре-
визијата и често е дополнителна постапка при 
извршувањето на други ревизорски постапки. 
Распрашувањата може да се движат од фор-
мални писмени распрашувања до неформал-
ни усмени распрашувања. Оценувањето на 
одговорите добиени со распрашувањата прет-
ставува интегрален дел на процесот на рас-
прашување. 

31. Одговорите на распрашувањата може да му 
обезбедат на ревизорот информации кои 
предходно ги немал или да му обезбедат по-
ткрепувачки ревизорски докази. Алтернатив-
но, одговорите би можеле да обезбедат ин-
формации кои се разликуваат значајно од 
други информации кои ги прибавил ревизорот, 
на пример, информации во поглед на можно-
ста менаџментот да ги надминува контролите. 
Во некои случаи, одговорите на распрашува-
њата обезбедуваат основа за ревизорот да 
модифицира или извршува дополнителни ре-
визорски постапки. 

 
32. Ревизорот, покрај користењето на распрашу-

вање, извршува ревизорски постапки за да 
прибави достатни соодветни ревизорски дока-
зи. Распрашувањето само по себе вообичаено 
не обезбедува достатни ревизорски докази за 
откривање на материјално погрешно прикажу-
вање на ниво на тврдење. Уште повеќе, рас-
прашувањето само по себе не е достатно за 
да се тестира оперативната ефективност на 
контролите. 

 
33. Иако поткрепувањето на докази прибавени 

преку распрашување е често од посебна важ-
ност, во случајот на распрашувања за намера-
та на менаџментот, информациите коишто се 
расположиви да се поткрепи намерата на ме-
наџментот може да бидат ограничени. Во та-
кви случаи, познавањето на минатото на ме-
наџментот во извршување на неговите иска-
жани намери во однос на средствата или об-
врските, причините искажани од страна на ме-
наџментот за избор на определен тек на дејс-
твие и способноста на менаџментот да го сле-
ди тој тек на дејствие, може да обезбедат ре-
левантни информации за намерата на менаџ-
ментот. 

 
34. Во однос на некои прашања, ревизорот приба-

вува писмени изјави од менаџментот за да ги 
потврди одговорите добиени со усмени рас-
прашувања. На пример, ревизорот вообичае-
но прибавува писмени изјави од менаџментот 
за материјални прашања кога разумно не мо-
же да се очекува дека постојат други достатни 
соодветни ревизорски докази или кога другите 
прибавени ревизорски докази се со помал ква-
литет. Види МСР 580, Изјави на менаџмен-
тот за додатно упатство за писмените изја-
ви. 

 
Конфирмирање 
 
35. Конфирмирање, кое е специфичен вид на рас-

прашување, е процес на прибавување на изја-

ви за информации или за постојна состојба 
директно од трета странка. На пример, реви-
зорот може да бара директно конфирмирање 
на побарувањата од купувачите преку комуни-
кација со должниците. Конфирмациите се ко-
ристат често за салда на сметки и нивни ком-
поненти, но не мора да бидат ограничени са-
мо на тие ставки. На пример, ревизорот може 
да бара конфирмирање на условите на дого-
вори или трансакции кои ентитетот ги има со 
трети странки; барањето за конфирмација е 
дизајнирано да прашува дали биле направени 
какви било модификации на договорот и, до-
колку биле направени, кои се релевантните 
детали. Конфирмации, исто така, се користат 
за прибавување на ревизорски докази за 
отсуство на извесни услови, на пример, отсус-
твото на “спореден договор” којшто може да 
влијае на признавањето на приходи. Види 
МСР 505, Екстерни конфирмации за додатно 
упатство за конфирмациите. 

 
Повторно пресметување 

 
36. Повторното пресметување се состои од про-

верка на математичката точност на документи 
или евиденции. Повторното пресметување 
може да биде извршено со користење на ин-
формациона технологија, на пример, преку 
добивање на електронска датотека од ентите-
тот и користење на РТПК за проверка на точ-
носта на собирањето во датотеката. 

 
Повторно извршување 
 
37. Повторното извршување е  независно изведу-

вање од страна на ревизорот, на постапки или 
контроли кои биле првобитно извршени како 
дел од интерната контрола на ентитетот, било 
мануелно или преку користење на РТПК, на 
пример, преработка на старосната структура 
на побарувањата од купувачите. 

 
Аналитички постапки 

 
38. Аналитичките постапки се состојат од оцену-

вање на финансиски информации преку проу-
чување на можните односи помеѓу финанси-
ски и нефинансиски податоци. Аналитичките 
постапки исто така вклучуваат и испитување 
на идентификувани флуктуации и односи кои 
се неконзистентни со други релевантни ин-
формации или значајно отстапуваат од пред-
видените износи. Види МСР 520, Аналитички 
постапки за додатно упатство за аналитички-
те постапки. 

 
Датум на стапување во сила 
 
39. Овој МСР стапува во сила за ревизии на фи-

нансиски извештаи за периоди кои почнуваат 
на или по 15 декември 2004 година. 

 
Перспектива на јавниот сектор 
 
1. Кога спроведува ревизии на ентитети во 

јавниот сектор, ревизорот ја зема предвид 
законодавната рамка и сите други реле-
вантни регулативи, прописи или министер-
ски директиви кои влијаат врз ревизорскиот 
мандат и сите други специјални ревизорски 
барања. При правењето тврдења за финан-
сиските извештаи менаџментот тврди де-
ка трансакциите и настаните биле во сог-
ласност со законодавството или соодветен 
авторитет, покрај  тврдењата во точка 15 
на овој МСР.  



МЕЃУНАРОДЕН СТАНДАРД ЗА РЕВИЗИЈА 501 
 

РЕВИЗОРСКИ ДОКАЗИ - ДОПОЛНИТЕЛНИ 
РАЗГЛЕДУВАЊА ЗА СПЕЦИФИЧНИ СТАВКИ 

 
(Стапува во сила за ревизиите на финансиските 

извештаи за периодите кои почнуваат  
на или по 15 декември 2004 година)* 

 
СОДРЖИНА 

 
 Точка 
Вовед 1-3 
Дел А: Присуствување на физичкиот по-
пис на залихите  

4-18 

Дел Б: Заменет со МСР 505 (точките 19-
30 беа избришани) 

 

Дел В: Распрашување во врска со суд-
ски спорови и тужбени барања  

31-37 

Дел Г: Вреднување и обелоденување на 
долгорочни вложувања  

38-41 

Дел Д: Информации по сегменти  42-45 
 
Меѓународниот стандард за ревизија (МСР) 501, 
Ревизорски докази - дополнителни разгледувања 
за специфични ставки, треба да се чита во кон-
текст на Предговорот на Меѓународните стан-
дарди за контрола на квалитетот, ревизија, 
уверување и поврзани услуги, којшто ја определу-
ва примената и важењето на МСР.  
 
Вовед 
 
1. Целта на овој меѓународен стандард за реви-

зија (МСР) е да воспостави стандарди и да 
обезбеди упатство покрај она содржано во 
МСР 500, Ревизорски докази, во врска со из-
весни специфични салда на сметки во финан-
сиските извештаи и други обелоденувања.  

 
2. Примената на стандардите и упатството даде-

но во овој МСР ќе му помогне на ревизорот во 
прибавувањето на ревизорски докази во врска 
со специфичните салда на сметки во финан-
сиските извештаи и другите обелоденувања 
кои се опфатени. 

 
3. Овој МСР е составен од  следните делови: 

Дел А: Присуствување на физичкиот по-
пис на залихите 

Дел Б: Заменет со МСР 505, Екстерни 
конфирмации, - Дел Б е избришан 

Дел В: Распрашување во врска со судски 
спорови и тужбени барања 

Дел Г: Вреднување и обелоденување на 
долгорочни вложувања 

Дел Д: Информации по сегменти 
 

ДЕЛ А: Присуствување на физичкиот попис на 
залихите 
 
4. Менаџментот вообичаено воспоставува по-

стапки според коишто се прави физичкиот по-
пис на залихите најмалку еднаш годишно за 

                                                      
* МСР 315, ‘‘Разбирање за ентитетот и неговото опкружува-
ње ина и проценка на ризиците од материјално погрешно 
прикажување‘‘, МСР 330, ‘‘Постапките на ревизорот како од-
говор на проценетите ризици‘‘ и МСР 500, ‘‘Ревизорски до-
кази‘‘ доведоа до согласни измени и дополнувања во МСР 
501. Овие согласни измени и дополнувања стапуваат во си-
ла за ревизиите на финансиските извештаи за периодите 
кои почнуваат на или по 15 декември 2004 година и се ин-
корпорирани во текстот на МСР 501.  

да служи како основа за подготвување на фи-
нансиските извештаи или за да се провери ве-
родостојноста на постојаниот систем на зали-
хи.   

 
5. Кога залихите се материјални за финанси-

ските извештаи, ревизорот треба да приба-
ви достатни соодветни ревизорски докази 
во врска со нивното постоење и состојба 
по пат на присуствување на физичкиот по-
пис на залихите освен доколку е неизвод-
ливо. Присуствување на ревизорот служи ка-
ко тест на контроли или суштинска постапка 
за залихата во зависност од проценката на 
ревизорот за ризикот и планираниот пристап. 
Таквото присуствување му овозможува на ре-
визорот да направи инспекција на залихите, 
да ја набљудува усогласеноста со работење-
то на постапките на менаџментот за евиденти-
рање и контролирање на резултатите од попи-
сот и да обезбеди ревизорски доказ за веро-
достојноста на постапките на менаџментот. 

 
6. Доколку не е во состојба да присуствува на 

физичкиот попис на залихите на планира-
ниот датум поради непредвидени околно-
сти, ревизорот треба да направи или наб-
људува некои физички пописи на алтерна-
тивен датум и, кога е потребно, да изврши 
ревизорски постапки на трансакциите кои 
се случиле во меѓувреме. 

 
7. Кога присуствувањето е неизводливо, по-

ради фактори како што се природата и ло-
кацијата на залихите, ревизорот треба да 
разгледа дали алтернативните постапки 
обезбедуваат достатни соодветни реви-
зорски докази за постоењето и состојбата 
за да заклучи дека ревизорот не мора да 
направи повикување на ограничување на 
делокругот. На пример, документацијата за 
последователната продажба на конкретни 
ставки на залихи коишто се стекнати или купе-
ни пред пописот на залихите може да обезбе-
ди достатни соодветни ревизорски докази.  

 
8. Кога го планира присуствувањето на физички-

от попис на залихите или алтернативните по-
стапки, ревизорот треба да го разгледа след-
ното:  
•  Ризиците од материјално погрешно прика-

жување поврзано со залихите.  
•  Природата на интерна контрола поврзана 

со залихите. 
•  Дали се очекува да бидат воспоставени 

соодветни постапки и издадени правилни 
упатства за физичкиот попис на залихите. 

•  Временскиот распоред на пописот. 
•  Локациите на коишто се чуваат залихите. 
•  Дали е потребна помош од експерт. 

 
9. Кога количествата треба да бидат определени 

со физичкиот попис на залихите и ревизорот 
присуствува на ваквиот попис, или кога енти-
тетот работи со постојан систем и ревизорот 
присуствува на попис еднаш или повеќе пати 
во текот на годината, ревизорот вообичаено 
ги набљудува постапките за пописот и извр-
шува тест броења.  

 
10. Ако ентитетот користи постапки за проценка 

на физичкото количество, како што е процен-
ката на наслага на јаглен, ревизорот треба да 
биде задоволен во врска со разумноста на 
овие постапки.  



11. Кога залихите се поставени на неколку лока-
ции, ревизорот треба да разгледа на кои лока-
ции присуствувањето е соодветно, земајќи ја 
предвид материјалноста на залихите и ризи-
кот од материјално погрешно прикажување на 
различните локации. 

 
12. Ревизорот треба да ги провери упатствата на 

менаџментот во врска со:  
(а) Примената на контролни постапки, на при-

мер, собирање на искористени пописни 
листи, евидентирање на неискористени 
пописни листи и постапки за броење и по-
вторно броење; 

(б) Точно идентификување на фазата на до-
вршеност на производството во тек, на 
ставките со спор обрт, застарените или 
оштетените ставки и на залихите во сопс-
твеност на трета странка, на пример, на 
консигнација; и 

(в) Дали се направени соодветни уредувања 
во врска со движењето на залихите поме-
ѓу подрачјата и испораката и приемот на 
залихите пред и по датумот на временски-
от пресек.  

 
13. За да добие уверување дека постапките на 

менаџментот се имплементираат соодветно, 
ревизорот треба да ги набљудува постапките 
на вработените и да изврши тест броења. Ко-
га извршува броења, ревизорот треба да ја 
тестира како комплетноста, така и точноста на 
евиденцијата за броењата на тој начин што ќе 
ги следи избраните ставки од таа евиденција 
до физичките залихи и избраните ставки од 
физичките залихи до евиденцијата за броења-
та. Ревизорот треба да го разгледа обемот до 
којшто треба да бидат задржани копии од ва-
квата евиденција за броењата за последова-
телно тестирање и споредување. 

 
14. Исто така, ревизорот треба да ги разгледа и 

постапките за временски пресек, вклучувајќи 
ги и деталите за движењето на залихите непо-
средно пред, во текот на и по пописот така 
што сметководството за ваквите движења ќе 
може да биде проверено на некој подоцнежен 
датум. 

 
15. Поради практични причини, физичкиот попис 

на залихите може да биде спроведено на не-
кој друг датум освен на крајот на периодот. 
Ова вообичаено ќе биде соодветно за реви-
зорски цели само кога ентитетот дизајнирал и 
имплементирал контроли врз промените зали-
хите. Ревизорот треба да утврди дали, преку 
извршување на соодветни ревизорски постап-
ки, промените на залихите помеѓу датумот на 
пописот и крајот на периодот се точно евиден-
тирани.  

 
16. Кога ентитетот работи со постојан систем на 

залихи којшто се користи за определување на 
салдото на крајот на периодот, ревизорот тре-
ба да процени, преку извршување на дополни-
телни постапки, дали се разбрани причините 
за сите значајни разлики помеѓу пописот и по-
стојаната евиденција за залихите и дали еви-
денцијата е правилно корегирана.  

 
17. Ревизорот треба да изврши ревизорски по-

стапки врз финалниот список на залихите за 
да утврди дали тој точно ги одразува фактич-
ките броења на залихата. 

18. Кога залихите се под старателство и контрола 
на трета странка, ревизорот вообичаено тре-
ба да добие дирекна конфирмација од третата 
странка во однос на количествата и состојба-
та на залихите кои се чуваат во име на енти-
тетот. Во зависност од материјалноста на 
овие залихи, ревизорот ќе го разгледа и след-
ното: 
•  Интегритетот и независноста на третата 

странка. 
•  Набљудување на, или уредување друг ре-

визор да го набљудува, физичкиот попис 
на залихите. 

•  Добивање на извештај од друг ревизор за 
соодветноста на интерната контрола на 
третата странка за да се осигури дека за-
лихите се точно изброени и соодветно за-
штитени. 

•  Инспекција на документација во врска со 
залихите кои ги чуваат трети странки, на 
пример, приемници од магацини, или до-
бивање на конфирмација од други странки 
кога ваквите залихи се заложени како ко-
латерал.  

 
ДЕЛ Б: Заменет со МСР 505 (точките 19-30 беа 
избришани) 
 
ДЕЛ В: Распрашување во врска со судски спо-
рови и тужбени барања 
 
31. Судските спорови и тужбените барања во кои-

што е инволвиран ентитетот можат да имаат 
материјален ефект врз финансиските изве-
штаи и според тоа може да треба да бидат 
обелоденети и/или за нив да биде направено 
резервирање во финансиските извештаи.  

 
32. Ревизорот треба да спроведе постапки за 

да стане свесен за сите судски спорови и 
тужбени барања во кои е инволвиран енти-
тетот, а кои може да имаат материјален 
ефект врз финансиските извештаи. Ваквите 
постапки го вклучуваат следното:  
•  Правење на соодветни распрашувања на 

менаџментот, вклучувајќи го и добивање-
то на изјави. 

•  Проверка на записниците од состаноците 
на одборите и преписката со авокатите на 
ентитетот. 

•  Испитување на сметките за расходи за 
правни услуги. 

•  Користење на какви било информации до-
биени во врска со деловното работење на 
ентитетот, вклучувајќи ги и информациите 
добиени од дискусиите со кој било внатре-
шен правен оддел.  

 
33. Кога ревизорот ќе процени ризик од мате-

ријално погрешно прикажување кое се од-
несува на идентификувани судски спорови 
или тужбени барања или кога ревизорот 
верува дека тие можат да постојат, ревизо-
рот треба да бара директно комуницирање 
со правните советници на ентитетот. Вакво-
то комуницирање ќе помогне при прибавува-
њето на достатни соодветни ревизорски дока-
зи за тоа дали има познати потенцијално ма-
теријални судски спорови и тужбени барања и 
дали проценките на менаџментот за финанси-
ските импликации, вклучувајќи ги и трошоци-
те, се веродостојни. Кога ревизорот ќе утврди 
дека ризикот од материјално погрешно прика-



жување е значаен ризик, тогаш ревизорот го 
оценв дизајнот на поврзаните интерни контро-
ли на ентитетот и утврдува дали тие биле 
имплементирани. Точките 108 – 114 на МСР 
315, ‘‘Разбирање за ентитетот и неговото оп-
кружување и проценка на ризиците од матери-
јално погрешно прикажување‘‘ дава поната-
мошно упатство за утврдување на значајните 
ризици.    

 
34. Писмото, коешто треба да биде подготвено 

од страна на менаџментот и испратено од 
страна на ревизорот, треба да бара адвока-
тот да комуницира директно со ревизорот. 
Кога се смета дека не е веројатно дека адво-
катот ќе одговори на општо распрашување, 
писмото вообичаено треба да го специфицира 
следното: 
•  Список на судски спорови и тужбени бара-

ња.  
•  Проценка на менаџментот за исходот на 

судскиот спор или тужбеното барање и 
неговата проценка за финансиските имп-
ликации, вклучувајќи ги и инволвираните 
трошоци. 

•  Барање адвокатот да ја потврди разумно-
ста на проценката на менаџментот и да му 
обезбеди на ревизорот понатамошни ин-
формации доколку адвокатот смета дека 
списокот е некомплетен или неточен. 

 
35. Ревизорот го разгледува статусот на правните 

прашања сé до датумот на ревизорскиот изве-
штај. Во некои случаи, ревизорот може да тре-
ба да добие ажурирани информации од адво-
катите. 

 
36. Во извесни околности, на пример, кога праша-

њето е сложено или постои несогласување 
помеѓу менаџментот и адвокатот, може да би-
де потребно ревизорот да се состане со адво-
катот за да дискутира за веројатниот исход на 
судскиот спор и тужбените барања. Ваквите 
состаноци треба да се одржуваат со дозвола 
на менаџментот и, пожелно, со присуство на 
претставник на менаџментот. 

 
37. Доколку менаџментот одбие да му даде 

дозвола на ревизорот да комуницира со 
адвокатите на ентитетот, тоа претставува 
ограничување на делокругот и вообичаено 
треба да доведе до мислење со резерва 
или воздржување од мислење. Доколку ад-
вокатот одбие да одговори на соодветен на-
чин, а ревизорот не е во состојба да прибави 
достатни соодветни ревизорски докази приме-
нувајќи алтернативни постапки, ревизорот 
треба да разгледа дали постои ограничување 
на делокругот коешто може да доведе до мис-
лење со резерва или воздржување од мисле-
ње. 

 
ДЕЛ Г: Вреднување и обелоденување на дол-
горочни вложувања 
 
38. Кога долгорочните вложувања се матери-

јални за финансиските извештаи, ревизо-
рот треба да прибави достатни соодветни 
ревизорски докази во врска со нивното 
вреднување и обелоденување. 

 
39. Ревизорските постапки во врска со долгороч-

ните вложувања вообичаено вклучуваат разг-
ледување на докази за тоа дали ентитетот ја 

има способноста да продолжи да ги чува вло-
жувањата на долгорочна основа и дискутира-
ње со менаџментот за тоа дали ентитетот ќе 
продолжи да ги чува вложувањата како долго-
рочни вложувања и добивање за писмени из-
јави во врска со тоа. 

 
40. Останатите постапки вообичаено вклучуваат 

разгледување на поврзаните финансиски из-
вештаи и други информации, како што се па-
зарните котации, коишто даваат индикации за 
вредноста и споредување на ваквите вредно-
сти со сметководствената вредност на вложу-
вањата сé до датумот на ревизорскиот изве-
штај. 

 
41. Ако ваквите вредности не ги надминуваат 

сметководствените вредности, ревизорот тре-
ба да разгледа дали е потребно намалување 
на вредноста. Доколку постои неизвесност за 
тоа дали сметководствените вредности ќе би-
дат надоместени, ревизорот треба да разгле-
да дали биле направени соодветни корекции 
и/или обелоденувања. 

 
ДЕЛ Д: Информации по сегменти 
 
42. Кога информациите по сегменти се матери-

јални за финансиските извештаи, ревизо-
рот треба да прибави достатни соодветни 
ревизорски докази во врска со нивното 
обелоденување во согласност со иденти-
фикуваната рамка за финансиско известу-
вање. 

 
43. Ревизорот ги разгледува информациите по 

сегменти во однос на финансиските извештаи 
земени како целина и вообичаено од него не 
се бара да применува ревизорски постапки 
кои би биле неопходни за да изрази мислење 
за информациите по сегменти земени само-
стојно. Сепак, концептот на материјалноста 
вклучува како квантитативни, така и квалита-
тивни фактори и постапките на ревизорот тре-
ба да го признаат тоа. 

 
44. Ревизорските постапки во врска со информа-

циите по сегменти вообичаено се составени 
од аналитички постапки и други ревизорски 
тестови соодветни на околностите. 

 
45. Ревизорот треба да дискутира со менаџмен-

тот за методите кои се користат при определу-
вањето на информациите по сегменти и да 
разгледа дали постои веројатност ваквите ме-
тоди да резултираат во обелоденување во 
согласност со важечката рамка за финансиско 
известување и да ја тестира примената на ва-
квите методи. Ревизорот треба да ги разгледа 
приходите од продажба, трансферите и цени-
те помеѓу сегментите, елиминирањето на ме-
ѓусегментските износи, споредувањата со бу-
џетите и другите очекувани резултати, на при-
мер, оперативните добивки како процент од 
приходите од продажба, како и распределбата 
на средствата и трошоците помеѓу сегменти-
те, вклучувајќи ја и конзистентноста со прет-
ходните периоди и соодветноста на обелоде-
нувањата во врска со неконзистентностите. 
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Меѓународниот стандард за ревизија (МСР) 505, 
Екстерни конфирмации, треба да се чита во кон-
текст на Предговорот на Меѓународните стан-
дарди за контрола на квалитетот, ревизија, 
уверување и поврзани услуги, којшто ја определу-
ва примената и важењето на МСР.  
 
Вовед 
 
1. Целта на овој меѓународен стандард за реви-

зија (МСР) е да воспостави стандарди и да 
обезбеди упатство во врска со користењето 
на екстерни конфирмации од страна на реви-
зорот како средство за прибавување на реви-
зорски докази.  

 
2. Ревизорот треба да определи дали кори-

стењето на екстерни конфимации е потреб-
но за прибавување на достатни соодветни 
ревизорски докази за тврдењата. При до-
несувањето на оваа одлука, ревизорот тре-
ба да го разгледа ризикот од материјално 
погрешно прикажување на ниво на тврде-
ње и како ревизорските докази од другите 
планирани ревизорски постапки ќе го на-
малат ризикот од материјално погрешно 
прикажување на ниво на тврдење на при-
фатливо ниско ниво.  

 

                                                      
 
* МСР 315, ‘‘Разбирање за ентитетот и неговото опкружува-
ње и проценка на ризиците од материјално погрешно прика-
жување‘‘, МСР 330, ‘‘Постапките на ревизорот како одговор 
на проценетите ризици‘‘ и МСР 500, ‘‘Ревизорски докази‘‘ 
доведоа до согласни измени и дополнувања во МСР 505. 
Овие согласни измени и дополнувања стапуваат во сила за 
ревизиите на финансиските извештаи за периодите кои 
почнуваат на или по 15 декември 2004 година и се инкорпо-
рирани во текстот на МСР 505.  

3. МСР 500, ‘‘Ревизорски докази‘‘, наведува дека 
веродостојноста на ревизорските докази е под 
влијание на нивниот извор и нивната природа, 
и зависи од поединечните околности под кои-
што се прибавуваат. Тој укажува дека, призна-
вајќи дека можат да постојат исклучоци, може 
да биде корисна следната генерализација за 
веродостојноста на ревизорските докази: 
•  Ревизорските докази се поверодостојни ко-

га се прибавуваат од независни извори 
надвор од ентитетот. 

•  Ревизорските докази коишто се прибавени 
директно од ревизорот се поверодостојни 
отколку ревизорските докази коишто се 
прибавени индиректно или преку заклучо-
ци. 

•  Ревизорските докази се поверодостојни ко-
га тие постојат во документирана форма. 

•  Ревизорските докази коишто се прибавени 
од оригинални документи се поверодостој-
ни отколку ревизорските докази коишто се 
прибавени од фотокопии или факсимили. 

 
Според тоа, ревизорските докази во форма 
на оригинални пишани одговори на бара-
њата за конфирмации коишто ревизорот ги 
прибавува директно од трети странки кои 
не се поврзани со ентитетот на кој се врши 
ревизија, кога се разгледуваат поединечно 
или кумулативно со ревизорските докази 
од другите ревизорски постапки, можат да 
помогнат во намалувањето на ризикот од 
материјално погрешно прикажување за по-
врзаните тврдења на прифатливо ниско 
ниво.  

 
4. Екстерното конфирмирање е процес на приба-

вување и оценка на ревизорски докази преку 
добивање на изјава за дадени информации 
или постојна состојба директно од трета 
странка како одговор на барање за информа-
ции за конкретна ставка којашто влијае врз 
тврдењата во финансиските извештаи или по-
врзаните обелоденувања. Кога донесува од-
лука за степенот до кој ќе ги користи екстерни-
те конфирмации, ревизорот ги разгледува ка-
рактеристиките на опкружувањето во коешто 
работи ентитетот кој се ревидира и практиката 
на потенцијалните лица кои одговараат за 
третирање на барањата за директно конфир-
мирање. 

 
5. Екстерните конфирмации често се користат во 

врска со салда на сметки и нивни компоненти, 
но не мора да бидат ограничени на овие ста-
вки. На пример, ревизорот може да бара ек-
стерно конфирмирање на условите од догово-
рите или трансакциите коишто ентитетот ги 
има со трети странки. Барањето за конфирма-
ција е така дизајнирано што прашува дали би-
ле направени какви било промени на догово-
рот и, доколку биле, кои се релевантните де-
тали. Екстерните конфирмации може исто та-
ка да се користат за прибавување на ревизор-
ски докази за отсуство на извесни услови, на 
пример, отсуство на ‘‘спореден договор‘‘ кој-
што може да влијае на признавањето на при-
ходи. Други примери за ситуации во коишто 
можат да се користат екстерните конфирма-
ции ги вклучуваат следните: 
•  Салда во банки и други информации од 

банкари. 
•  Салда на побарувања од купувачите. 



•  Залихи кои ги чуваат трети странки во ца-
рински складишта за обработка или на 
консигнација. 

•  Тапии за сопственост на имот кои ги чува-
ат адвокати или финансиери за безбедно 
старателство или како обезбедување. 

•  Вложувања купени од брокери, но кои сеу-
ште не се испорачани на датумот на би-
лансот на состојба.  

•  Заеми од заемодаватели. 
•  Салда на обврски кон добавувачите.  

 
6. Веродостојноста на ревизорските докази при-

бавени со екстерните конфирмации зависи, 
помеѓу другите фактори, од примената на со-
одветни ревизорски постапки од страна на ре-
визорот при дизајнирање на барањето за ек-
стерни конфирмации, извршување на постап-
ките за екстерно конфирмирање и вреднува-
ње на резултатите од постапките за екстерно 
конфирмирање. Факторите коишто влијаат врз 
веродостојноста на конфирмациите ја вклучу-
ваат контролата којашто ревизорот ја има над 
барањата за конфирмации и одговорите, ка-
рактеристиките на лицата коишто одговараат, 
како и сите ограничувања коишто се вклучени 
во одговорот или се наметнати од страна на 
менаџментот. 

 
Однос помеѓу постапките за екстерно конфи-
мирање и проценката на ревизорот на ризикот 
од материјално погрешно прикажување 
 
7. МСР 315, ‘‘Разбирање за ентитетот и неговото 

опкружување и проценка на ризиците од мате-
ријално погрешно прикажување‘‘, дискутира за 
одговорноста на ревизорот да стекне разбира-
ње за ентитетот и неговото опкружување вклу-
чувајќи ја неговата интерна контрола; и да ги 
процени ризиците од материјално погрешно 
прикажување. Тој ги опишува ревизорските 
постапки коишто се извршуваат за да се про-
ценат ризиците од материјално погрешно при-
кажување во финансиските извештаи кои се 
достатни за дизајнирање и извршување на по-
натамошните ревизорски постапки.  

 
8. МСР 330, ‘‘Постапките на ревизорот како одго-

вор на проценетите ризици‘‘, дискутира за од-
говорноста на ревизорот да определи сеоп-
фатни одговори и да ги дизајнира и изврши 
понатамошните ревизорски постапки чија при-
рода, временски распоред и обем одговараат 
на проценетите ризици од материјално по-
грешно прикажување на ниво на финансиски 
извештаи и на ниво на тврдење. Особено, 
МСР 330 укажува дека ревизорот ја определу-
ва природата и обемот на ревизорските дока-
зи кои треба да бидат прибавени од извршу-
вањето на суштинските постапки како одговор 
на поврзаната проценка на ризикот од матери-
јално погрешно прикажување, и дека, без ог-
лед на проценетиот ризик од материјално по-
грешно прикажување, ревизорот ги дизајнира 
и извршува суштинските постапки за секоја 
класа на трансакции, салда на сметки и обе-
лоденувања. Овие суштински постапки можат 
да вклучат користење на екстерни конфирма-
ции за определени тврдења.  

 
9. Точка 11 од МСР 330 укажува на тоа дека кол-

ку што е повисока проценката на ризикот, тол-
ку се поверодостојни и порелевантни ревизор-
ските докази кои ревизорот треба да ги приба-

ви од суштинските постапки. Како последица, 
како што проценетиот ризик од материјално 
погрешно прикажување се зголемува, така ре-
визорот дизајнира суштински постапки за да 
прибави поверодостојни и порелевантни реви-
зорски докази, или поубедливи ревизорски до-
кази, на ниво на тврдење. Во овие ситуации, 
користењето на постапките за конфирмирање 
може да биде ефективно во обезбедувањето 
на достатни соодветни ревизорски докази.  

 
10. Колку што е понизок ризикот од материјално 

погрешно прикажување, толку на ревизорот 
му е потребно помало уверување од суштин-
ските постапки за да формира заклучок за 
тврдењето. На пример, даден ентитет може 
да има заем кој го отплаќа според договорен 
распоред, чиишто услови ревизорот ги има 
конфирмирано во претходните години. Докол-
ку другата работа извршена од страна на ре-
визорот (вклучувајќи и такви тестови на кон-
троли какви што се потребни) укажува дека ус-
ловите на заемот не се промениле и довела 
до тоа да ризикот од материјално погрешно 
прикажување на салдото на неподмирениот 
заем биде проценет на пониско ниво, тогаш 
ревизорот може да ги ограничи суштинските 
постапки на тестирање на деталите за напра-
вените плаќања, наместо повторно да го кон-
фирмира салдото директно со заемодавате-
лот.  

 
11. Кога ревизорот идентификувал дека ризикот е 

значаен (види точка 108 на МСР 315), ревизо-
рот може специфично да разгледа дали кон-
фирмациите на одредени прашања можат да 
бидат соодветен начин за намалување на ри-
зикот од погрешно прикажување. На пример, 
на невообичаени или сложени трансакции мо-
же да им се припише повисоко проценет ризик 
отколку на едноставните трансакции. Ако ен-
титетот склучил невообичаена или сложена 
трансакција која резултира во повисоко проце-
нет ризик од погрешно прикажување, тогаш 
ревизорот треба да размисли за конфирмира-
ње на условите на трансакцијата со другите 
странки покрај испитувањето на документаци-
јата којашто ја чува ентитетот.  

 
Тврдења покриени со екстерни конфирмации 
 
12. МСР 500 бара користење на тврдења при про-

ценка на ризици и дизајнирање и извршување 
на ревизорски постапки како одговор на про-
ценетите ризици. МСР 500 ги категоризира 
тврдењата на оние кои се поврзани со класи 
на трансакции, салда на сметки и обелодену-
вања. Иако екстерните конфирмации можат 
да обезбедат ревизорски докази во врска со 
овие тврдења, способноста на екстерното кон-
фирмирање да обезбеди ревизорски докази 
релевантни за определено тврдење се разли-
кува. 

 
13. Екстерното конфирмирање на побарување од 

даден купувач обезбедува веродостојни и ре-
левантни ревизорски докази во врска со по-
стоењето на сметката на определен датум. 
Исто така, конфирмирањето обезбедува реви-
зорски докази во врска со работењето на по-
стапките за временски пресек. Меѓутоа, вакво-
то конфирмирање вообичаено не ги обезбеду-
ва сите потребни ревизорски докази во врска 
со тврдењето за вреднување бидејќи не е из-



водливо од должникот да се бара да ги кон-
фирмира деталните информации во врска со 
неговата способност да ја плати сметката. 

 
14. На сличен начин, во случајот со производите 

кои се чуваат на консигнација, екстерното кон-
фирмирање веројатно ќе обезбеди веродо-
стојни и релевантни докази за поткрепување 
на тврдењата за постоење и права и обврски, 
но може да не обезбеди докази за поткрепува-
ње на тврдењето за вреднување. 

 
15. Исто така, врз релевантноста на екстерните 

конфирмации за ревизијата на определено 
тврдење влијае и целта на ревизорот при из-
бирањето на информациите кои ќе бидат кон-
фирмирани. На пример, кога го ревидира твр-
дењето за комплетност за обврските кон до-
бавувачите, ревизорот треба да прибави дока-
зи дека не постојат неевидентирани матери-
јални обврски. Следствено, испраќањето на 
барања за конфирмации до главните добаву-
вачи на ентитетот барајќи од нив да обезбе-
дат копии од нивните извештаи за сметката 
директно на ревизорот, дури и кога евиденци-
јата не покажува износ кој тековно им се дол-
жи, вообичаено ќе биде поефективно во 
откривањето на неевидентирани обврски 
отколку избирањето на износи за конфирми-
рање врз основа на поголеми износи евиден-
тирани во аналитиката на обврските кон доба-
вувачите. 

 
16. Кога прибавува докази за тврдењата кои не се 

соодветно покриени со конфирмациите, реви-
зорот разгледува други ревизорски постапки 
со кои ќе ги надополни постапките за конфир-
мирање или кои ќе бидат користени наместо 
постапките за конфирмирање. 

 
Дизајн на барањето за екстерна конфирмација 
 
17. Ревизорот треба да го прилагоди барањето 

за екстерна конфирмација на конкретната 
ревизорска цел. Кога го дизајнира барањето, 
ревизорот ги разгледува тврдењата кои се по-
криваат и факторите кои веројатно ќе влијаат 
врз веродостојноста на конфирмациите. Фа-
ктори како што се формата на барањето за ек-
стерна конфирмација, претходното искуство 
во ревизијата или сличните ангажмани, приро-
дата на информациите кои се конфирмираат, 
како и наменетото лице кое треба да одгово-
ри, влијаат врз дизајнот на барањата бидејќи 
овие фактори имаат директен ефект врз веро-
достојноста на ревизорските докази кои се 
прибавуваат преку постапките за екстерно 
конфирмирање.  

 
18. Исто така, при дизајнирање на барањето, ре-

визорот го разгледува и видот на информаци-
ите коишто лицата кои треба да одговорат ќе 
бидат во можност лесно да го конфирмираат 
бидејќи ова може да влијае врз стапката на 
добиени одговори и природата на прибавени-
те докази. На пример, информационите систе-
ми на извесни лица кои треба да одговорат 
можат да го олеснуваат екстерното конфирми-
рање на поединечните трансакции наместо на 
целосните салда на сметки. Покрај тоа, лица-
та кои треба да одговорат можат да не бидат 
секогаш во состојба да конфирмираат извесни 
видови на информации, како што е вкупното 
салдо на побарувањата од купувачите, но мо-

жат да бидат во состојба да ги конфирмираат 
износите на поединечните фактури во рамки-
те на вкупното салдо. 

 
19. Барањата за конфирмирање вообичаено го 

вклучуваат овластувањето од менаџментот 
спрема лицата кои треба да одговорат да му 
ги обелоденат информациите на ревизорот. 
Лицата кои треба да одговорат, можат да би-
дат поспремни да одговорат на барање за 
конфирмација коешто содржи овластување од 
менаџментот, а во некои случаи можат и да не 
бидат во состојба да одговорат освен доколку 
барањето не содржи овластување од менаџ-
ментот. 

 
Користење на позитивни и негативни конфир-
мации 
 
20. Ревизорот може да користи барања за пози-

тивни или негативни екстерни конфирмации 
или пак комбинација од двете. 

 
21. Барањето за позитивна екстерна конфирмаци-

ја бара од лицето кое треба да одговори да му 
одговори на ревизорот во сите случаи или по 
пат на укажување на согласноста на лицето 
кое треба да одговори со дадените информа-
ции, или пак по пат на барање од лицето кое 
треба да одговори да ги пополни информаци-
ите. Вообичаено се очекува одговорот на ба-
рањето за позитивна конфирмација да обез-
беди веродостојни ревизорски докази. Сепак, 
постои ризик лицето кое треба да одговори да 
одговори на барањето за конфирмација без 
да провери дали информациите се точни. Ре-
визорот вообичаено не е во состојба да 
открие дали ова се случило. Меѓутоа, ревизо-
рот може да го намали ризикот по пат на кори-
стење на барања за позитивни конфирмации 
коишто не го наведуваат износот (или другите 
информации) на барањето за конфирмација, 
туку бараат лицето кое треба да одговори да 
го пополни износот или да обезбеди други ин-
формации. Од друга страна, користењето на 
овој вид на ,,бланко‘‘ барање за конфирмација 
може да резултира во помала стапка на доби-
ени одговори поради дополнителниот напор 
кој се бара од лицата кои треба да одговорат. 

 
22. Барањето за негативна екстерна конфирмаци-

ја бара од лицето кое треба да одговори да 
одговори единствено во случај на несогласу-
вање со информациите кои се обезбедени во 
барањето. Меѓутоа, кога нема да биде добиен 
одговор на барањето за негативна конфирма-
ција, ревизорот треба да остане свесен дека 
нема да постои експлицитен ревизорски доказ 
дека наменетите трети странки ги добиле ба-
рањата за конфирмации и дека провериле де-
ка информациите содржани во нив се точни. 
Според тоа, користењето на барањата за не-
гативни конфирмации вообичаено обезбедува 
помалку веродостојни ревизорски докази 
отколку користењето на барањата за позитив-
ни конфирмации, а ревизорот треба да го 
разгледа извршувањето на други суштински 
постапки за да го надополни користењето на 
негативните конфирмации. 

 
23. Барањата за негативни конфирмации можат 

да се користат за намалување на ризикот од 
материјално погрешно прикажување на при-
фатливо ниско ниво кога: 



(а) Проценетото ниво на ризикот од матери-
јално погрешно прикажување (е пониско); 

(б) Инволвирани се голем број на мали сал-
да; 

(в) Не се очекува значителен број на грешки; 
и 

(г) Ревизорот нема причини да верува дека 
лицата кои треба да одговорат ќе ги зане-
марат овие барања.  

 
24. Може да се користи комбинација на позитивни 

и негативни екстерни конфирмации. На при-
мер, кога вкупното салдо на побарувањата од 
купувачите е составено од мал број на големи 
салда и голем број на мали салда, ревизорот 
може да одлучи дека е соодветно да ги кон-
фирмира сите или примерок од големите сал-
да со барања за позитивни конфирмации и 
примерок од малите салда користејќи барања 
за негативни конфирмации.  

 
Барања на менаџментот 
 
25. Кога ревизорот сака да конфирмира извес-

ни салда или други информации, а менаџ-
ментот бара ревизорот да не го стори тоа, 
ревизорот треба да разгледа дали постои 
валидна основа за ваквото барање и да 
прибави ревизорски докази за поткрепува-
ње на валидноста на барањата на менаџ-
ментот. Доколку ревизорот се согласи со 
барањето на менаџментот да не бара ек-
стерни конфирмации во врска со конкрет-
но прашање, ревизорот треба да примени 
алтернативни ревизорски постапки за да 
прибави достатни соодветни ревизорски 
докази во врска со тоа прашање.  

 
26. Доколку ревизорот не ја прифати валидно-

ста на барањето на менаџментот и е спре-
чен во спроведувањето на конфирмации-
те, тогаш постои ограничување на делокру-
гот на ревизорската работа и ревизорот 
треба да го разгледа можното влијание врз 
ревизорскиот извештај.  

 
27. Кога ги разгледува причините обезбедени од 

страна на менаџментот, ревизорот треба да 
користи став на професионален скептицизам 
и да разгледа дали барањето има какви било 
импликации во врска со интегритетот на ме-
наџментот. Ревизорот треба да разгледа дали 
барањето на менаџментот може да укажува 
на можно постоење на измама или грешка. 
Доколку ревизорот верува дека постои измама 
или грешка, ревизорот треба да го примени 
упатството во МСР 240, Одговорност на ре-
визорот да ја земе предвид измамата во ре-
визијата на финансиските извештаи. Исто 
така, ревизорот треба да разгледа дали ал-
тернативните ревизорски постапки ќе обезбе-
дат достатни соодветни ревизорски докази во 
врска со тоа прашање.  

 
Карактеристики на лицата кои треба да одгово-
рат 
 
28. Веродостојноста на ревизорските докази обез-

бедени со конфирмацијата е под влијание на 
компетентноста, независноста, овластување-
то да одговори, познавањето на прашањето 
кое се конфирмира и објективноста на лицето 
кое треба да одговори. Поради оваа причина, 
ревизорот треба да се обиде да обезбеди, ко-

га е изводливо, дека барањето за конфирма-
ција е упатено до соодветниот поединец. На 
пример, кога конфирмира дека дадена одред-
ба од договор поврзана со долгорочниот долг 
на ентитетот е отповикана, ревизорот треба 
да го упати барањето до службеник на дове-
рителот кој има познавање за отповикувањето 
и има овластување да ги обезбеди информа-
циите. 

 
29. Исто така, ревизорот треба да процени и дали 

извесни странки може да не обезбедат обје-
ктивен или непристрасен одговор на барање-
то за конфирмација. Ревизорот може да забе-
лежи информации во врска со компетентно-
ста, знаењето, мотивацијата, способноста или 
подготвеноста за одговарање на лицето кое 
треба да одговори. Ревизорот треба да го 
разгледа ефектот на ваквите информации врз 
дизајнирањето на барањето за конфирмација 
и вреднувањето на резултатите, вклучувајќи 
го и определувањето за тоа дали се потребни 
дополнителни ревизорски постапки. Исто така, 
ревизорот треба да разгледа дали постои до-
статна основа за донесување на заклучок де-
ка барањето за конфирмација се испраќа до 
лице кое треба да одговори, а од кое ревизо-
рот може да очекува одговор кој ќе обезбеди 
достатни соодветни ревизорски докази. На 
пример, ревизорот може да се соочи со зна-
чајни невообичаени трансакции на крајот од 
годината коишто имаат материјален ефект 
врз финансиските извештаи, при што трансак-
циите се со трета странка којашто е економски 
зависна од ентитетот. Во вакви околности, ре-
визорот треба да разгледа дали третата 
странка може да биде мотивирана да обезбе-
ди неточен одговор. 

 
Процесот на екстерно конфирмирање 
 
30. Кога извршува постапки за конфирмирање, 

ревизорот треба да одржува контрола над 
процесот на избирање на оние на кои ќе им 
биде испратено барање, подготвувањето и 
испраќањето на барањата за конфирмации 
и одговорите на тие барања. Над комуници-
рањето помеѓу наменетите приматели и реви-
зорот се одржува контрола заради минимизи-
рање на можноста резултатите од процесот 
на конфирмирање да бидат пристрасни пора-
ди пресретнување и менување на барањата 
за конфирмации или одговорите. Ревизорот 
треба да обезбеди дека ревизорот е тој којшто 
ги испраќа барањата за конфирмации, дека 
барањата се правилно разгледани и дека се 
бара сите одговори да му бидат испратени ди-
ректно на ревизорот. Ревизорот треба да разг-
леда дали одговорите доаѓаат од претпоста-
вените испраќачи.  

 
Нема одговор на позитивно барање за кон-
фирмација 
 
31. Ревизорот треба да изврши алтернативни 

ревизорски постапки кога не е примен од-
говор на позитивно барање за екстерна 
конфирмација. Алтернативните ревизорски 
постапки треба да бидат такви што ќе ги 
обезбедат ревизорските докази за тврде-
њата кои барањето за конфирмација било 
наменето да ги обезбеди.  



32. Кога не е примен одговор, ревизорот вообича-
ено го контактира примателот на барањето за 
да извлече одговор. Кога ревизорот нема да 
биде во состојба да добие одговор, ревизорот 
треба да користи алтернативни ревизорски 
постапки. Природата на алтернативните реви-
зорски постапки се разликува во зависност од 
сметката или тврдењето за ко станува збор. 
Кај испитувањето на побарувањата од купува-
чите, алтернативните постапки можат да вклу-
чат испитување на последователните парични 
наплати, испитување на документацијата за 
испорака или друга документација на клиентот 
за да се обезбедат ревизорски докази за твр-
дењето за постоење, како и испитување на 
продажбата при крајот на периодот за да се 
обезбедат ревизорски докази за тврдењето за 
временски пресек. Кај испитувањето на обвр-
ските кон добавувачите, алтернативните реви-
зорски постапки можат да вклучат испитување 
на последователните парични исплати или 
преписката од трети странки за да се обезбе-
дат ревизорски докази за тврдењето за посто-
ење, како и испитување на друга евиденција, 
како што се приемниците за производите, за 
да се обезбедат ревизорски докази за тврде-
њето за комплетност.  

 
Веродостојност на примените одговори 
 
33. Ревизорот треба да разгледа дали постојат 

какви било индикации дека примените екстер-
ни конфирмации можеби не се веродостојни. 
Ревизорот треба да ја разгледа автентичноста 
на одговорот и да изврши ревизорски постап-
ки за отфрлање на какви било сомневања. Ре-
визорот може да одлучи да го верификува из-
ворот и содржината на одговорот во телефон-
ски повик на претпоставениот испраќач. По-
крај тоа, ревизорот треба да побара од прет-
поставениот испраќач да му ја испрати по по-
шта оригиналната конфирмација директно на 
ревизорот. Со сé поголемото користење на 
технологијата, ревизорот треба да размисли 
за проверка на валидноста на изворот на од-
говорите примени во електронски формат (на 
пример, факсимил или електронска пошта). 
Усмените конфирмации се документираат во 
работните документи. Доколку информациите 
во усмените конфирмации се значајни, реви-
зорот треба да побара од инволвираните 
странки да му достават пишани конфирмации 
за конкретните информации директно на реви-
зорот. 

 
Причини и зачестеност на отстапувањата  
 
34. Кога ревизорот ќе формира заклучок дека 

процесот на конфирмирање и алтернатив-
ните ревизорски постапки не обезбедиле 
достатни соодветни ревизорски докази во 
однос на дадено тврдење, ревизорот треба 
да изврши дополнителни ревизорски по-
стапки за прибавување на достатни соод-
ветни ревизорски докази.  
При формирање на заклучокот, ревизорот 
треба да ги разгледа: 
(а) Веродостојноста на конфирмациите и ал-

тернативните ревизорски постапки; 
(б) Природата на сите отстапувања, вклучу-

вајќи ги и импликациите, како квантитатив-

ни, така и квалитативни, на тие отстапува-
ња; и 

(в) Ревизорските докази обезбедени со дру-
гите ревизорски постапки. 

Врз основа на ова вреднување, ревизорот 
треба да определи дали се потребни дополни-
телни ревизорски постапки за прибавување на 
достатни соодветни ревизорски докази.  
 

35. Исто така, ревизорот треба да ги разгледа и 
причините и зачестеноста на отстапувањата 
за кои известиле лицата кои треба да одгово-
рат. Дадено отстапување може да укаже на 
погрешно прикажување во евиденцијата на 
ентитетот, во којшто случај, ревизорот треба 
да ги утврди причините за погрешното прика-
жување и да процени дали тоа има материја-
лен ефект врз финансиските извештаи. Докол-
ку дадено отстапување укажува на погрешно 
прикажување, ревизорот треба повторно да ја 
разгледа природата, временскиот распоред и 
обемот на ревизорските постапки коишто се 
потребни за обезбедување на потребните ре-
визорски докази.  

 
Вреднување на резултатите од процесот на 
конфирмирање 
 
36. Ревизорот треба да оцени дали резултати-

те од процесот на екстерно конфирмира-
ње, заедно со резултатите од сите други 
извршени ревизорски постапки, обезбеду-
ваат достатни соодветни ревизорски дока-
зи во врска со тврдењето кое се ревидира. 
Кога ја врши оваа оценка, ревизорот треба да 
го земе предвид упатството обезбедено во 
МСР 330 и МСР 530, ‘‘Метода на примерок во 
ревизијата и други селективни постапки‘‘.  

 
Екстерни конфирмации пред крајот на година-
та 
 
37. Кога ревизорот користи конфирмации заклуч-

но со датум пред билансот на состојба за да 
прибави ревизорски докази за поткрепување 
на дадено тврдење, ревизорот треба да при-
бави достатни соодветни ревизорски докази 
дека трансакциите релевантни за тврдењето 
коишто се случиле во меѓувреме не се мате-
ријално погрешно прикажани. Во зависност од 
проценетиот ризикот од материјално погреш-
но прикажување, ревизорот може да одлучи 
да ги конфирмира салдата на датум којшто не 
е крајот на периодот, на пример, кога ревизи-
јата треба да се заврши во рамките на кратко 
време по датумот на билансот на состојба. Ка-
ко и кај сите видови на работа пред крајот на 
годината, ревизорот треба да ја разгледа по-
требата од прибавување на понатамошни ре-
визорски докази во врска со остатокот на пер-
иодот. МСР 330 обезбедува дополнително 
упатство кога ревизорските постапки се извр-
шуваат на меѓупериодски датум. 

 
Датум на стапување во сила 
 
38. Овој МСР стапува во сила за ревизиите на 

финансиските извештаи за периодите кои за-
почнуваат на или по 15 декември 2004 година. 



МЕЃУНАРОДЕН СТАНДАРД ЗА РЕВИЗИЈА 510 
 

ПРВИЧНИ АНГАЖМАНИ - ПОЧЕТНИ САЛДА 
 

(Стапува во сила за ревизиите на финансиските 
извештаи за периодите кои почнуваат  
на или по 15 декември 2004 година)* 

 
СОДРЖИНА 

 
 Точка 
Вовед 1-3 
Ревизорски постапки   4-10 
Ревизорски заклучоци и известување  11-14 
 
 
Меѓународниот стандард за ревизија (МСР) 510, 
Првични ангажмани - почетни салда, треба да се 
чита во контекст на Предговорот на Меѓународ-
ните стандарди за контрола на квалитетот, 
ревизија, уверување и поврзани услуги, којшто ја 
определува примената и важењето на МСР.  
 
 
Вовед 
 
1. Целта на овој меѓународен стандард за реви-

зија (МСР) е да воспостави стандарди и да 
обезбеди упатство во врска со почетните сал-
да кога финансиските извештаи се ревидира-
ат за првпат или кога финансиските извештаи 
за претходниот период биле ревидирани од 
страна на друг ревизор. Овој МСР исто така 
се зема предвид кога ревизорот може да ста-
не свесен за неизвесности и обврзувања кои-
што постојат на почетокот на периодот. Упат-
ство за барањата за ревизија и известување 
во врска со споредбите е дадено во МСР 710, 
Споредби.   

 
2. За првични ревизорски ангажмани, ревизо-

рот треба да прибави достатни соодветни 
ревизорски докази дека:  
(а) Почетните салда не содржат погрешни 

прикажувања кои материјално влијаат 
врз финансиските извештаи за теков-
ниот период;  

(б) Заклучните салда за претходниот пери-
од биле точно пренесени на тековниот 
период или, кога е соодветно, биле по-
вторно искажани; и 

(в) Соодветни сметководствени политики 
конзистентно се применувани или про-
мените на сметководствените политики 
се правилно евидентирани и соодветно 
обелоденети.  

 
3. ,,Почетни салда‘‘ значи оние салда на сметки 

коишто постојат на почетокот на периодот. 
Почетните салда се засновани на заклучните 
салда од претходниот период и ги одразуваат 
ефектите на:  

                                                      
 
* МСР 315, ‘‘Разбирање за ентитетот и неговото опкружува-
ње и проценка на ризиците од материјално погрешно прика-
жување‘‘, МСР 330, ‘‘Постапките на ревизорот како одговор 
на проценетите ризици‘‘ и МСР 500, ‘‘Ревизорски докази‘‘ 
доведоа до согласни измени и дополнувања во МСР 510. 
Овие согласни измени и дополнувања стапуваат во сила за 
ревизиите на финансиските извештаи за периодите кои 
почнуваат на или по 15 декември 2004 година и се инкорпо-
рирани во текстот на МСР 510.  

(а) Трансакциите од претходните периоди; и 
(б) Сметководствените политики применува-

ни во претходниот период. 
Кај првичен ревизорски ангажман, ревизорот 
нема да има претходно прибавени ревизорски 
докази коишто ги поткрепуваат ваквите почет-
ни салда. 

 
Ревизорски постапки 
 
4. Достатноста и соодветноста на ревизорските 

докази коишто ревизорот ќе треба да ги при-
бави во врска со почетните салда зависи од 
прашања како што се следните: 
•  Сметководствените политики кои ги следи 

ентитетот. 
•  Дали финансиските извештаи за претход-

ниот период биле ревидирани и, ако биле, 
дали ревизорскиот извештај бил модифи-
циран. 

•  Природата на сметките и ризикот од по-
грешно прикажување во финансиските из-
вештаи за тековниот период. 

•  Материјалноста на почетните салда во 
однос на финансиските извештаи за те-
ковниот период. 

 
5. Ревизорот треба да разгледа дали почетните 

салда ја одразуваат примената на соодветни-
те сметководствени политики и дека тие поли-
тики се конзистентно применувани во финан-
сиските извештаи за тековниот период. Кога 
постојат какви било промени на сметководс-
твените политики или нивната примена, реви-
зорот треба да разгледа дали тие се соодвет-
ни и правилно евидентирани и соодветно обе-
лоденети. 

 
6. Кога финансиските извештаи за претходниот 

период биле ревидирани од страна на друг 
ревизор, тековниот ревизор може да биде во 
состојба да прибави достатни соодветни реви-
зорски докази во врска со почетните салда по 
пат на проверка на работните документи на 
претходниот ревизор. Во овие околности, те-
ковниот ревизор исто така треба да ја разгле-
да и професионалната компетентност и неза-
висноста на претходниот ревизор. Доколку ре-
визорскиот извештај за претходниот период 
бил модифициран, ревизорот треба да обрне 
особено внимание во тековниот период на 
прашањата коишто резултирале во модифи-
кацијата. 

 
7. Пред да комуницира со претходниот ревизор, 

тековниот ревизор треба да го разгледа Коде-
ксот за етика на професионалните сметко-
водители издаден од страна на Меѓународна-
та федерација на сметководители. 

 
8. Кога финансиските извештаи за претходниот 

период не биле ревидирани или кога ревизо-
рот не е во состојба да биде задоволен по пат 
на користење на постапките опишани во точка 
6, ревизорот треба да изврши други постапки 
како што се оние за кои е дискутирано во точ-
ките 9 и 10. 

 
9. Извесни ревизорски докази за тековните 

средства и обврски можат вообичаено да се 
прибават како дел од ревизорските постапки 
за тековниот период. На пример, наплатата 
(плаќањето) на почетните побарувања од ку-
пувачите (обврски кон добавувачите) во текот 



на тековниот период обезбедува извесни ре-
визорски докази за нивното постоење, права и 
обврски, комплетност и вреднување на поче-
токот на периодот. Меѓутоа, во случајот со за-
лихите, потешко е ревизорот да биде задово-
лен во однос на залихите на располагање на 
почетокот на периодот. Затоа, вообичаено се 
потребни дополнителни постапки како што е 
набљудувањето на тековниот попис на зали-
хите и негово усогласување наназад со почет-
ните количества на залихите, извршување на 
ревизорски постапки за вреднување на почет-
ните ставки на залихи и извршување на реви-
зорски постапки за бруто добивката и времен-
скиот пресек. Комбинацијата на овие ревизор-
ски постапки може да обезбеди достатни со-
одветни ревизорски докази. 

 
10. За нетековните средства и обврски, како што 

се фиксните средства, вложувањата и долго-
рочниот долг, ревизорот вообичаено ја испи-
тува евиденцијата на која се засновани почет-
ните салда. Во извесни случаи, ревизорот мо-
же да биде во состојба да добие конфирмаци-
ја за почетните салда со трети странки, како 
на пример за долгорочниот долг и вложувања-
та. Во други случаи, ревизорот може да треба 
да спроведе дополнителни ревизорски по-
стапки.   

 
 
 
Ревизорски заклучоци и известување 
 
11. Доколку, по извршувањето на постапките 

вклучувајќи ги и оние дадени погоре, реви-
зорот не е во состојба да прибави достатни 
соодветни ревизорски докази во врска со 
почетните салда, ревизорскиот извештај 
треба да вклучи:  
(а) Мислење со резерва, на пример: 

,,Не го набљудувавме пописот на залихи-
те искажани на ХХХ заклучно со 31 декем-
ври 19х1, бидејќи тој датум беше пред на-
шето назначување за ревизори. Не бевме 
во состојба да се задоволиме во однос на 
количествата на залихите на тој датум со 
други ревизорски постапки. 
Според нашето мислење, освен за ефе-
ктите на ваквите корекции, доколку посто-
јат, коишто би можеле да бидат определе-
ни како потребни доколку бевме во состој-
ба да го набљудуваме пописот на залихи-
те и да се задоволиме во однос на почет-
ното салдо на залихите, финансиските из-
вештаи даваат вистинска и објективна 
слика на (ја презентираат објективно, од 
сите материјални аспекти) финансиската 
состојба на ... заклучно со 31 декември 
19х2 година и резултатите од неговото ра-
ботење и неговите парични текови за го-
дината којашто завршува тогаш во соглас-
ност со ...‘‘; 

(б) Воздржување од мислење; или  
(в) Во оние јурисдикции каде што е дозво-

лено, мислење коешто е со резерва 

или воздржано во однос на резултати-
те од работењето и без резерва во од-
нос на финансиската состојба, како на 
пример:  
,, Не го набљудувавме пописот на залихи-
те искажани на ХХХ заклучно со 31 декем-
ври 19х1, бидејќи тој датум беше пред на-
шето назначување како ревизори. Не бев-
ме во состојба да се задоволиме во однос 
на количествата на залихите на тој датум 
со други ревизорски постапки. 
Поради значајноста на горенаведеното 
прашање во однос на резултатите од ра-
ботењето на Претпијатието за годината 
до 31 декември 19х2 година, не сме во со-
стојба и не изразуваме мислење за резул-
татите од неговото работење и неговите 
парични текови за годината којашто завр-
шува тогаш.  
Според нашето мислење, билансот на со-
стојба дава вистинска и објективна слика 
на (или ,,ја презентира објективно, од сите 
материјални аспекти,‘‘) финансиската со-
стојба на Претпријатието заклучно со 31 
декември 19х2 година, во согласност со 
...‘‘.  

 
12. Доколку почетните салда содржат погрешни 

прикажувања коишто можат материјално да 
влијаат врз финансиските извештаи за теков-
ниот период, ревизорот треба да го информи-
ра менаџментот и, откако ќе добие овластува-
ње од менаџментот, и претходниот ревизор, 
доколку постои таков. Доколку ефектот на 
погрешните прикажувања не е правилно 
евидентиран и соодветно презентиран и 
обелоденет, ревизорот треба да изрази 
мислење со резерва или неповолно мисле-
ње, како што е соодветно.  

 
13. Доколку сметководствените политики за 

тековниот период не се применувани кон-
зистентно во однос на почетните салда и 
доколку промената не е правилно евиден-
тирана и соодветно презентирана и обело-
денета, ревизорот треба да изрази мисле-
ње со резерва или неповолно мислење ка-
ко што е соодветно.  

 
14. Доколку ревизорскиот извештај на ентитетот 

за претходниот период бил модифициран, ре-
визорот треба да го разгледа неговиот ефект 
врз финансиските извештаи за тековниот пер-
иод. На пример, доколку имало ограничување 
на делокругот, како што е она кое се должи на 
неможноста да се определат почетните зали-
хи во претходниот период, можеби ревизорот 
нема да треба да изрази резерва во, или да 
се воздржи од, ревизорското мислење за те-
ковниот период. Меѓутоа, доколку модифи-
кацијата во однос на финансиските изве-
штаи за претходниот период останува ре-
левантна и материјална за финансиските 
извештаи за тековниот период, ревизорот 
треба да го модифицира тековниот реви-
зорски извештај на соодветен начин.  



МЕЃУНАРОДЕН СТАНДАРД ЗА РЕВИЗИЈА 520 
 

АНАЛИТИЧКИ ПОСТАПКИ 
 

(Стапува во сила за ревизиите на финансиските 
извештаи за периодите кои почнуваат  
на или по 15 декември 2004 година)* 

 
СОДРЖИНА 

 
 Точ-

ка 
Вовед 1-3 
Природата и целта на аналитичките по-
стапки  

4-7 

Аналитичките постапки како постапки за 
проценка на ризикот 

8-9 

Аналитичките постапки како суштински по-
стапки  

10-
12 

Аналитичките постапки во сеопштата про-
верка на крајот на ревизијата  

13 

Степен на потпирање на аналитичките по-
стапки (точките 14 – 16 се избришани)  

 

Испитување на невообичаени ставки  17-
18 

 
Меѓународниот стандард за ревизија (МСР) 520, 
Аналитички постапки, треба да се чита во кон-
текст на Предговорот на Меѓународните стан-
дарди за контрола на квалитетот, ревизија, 
уверување и поврзани услуги, којшто ја определу-
ва примената и важењето на МСР.  
 
Вовед 
 
1. Целта на овој Mеѓународен стандард за реви-

зија (МСР) е да воспостави стандарди и да 
обезбеди упатство во врска со примената на 
аналитичките постапки во текот на ревизијата. 

 
2. Ревизорот треба да применува аналитички 

постапки како постапки за проценка на ри-
зикот за да стекне разбирање за ентитетот 
и неговото опкружување, како и во  сеоп-
фатната проверка на крајот на ревизијата. 
Исто така, аналитичките постапки можат да се 
применуваат и како суштински постапки.  

 
3. ,,Аналитички постапки‘‘ значи оценки на фи-

нансиските информации направени преку про-
учување на можните односи помеѓу финанси-
ските и нефинансиските податоци. Исто така, 
аналитичките постапките се состојат од испи-
тување на идентификуваните флуктуации и 
односи кои се неконзистентни со останатите 
релевантни информации или значајно отста-
пуваат од предвидените износи. 

                                                      
* МСР 315, ‘‘Разбирање за ентитетот и неговото опкружува-
ње и проценка на ризиците од материјално погрешно прика-
жување‘‘, МСР 330, ‘‘Постапките на ревизорот како одговор 
на проценетите ризици‘‘ и МСР 500, ‘‘Ревизорски докази‘‘ 
доведоа до согласни измени и дополнувања во МСР 520. 
Овие согласни измени и дополнувања стапуваат во сила за 
ревизиите на финансиските извештаи за периодите кои 
почнуваат на или по 15 декември 2004 година и се инкорпо-
рирани во текстот на МСР 520.  

Природата и целта на аналитичките постапки 
 
4. Аналитичките постапки вклучуваат разгледу-

вање на споредбите на финансиските инфор-
мации на ентитетот со, на пример: 
•  Споредливите информации од претходни-

те периоди. 
•  Предвидените резултати на ентитетот, ка-

ко што се буџетите или прогнозите, или 
очекувањата на ревизорот, како што е 
проценката на амортизацијата. 

•  Слични информации во дејноста, како што 
е споредбата на коефициентот за соодно-
сот на приходите од продажба спрема по-
барувањата од купувачите на ентитетот, 
со просеците во дејноста или со други ен-
титети со споредлива големина во истата 
дејност. 

5. Исто така, аналитичките постапки вклучуваат 
и разгледување на односите: 
•  Помеѓу елементите на финансиските ин-

формации за кои се очекува да следат 
предвидлив модел заснован на искуство-
то на ентитетот, како што се процентите 
на бруто добивката. 

•  Помеѓу финансиските информации и ре-
левантните нефинансиски информации, 
како што се трошоците за плати спрема 
бројот на вработени. 

 
6. При извршувањето на горенаведените реви-

зорски постапки можат да се користат различ-
ни методи. Тие се протегаат од едноставни 
споредби до сложени анализи коишто кори-
стат напредни статистички техники. Аналитич-
ките постапки можат да се применуваат на 
консолидирани финансиски извештаи, финан-
сиски извештаи на компонентни (како што се 
подружници, одделенија или сегменти) и пое-
динечни елементи на финансиски информа-
ции. Изборот на ревизорските постапки, мето-
дите и нивото на примена од страна на реви-
зорот е прашање на професионално расуду-
вање.  

 
7. Аналитичките постапки се користат за следни-

те цели:  
(а) Како постапки за проценка на ризикот за 

да се стекне разбирање за ентитетот и не-
говото опкружување (точки 8-9).  

(б) Како суштински постапки кога нивното ко-
ристење може да биде поефективно или 
поефикасно отколку тестовите на детали 
во намалувањето на ризикот од матери-
јално погрешно прикажување на ниво на 
тврдења, на прифатливо ниско ниво (точ-
ки 10-19). 

(в) Како сеопшта проверка на финансиските 
извештаи на крајот на ревизијата (точка 
13). 

 
Аналитичките постапки како постапки за про-
ценка на ризикот 
 
8. Ревизорот треба да применува аналитички 

постапки како постапки за проценка на ри-



зикот за да стекне разбирање за ентитетот 
и неговото опкружување. Примената на ана-
литичките постапки може да укаже на аспекти 
за ентитетот за коишто ревизорот не бил све-
сен и да помогне при проценување на ризците 
од материјално погрешно прикажување со цел 
да се определи природата, временскиот рас-
поред и обемот на понатамошните ревизорски 
постапки.  

 
9. Аналитичките постапки применети како по-

стапки за проценка на ризикот користат како 
финансиски, така и нефинансиски информа-
ции, на пример, односот помеѓу приходите од 
продажба и продажниот простор во квадратни 
метри или обемот на продадените производи. 
Точка 10 на МСР 315, Разбирање за ентите-
тот и неговото опкружување и проценка на 
ризиците од материјално погрешно прикажу-
вање, содржи дополнително упатство за при-
мената на аналитичките постапки како постап-
ки за проценка на ризикот. 

 
Аналитичките постапки како суштински постап-
ки 
 
10. Ревизорот ги дизајнира и извршува суштин-

ските постапки така што да одговорат на повр-
заната проценка на ризикот од материјално 
погрешно прикажување на ниво на тврдења. 
Суштинските постапки на ревизорот на ниво 
на тврдења може да бидат изведени од тесто-
вите на детали, од суштинските аналитички 
постапки или од комбинација на двете. Одлу-
ката за тоа кои ревизорски постапки да се ко-
ристат за да се постигне конкретна ревизор-
ска цел е заснована на расудувањето на реви-
зорот за очекуваната ефективност и ефикас-
ност на расположивите ревизорски постапки 
во намалувањето на проценетиот ризикот од 
материјално погрешно прикажување на ниво 
на тврдења на прифатливо ниско ниво.  

 
11. Ревизорот вообичаено го распрашува менаџ-

ментот во врска со расположивоста и веродо-
стојноста на информациите коишто се потреб-
ни за да се применат суштинските аналитички 
постапки и резултатите од сите вакви постап-
ки извршени од страна на ентитетот. Може да 
биде ефикасно да се користат аналитички по-
датоци подготвени од страна на ентитетот, 
под услов ревизорот да е задоволен дека ва-
квите податоци се правилно подготвени. 

12. Кога дизајнира и извршува аналитички постап-
ки како суштински постапки, ревизорот треба 
да разгледа извесен број на фактори како што 
се следните: 
•  Соодветноста на користењето на суштин-

ски аналитички постапки имајќи ги пред-
вид тврдењата (точки 12а и 12б). 

•  Веродостојноста на податоците, интерни 
или екстерни, од коишто произлегуваат 
очекувањата за евидентираните износи 
или коефициенти (точки 12в и 12г). 

•  Дали очекувањата се достатно прецизни 
за да се идентификува материјално по-

грешно прикажување на посакуваното ни-
во на уверување (точка 12д).  

•  Прифатливиот износ на која било разлика 
помеѓу евидентираните износи и очекува-
ните вредности (точка 12ѓ).  

 
Соодветност на користењето на суштински 
аналитички постапки имајќи ги предвид тврде-
њата 
 
12а. Суштинските аналитички постапки вообича-

ено се поприменливи за голем број на 
трансакции кои имаат тенденција да бидат 
предвидливи со тек на времето. Примената 
на суштинските аналитички постапки е зас-
нована на очекувањето дека односите поме-
ѓу податоците постојат и продолжуваат во 
отсуство на познати услови за спротивното. 
Присуството на овие односи обезбедува ре-
визорски докази за комплетноста, точноста 
и случувањето на трансакциите коишто се 
опфатени со информациите коишто се про-
изведени од информациониот систем на ен-
титетот. Меѓутоа, потпирањето на резулта-
тите од суштинските аналитички постапки ќе 
зависи од ревизорската проценка на ризикот 
дека аналитичките постапки можат да ги 
идентификуваат односите како што се оче-
кува кога, всушност, постои материјално по-
грешно прикажување. 

 
12б. При утврдувањето на соодветноста на су-

штинските аналитички постапки имајќи ги 
предвид тврдењата, ревизорот го разгледу-
ва следното: 
(а) Проценка на ризикот од материјално 

погрешно прикажување. Ревизорот ги 
разгледува разбирањето за ентитетот и 
неговата интерна контрола, материјал-
носта на и веројатноста за погрешно 
прикажување на засегнатите ставки, и 
природата на тврдењето, при утврдува-
њето дали суштинските аналитички по-
стапки се соодветни. На пример, докол-
ку контролите врз обработката на на-
рачките се слаби, ревизорот може пове-
ќе да се потпре на тестовите на детали 
наместо на суштинските аналитички по-
стапки за тврдењата кои се однесуваат 
на побарувањата. Како друг пример, ко-
га салдата на залихите се материјални, 
ревизорот кога извршува ревизорски по-
стапки во врска со тврдењето за постое-
ње, вообичаено не се потпира само на 
суштински аналитички постапки. МСР 
330, Постапките на ревизорот како 
одговор на проценетите ризици, ука-
жува на тоа дека, кога пристапот кон 
значајните ризици се состои само од су-
штински постапки, ревизорските постап-
ки коишто се соодветни за разгледува-
ње на такви значајни ризици се состојат 
само од тестови на детали, или од ком-
бинација на тестови на детали и су-
штински аналитички постапки. 



(б) Сите тестови на детали насочени кон 
истото тврдење. Суштинските анали-
тички постапки можат да се сметаат за 
соодветни кога на истото тврдење исто 
така се извршуваат и тестови на детали. 
На пример, кога се врши ревизија на 
наплатливоста на побарувањата од ку-
пувачите, ревизорот може да примени 
суштински аналитички постапки на ста-
росната структура на сметките на купу-
вачите, покрај тестовите на детали на 
последователните парични примања.  

 
Веродостојност на податоците 
 
12в. На веродостојноста на податоците влијае 

нивниот извор и нивната природа и зависи 
од околностите во кои тие се добиени. При 
утврдувањето дали податоците се веродо-
стојни за целите на дизајнирање на суштин-
ски аналитички постапки, ревизорот го разг-
ледува следното: 
(а) Изворот на расположивите информа-

ции. На пример, информациите вооби-
чаено се поверодостојни кога се доби-
ебни од независни извори надвор од ен-
титетот.  

(б) Споредливост на расположивите ин-
формации. На пример, општите подато-
ци за дејноста можеби ќе треба да би-
дат дополнети за да можат да се споре-
дат со оние на ентитетот којшто произ-
ведува и продава специјализирани про-
изводи.  

(в) Природата и релевантноста на распо-
ложивите информации. На пример, да-
ли буџетите биле воспоставени како ре-
зултати кои треба да се очекуваат, на-
место како цели кои треба да се достиг-
нат. 

(г) Контролите врз подготвувањето на 
информациите. На пример, контроли 
врз подготвувањето, проверката и одр-
жувањето на буџетите.  

 
12г. Ревизорот зема предвид тестирање на кон-

тролите, доколку ги има, врз подготвување-
то на информации од страна на ентитетот 
коишто ги користи ревизорот при примену-
вањето на суштински аналитички постапки. 
Кога таквите контроли се ефективни, реви-
зорот има поголема доверба во веродостој-
носта на информациите, па оттука и во ре-
зултатите на суштинските аналитички по-
стапки. Контролите врз нефинансиските ин-
формации често можат да се тестираат за-
едно со другите тестови на контроли. На 
пример, ентитетот при воспоставувањето на 
контроли врз обработката на продажни фа-
ктури може да вклучи контроли врз евиден-
тирањето на продажбата во единици. Во 
овие околности, ревизорот би можел да ја 
тестира оперативната ефективност на кон-

тролите врз евидентирањето на продажбата 
во единици заедно со тестови на оператив-
ната ефективност на контролите врз обра-
ботката на продажни фактури. Алтернатив-
но, ревизорот може да разгледа дали ин-
формациите биле подложени на ревизорско 
тестирање во тековниот или во претходниот 
период. При утврдувањето на ревизорски 
постапки кои треба да се применат на ин-
формациите на коишто се заснова очекува-
њето за суштински аналитички постапки, ре-
визорот го зема предвид упатството во точ-
ка 11 на МСР 500, Ревизорски докази. 

 
Дали очекувањето е доволно прецизно 
 
12д. При проценувањето дали очекувањето мо-

же да се направи доволно прецизно за да се 
идентификува материјално погрешно прика-
жување на пожелното ниво на уверување, 
ревизорот разгледува фактори како што 
следните:     
•  Точноста со која можат да се предвидат 

очекуваните резултати од суштински-
те аналитички постапки. На пример, ре-
визорот вообичаено би очекувал поголема 
конзистентност при споредувањето на 
маржите на бруто добивката од еден пер-
иод до друг отколку при споредување на 
дискреционите расходи, како што се 
истражување или рекламирање. 

•  Степенот до којшто информациите мо-
жат да се расчленат. На пример, су-
штинските аналитички постапки може да 
бидат поефективни кога се применуваат 
на финансиски информации за поединеч-
ни делови на работењето или на финан-
сиски извештаи на компонентите на раз-
ноличен ентитет, отколку кога се примену-
ваат на финансиските извештаи на енти-
тетот како целина.  

•  Расположивоста на информациите, фи-
нансиски и нефинансиски. На пример, ре-
визорот разгледува дали се расположиви 
финансиски информации, како што се бу-
џети или прогнози, и нефинансиски ин-
формации, како што се бројот на произве-
дени или продадени единици, за да ги ди-
зајнира суштинските аналитички постапки. 
Доколку информациите се расположиви, 
ревизорот ја разгледува и веродостојно-
ста на информациите како што е дискути-
рано во точка 12в и 12г погоре. 

  
Прифатлив износ на разликата помеѓу евиден-
тираните износи и очекуваните вредности 
 
12ѓ. При дизајнирање и извршување на суштин-

ски аналитички постапки, ревизорот го разг-
ледува износот на разликата од очекување-
то којшто може да биде прифатен без пона-
тамошно испитување. Ова  разгледување 
првенствено е под влијание на материјално-



ста и конзистентноста со пожелното ниво на 
уверување. Утврдувањето на овој износ 
вклучува разгледување на можноста дека 
комбинација на погрешни прикажувања во 
салдо на специфична сметка, класа на 
трансакции, или обелоденување, може 
збирно да доведе до неприфатлив износ. 
Ревизорот го зголемува пожелното ниво на 
уверување како што се зголемува ризикот 
од материјално погрешно прикажување пре-
ку намалување на износот на разликата од 
очекувањето којшто може да биде прифатен 
без понатамошно испитување. Точките 17 и 
18 подолу дискутираат за одговорот на ре-
визорот кога износот на разликата помеѓу 
очекуваната вредност и прикажаната вред-
ност го надминува износот којшто може да 
биде прифатен без понатамошно испитува-
ње.  

 
12е. Кога ревизорот извршува суштински анали-

тички постапки на меѓупериодски датум и 
планира да изврши суштински аналитички 
постапки кои се однесуваат на периодот во 
меѓувреме, ревизорот разгледува како пра-
шањата коишто се дискутирани во точките 
12а – 12ѓ погоре, влијаат на способноста за 
прибавување на достатни соодветни реви-
зорски докази за останатиот период. Ова 
вклучува разгледување на тоа дали салдата 
на крајот на периодот на конкретни класи на 
трансакции или салда на сметки се разумно 
предвидливи во поглед на износот, релатив-
ната значајност и композицијата. За допол-
нително упатство види МСР 330, точки 56 – 
61.  

 
 
Аналитичките постапки во сеопштата проверка 
на крајот на ревизијата 
 
13. Ревизорот треба да применува аналитички 

постапки на или блиску до крајот на реви-
зијата кога формира сеопшт заклучок за 
тоа дали финансиските извештаи како це-
лина се конзистентни со разбирањето на 
ревизорот за ентитетот. Заклучоците извле-
чени од резултатите на ваквите ревизорски 
постапки се наменети да ги поткрепат заклу-
чоците кои се формирани во текот на ревизи-
јата на поединечните компоненти или елемен-
ти на финансиските извештаи, како и да пома-
гаат во доаѓањето до сеопшт заклучок во од-
нос на разумноста на финансиските извештаи. 
Меѓутоа, тие можат да идентификуваат и 
претходно непризнаен ризик од материјално 
погрешно прикажување. Во вакви околности, 
ревизорот можеби ќе треба повторно да ги 
оцени планираните ревизорски постапки, врз 
основа на ревидираното разгледување на 
проценетите ризици за сите или некои класи 
на транскции, салда на сметки, или обелоде-
нувања и поврзани тврдења. 

14.–16. Точките 14–16 беа избришани кога стапија 
во сила Стандардите за ревизорски ризик1.  
 
Испитување на невообичаени ставки 
 
17. Кога аналитичките постапки ќе идентифи-

куваат значајни флуктуации или односи ко-
ишто се неконзистентни со другите реле-
вантни информации или коишто отстапува-
ат од предвидените износи, ревизорот тре-
ба да испита и да прибави соодветни об-
јаснувања и соодветни поткрепувачки ре-
визорски докази. 

 
18. Испитувањето на невообичаените флуктуации 

и односи вообичаено почнува со распрашува-
ње на менаџментот, по што следува: 
(а) Поткрепување на одговорите на менаџ-

ментот, на пример, по пат на нивно споре-
дување со разбирањето на ревизорот за 
ентитетот и другите ревизорски докази до-
биени во текот на извршувањето на реви-
зијата; и 

(б) Разгледување на потребата за примена 
на други ревизорски постапки врз основа 
на резултатите од ваквите распрашувања, 
доколку менаџментот не е во состојба да 
обезбеди објаснување или ако објаснува-
њето не се смета за соодветно. 

 
Перспектива на јавниот сектор 
 
1. Односите помеѓу поединечните ставки во 

финансиските извештаи коишто традицио-
нално се разгледуваат во ревизијата на де-
ловните ентитети можат да не бидат се-
когаш соодветни во ревизијата на државни-
те органи или другите неделовни ентите-
ти од јавниот сектор; на пример, кај многу 
вакви ентитети од јавниот сектор често 
постои мала директна врска помеѓу приходи-
те и издатоците. Покрај тоа, бидејќи изда-
токот за стекнување на средствата често 
не се капитализира, може да не постои од-
нос помеѓу издатоците за, на пример, залихи 
и основни средства и износот на тие средс-
тва прикажан во финансиските извештаи. 
Покрај тоа, во јавниот сектор, може да не 
бидат достапни податоци или статистика 
за дејноста за споредбени цели. Меѓутоа, 
можат да бидат релевантни други односи, 
на пример, варирањата кај трошокот по ки-
лометар од изградба на пат или бројот на 
возила кои се стекнати во споредба со пов-
лечените возила. Кога е соодветно, треба 
да се направи повикување на достапните по-
датоци и статистиката за дејноста на при-
ватниот сектор. Во извесни случаи, може да 
биде соодветно и ревизорот да генерира 
внатрешна база на податоци за повикување.  

 
                                                      
1 Стандардите за ревизорски ризик се состојат од МСР 
315, ‘‘Разбирање за ентитетот и неговото опкружување и 
проценка на ризици од материјално погрешно прикажува-
ње‘‘, МСР 330, ‘‘Постапките на ревизорот како одговор на 
проценетите ризици‘‘, и МСР 500, ‘‘Ревизорски докази‘‘. Од 
Стандардите за ревизорски ризик произлегоа согласните 
измени и дополнувања на овој и другите МСР. 



МЕЃУНАРОДЕН СТАНДАРД ЗА РЕВИЗИЈА 530 
 

МЕТОДА НА ПРИМЕРОК ВО РЕВИЗИЈАТА И 
ДРУГИ ПОСТАПКИ ЗА ТЕСТИРАЊЕ 

 
(Стапува во сила за ревизиите на финансиските 

извештаи за периодите кои почнуваат  
на или по 15 декември 2004 година)* 

 
СОДРЖИНА 

 
 Точка 
Вовед 1-2 
Дефиниции  3-12 
Ревизорски докази   13-17 
Разгледување на ризиците при прибаву-
вање на ревизорските докази   

18-20 

Ревизорски постапки за прибавување на 
ревизорски докази  

21 

Избирање на ставки за тестирање зара-
ди собирање на ревизорски докази  

22-27 

Статистички наспроти нестатистички 
пристап за метода на примерок  

28-30 

Дизајнирање на примерокот  31-39 
Големина на примерокот  40-41 
Избирање на примерокот  42-43 
Извршување на ревизорската постапка  44-46 
Природата и причината на грешките  47-50 
Проектирање на грешките  51-53 
Вреднување на резултатите од примеро-
кот  

54-56 

Датум на стапување во сила  57 
Додаток 1: Примери за фактори коишто 
влијаат врз големината на примерокот 
за тестови на контрола 

 

Додаток 2: Примери за фактори коишто 
влијаат врз големината на примерокот 
за суштински постапки  

 

Додаток 3: Методи за избирање на при-
мерокот 

 

 
Меѓународниот стандард за ревизија (МСР) 530, 
Метода на примерок во ревизијата и други по-
стапки за тестирање, треба да се чита во кон-
текст на Предговорот на Меѓународните стан-
дарди за контрола на квалитетот, ревизија, 
уверување и поврзани услуги, којшто ја определу-
ва примената и важењето на МСР.  
 
Вовед 
 
1. Целта на овој меѓународен стандард за реви-

зија (МСР) е да воспостави стандарди и да 
обезбеди упатство во врска со користењето 
на постапките за методата на примерок во ре-
визијата и другите начини за избирање на ста-
вки за тестирање за собирање на ревизорски 
докази. 

 
2. Кога ги дизајнира ревизорските постапки, 

ревизорот треба да определи соодветни 
                                                      
 
* МСР 315, ‘‘Разбирање за ентитетот и неговото опкружува-
ње и проценка на ризиците од материјално погрешно прика-
жување‘‘, МСР 330, ‘‘Постапките на ревизорот како одговор 
на проценетите ризици‘‘ и МСР 500, ‘‘Ревизорски докази‘‘ 
доведоа до согласни измени и дополнувања во МСР 530. 
Овие согласни измени и дополнувања стапуваат во сила за 
ревизиите на финансиските извештаи за периодите кои 
почнуваат на или по 15 декември 2004 година и се инкорпо-
рирани во текстот на МСР 530.  

начини за избирање на ставки за тестира-
ње така што ќе собере ревизорски докази 
за исполнување на целите на ревизорските 
постапки.  

 
Дефиниции 
 
3. ,,Методата на примерок во ревизијата‘‘ (мето-

дата на примерок) вклучува примена на реви-
зорски постапки на помалку од 100% од ста-
вките во рамките на салдо на сметка или кла-
са на трансакции така што сите единици од 
кои се зема примерокот имаат шанса за из-
бор. Ова му овозможува на ревизорот да до-
бие и вреднува ревизорски докази за некоја 
карактеристика на ставките кои се избрани за 
да формира или да му помогне во формира-
њето на заклучок во врска со популацијата од 
којашто е извлечен примерокот. Методата на 
примерок во ревизијата може да користи ста-
тистички или нестатистички пристап.  

 
4. За целите на овој МСР, ,,грешка‘‘ значи или 

девијација од контрола, кога се извршуваат 
тестови на контроли, или погрешно прикажу-
вање, кога се извршуваат тестови на детали. 
На сличен начин, вкупна грешка се користи да 
се означи или стапката на девијација или 
вкупното погрешно прикажување.  

 
5. ,,Аномална грешка‘‘ значи грешка којашто про-

излегува од изолиран настан кој не се случил 
повторно освен во условите кои можат кон-
кретно да се идентификуваат и според тоа не 
е репрезентативна за грешките во популација-
та. 

 
6. ,,Популација‘‘ значи вкупниот комплет на по-

датоци од коишто се избира примерокот и за 
којашто ревизорот сака да извлече заклучоци. 
На пример, сите ставки во салдо на сметка  
или класа на трансакции сочинуваат попула-
ција. Популацијата може да биде поделена во 
стратуми, или суб-популации, при што секој 
стратум се испитува одделно. Поимот попула-
ција се користи за вклучување на поимот стра-
тум.  

 
7. ,,Ризикот кој произлегува од методата на при-

мерок‘‘ произлегува од можноста заклучокот 
на ревизорот, заснован на примерокот да се 
разликува од заклучокот кој би бил достигнат 
доколку целата популација била подложена 
на истата ревизорска постапка. Постојат два 
вида на ризик кој произлегува од методата на 
примерок:  
(а) Ризик ревизорот да заклучи, во случајот 

на тест на контроли, дека контролите се 
поефективни отколку што фактички се, 
или во случајот на тест на детали, дека не 
постои материјална грешка кога всушност 
постои. Овој вид на ризик влијае врз ефе-
ктивноста на ревизијата и е поверојатно 
дека ќе доведе до несоодветно ревизор-
ско мислење; и 

(б) Ризик ревизорот да заклучи, во случајот 
на тест на контроли, дека контролите се 
понеефективни отколку што фактички се, 
или во случајот на тест на детали, дека 
постои материјална грешка кога всушност 
не постои. Овој вид на ризик влијае врз 
ефикасноста на ревизијата бидејќи вооби-



чаено води кон дополнителна работа за 
да се утврди дека првичните заклучоци 
биле неточни. 
Математичките надополнувања на овие 

ризици се нарекуваат нивоа на доверба. 
 
8. ,,Ризикот кој не произлегува од методата на 

примерок‘‘ произлегува од фактори коишто 
предизвикуваат ревизорот да извлече погре-
шен заклучок заради која било причина која-
што не е поврзана со големината на примеро-
кот. На пример, вообичаено ревизорот смета 
дека е неопходно да се потпре на ревизорски 
докази кои се убедливи, а не конклузивни, ре-
визорот може да користи несоодветни постап-
ки или пак ревизорот може погрешно да ги 
протолкува ревизорските докази и да не успее 
да препознае дадена грешка. 

 
9. ,,Единица од која се зема примерок‘‘ ги озна-

чува поединечните ставки коишто сочинуваат 
дадена популација, на пример чековите наве-
дени на уплатниците, одобрувањата на бан-
карските извештаи, продажните фактури или 
салдата на должниците или пак монетарната 
единица. 

 
10. ,,Статистичката метода на примерок‘‘ означу-

ва било кој пристап кон методата на примерок 
кој ги поседува следните карактеристики:  
(а) Случаен избор на примерокот; и  
(б) Користење на теоријата на веројатност за 

вреднување на резултатите од примеро-
кот, вклучувајќи го и мерењето на ризикот 
кој произлегува од методата на примерок.  

Пристап кон методата на примерок кој ги нема 
карактеристиките (а) и (б) се смета за нестати-
стичка метода на примерок. 

 
11. ,,Стратификација‘‘ е процес на делење на по-

пулацијата во суб-популации, при што секоја 
од нив е група на единици од кои се зема при-
мерокот коишто имаат слични карактеристики 
(често монетарна вредност). 

 
12. ,,Прифатлива грешка‘‘ значи максимална гре-

шка во популацијата којашто ревизорот е 
спремен да ја прифати. 

 
Ревизорски докази  
 
13. Во согласност со МСР 500, Ревизорски дока-

зи, ревизорските докази се прибавуваат од со-
одветна комбинација на тестови на контроли и 
суштински постапки. Видот на ревизорската 
постапка која ќе биде извршена е важен за 
разбирањето на примената на методата на 
примерок во ревизијата при собирањето на 
ревизорските докази. 

 
Постапки за проценка на ризик  
 
13а. Во согласност со МСР 315, Разбирање за 

ентитетот и неговото опкружување и 
проценка на ризиците од материјално по-
грешно прикажување, ревизорот извршува 
постапки за проценка на ризик за да стекне 
разбирање за ентитетот и неговото опкружу-
вање, вклучувајќи ја и неговата интерна кон-
трола. Вообичаено, постапките за проценка 
на ризик не вклучуваат користење на мето-
дата на примерок во ревизијата. Меѓутоа, 

ревизорот често планира и извршува тесто-
ви на контроли истовремено со стекнување-
то на разбирање за дизајнот на контролите 
и утврдувањето дали тие биле имплементи-
рани. Во вакви случаи, релевантни се след-
ните дискусии во врска со тестови на кон-
троли. 

 
Тестови на контрола  
 
14. Во согласност со МСР 330, Постапките на 

ревизорот како одговор на проценетите ри-
зици, тестовите на контроли се извршуваат 
доколку процени на ризикот од страна на ре-
визорот вклучува очекување за оперативната 
ефективност на контролите. 

 
15. Врз основа на разбирањето на ревизорот за 

интерната контрола, ревизорот ги идентифи-
кува карактеристиките или атрибутите коишто 
укажуваат на извршување на дадена контро-
ла, како и условите за можни девијации кои-
што укажуваат на отстапувања од соодветно-
то извршување. Потоа ревизорот може да го 
тестира присуството или отсуството на атри-
бутите. 

 
16. Методата на примерок во ревизијата вообича-

ено е соодветна за тестовите на контроли кога 
примената на контролите остава ревизосрки 
доказ за извршувањето (на пример, иницијали 
на кредитниот менаџер на продажната факту-
ра со кои се укажува на одобрување на креди-
тот, или доказ за овластување на внесување-
то на податоците во микрокомпјутерски бази-
ран систем за обработка на податоци). 

 
Суштински постапки 
  
17. Суштинските постапки се однесуваат на изно-

си и ги има два вида: тестови на деталина 
класи на трансакции, салда на сметка, и обе-
лоденувања и суштиски аналитички постапки. 
Целта на суштинските постапки е да се приба-
ват ревизорски докази за откривање на мате-
ријални погрешни прикажувања на ниво на 
тврдење. Во контекст на суштински постапки, 
методата на примерок во ревизијата и другите 
начини за избирање на ставки за тестирање, 
како што е дискутирано во овој МСР, се одне-
суваат само на тестови на детали.  Кога се из-
вршуваат тестови на детали, може да се кори-
сти методата на примерок во ревизијата и 
другите начини за избирање на ставки за те-
стирање и собирање на ревизорски докази за 
да се верификува едно или повеќе тврдења за 
даден износ во финансиските извештаи (на 
пример, постоењето на побарувањата од ку-
пувачите) или да се направи независна про-
ценка на некој износ (на пример, вредноста на 
застарените залихи). 

 
Разгледување на ризиците при прибавувањето 
на ревизорски докази 
 
18. При прибавувањето на докази, ревизорот 

треба да користи професионално расуду-
вање за да го процени ризикот од матери-
јално погрешно прикажување (што вклучу-
ва инхерентен и контролен ризик) и да ги 
дизајнира понатамошните ревизорски по-
стапки за да обезбеди дека ризикот е нама-
лен на прифатливо ниско ниво. 



19. Точка 19 беше избришана кога стапија во си-
ла Стандардите за ревизорски ризик1. 

 
20. Ризикот кој произлегува од методата на при-

мерок и ризикот кој не произлегува од метода-
та на примерок можат да влијаат врз компо-
нентите на ризикот од материјално погрешно 
прикажување. На пример, кога извршува те-
стови на контроли, ревизорот може да не 
открие грешки во даден примерок и да заклу-
чи дека контролите работата ефективно, кога 
стапката на грешка во популацијата е, всуш-
ност, неприфатливо висока (ризик кој произле-
гува од методата на примерок). Или пак може 
да постојат грешки во примерокот коишто ре-
визорот нема да успее да ги препознае (ризик 
кој не произлегува од методата на примерок). 
Во врска со суштинските постапки, ревизорот 
може да користи различни методи за намалу-
вање на ризикот од неоткривање на прифат-
ливо ниво. Во зависност од нивната природа, 
овие методи се подложни на ризикот кој про-
излегува од методата на примерок и/или ризи-
кот кој не произлегува од методата на приме-
рок. На пример, ревизорот може да избере не-
соодветна суштинска аналитичка постапка 
(ризик кој не произлегува од методата на при-
мерок) или може да открие само мали погреш-
ни прикажувања кај тест на детали кога, всуш-
ност, погрешното прикажување на популација-
та е поголемо од прифатливиот износ (ризик 
кој произлегува од методата на примерок). Ка-
ко за тестовите на контроли, така и за суштин-
ските тестови на детали, ризикот кој произле-
гува од методата на примерок може да биде 
намален по пат на зголемување на големина-
та на примерокот, додека ризикот кој не про-
излегува од методата на примерок може да 
биде намален по пат на правилно планирање, 
надзор и проверка на ангажманот.  

 
Ревизорски постапки за прибавување на реви-
зорски докази 
 
21. Ревизорските постапки за прибавување на ре-

визорски докази вклучуваат инспекција, наб-
људување, распрашување и конфирмирање, 
пресметување, повторно извршување и ана-
литички постапки. Изборот на соодветни реви-
зорски постапки претставува прашање на про-
фесионално расудување во дадените околно-
сти. Примената на овие ревизорски постапки 
често вклучува избирање на ставки за тести-
рање од дадена популација. Точките 19 – 38 
на МСР 500 содржат дополнителна дискусија 
за ревизорските постапки за прибавување на 
ревизорски докази. 

 
Избирање на ставки за тестирање заради соби-
рање на ревизорски докази 
 
22. Кога дизајнира ревизорски постапки, реви-

зорот треба да ги определи соодветните 

                                                      
 
1 Стандардите за ревизорски ризик се состојат од МСР 
315, ‘‘Разбирање за ентитетот и неговото опкружување и 
проценка на ризици од материјално погрешно прикажува-
ње‘‘, МСР 330, ‘‘Постапките на ревизорот како одговор на 
проценетите ризици‘‘, и МСР 500, ‘‘Ревизорски докази‘‘. Од 
Стандардите за ревизорски ризик произлегоа согласните 
измени и дополнувања на овој и другите МСР. 

начини за избирање на ставки за тестира-
ње. Начините кои му се на располагање на 
ревизорот се: 
(а) Избирање на сите ставки (100% испитува-

ње); 
(б) Избирање на одредени ставки; и 
(в) Метода на примерок во ревизијата. 

 
23. Одлуката за тоа кој пристап да се користи за-

виси од околностите, а примената на кој било 
или комбинација од горенаведените начини 
може да биде соодветна во конкретните окол-
ности. Иако одлуката за тоа кој начин, или 
комбинација од начини, да се користи се пра-
ви врз основа на ризикот од материјално по-
грешно прикажување којшто е поврзан со твр-
дењето кое се тестира и ефикасноста на реви-
зијата, сепак ревизорот треба да биде задово-
лен дека методите кои се користат се ефе-
ктивни во обезбедувањето на достатни соод-
ветни ревизорски докази за исполнување на 
целите на ревизорската постапка. 

 
Избирање на сите ставки 
 
24. Ревизорот може да одлучи дека е најсоодвет-

но да ја испита целата популација на ставки 
коишто сочинуваат дадена класа на трансак-
ции или салдо на сметка (или даден стратум 
во рамките на популацијата). 100% испитува-
њето не е веројатно во случајот со тестовите 
на контроли; меѓутоа, тоа е повообичаено за 
тестовите на детали. На пример, 100% испи-
тувањето може да биде соодветно кога попу-
лацијата е сочинета од мал број на ставки со 
голема вредност, кога постои значаен ризик, а 
другите начини не обезбедуваат достатни со-
одветни ревизорски докази, или пак кога по-
вторливата природа на дадена пресметка или 
друг процес кој се извршува автоматски преку 
информационен систем го прави 100% испиту-
вањето исплатливо; на пример, преку користе-
ње на ревизорски техники поддрќани од комп-
јутери (РТПК). 

 
Избирање на одредени ставки 
 
25. Ревизорот може да одлучи да избере одреде-

ни ставки од популацијата врз основа на такви 
фактори како што се разбирањето на ревизо-
рот за ентитетот, проценетиот ризик од мате-
ријално погрешно прикажување, и карактери-
стиките на популацијата којашто се тестира. 
Изборот на одредени ставки заснован на рас-
удување подлежи на ризикот кој не произлегу-
ва од методата на примерок. Избраните одре-
дени ставки можат да вклучат: 
•  Ставки со висока вредност или клучни 

ставки. Ревизорот може да одлучи да из-
бере одредени ставки во рамките на даде-
на популација бидејќи тие се со висока 
вредност, или пак покажуваат некои други 
карактеристики, на пример ставки коишто 
се сомнителни, невообичаени, особено 
подложни на ризик или коишто имаат 
историја на грешка. 

•  Сите ставки над извесен износ. Ревизо-
рот може да одлучи да ги испита ставките 
чијашто вредност надминува извесен из-
нос така што ќе верификува голем дел од 
вкупниот износ на класа на трансакции 
или салдо на сметка.  



•  Ставки за добивање на информации. Ре-
визорот може да испита ставки за да до-
бие информации за прашања како што се 
природата на ентитетот, природата на 
трансакциите, и интерната контрола. 

•  Ставки за тестирање на контролни 
активности. Ревизорот може да користи 
расудување за да избере и испита одре-
дени ставки за да определи дали конкрет-
на контролна активност се извршува или 
не. 

 
26. Иако селективното испитување на одредени 

ставки од класа на трансакции или салдо на 
сметка често претставува ефикасен начин на 
собирање на ревизорски докази, сепак тоа не 
сочинува метода на примерок во ревизијата. 
Резултатите од ревизорските постапки приме-
нети на ставките избрани на овој начин не мо-
жат да се проектираат на целата популација. 
Ревизорот треба да ја разгледа потребата да 
прибави соодветни ревизорски докази во вр-
ска со остатокот на популацијата кога тој оста-
ток е материјален. 

 
Метода на примерок во ревизијата 
 
27. Ревизорот може да одлучи да применува ме-

тода на примерок во ревизијата на класа на 
трансакции или салдо на сметка. Методата на 
примерок во ревизијата може да се применува 
користејќи нестатистичка или статистичка ме-
тода на примерок. За методата на примерок 
во ревизијата се дискутира детално во точки-
те 31-56. 

 
 
 
Статистички наспроти нестатистички пристап 
за метода на примерок 
 
28. Одлуката за тоа дали да се користи стати-

стички или нестатистички пристап на метода-
та на примерок претставува прашање за расу-
дување на ревизорот во врска со најефикас-
ниот начин за прибавување на достатни соод-
ветни ревизорски докази во конкретните окол-
ности. На пример, во случајот на тестови на 
контроли анализата на ревизорот на природа-
та и причината на грешките често ќе биде по-
важна отколку статистичката анализа на само-
то присуство или отсуство (односно, бројот) на 
грешките. Во ваква ситуација, нестатистичката 
метода на примерок може да биде најсоодвет-
на. 

 
29. Кога се применува статистичката метода на 

примерок, големината на примерокот може да 
биде определена со користење на теоријата 
на веројатност или на професионалното расу-
дување. Понатаму, големината на примерокот 
не претставува валиден критериум за праве-
ње на разлика помеѓу статистичкиот и неста-
тистичкиот пристап. Големината на примеро-
кот е функција на фактори како што се оние 
кои се идентификувани во Додаток 1 и 2. Кога 
околностите се слични, ефектот на факторите 
како што се оние кои се идентификувани во 
Додаток 1 и 2 врз големината на примерокот 
ќе биде сличен без оглед на тоа дали е из-
бран статистичкиот или нестатистичкиот при-
стап. 

30. Често, иако пристапот којшто е усвоен не ја 
исполнува дефиницијата за статистичка мето-
да на примерок, се користат елементи на ста-
тистичкиот пристап, на пример, користењето 
на случаен избор користејќи компјутерски ге-
нерирани случајни броеви. Меѓутоа, стати-
стичките мерења на ризикот кој произлегува 
од методата на примерок се валидни само ко-
га усвоениот пристап ги има карактеристиките 
на статистичка метода на примерок. 

 
Дизајнирање на примерокот 
 
31. Кога го дизајнира ревизорскиот примерок, 

ревизорот треба да ја разгледа целта на 
ревизорската постапка и атрибутите на по-
пулацијата од којашто ќе биде извлечен 
примерокот. 

 
32. Ревизорот прво ги разгледува конкретните це-

ли кои треба да бидат постигнати и комбина-
цијата на ревизорските постапки којашто веро-
јатно најдобро ќе ги постигне тие цели. Разг-
ледувањето на природата на ревизорските до-
кази коишто се бараат и условите за можни 
грешки или другите карактеристики во врска 
со тие ревизорски докази му помага на реви-
зорот во дефинирањето на тоа што сочинува 
грешка и која популација да ја користи за ме-
тодата на примерок. 

 
33. Ревизорот треба да разгледа кои услови сочи-

нуваат грешка повикувајќи се на целите на ре-
визорската постапка. Јасно разбирање за тоа 
што сочинува грешка е важно за да се обезбе-
ди дека сите, и само, оние услови коишто се 
релевантни за целите на ревизорската по-
стапка се вклучени во проекцијата на грешки-
те. На пример, кај тест на детали во врска со 
постоењето на побарувањата од купувачите, 
како што е конфирмирањето, плаќањата на-
правени од страна на купувачот пред датумот 
на конфирмирањето но примени набргу по тој 
датум од страна на клиентот не се сметаат за 
грешка. Исто така, евидентирањето на по-
грешна сметка на купувач не влијае врз вкуп-
ното салдо на побарувањата од купувачите. 
Според тоа, не е соодветно ова да се смета 
за грешка при вреднувањето на резултатите 
од примерокот од оваа конкретна ревизорска 
постапка, иако тоа може да има важен ефект 
врз другите подрачја на ревизијата, како што е 
проценката на веројатноста на измама или со-
одветноста на исправката на вредност за сом-
нителните побарувања. 

 
34. Кога извршува тестови на контроли, ревизо-

рот вообичаено прави прелиминарна процен-
ка на стапката на грешка којашто ревизорот 
очекува да ја открие во популацијата којашто 
ќе биде тестирана. Оваа проценка е заснова-
на на разбирањето на ревизорот за дизајнот  
на релевантните контроли или за тоа дали би-
ле имплементирани или за испитувањето на 
мал број на ставки од популацијата. На сли-
чен начин, за тестови на детали, ревизорот 
вообичаено прави проценка на очекуваниот 
износ на грешки во популацијата. Овие про-
ценки се корисни за дизајнирањето на реви-
зорскиот примерок и при определувањето на 
големината на примерокот. На пример, докол-
ку очекуваната стапка на грешки е неприфат-



ливо висока, нормално нема да се извршуваат 
тестови на контроли. Меѓутоа, кога извршува 
тестови на детали, доколку очекуваниот износ 
на грешки е висок, може да биде соодветно 
100% испитување или користење на голем 
примерок. 

 
Популација 
 
35. Важно е за ревизорот да обезбеди дека попу-

лацијата е:  
(а) Соодветна на целта на ревизорската по-

стапка, што вклучува разгледување на на-
соката на тестирањео На пример, доколку 
целта на ревизорот е да се тестира за 
преценување на обврските кон добавува-
чите, популацијата може да се дефинира 
како список на обврските кон добавувачи-
те. Од друга страна, кога се тестира за 
потценување на обврските кон добавува-
чите, популацијата не е списокот на обвр-
ските кон добавувачите, туку последова-
телните плаќања, неплатените фактури, 
извештаите од добавувачите, неусогласе-
ните приемници или други популации кои-
што обезбедуваат ревизорски докази за 
потценување на обврските кон добавува-
чите; и  

(б) Потполна. На пример, доколку ревизорот 
планира да избере налози за плаќање од 
датотека, не можат да се извлечат заклу-
чоци за сите налози за периодот освен до-
колку ревизорот е задоволен дека сите 
налози биле всушност ставени во датоте-
ката. На сличен начин, доколку ревизорот 
планира да го користи примерокот за да 
извлече заклучоци за тоа дали контролна-
та активност работела ефективно во текот 
на периодот на финансиско известување, 
популацијата треба да ги вклучи сите ре-
левантни ставки од рамките на целиот 
период. Поинаков пристап може да биде 
да се стратифицира популацијата и да се 
користи метода на примерок само за да се 
извлечат заклучоци за контролната актив-
ност во текот на, да кажеме, првите 10 ме-
сеци од годината, а да се користат алтер-
нативни ревизорски постапки или одделен 
примерок во врска со преостанатите два 
месеци. 

 
Стратификација 
 
36. Ефикасноста на ревизијата може да се подо-

бри доколку ревизорот стратифицира дадена 
популација по пат на нејзино делење во од-
делни суб-популации коишто имаат каракте-
ристики по кои можат да се идентификуваат. 
Целта на стратификацијата е да се намали 
варијабилноста на ставките во рамките на се-
кој стратум и оттука да се дозволи намалува-
ње на големината на примерокот без пропор-
ционално зголемување на ризикот кој произ-
легува од методата на примерок. Суб-попула-
циите треба да бидат внимателно дефинира-
ни така што која било единица од која се зема 
примерок може да припаѓа само на еден стра-
тум. 

 
37. Кога се извршуваат тестови на детали, класа-

та на трансакции или салдото на сметка често 
се стратифицира според монетарната вред-

ност. Ова дозволува поголем ревизорски на-
пор да биде насочен кон ставките со поголема 
вредност коишто можат да ја содржат најголе-
мата потенцијална монетарна грешка од ас-
пект на преценувањето. На сличен начин, да-
дена популација може да биде стратифицира-
на според конкретна карактеристика којашто 
укажува на повисок ризик од грешки, на при-
мер, кога се тестира вреднувањето на побару-
вањата од купувачите, салдата можат да би-
дат стратифицирани според староста. 

 
38. Резултатите од ревизорските постапки кои се 

применети на примерок на ставки во рамките 
на даден стратум можат да бидат проектира-
ни само на ставките коишто го сочинуваат тој 
стратум. За да извлече заклучок за целата по-
пулација, ревизорот треба да го разгледа ри-
зикот од материјално погрешно прикажување 
во врска со сите други стратуми коишто ја со-
чинуваат целата популација. На пример, 20% 
од ставките во дадена популација сочинуваат 
90% од вредноста на салдото на сметката. 
Ревизорот може да одлучи да испита приме-
рок од овие ставки. Ревизорот ги вреднува ре-
зултатите од овој примерок и доаѓа до заклу-
чок за 90% од вредноста одделно од преоста-
натите 10% (на коишто ќе се користи поната-
мошен примерок или друг начин за собирање 
на ревизорски докази или коишто можат да се 
сметаат за нематеријални). 

 
Избор според пондерирана вредност 
 
39. Кај тестовите на детали често е ефикасно, 

особено кога се тестира за преценувања, еди-
ницата од која се зема примерокот да се иден-
тификува како поединечните монетарни еди-
ници (на пример, долари) коишто ја сочинува-
ат класата на трансакции или салдото на сме-
тката. Откако ќе избере конкретни монетарни 
единици од рамките на популацијата, на при-
мер, салдото на побарувањата од купувачите, 
ревизорот ги испитува конкретните ставки, на 
пример, поединечните салда, коишто ги содр-
жат тие монетарни единици. Овој пристап за 
дефинирање на единицата од која се зема 
примерокот обезбедува насочување на реви-
зорскиот напор кон ставките со поголема 
вредност, бидејќи тие имаат поголема шанса 
за избор, и може да резултира во помали го-
лемини на примероците. Овој пристап вооби-
чаено се користи заедно со систематската ме-
тода на избор на примерокот (опишана во До-
даток 3) и е најефикасна кога се прави избор 
користејќи РТПК. 

 
Големина на примерокот 
 
40. Кога ја определува големината на примеро-

кот, ревизорот треба да разгледа дали ри-
зикот кој произлегува од методата на при-
мерок е намален на прифатливо ниско ни-
во. Врз големината на примерокот влијае ни-
вото на ризикот кој произлегува од методата 
на примерок којшто ревизорот е спремен да го 
прифати. Колку што е понизок ризикот којшто 
ревизорот е спремен да го прифати, толку по-
голема ќе треба да биде големината на при-
мерокот.  



41. Големината на примерокот може да биде 
определена по пат на примена на статистич-
ки-базирана формула или преку користењето 
на професионалното расудување применето 
објективно на дадените околности. Додаток 1 
и 2 укажуваат на влијанијата коишто различ-
ните фактори вообичаено ги имаат врз опре-
делувањето на големината на примерокот, па 
оттука и нивото на ризикот кој произлегува од 
методата на примерок.  

 
Избирање на примерокот 
 
42. Ревизорот треба да избере ставки за при-

мерокот со очекувањето дека сите единици 
од кои се зема примерокот во популацијата 
имаат шанса за избор. Статистичката метода 
на примерок бара ставките на примерокот да 
бидат избрани случајно така што секоја еди-
ница од која се зема примерокот да има поз-
ната шанса да биде избрана. Единиците од 
кои се зема примерокот можат да бидат фи-
зички ставки (како што се фактурите) или мо-
нетарни единици. Кај нестатистичката метода 
на примерок, ревизорот користи професио-
нално расудување за избирање на ставките за 
примерокот. Бидејќи целта на методата на 
примерок е да се извлечат заклучоци за цела-
та популација, ревизорот се труди да избере 
репрезентативен примерок по пат на избира-
ње на ставки на примерокот коишто имаат ка-
рактеристики коишто се типични за популаци-
јата, а примерокот треба да биде избран така 
што ќе биде одбегната пристрасноста. 

 
43. Главните методи за избирање на примероци-

те се користењето на табели со случајни бро-
еви или РТПК, систематски избор и хазарден 
избор. Секоја од овие методи е објаснета во 
Додаток 3. 

 
Извршување на ревизорската постапка 
 
44. Ревизорот треба да ги изврши ревизорски-

те постапки соодветни на конкретната ре-
визорска цел на секоја избрана ставка. 

 
45. Доколку избраната ставка не е соодветна за 

примената на ревизорската постапка, реви-
зорската постапка вообичаено се извршува на 
ставка за замена. На пример, може да биде 
избран поништен чек кога се тестира за дока-
зи за овластување на плаќање. Доколку реви-
зорот е задоволен дека чекот бил правилно 
поништен така што не сочинува грешка, се ис-
питува соодветно избрана ставка за замена. 

 
46. Меѓутоа, понекогаш ревизорот не е во состој-

ба да ги примени дизајнираните ревизорски 
постапки на избраната ставка бидејќи, на при-
мер, документацијата во врска со таа ставка е 
изгубена. Доколку на таа ставка не можат да 
се извршат погодни алтернативни ревизорски 
постапки, ревизорот вообичаено ќе смета де-
ка таа ставка е погрешна. Пример за погодна 
алтернативна ревизорска постапка може да 
биде испитувањето на последователните нап-
лати кога не бил добиен одговор на позитивно 
барање за конфирмација. 

Природата и причината на грешките 
 
47. Ревизорот треба да ги разгледа резултати-

те од примерокот, природата и причината 
на сите идентификувани грешки и нивниот 
можен ефект врз конкретната ревизорска 
цел и врз другите подрачја на ревизијата. 

 
48. Кога спроведува тестови на контроли, ревизо-

рот е примарно заинтересиран за прибавува-
њето на ревизорски докази дека контролите 
работеле ефективно во текот на доверениот 
период. Ова вклучува прибавување на реви-
зорски докази за тоа како биле применети кон-
тролите во релевантните моменти во текот на 
периодот на ревизијата, конзистентноста со 
која тие биле применети, и ос трана на кој и 
на кој начин биле применети. Концептот на 
ефективност на работењето на контролите 
признава дека според начинот на кој контро-
лите се применети од страна на ентитетот мо-
жат да се случат некакви грешки. Меѓутоа, ко-
га ќе бидат идентификувани такви грешки, ре-
визорот треба да разгледа прашања како што 
се:  
(а) Директниот ефект на идентификуваните 

грешки врз финансиските извештаи; и 
(б) Ефективноста на интерните контроли и 

нивниот ефект врз ревизорскиот пристап 
кога, на пример, грешките резултираат од 
заобиколување на интерната контрола од 
страна на менаџментот. 

 
Во овие случаи, ревизорот утврдува дали из-
вршените тестови на контроли обезбедуваат 
соодветна основа која ќе служи како ревизор-
ски доказ, дали се потребни дополнителни те-
стови на контроли, или дали треба да бидат 
разгледани потенцијалните ризици од матери-
јално погрешно прикажување користејќи су-
штински постапки. 

 
49. Кога ги анализира откриените грешки, ревизо-

рот може да забележи дека многу од нив има-
ат заедничка карактеристика, на пример, вид 
на трансакција, локација, производна линија 
или временски период. Во вакви околности, 
ревизорот може да одлучи да ги идентифику-
ва сите ставки во популацијата коишто ја по-
седуваат заедничката карактеристика и да ги 
прошири ревизорските постапки на тој стра-
тум. Покрај тоа, ваквите грешки можат да би-
дат намерни и можат да укажат на можноста 
од измама. 

 
50. Понекогаш, ревизорот може да биде во состој-

ба да утврди дека дадена грешка произлегува 
од изолиран настан којшто не се случил по-
вторно освен во условите кои можат конкрет-
но да се идентификуваат и според тоа не е 
репрезентативна за слични грешки во попула-
цијата (аномална грешка). За да ја смета за 
аномална грешка, ревизорот мора да има ви-
сок степен на сигурност дека ваквата грешка 
не е репрезентативна за популацијата. Реви-
зорот ја добива оваа сигурност извршувајќи 
дополнителни ревизорски постапки. Дополни-
телните ревизорски постапки зависат од ситу-
ацијата, но се соодветни за да му обезбедат 
на ревизорот достатни соодветни ревизорски 
докази дека грешката не влијае врз останати-
от дел од популацијата. Еден пример е грешка 



предизвикана со компјутерски дефект за кој-
што се знае дека се случил само во еден ден 
во текот на периодот. Во тој случај, ревизорот 
треба да го процени ефектот на дефектот, на 
пример, по пат на испитување на конкретни 
трансакции кои биле обработени тој ден, како 
и да го разгледа ефектот на причината за де-
фектот врз ревизорските постапки и заклучо-
ците. Друг пример е грешка за којашто е 
откриено дека е предизвикана со користењето 
на неточна формула при пресметувањето на 
вредностите на сите залихи во еден конкретен 
огранок. За да утврди дека ова е аномална 
грешка, ревизорот треба да се увери дека во 
другите ограноци била користена точната 
формула. 

 
Проектирање на грешките 
 
51. За тестови на детали, ревизорот треба да 

ги проектира монетарните грешки откриени 
во примерокот на популацијата и треба да 
го разгледа ефектот на проектираната гре-
шка врз конкретната ревизорска цел и врз 
другите подрачја на ревизијата. Ревизорот 
ја проектира вкупната грешка за популацијата 
за да добие широка слика за дијапазонот на 
грешките, како и да ја спореди истата со при-
фатливата грешка. За тестови на детали, при-
фатливата грешка е прифатливото погрешно 
прикажување и го претставува износот помал 
од или еднаков на материјалноста на ревизо-
рот користена за поединечните класи на 
трансакции или салда на сметки коишто се ре-
видираат. 

 
52. Кога за дадена грешка ќе биде утврдено дека 

е аномална грешка, таа може да биде исклу-
чена при проектирањето на грешките од при-
мерокот на популацијата. Сепак, покрај прое-
ктирањето на неаномалните грешки,  треба да 
биде разгледан и ефектот на сите вакви гре-
шки, доколку не се исправени. Доколку класа 
на трансакции или салдо на сметка била по-
делена во стратуми, грешката се проектира за 
секој стратум одделно. Проектираните грешки 
плус аномалните грешки за секој стратум по-
тоа се комбинираат кога се разгледува можни-
от ефект на грешките врз вкупната класа на 
трансакции или салдо на сметка. 

 
53. За тестовите на контроли, не е потреба експ-

лицитна проекција на грешките бидејќи стап-
ката на грешки на примерокот исто така ја 
претставува и проектираната стапка на гре-
шки за популацијата како целина. 

 
Вреднување на резултатите од примерокот 
 
54. Ревизорот треба да ги вреднува резултати-

те од примерокот за да определи дали про-
ценката на релевантната карактеристика на 
популацијата е потврдена или треба да се 
измени. Во случајот на тестови на контроли, 
неочекувано висока стапка на грешки на при-
мерокот може да доведе до зголемување на 
проценетиот ризик од материјално погрешно 
прикажување, освен ако не се добијат поната-
мошни ревизорски докази со кои се потврдува 
првичната проценка. Во случајот на тестови 
на детали, неочекувано висок износ на грешки 
во примерокот може да предизвика ревизорот 

да поверува дека класата на трансакции или 
салдото на сметката е материјално погрешно 
прикажана, во отсуство на понатамошни рев-
зорски докази дека не постои материјално по-
грешно прикажување. 

 
55. Доколку вкупниот износ на проектираната гре-

шка плус аномалната грешка е помал од, но 
блиску до, оној којшто ревизорот го смета за 
прифатлив, ревизорот треба да ја разгледа 
убедливоста на резултатите од примерокот од 
аспект на другите ревизорски постапки, и мо-
же да смета дека е соодветно да се добијат 
дополнителни ревизорски докази. Збирот на 
проектираната грешка плус аномалната гре-
шка ја претставува најдобрата проценка на 
ревизорот за грешката во популацијата. Меѓу-
тоа, врз резултатите од методата на примерок 
влијае ризикот кој произлегува од методата на 
примерок. Оттука, кога најдобрата проценка 
на грешката е блиску до прифатливата гре-
шка, ревизорот треба да го признае ризикот 
дека поинаков примерок би можел да резулти-
ра во поинаква најдобра проценка којашто би 
можела да ја надмине прифатливата грешка. 
Разгледувањето на резултатите од другите 
ревизорски постапки му помага на ревизорот 
до го процени овој ризик, додека ризикот се 
намалува доколку се добијат дополнителни 
ревизорски докази.  

 
56. Доколку вреднувањето на резултатите од при-

мерокот укаже дека проценката на релевант-
ната карактеристика на популацијата треба да 
биде изменета, ревизорот може да:  
(а) Побара менаџментот да ги испита иденти-

фикуваните грешки и потенцијалот за по-
натамошни грешки, како и да ги направи 
сите потребни корекции; и/или 

(б) Ги измени природата, временскиот распо-
ред и обемот на понатамошните ревизор-
ски постапки. На пример, во случајот на 
тестови на контроли, ревизорот може да 
ја зголеми големината на примерокот, да 
тестира алтернативна контрола или да ги 
измени поврзаните суштински постапки; 
и/или 

(в) Го разгледа ефектот врз ревизорскиот из-
вештај. 

 
Датум на стапување во сила 
 
57. Овој МСР стапува во сила за ревизиите на 

финансиските извештаи за периодите кои поч-
нуваат на или по 15 декември 2004 година.   

 
Додаток 1  

 
Примери за фактори коишто влијаат врз голе-
мината на примерокот за тестови на контрола 
 
Следат фактори коишто ревизорот ги разгледува 
при определувањето на големината на примеро-
кот за тестовите на контроли. Овие фактори, кои-
што треба да се разгледуваат заедно, претпоста-
вуваат дека ревизорот не ја модифицира природа-
та или временскиот распоред на тестовите на кон-
троли или пак дека поинаку го модифицира при-
стапот кон суштинските постапки како одговор на 
проценетите ризици. 



ФАКТОР ЕФЕКТ ВРЗ 
ГОЛЕМИНАТА 
НА ПРИМЕРО-
КОТ 

Зголемување на степенот до кој 
ризикот од материјално по-
грешно прикажување е намален 
од оперативната ефективност 
на контролите  

Зголемување 

Зголемување на стапката на 
девијација од пропишаната кон-
тролна активност којашто реви-
зорот е спремен да ја прифати 

Намалување 

Зголемување на стапката на 
девијација од пропишаната кон-
тролна активност којашто реви-
зорот очекува да ја открие во 
популацијата 

Зголемување 

Зголемување на бараното ниво 
на доверба на ревизорот (или 
обратно, намалување на ризи-
кот дека ревизорот ќе заклучи 
дека ризикот од материјално 
погрешно прикажување е пони-
зок од фактичкиот ризик од ма-
теријално погрешно прикажува-
ње во популацијата) 

Зголемување 

Зголемување на бројот на еди-
ници од кои се зема примерокот 
во популацијата 

Занемарлив 
ефект 

 
1. Степенот до кој ризикот од материјално по-

грешно прикажување е намален од оператив-
ната ефективност на контролите. Колку 
што поголемо уверување ревизорот планира 
да стекне од оперативната ефективност на 
контролите, толку ќе биде пониска проценката 
на ризикот од материјално погрешно прикажу-
вање на ревизорот, а ќе треба да биде и пого-
лем примерокот. Кога проценката на ризикот 
од материјално погрешно прикажување на ре-
визорот на ниво на тврдење вклучува очекува-
ње за оперативната ефективност на контроли-
те, од ревизорот се бара да извршува тестови 
на контроли. Под исти останати околности, 
колку повеќе ревизорот се потпира на опера-
тивната ефективност на контролите при про-
ценка на ризикот, толку поголем е степенот на 
тестовите на контроли на ревизорот (и оттука, 
се зголемува големината на примерокот). 

2. Стапката на девијација од пропишаната 
контролна активност којашто ревизорот е 
спремен да ја прифати (прифатлива гре-
шка). Колку што е пониска стапката на девија-
ција којашто ревизорот е спремен да ја при-
фати, толку поголем треба да биде примеро-
кот. 

3. Стапката на девијација од пропишаната 
контролна активност којашто ревизорот 
очекува да ја открие во популацијата (очеку-
вана грешка). Колку што е повисока стапката 
на девијација којашто ревизорот ја очекува, 
толку поголем примерокот треба да биде за 
да биде во позиција да направи разумна про-
ценка на фактичката стапка на отстапување. 
Факторите коишто се релевантни за разгледу-
вањето на ревизорот на очекуваната стапка 
на грешки го вклучуваат разбирањето на ре-
визорот за деловното работење (поконкретно, 
постапките за проценка на ризикот кои се пре-
земени за стекнување на разбирање за интер-
ната контрола), промените на персоналот или 
на интерната контрола, резултатите од реви-
зорските постапки применети во претходните 

периоди и резултатите од другите ревизорски 
постапки. Високите стапки на очекувани гре-
шки вообичаено налагаат мало, доколку вооп-
што и налагаат било какво, намалување на 
проценетиот ризик од материјално погрешно 
прикажување, па оттука во ваквите околности 
тестовите на контроли вообичаено ќе бидат 
испуштени. 

4. Бараното ниво на доверба на ревизорот. 
Колку што е поголем степенот на доверба кој-
што ревизорот го бара за тоа дека резултати-
те од примерокот всушност укажуваат на фа-
ктичкото случување на грешки во популација-
та, толку поголем треба да биде  примерокот. 

5. Бројот на единици од кои се зема примеро-
кот во популацијата. За големи популации, 
фактичката големина на популацијата има 
мал, доколку и воопшто има каков било, ефект 
врз големината на примерокот. Меѓутоа, за 
мали популации, методата на примерок во ре-
визијата често не е толку ефикасна како што 
се алтернативните начини за добивање на до-
статни соодветни ревизорски докази.  

 
Додаток 2 

 
Примери за фактори коишто влијаат врз голе-
мината на примерокот за тестови на детали  
 
Следат фактори коишто ревизорот ги разгледува 
при определувањето на големината на примеро-
кот за тестови на детали. Овие фактори, коишто 
треба да се разгледуваат заедно, претпоставува-
ат дека ревизорот не ја модифицира природата 
или временскиот распоред на тестовите на кон-
троли или пак дека поинаку го модифицира при-
стапот кон суштинските постапки како одговор на 
проценетите ризици. 
 
ФАКТОР ЕФЕКТ ВРЗ 

ГОЛЕМИНАТА 
НА ПРИМЕРО-
КОТ 

Зголемување на проценката на 
ризикот од материјално по-
грешно прикажување на реви-
зорот 

Зголемување 

Зголемување на користењето 
на други суштински постапки 
насочени кон истото тврдење  

Намалување 

Зголемување на бараното ниво 
на доверба на ревизорот (или 
обратно, намалување на ризи-
кот дека ревизорот ќе заклучи 
дека не постои материјална 
грешка, кога всушност таа по-
стои) 

Зголемување 

Зголемување на вкупната гре-
шка којашто ревизорот е спре-
мен да ја прифати (прифатлива 
грешка) 

Намалување 

Зголемување на износот на гре-
шка којшто ревизорот очекува 
да го открие во популацијата 

Зголемување 

Стратификација на популација-
та кога е соодветно 

Намалување 

Бројот на единици од кои се зе-
ма примерокот во популацијата 

Занемарлив 
ефект 

 
1. Точката 1 беше избришана кога стапија во си-

ла Стандардите за ревизорски ризик2.  

                                                      
 
2 Види фуснота 1. 



2. Проценката на ризикот од материјално по-
грешно прикажување на ревизорот. Колку 
што е поголема проценката на ризикот од ма-
теријално погрешно прикажување на ревизо-
рот, толку поголем треба да биде примерокот. 
Инхерентниот ризик и контролниот ризик вли-
јаат врз проценката на ризикот од материјал-
но погрешно прикажување на ревизорот. На 
пример, доколку ревизорот не извршува те-
стови на контроли, проценката на ризикот од 
материјално погрешно прикажување на реви-
зорот не може да биде намалена за ефектив-
ното работење на интерните контроли во вр-
ска со конкретното тврдење. Затоа, за да го 
намали ревизорскиот ризик на прифатливо 
ниско ниво, на ревизорот му е потребен низок 
ризик од неоткривање и ќе се потпре повеќе 
на суштинските постапки. Колку повеќе реви-
зорски докази се прибавени од тестови на де-
тали (односно, колку што е понизок ризикот од 
неоткривање), толку поголем треба да биде 
примерокот. 

3. Користењето на други суштински постапки 
насочени кон истото тврдење. Колку што 
повеќе ревизорот се потпира на другите су-
штински постапки (тестовите на детали или 
суштинските аналитички постапки) за намалу-
вање на ризикот од неоткривање во врска со 
одредено класа на трансакции или салдо на 
сметка на прифатливо ниво, толку помало 
уверување ќе бара ревизорот од методата на 
примерок и, оттука, големината на примерокот 
може да биде помала. 

4. Бараното ниво на доверба на ревизорот. 
Колку што е поголем степенот на доверба кој-
што ревизорот го бара за тоа дека резултати-
те од примерокот всушност укажуваат на фа-
ктичкиот износ на грешки во популацијата, 
толку поголем треба да биде примерокот. 

5. Вкупната грешка којашто ревизорот е спре-
мен да ја прифати (прифатлива грешка). 
Колку што е пониска вкупната грешка којашто 
ревизорот е спремен да ја прифати, толку по-
голем треба да биде примерокот. 

6. Износот на грешка којшто ревизорот очеку-
ва да го открие во популацијата (очекувана 
грешка). Колку што е поголем износот на гре-
шка којшто ревизорот очекува да го открие во 
популацијата, толку поголем треба да биде 
примерокот за да се направи разумна процен-
ка на фактичкиот износ на грешка во попула-
цијата. Факторите коишто се релевантни за 
разгледувањето на ревизорот на очекуваниот 
износ на грешка го вклучуваат степенот до кој-
што вредностите на ставките се определуваат 
на субјективен начин, резултатите од постап-
ките за проценка на ризик, резултатите од те-
стовите на контрола, резултатите од ревизор-
ските постапки применети во претходните 
периоди и резултатите од другите суштински 
постапки. 

7. Стратификација. Кога постои широк опсег 
(варијабилност) на монетарната големина на 
ставките во популацијата, може да биде ко-
рисно ставките со слична големина да се гру-
пираат во одделни суб-популации или страту-
ми. Ова се нарекува стратификација. Кога да-
дена популација може да биде соодветно 
стратифицирана, збирот на големините на 
примероците од стратумите вообичаено ќе би-
де помал од големината на примерокот која-
што би била потребна да се постигне дадено 
ниво на ризик кој произлегува од методата на 
примерок, доколку бил извлечен еден приме-
рок од целата популација.   

8. Бројот на единици од кои се зема примеро-
кот во популацијата. За големи популации, 
фактичката големина на популацијата има 
мал, доколку и воопшто има каков било, ефект 
врз големината на примерокот. Така, за мали 
популации, методата на примерок во ревизи-
јата често не е толку ефикасна како што се ал-
тернативните начини за прибавување на до-
статни соодветни ревизорски докази. (Меѓу-
тоа, кога се користи методата на примерок 
според монетарни единици, зголемувањето на 
монетарната вредност на популацијата ја зго-
лемува големината на примерокот, освен до-
колку ова се пребие со пропорционално зголе-
мување на материјалноста). 

 
Додаток 3 

 
Методи за избирање на примерокот 
 
Главните методи за избирање на примероците се 
следните: 
(а) Користење на компјутеризиран генератор на 

случајни броеви (преку РТПК) или табели со 
случајни броеви. 

(б) Систематски избор, каде што бројот на едини-
ците од кои се зема примерокот во популаци-
јата се дели со големината на примерокот за 
да даде интервал за земање на примерокот, 
на пример 50, а имајќи ја определено почетна-
та точка во рамките на првите 50, потоа ќе би-
де избрана секоја 50-та единица од која се зе-
ма примерокот. Иако почетната точка може да 
биде определена случајно, поверојатно е при-
мерокот да биде навистина случаен доколку 
се определува со користење на компјутеризи-
ран генератор на случајни броеви или табели 
со случајни броеви. Кога користи систематски 
избор, ревизорот треба да утврди дека едини-
ците од кои се зема примерокот во рамките на 
популацијата не се структуирани на таков на-
чин што интервалот на земање на примерокот 
ќе кореспондира со одреден модел во попула-
цијата.  

(в) Неметодичен избор, каде што ревизорот го из-
бира примерокот без да следи структуирана 
техника. Иако не се користи структуирана тех-
ника, ревизорот сепак одбегнува каква било 
свесна пристрасност или предвидливост (на 
пример, одбегнување на ставки тешки за ло-
цирање, или избирање или одбегнување секо-
гаш на првата или последната ставка на стра-
ницата) и така се обидува да обезбеди дека 
сите ставки во популацијата имаат шанса за 
избор. Неметодичниот избор не е соодветен 
кога се користи статистичката метода на при-
мерок.  

(г) Блок изборот вклучува избирање на блок или 
блокови на последователни ставки од рамките 
на популацијата. Блок изборот не може вооби-
чаено да се користи во методата на примерок 
во ревизијата бидејќи повеќето популации се 
структуирани на таков начин што за ставките 
во дадена секвенца може да се очекува да 
имаат слични карактеристики една со друга, 
но поинакви карактеристики од ставките на 
друго место во популацијата. Иако во некои 
околности испитувањето на блок на ставки 
може да претставува соодветна ревизорска 
постапка, сепак тоа ретко ќе претставува со-
одветна техника за избор на примерокот кога 
ревизорот планира да извлече валидни заклу-
чоци за целата популација врз основа на при-
мерокот. 
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Меѓународниот стандард за ревизија (МСР) 540, 
Ревизија на сметководствени проценки, треба да 
се чита во контекст на Предговорот на Меѓуна-
родните стандарди за контрола на квалите-
тот, ревизија, уверување и поврзани услуги, кој-
што ја определува примената и важењето на 
МСР.  
 
Вовед 
 
1. Целта на овој меѓународен стандард за реви-

зија (МСР) е да воспостави стандарди и да 
обезбеди упатство во врска со ревизијата на 
сметководствените проценки содржани во фи-
нансиските извештаи. Овој МСР не е наменет 
да се применува на испитувањето на перспе-
ктивни финансиски информации, иако многу 
од постапките дадени тука можат да бидат по-
годни за таа цел. 

 
2. Ревизорот треба да прибави достатни со-

одветни ревизорски докази во врска со 
сметководствените проценки. 

 
3. ,,Сметководствена проценка‘‘ значи определу-

вање на приближниот износ на дадена ставка 
во отсуство на прецизен начин на мерење. 
Примери се: 
•  Исправка на вредност за намалување на 

залихите и побарувањата од купувачите 
на нивната проценета реализациона вред-
ност. 

•  Резервирања за распределување на на-
бавната вредност на фиксните средства 
на нивниот проценет корисен век на упо-
треба. 

•  Разграничени приходи. 

                                                      
* МСР 315, ‘‘Разбирање за ентитетот и неговото опкружува-
ње и проценка на ризиците од материјално погрешно прика-
жување‘‘, МСР 330, ‘‘Постапките на ревизорот како одговор 
на проценетите ризици‘‘ и МСР 500, ‘‘Ревизорски докази‘‘ 
доведоа до согласни измени и дополнувања во МСР 540. 
Овие согласни измени и дополнувања стапуваат во сила за 
ревизиите на финансиските извештаи за периодите кои 
почнуваат на или по 15 декември 2004 година и се инкорпо-
рирани во текстот на МСР 540.  

•  Одложен данок. 
•  Резервирање за загуба од судски спор. 
•  Загуби по договори за изградба во тек. 
•  Резервирање за исполнување на барања-

та по гаранции. 
 
4. Менаџментот е одговорен за правењето на 

сметководствените проценки кои се вклучени 
во финансиските извештаи. Овие проценки 
често се прават во услови на неизвесност во 
врска со исходот на настаните коишто се слу-
чиле или коишто веројатно ќе се случат и 
вклучуваат користење на расудување. Како 
резултат, ризикот од материјално погрешно 
прикажување е поголем кога се инволвирани 
сметководствени проценки и во некои случаи 
ревизорот може да утврди дека ризикот од ма-
теријално погрешно прикажување поврзан со 
сметководствената проценка е значаен ризик  
кој бара специјално ревизорско разгледување. 
Види точки 108 – 114 на МСР 315, ‘‘Разбира-
ње за ентитетот и неговото опкружување и 
проценка на ризиците од материјално погреш-
но прикажување‘‘.  

 
Природата на сметководствените проценки 
 
5. Определувањето на дадена сметководствена 

проценка може да биде едноставно или сло-
жено во зависност од природата на ставката. 
На пример, разграничувањето на расходот за 
кирија може да биде едноставна проценка, до-
дека проценувањето на резервирањето за за-
лихи со спор обрт или вишок на залихи може 
да вклучува значителни анализи на тековните 
податоци и прогноза на идната продажба. Кај 
сложените проценки, може да биде потребен 
висок степен на специјално знаење и расуду-
вање. 

 
6. Сметководствените проценки можат да бидат 

определени како дел од рутинскиот информа-
циски систем које релевантен за финансиско-
то известување којшто работи на континуира-
на основа, или може да биде нерутински, кој-
што работи само на крајот на периодот. Во 
многу случаи, сметководствените проценки се 
прават со користење на формула заснована 
на искуството, како што е користењето на 
стандардни стапки за амортизирање на секоја 
категорија на фиксни средства или стандар-
ден процент од приходите од продажба за 
пресметување на резервирањето за гаранции. 
Во вакви случаи, менаџментот треба редовно 
да ја проверува формулата, на пример, со по-
вторна проценка на преостанатиот корисен 
век на употреба на средствата или со споре-
дување на фактичките резултати со проценка-
та и корегирање на формулата кога е потреб-
но. 

 
7. Неизвесноста поврзана со дадена ставка или 

недостатокот од објективни податоци може да 
оневозможи разумна проценка, во којшто слу-
чај ревизорот треба да разгледа дали реви-
зорскиот извештај треба да се модифицира за 
да се усогласи со МСР 700, Ревизорскиот из-
вештај за финансиските извештаи1. 

                                                      
1 МРС 700, ‘‘Ревизорскиот извештај за финансиските изве-
штаи‘‘ ќе биде повлечен кога ќе стапат во сила МРС 700 
(ревидиран), ‘‘Извештај на независниот ревизор за потполн 
комплет на финансиски извештаи за општа намена‘‘ и МСР 



Ревизорски постапки како одговор на ризикот 
од материјално погрешно прикажување на сме-
тководствените проценки на ентитетот 
 
8. Ревизорот треба да дизајнира и изврши по-

натамошни ревизорски постапки за да при-
бави достатни соодветни ревизорски дока-
зи за тоа дали сметководствените процен-
ки на ентитетот се разумни во околностите 
и, кога е потребно, соодветно обелоденети. 
Ревизорскиот доказ кој е расположив за откри-
вање на материјално погрешно прикажување 
во сметководствена проценка често ќе биде 
потешко да се прибави и ќе биде понеубедлив 
отколку ревизорски доказ кој е расположив за 
откривање на материјално погрешно прикажу-
вање во други ставки  во финансиските изве-
штаи. Разбирањето на ревизорот за ентитетот 
и неговото опкружување, вклучувајќи ја него-
вата интерна контрола, му помагаат на реви-
зорот во идентификувањето и проценката на 
ризиците од материјално погрешно прикажу-
вање на сметководствените проценки на енти-
тетот.   

 
9. Разбирањето на постапките и методите, вклу-

чувајќи ги и релевантните контролни активно-
сти, коишто ги користи менаџментот при пра-
вењето на сметководствени проценки е важно 
за ревизорот да ги идентификува и процени 
ризиците од материјално погрешно прикажу-
вање со цел да ја дизајнира природата, вре-
менскиот распоред и обемот на понатамошни-
те ревизорски постапки.  

 
10. Ревизорот треба да усвои еден или комби-

нација од следните пристапи при ревизија 
на дадена сметководствена проценка:  
(а) Проверка и тестирање на процесот кој 

го користи менаџментот за развивање 
на проценката; 

(б) Користење на независна проценка за 
споредување со онаа подготвена од 
страна на менаџментот; или  

(в) Проверка на последователните настани 
коишто обезбедуваат ревизорски дока-
зи за разумноста на направената про-
ценка.  

 
Проверка и тестирање на процесот кој го кори-
сти менаџментот 
 
11. Чекорите коишто вообичаено се вклучени во 

проверувањето и тестирањето на процесот кој 
го користи менаџментот се:  
(а) Вреднување на податоците и разгледува-

ње на претпоставките на коишто е засно-
вана проценката; 

(б) Тестирање на пресметките вклучени во 
проценката;  

(в) Споредување, кога е можно, на проценки-
те направени за претходните периоди со 
фактичките резултати на тие периоди; и 

(г) Разгледување на постапките за одобрува-
ње на менаџментот. 

 
 
 

                                                                                    
701, ‘‘Модификации на извештајот на независниот реви-
зор‘‘. МСР 700 (ревидиран) и МСР 701 стапуваат во сила за 
ревизорските извештаи кој се со датум од или по 31 декем-
ври 2006 година. 

Оценка на податоците и разгледување на 
претпоставките 
 
12. Ревизорот треба да оцени дали податоците 

на коишто е заснована проценката се точни, 
потполни и релевантни. Кога се користат ин-
формациите коишто ги произведува ентите-
тот, тогаш тие треба да бидат конзистентни со 
податоци кои се обработени во информаци-
скиот систем кој е релевантен за финансиско-
то известување. На пример, кога потврдува 
резервирање за гаранции, ревизорот треба да 
прибави ревизорски докази дека податоците 
коишто се однесуваат на производите кои сеу-
ште се во рамките на гарантниот период на 
крајот на периодот се согласуваат со инфор-
мациите за продажба во рамките на информа-
цискиот систем кој е релевантен за финанси-
ското известување. МСР 500, ‘‘Ревизорски до-
кази‘‘ точка 11 дава дополнително упатство за 
барањето да се прибават ревизорски докази 
во врска со точноста и комплетноста на ин-
формациите кои се произведени од страна на 
ентитетот кога тие се користат во извршува-
њето на ревизорски постапки. 

 
13. Исто така, ревизорот може да бара ревизор-

ски докази и од извори надвор од ентитетот. 
На пример, кога испитува резервирање за за-
стареност на залихите коешто е пресметано 
со повикување на предвидената идна продаж-
ба, ревизорот може, покрај испитувањето на 
интерните податоци како што се минатите ни-
воа на продажба, неизвршените нарачки и 
маркетинг трендовите, да побара ревизорски 
докази и од проекции на продажбата и пазар-
ни анализи подготвени за дејноста. На сличен 
начин, кога ги испитува проценките на менаџ-
ментот за финансиските импликации на суд-
ските спорови и тужбените барања, ревизорот 
треба да побара директно комуницирање со 
адвокатите на ентитетот. 

 
14. Ревизорот треба да оцени дали собраните по-

датоци се соодветно анализирани и проекти-
рани за да формираат разумна основа за 
определување на сметководствената процен-
ка. Примери се анализата на старосната стру-
ктура на побарувањата од купувачите и проек-
цијата на бројот на месеци на залиха на рас-
полагање на дадена ставка на залиха врз ос-
нова на минатото и прогнозираното користе-
ње. 

 
15. Ревизорот треба да оцени дали ентитетот има 

соодветна основа за главните претпоставки 
кои се користени во сметководствената про-
ценка. Во некои случаи, претпоставките ќе би-
дат засновани на статистиката за дејноста или 
државната статистика, како што се идните 
стапки на инфлација, каматните стапки, стап-
ките на вработување и предвидениот пораст 
на пазарот. Во други случаи, претпоставките 
ќе бидат специфични за ентитетот и ќе бидат 
засновани на интерно генерирани податоци. 

 
16. Кога ги оценува претпоставките на коишто е 

заснована проценката, ревизорот треба да 
разгледа, помеѓу другото, дали тие се: 
•  Разумни од аспект на фактичките резулта-

ти во претходните периоди; 
•  Конзистентни со оние кои се користени за 

други сметководствени проценки; и 
•  Конзистентни со плановите на менаџмен-

тот коишто изгледаат соодветни. 



Ревизорот треба да обрне особено внимание 
на претпоставките коишто се чувствителни на 
варијации, субјективни или подложни на мате-
ријално погрешно прикажување.  

 
17. Во случајот на сложени процеси на проценка 

коишто вклучуваат специјализирани техники, 
може да биде потребно ревизорот да користи 
работа на експерт, на пример, инженери за 
проценка на количествата во наслаги на мине-
рални руди. Упатство за тоа како да се кори-
сти работата на експерт е дадено во МСР 620, 
Користење на работата на експерт. 

 
18. Ревизорот треба да ја провери континуирана-

та соодветност на формулите кои ги користи 
менаџментот при подготвувањето на сметко-
водствените проценки. Ваквата проверка тре-
ба да го одрази познавањето на ревизорот за 
финансиските резултати на ентитетот во прет-
ходните периоди, практиките кои ги користат 
други ентитети во дејноста и идните планови 
на менаџментот како што му се обелоденети 
на ревизорот. 

 
Тестирање на пресметките 
 
19. Ревизорот треба да изврши ревизорски по-

стапки за постапките за пресметка кои ги кори-
сти менаџментот. Природата, временскиот 
распоред и обемот на ревизорските постапки 
ќе зависат од проценетиот ризик од матери-
јално погрешно прикажување, на којшто влија-
ат такви фактори како што се сложеноста ин-
волвирана во пресметувањето на сметководс-
твената проценка, разбирањето и оценката на 
ревизорот за постапките и методите, вклучу-
вајќи ги релевантните контролни активности 
кои ги користи ентитетот при подготвувањето 
на проценката и материјалноста на проценка-
та во контекст на финансиските извештаи. 

 
Споредување на претходните проценки со 
фактичките резултати 
 
20. Кога е можно, ревизорот треба да ги спореди 

сметководствените проценки направени за 
претходните периоди со фактичките резулта-
ти на тие периоди за да му помогне во:  
(а) Прибавувањето на ревизорски докази за 

општата веродостојност на постапките за 
проценка и методите на ентитетот, вклу-
чувајќи ги релевантните контролни актив-
ности; 

(б) Разгледувањето за тоа дали можеби се 
потребни корекции на формулите за про-
ценка; и 

(в) Оценката за тоа дали разликите помеѓу 
фактичките резултати и претходните про-
ценки биле квантифицирани и дека, до-
колку е потребно, биле направени соод-
ветни корекции или обелоденувања. 

 
Разгледување на постапките за одобрување на 
менаџментот 
 
21. Материјалните сметководствени проценки во-

обичаено се проверуваат и одобруваат од 
страна на менаџментот. Ревизорот треба да 
разгледа дали ваквата проверка и одобрува-
ње се извршува од страна на соодветното ни-
во на менаџмент и дали за тоа има доказ во 
документацијата којашто го поткрепува опре-
делувањето на сметководствената проценка.  

 
Користење на независна проценка 
 
22. Ревизорот може да направи или добие неза-

висна проценка и може да ја спореди истата 

со сметководствената проценка подготвена од 
страна на менаџментот. Кога користи независ-
на проценка, ревизорот вообичаено треба да 
ги вреднува податоците, да ги разгледа прет-
поставките и да ги изврши ревизорските по-
стапки за постапките на пресметка кои се ко-
ристени при нејзиното развивање. Исто така, 
може да биде соодветно да се споредат сме-
тководствените проценки направени за прет-
ходните периоди со фактичките резултати на 
тие периоди. 

 
Проверка на последователни настани 
 
23. Трансакциите и настаните коишто се случува-

ат по крајот на периодот, но пред завршува-
њето на ревизијата, можат да обезбедат реви-
зорски докази во врска со дадена сметководс-
твена проценка направена од страна на ме-
наџментот. Проверката на ваквите трансакции 
и настани од страна на ревизорот може да ја 
намали, или дури и да ја отстрани, потребата 
ревизорот да го провери и да изврши ревизор-
ски постапки за процесот којшто го користи 
менаџментот за развивање на сметководстве-
на проценка или да користи независна про-
ценка при оценувањето на разумноста на сме-
тководствената проценка.  

 
Вреднување на резултатите од ревизорските 
постапки 
 
24. Ревизорот треба да направи финална 

оценка на разумноста на сметководствени-
те проценки на ентитетот врз основа на 
разбирањето на ревизорот за ентитетот и 
неговото опкружување и на тоа дали про-
ценките се конзистентни со другите реви-
зорски докази коишто се прибавени во те-
кот на ревизијата. 

 
25. Ревизорот треба да разгледа дали постојат 

какви било значајни последователни трансак-
ции или настани коишто влијаат врз податоци-
те и претпоставките кои се користени при 
определувањето на сметководствената про-
ценка. 

 
26. Поради неизвесностите коишто се вградени 

во сметководствените проценки, оценката на 
разликите може да биде потешка отколку во 
другите подрачја на ревизијата. Кога постои 
разлика помеѓу проценката на ревизорот на 
износот којшто најдобро е поткрепен со до-
стапните ревизорски докази и проценетиот из-
нос вклучен во финансиските извештаи, реви-
зорот треба да определи дали ваквата разли-
ка бара корегирање. Доколку разликата е раз-
умна, на пример, бидејќи износот во финанси-
ските извештаи паѓа во рамките на опсегот на 
прифатливите резултати, може да не бара ко-
регирање. Меѓутоа, ако ревизорот верува де-
ка разликата е неразумна, од менаџментот ќе 
биде побарано да ја измени проценката. До-
колку менаџментот одбие да ја измени про-
ценката, разликата ќе се смета за погрешно 
прикажување и ќе биде разгледана заедно со 
сите други погрешни прикажувања при оцен-
ката на тоа дали ефектот врз финансиските 
извештаи е материјален. 

 
27. Исто така, ревизорот треба да разгледа и да-

ли поединечните разлики коишто биле прифа-
тени како разумни се пристрасни во една на-
сока, така што, на кумулативна основа, тие 
можат да имаат материјален ефект врз фи-
нансиските извештаи. Во вакви околности, ре-
визорот треба да ги оцени сметководствените 
проценки земени како целина.  
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Меѓународниот стандард за ревизија (МСР) 545, 
Ревизија на мерења и обелоденувања според об-
јективна вредност, треба да се чита во контекст 
на Предговорот на Меѓународните стандарди за 
контрола на квалитетот, ревизија, уверување и 
поврзани услуги, којшто ја определува примената 
и важењето на МСР.  
 
Вовед 
 
1. Целта на овој меѓународен стандард за реви-

зија (МСР) е да воспостави стандарди и да 
обезбеди упатство во врска со ревизијата на 
мерењата и обелоденувањата според обје-
ктивната вредност содржани во финансиските 
извештаи. Поконкретно, овој МСР ги покрива 
ревизорските разгледувања поврзани со ме-
рењето, презентирањето и обелоденувањето 
на материјалните средства, обврските и одре-
дени компоненти на главнината коишто се 
презентирани или обелоденети според обје-
ктивната вредност во финансиските извештаи. 
Мерењата на средствата, обврските и компо-
нентите на главнината според објективната 
вредност можат да произлезат како од почет-

                                                      
* МСР 315, ‘‘Разбирање за ентитетот и неговото опкружува-
ње и проценка на ризиците од материјално погрешно прика-
жување‘‘, МСР 330, ‘‘Постапките на ревизорот како одговор 
на проценетите ризици‘‘ и МСР 500, ‘‘Ревизорски докази‘‘ 
доведоа до согласни измени и дополнувања во МСР 545. 
Овие согласни измени и дополнувања стапуваат во сила за 
ревизиите на финансиските извештаи за периодите кои 
почнуваат на или по 15 декември 2004 година и се инкорпо-
рирани во текстот на МСР 545.  

ното евидентирање на трансакциите, така и 
од подоцнежните промени на вредноста. Про-
мените во мерењата според објективната 
вредност коишто се случуваат со текот на вре-
мето можат да се третираат на различни на-
чини според различни рамки за финансиско 
известување. На пример, некои рамки за фи-
нансиско известување можат да бараат вакви-
те промени да бидат одразени директно во 
главнината, додека други можат да бараат 
нивно одразување во добивката. 

 
2. Додека овој МСР обезбедува упатство за ре-

визијата на мерењата и обелоденувањата 
според објективната вредност, доказите доби-
ени од другите ревизорски постапки можат 
исто така да обезбедат и ревизорски докази 
релевантни за мерењето и обелоденувањето 
според објективните вредности. На пример, 
постапките за инспекција за верификување на 
постоењето на дадено средство измерено 
според објективната вредност можат да обез-
бедат и релевантни ревизорски докази за не-
говото вреднување (како што е физичката со-
стојба на дадено вложување во недвижност). 

 
2а. МСР 500, Ревизорски докази, точка 16 бара 

ревизорот да користи тврдења во доволно де-
тали за да ја оформи основата за проценка на 
ризиците од материјално погрешно прикажу-
вање и за дизајнирање и извршување на по-
натамошните ревизорски постапки како одго-
вор на проценетите ризици. Мерењата и обе-
лоденувањата не се сами по себе тврдења, но 
може да бидат релевантни за одредени твр-
дења, во зависност од применливата рамка за 
финансиско известување.   

 
3. Ревизорот треба да прибави достатни со-

одветни ревизорски докази дека мерењата 
и обелоденувањата според објективната 
вредност се во согласност со применлива-
та рамка за финансиско известување на 
ентитетот. Точка 22 на МСР 315, Разбирање 
за ентитетот и неговото опкружување и 
проценка на ризиците од материјално по-
грешно прикажување, бара од ревизорот да 
стекне разбирање за применливата рамка за 
финансиско известување на ентитетот. 

 
4. Менаџментот е одговорен за правењето на 

мерењата и обелоденувањата според обје-
ктивната вредност вклучени во финансиските 
извештаи. Како дел од исполнувањето на сво-
јата одговорност, менаџментот треба да вос-
постави процес за сметководство и финанси-
ско известување за определување на мерења-
та и обелоденувањата според објективната 
вредност, да избере соодветни методи за про-
ценка, да ги идентификува и соодветно по-
ткрепи сите значајни претпоставки кои се ко-
ристени, да ја подготви проценката и да обез-
беди дека презентирањето и обелоденување-
то на мерењата според објективната вредност 
се во согласност со применливата рамка за 
финансиско известување на ентитетот. 

 
5. Многу мерења кои се засновани на проценки, 

вклучувајќи ги и мерењата според објективна-
та вредност, се неминовно непрецизни. Во 
случајот на мерењата според објективната 
вредност, особено на оние коишто не вклучу-
ваат договорни парични текови или за коишто 
не се достапни пазарни информации во вре-



мето кога се прави проценката, проценките на 
објективните вредности често вклучуваат не-
извесност како за износот, така и за времен-
скиот распоред на идните парични текови. 
Исто така, мерењата според објективните 
вредности можат да бидат засновани на прет-
поставки за идните услови, трансакции или 
настани чијшто исход е неизвесен и според 
тоа ќе биде подложен на промени со текот на 
времето. Разгледувањето на ревизорот на ва-
квите претпоставки е засновано на информа-
циите кои му се достапни на ревизорот во 
времето на ревизијата и ревизорот не е одго-
ворен за предвидување на идните услови, 
трансакции или настани коишто, доколку биле 
познати во времето на ревизијата, би можеле 
да имаат значаен ефект врз дејствијата на ме-
наџментот или препоставките на менаџментот 
на кои се засновани мерењата и обелоденува-
њата според објективните вредности. Претпо-
ставките кои се користат при мерењата спо-
ред објективните вредности се слични по при-
рода на оние кои се бараат кога се развиваат 
други сметководствени проценки. МСР 540, 
Ревизија на сметководствени проценки, 
обезбедува упатство за ревизијата на сметко-
водствените проценки. Меѓутоа, овој МСР по-
крива разгледувања слични на оние во МСР 
540 како и други во специфичниот контекст на 
мерењата и обелоденувањата според обје-
ктивната вредност во согласност со дадена 
применлива рамка за финансиско известува-
ње.   

 
6. Различни рамки за финансиско известување 

бараат или дозволуваат различни мерења и 
обелоденувања според објективна вредност 
во финансиските извештаи. Исто така, тие се 
разликуваат и според нивото на упатство кое-
што го обезбедуваат за основата за мерењето 
на средствата и обврските или поврзаните 
обелоденувања. Некои рамки за финансиско 
известување даваат пропишано упатство, дру-
ги даваат општо упатство, а некои воопшто не 
даваат никакво упатство. Покрај тоа, постојат 
и извесни практики за мерење и обелоденува-
ње според објективните вредности кои се 
својствени за дадени дејности. Додека овој 
МСР дава упатство за ревизијата на мерења-
та и обелоденувањата според објективната 
вредност, тој не покрива конкретни видови на 
средства или обврски, трансакции или практи-
ки својствени за дадени дејности. Додатокот 
на овој МСР дискутира за мерењата и обело-
денувањата според објективната вредност во 
различни рамки за финансиско известување и 
за преовладувањето на мерењата според об-
јективната вредност, вклучувајќи го и фактот 
дека можат да постојат различни дефиниции 
за ,,објективната вредност‘‘ според ваквите 
рамки. На пример, Меѓународниот сметко-
водствен стандард (МСС) 39, Финансиски ин-
струменти: признавање и мерење, ја дефи-
нира објективната вредност како ,,износот за 
кој средството може да биде разменето, или 
обврската подмирена, помеѓу запознаени, 
спремни странки во трансакција помеѓу непо-
врзани странки‘‘.  

 
7. Во повеќето рамки за финансиско известува-

ње, во основата на концептот за мерење спо-
ред објективната вредност лежи претпоста-
вката дека ентитетот претставува континуитет 
без било каква намера или потреба да оди во 

стечај, материјално да го ограничи опсегот на 
своето работење или да преземе трансакција 
според неповолни услови. Според тоа, во овој 
случај, објективната вредност нема да биде 
износот којшто ентитетот би го примил или 
платил во присилна трансакција, недобровол-
на ликвидација или продажба со загуба. Меѓу-
тоа, ентитетот можеби ќе треба да ја земе 
предвид својата тековна економска или опера-
тивна ситуација при определувањето на обје-
ктивните вредности на своите средства и об-
врски доколку неговата рамка за финансиско 
известување пропишува или дозволува така, а 
ваквата рамка може, но и не мора да одреду-
ва како се прави тоа. На пример, планот на 
менаџментот да отуѓи дадено средство на за-
брзана основа за да исполни конкретна де-
ловна цел може да биде релевантен за опре-
делувањето на објективната вредност на тоа 
средство. 

 
8. Мерењето според објективната вредност мо-

же да биде релативно едноставно за извесни 
средства или обврски, на пример, средствата 
кои се купуваат и продаваат на активни и 
отворени пазари коишто обезбедуваат лесно 
достапни и веродостојни информации за це-
ните по коишто се случуваат фактичките раз-
мени. Мерењето според објективната вред-
ност за други средства или обврски може да 
биде посложено. Одредено средство може да 
нема активен пазар или може да поседува ка-
рактеристики коишто ја наметнуваат потреба-
та менаџментот да ја процени неговата обје-
ктивна вредност (на пример, вложување во 
недвижност или сложен деривативен финан-
сиски инструмент). Проценката на објективна-
та вредност може да биде постигната преку 
користење на модел за вреднување (на при-
мер, модел заснован на проекции и дисконти-
рање на идните парични текови) или преку по-
мошта на даден експерт, како што е независ-
ниот проценител. 

 
9. Неизвесноста поврзана со дадена ставка, или 

недостигот од објективни податоци може да ја 
оневозможи нејзината разумна проценка, во 
којшто случај ревизорот треба да разгледа да-
ли ревизорскиот извештај треба да се моди-
фицира за да се усогласи со МСР 700, Реви-
зорскиот извештај за финансиските изве-
штаи1.  

 
Разбирање на процесот на ентитетот за опре-
делување на мерењата и обелоденувањата 
според објективната вредност и релевантните 
контролни постапки и проценка на ризикот 
 
10. Како дел од разбирањето за ентитетот и 

неговото опкружување, вклучувајќи ја не-
говата интерна контрола, ревизорот треба 
да стекне разбирање за процесот на енти-
тетот за определување на мерењата и обе-
лоденувањата според објективната вред-
ност и релевантните контролни активности 

                                                      
1 МСР 700, ‘‘Ревизорскиот извештај за финансиските изве-
штаи‘‘ ќе биде повлечен кога ќе стапат во сила  МСР 700 
(ревидиран), ‘‘Извештајот на независниот ревизор за пот-
полн комплет на финансиски извештаи со општа намена‘‘ и 
МСР 701, ‘‘Модификации на извештајот на независниот ре-
визор‘‘. МСР 700 (ревидиран) и МСР 701 стапуваат во сила 
за ревизорските извештаи со датум на или по 31 декември 
2006 година. 



коешто е достатно за идентификување и 
проценување на ризиците од материјално 
погрешно прикажување на ниво на тврде-
ње и да ги дизајнира и изврши понатамош-
ните ревизорски постапки.  

11. Менаџментот е одговорен за воспоставување 
на процес за сметководство и финансиско из-
вестување за определување на мерењата 
според објективната вредност. Во некои слу-
чаи, мерењето според објективната вредност, 
а оттука и процесот воспоставен од страна на 
менаџментот за определување на објективна-
та вредност може да биде едноставен и веро-
достоен. На пример, менаџментот може да би-
де во состојба да се повика на објавени це-
новни котации за да ја определи објективната 
вредност за пазарните хартии од вредност кои 
ги чува ентитетот. Меѓутоа, некои мерења 
според објективната вредност се неминовно 
посложени од други и вклучуваат неизвесност 
за случувањето на идните настани или нивни-
от исход, па оттука треба да бидат направени 
претпоставки коишто може да вклучат кори-
стење на расудување како дел од процесот на 
мерењето. Разбирањето на ревизорот за про-
цесот на мерење, вклучувајќи ја и неговата 
сложеност, помага во определувањето на при-
родата, временскиот распоред и обемот на 
ревизорските постапки.  

 
12. Кога стекнува разбирање за процесот на енти-

тетот за определување на мерењата и обело-
денувањата според објективната вредност, 
ревизорот треба да ги разгледа, на пример: 
•  Релевантните контролни постапки над 

процесот којшто се користи за определу-
вање на мерењата според објективната 
вредност, вклучувајќи ги и, на пример, 
контролите над податоците и поделбата 
на должностите помеѓу оние кои го обвр-
зуваат ентитетот на трансакциите кои се 
во основата и оние кои се одговорни за 
преземање на проценката.  

•  Експертизата и искуството на лицата кои-
што ги определуваат мерењата според 
објективната вредност.  

•  Улогата којашто ја има информационата 
технологија во процесот. 

•  Видовите на сметките или трансакциите 
коишто бараат мерења или обелоденува-
ња според објективната вредност (на при-
мер, дали сметките произлегуваат од еви-
дентирањето на рутински и повторливи 
трансакции или дали тие произлегуваат 
од нерутински или невообичаени трансак-
ции). 

•  Степенот до којшто процесот на ентитетот 
се потпира на услужна организација за 
обезбедување на мерењата според обје-
ктивната вредност или податоците коишто 
го поткрепуваат мерењето. Кога даден ен-
титет користи услужна организација, реви-
зорот треба да ги почитува барањата на 
МСР 402, Ревизорски разгледувања во 
врска со ентитети кои користат услуж-
ни организации.  

•  Степенот до којшто ентитетот користи ра-
бота на експерт при определувањето на 
мерењата и обелоденувањата според об-
јективната вредност (види точки 29-32 од 
овој МСР). 

•  Значајните претпоставки на менаџментот 
кои се користени при определувањето на 
објективната вредност. 

•  Документацијата со која се поткрепуваат 
претпоставките на менаџментот. 

•  Методите кои се користени за развивање 
и примена на препоставките на менаџмен-
тот и за следење на промените на овие 
претпоставки. 

•  Интегритетот на контролите над промени-
те и безбедносните постапки за моделите 
за вреднување и релевантните информа-
циони системи, вклучувајќи го и процесот 
на одобрување. 

•  Контролите над конзистентноста, навре-
меноста и веродостојноста на податоците 
кои се користени во моделите за вредну-
вање. 

 
13. МСР 315 бара ревизорот да стекне разбирање 

за компонентите на интерната контрола. Осо-
бено, ревизорот стекнува доволно разбирање 
за контролните активности кои се однесуваат 
на определувањето на мерењата и обелоде-
нувањата според објективната вредност на 
ентитетот со цел да ги идентификува и проце-
ни ризиците од материјално погрешно прика-
жување и да ја дизајнира природата, времен-
скиот распоред и обемот на понатамошните 
ревизорски постапки.  

 
14. Откако ќе стекне разбирање за процесот на 

ентитетот за определување на мерењата и 
обелоденувањата според објективната 
вредност, ревизорот треба да ги идентифи-
кува и процени ризиците од материјално 
погрешно прикажувањена ниво на тврдење 
коишто се поврзани со мерењата и обело-
денувањата според објективната вредност 
во финансиските извештаи за да ја опреде-
ли природата, временскиот распоред и 
обемот на понатамошните ревизорски по-
стапки.  

 
15. Степенот до којшто мерењето според обје-

ктивната вредност е подложно на погрешно 
прикажување го претставува инхерентниот ри-
зик. Како последица, природата, временскиот 
распоред и обемот на понатамошните реви-
зорски постапки ќе зависи од подложноста на 
дадено мерење според објективната вредност 
на погрешно прикажување и од тоа дали про-
цесот за определување на мерењата според 
објективната вредност е релативно едноста-
вен или сложен. 

 
15а. Кога ревизорот утврдил дека ризикот од ма-

теријално погрешно прикажување поврзан 
со мерењето или обелоденувањето според 
објективна вредност е значаен ризик кој ба-
ра специјални ревизорски разгледувања, то-
гаш ревизорот ги следи барањата на МСР 
315. 

 
16. МСР 315 дискутира за инхерентните ограничу-

вања на интерните контроли. Бидејќи опреде-
лувањата на објективната вредност често 
вклучуваат субјективни расудувања на менаџ-
ментот, тоа може да влијае врз природата на 
контролните постапки коишто можат да бидат 
имплементирани. Исто така, подложноста на 
мерењата според објективната вредност на 
погрешно прикажување може да се зголеми со 
зголемување на сложеноста на сметководс-
твените барања и барањата за финансиско 
известување за мерењата според објективна-
та вредност. Ревизорот треба да ги разгледа 



инхерентните ограничувања на контролите во 
ваквите околности при проценката на ризикот 
од материјално погрешно прикажување. 

 
Оценка на соодветноста на мерењата и обело-
денувањата според објективната вредност 
 
17. Ревизорот треба да оцени дали мерењата 

и обелоденувањата според објективната 
вредност во финансиските извештаи се во 
согласност со применливата рамка за фи-
нансиско известување на ентитетот. 

 
18. Разбирањето на ревизорот на барањата на 

применливата рамка за финансиско известу-
вање и познавањето на деловното работење 
и дејноста, заедно со резултатите од другите 
ревизорски постапки, се користат за да се про-
цени дали сметководството за средствата или 
обврските коишто бараат мерење според об-
јективната вредност е соодветно, како и дали 
обелоденувањата за мерењата според обје-
ктивната вредност и значајните неизвесности 
поврзани со истите се соодветни според при-
менливата рамка за финансиско известување 
на ентитетот. 

 
19. Оценката на соодветноста на мерењата спо-

ред објективната вредност на ентитетот спо-
ред неговата применлива рамка за финанси-
ско известување и вреднувањето на ревизор-
ските докази зависи, делумно, од познавање-
то на ревизорот на природата на деловното 
работење. Ова е особено точно кога средство-
то или обврската или методата на вреднува-
њето се многу сложени. На пример, дерива-
тивните финансиски инструменти можат да 
бидат многу сложени, со ризик дека различни-
те толкувања за тоа како да се определат об-
јективните вредности ќе резултираат во раз-
лични заклучоци. Мерењето на објективната 
вредност на некои ставки, на пример ,,истра-
жување и развој во тек‘‘ или нематеријални 
средства стекнати во деловна комбинација, 
може да вклучува посебни разгледувања врз 
коишто влијае природата на ентитетот и него-
вото работење доколку ваквите разгледувања 
се соодветни според примеливата рамка за 
финансиско известување на ентитетот. Исто 
така, познавањето на ревизорот на деловното 
работење, заедно со резултатите од другите 
ревизорски постапки, може да помогне да се 
идентификуваат средствата за коишто менаџ-
ментот треба да признае оштетување по пат 
на користење на мерење според објективната 
вредност во согласност со рамката за финан-
сиско известување на ентитетот. 

 
20. Кога методата за мерење според објективната 

вредност е одредена со применливата рамка 
за финансиско известување, на пример, бара-
њето објективната вредност на дадена пазар-
на хартија од вредност да биде измерена со 
користење на котирани пазарни цени наспро-
ти користењето на модел за вреднување, ре-
визорот треба да разгледа дали мерењето на 
објективната вредност е конзистентно со таа 
метода. 

 
21. Некои рамки за финансиско известување трг-

нуваат од претпоставката дека предуслов за 
тоа или да се бараат или да се дозволат ме-
рења или обелоденувања според објективна-
та вредност е можноста веродостојно да се 

измери објективната вредност за средствата 
или обврските. Во некои случаи, оваа препо-
ставка може да биде надмината кога дадено 
средство или обврска нема котирана пазарна 
цена на активен пазар, а за коешто другите 
методи за разумна проценка на објективната 
вредност се јасно несоодветни или неизвод-
ливи. Кога менаџментот ќе утврди дека ја над-
минал претпоставката за тоа дека објективна-
та вредност може веродостојно да се опреде-
ли, ревизорот треба да прибави достатни со-
одветни ревизорски докази за да го поткрепи 
ваквото определување, како и дека ставката е 
правилно евидентирана според применливата 
рамка за финансиско известување.  

 
22. Ревизорот треба да прибави докази за на-

мерата на менаџментот да спроведе кон-
кретни текови на дејствија, како и да ја 
разгледа неговата способност да го стори 
тоа, кога е релевантно за мерењата и обе-
лоденувањата според објективната вред-
ност согласно применливата рамка за фи-
нансиско известување на ентитетот. 

 
23. Во некои рамки за финансиско известување, 

намерите на менаџментот во врска со дадено 
средство или обврска ги претставуваат крите-
риумите за определување на барањата за ме-
рење, презентирање и обелоденување, и на 
тоа како промените на објективните вредности 
се известуваат во рамките на финансиските 
извештаи. Во вакви рамки за финансиско из-
вестување, намерата на менаџментот е важна 
при определувањето на соодветноста на кори-
стењето на објективната вредност од страна 
на менаџментот. Менаџментот често ги доку-
ментира плановите и намерите коишто се ре-
левантни за одредени средства или обврски и 
рамката за финансиско известување може да 
бара да го прави тоа. Иако обемот на докази-
те кои треба да бидат добиени за намерата на 
менаџментот претставува прашање на профе-
сионално расудување, ревизорските постапки 
вообичаено вклучуваат распрашување на ме-
наџментот, со соодветно поткрепување на од-
говорите, на пример, по пат на:  
•  Разгледување на минатото искуство на 

менаџментот во однос на спроведувањето 
на неговите искажани намери во врска со 
средствата или обврските. 

•  Проверка на пишани планови и друга до-
кументација, вклучувајќи ги и, кога е при-
менливо, буџетите, записниците итн. 

•  Разгледување на искажаните причини на 
менаџментот за избирање на одреден тек 
на дејствие. 

•  Разгледување на способноста на менаџ-
ментот да спроведе одреден тек на дејс-
твие земајќи ги предвид економските 
околности на ентитетот, вклучувајќи ги и 
импликациите на неговите договорни об-
врзувања. 

Исто така, ревизорот ја разгледува и способ-
носта на менаџментот да следи одреден тек 
на дејствие доколку способноста е релевант-
на за користењето, или ослободување од ко-
ристењето, на мерењето според објективната 
вредност согласно применливата рамка за 
финансиско известување на ентитетот. 
 

24. Кога според применливата рамка за финан-
сиско известување на ентитетот се достап-
ни алтернативни методи за мерење на об-



јективната вредност, или кога методата за 
мерење не е пропишана, ревизорот треба 
да оцени дали методата за мерење е соод-
ветна во околностите согласно рамката за 
финансиско известување на ентитетот. 

 
25. Оценката за тоа дали методата за мерење на 

објективната вредност е соодветна во околно-
стите бара користење на професионално рас-
удување. Кога менаџментот избира една кон-
кретна метода на вреднување од алтернатив-
ни методи кои се достапни според рамката за 
финансиско известување на ентитетот, реви-
зорот треба да стекне разбирање за објасну-
вањето на менаџментот за неговиот избор по 
пат на дискутирање со менаџментот за него-
вите причини за избирање на методата на 
вреднување. Ревизорот треба да разгледа да-
ли:  
(а) Менаџментот достатно ги оценил и соод-

ветно ги применил критериумите, доколку 
има такви, дадени во рамката за финанси-
ско известување за да ја поткрепи избра-
ната метода; 

(б) Методата на вреднување е соодветна во 
околностите земајќи ја предвид природата 
на средството или обврската која се вред-
нува и рамката за финансиско известува-
ње на ентитетот; и 

(в) Методата на вреднување е соодветна во 
однос на деловното работење, дејноста и 
опкружувањето во коешто работи ентите-
тот. 

 
26. Менаџментот може да има определено дека 

различни методи на вреднување резултираат 
во опсег на значајно различни мерења според 
објективната вредност. Во вакви случаи, реви-
зорот треба да оцени како ентитетот ги има 
испитано причините за овие разлики при утвр-
дувањето на своите мерења според објектив-
ната вредност.  

 
27. Ревизорот треба да оцени дали методата 

на ентитетот за неговите мерења според 
објективната вредност се применува кон-
зистентно. 

 
28. Откако менаџментот ќе избере одредена ме-

тода на вреднување, ревизорот треба да оце-
ни дали ентитетот конзистентно ја примену-
вал таа основа во своето мерење според обје-
ктивната вредност и, доколку е така, дали кон-
зистентноста е соодветна земајќи ги предвид 
можните промени во опкружувањето или окол-
ностите коишто влијаат врз ентитетот, или пак 
промените во барањата на применливата 
рамка за финансиско известување на ентите-
тот. Доколку менаџментот ја променил мето-
дата на вреднување, ревизорот треба да разг-
леда дали менаџментот може адекватно да 
покаже дека методата на вреднување на која-
што се променил обезбедува посоодветна ос-
нова за мерење, или пак дали промената е по-
ткрепена со промена во барањата на примен-
ливата рамка за финансиско известување на 
ентитетот или промена во околностите. На 
пример, воведувањето на активен пазар за 
одредена класа на средство или обврска мо-
же да укаже дека користењето на дисконтира-
ни парични текови за проценка на објективна-
та вредност на ваквото средство или обврска 
не е повеќе соодветно. 

Користење на работата на експерт 
 
29. Ревизорот треба да ја определи потребата 

да ја користи работата на експерт. Ревизо-
рот може да ги има потребните вештини и зна-
ење за да ги планира и изврши ревизорските 
постапки поврзани со објективните вредности 
или може да одлучи да ја користи работата на 
експерт. При донесувањето на ваквата одлу-
ка, ревизорот треба да ги разгледа прашања-
та за кои е дискутирано во точка 7 од МСР 
620, Користење на работата на експерт.. 

 
30. Доколку се планира користење на ваквиот екс-

перт, ревизорот треба да добие достатни со-
одветни ревизорски докази дека ваквата рабо-
та е соодветна за целите на ревизијата, и тре-
ба да ги почитува барањата на МСР 620. 

 
31. Кога планира да користи работа на експерт, 

ревизорот треба да разгледа дали разбира-
њето на експертот за дефиницијата на обје-
ктивната вредност и методата којашто експер-
тот ќе ја користи за определување на обје-
ктивната вредност се конзистентни со оние на 
менаџментот и барањата на применливата 
рамка за финансиско известување. На при-
мер, методата којашто ја користи експертот за 
проценка на објективната вредност на нед-
вижност или сложен дериватив, или актуар-
ските методологии развиени за правење на 
проценки на објективната вредност на обвр-
ските по осигурување, побарувањата по по-
вторно осигурување и слични ставки, можат 
да не бидат конзистентни со принципите за 
мерење на применливата рамка за финанси-
ско известување. Според тоа, ревизорот тре-
ба да разгледа ваквите прашања, често по пат 
на дискутирање, давање или проверување на 
упатствата кои му се дадени на експертот или 
кога го чита извештајот на експертот. 

 
32. Во согласност со МСР 620, ревизорот треба 

да ја процени соодветноста на работата на 
експертот како ревизорски доказ. Иако разум-
носта на претпоставките и соодветноста на 
методите кои се користени и нивната примена 
се одговорност на експертот, сепак ревизорот 
треба да добие разбирање за значајните прет-
поставки и методи кои се користени, како и да 
разгледа дали тие се соодветни, комплетни и 
разумни, врз основа на познавањето на реви-
зорот на деловното работење и резултатите 
од другите ревизорски постапки. Ревизорот 
често ги разгледува овие прашања дискути-
рајќи за нив со експертот. Точките 39-49 ди-
скутираат за оценката на ревизорот на значај-
ните претпоставки користени од страна на ме-
наџментот, вклучувајќи ги и претпоставките 
врз кои се потпирал менаџментот врз основа 
на работата на експертот. 

 
Ревизорски постапки како одговор на ризикот 
од материјално погрешно прикажување на ме-
рењата и обелоденувањата на ентитетот спо-
ред објективната вредност 
 
33. Ревизорот треба да ги дизајнира и изврши 

понатамошните ревизорски постапки како 
одговор на проценетите ризици од матери-
јално погрешно прикажување на тврдења-
та кои се поврзани со мерењата и обелоде-
нувањата на ентитетот според објективна-
та вредност. МСР 330, Постапките на реви-



зорот како одговор на проценетите ризици, 
дискутира за за одговорноста на ревизорот да 
ги дизајнира и изврши понатамошните реви-
зорски постапки чија природа, временски рас-
поред и обем одговараат на проценетиот ри-
зик од материјално погрешно прикажување на 
ниво на тврдење. Ваквите понатамошни реви-
зорски постапки вклучуваат тестови на контро-
ла и суштински постапки, како што е соодвет-
но. Точките 34-55 подолу дваат дополнително 
конкретно упатство за суштинските постапки 
кои може да бидат релевантни во контекстот 
на мерењата и обелоденувањата на ентите-
тот според објективната вредност.  

 
34. Поради широкиот опсег на можните мерења 

според објективната вредност, од релативно 
едноставни до сложени, ревизорските постап-
ки на ревизорот можат да се разликуваат зна-
чително по природата, временскиот распоред 
и обемот. На пример, суштинските постапки 
кои се однесуваат на мерењата според обје-
ктивната вредност можат да вклучуваат (а) те-
стирање на значајните претпоставки на ме-
наџментот, моделот на вреднување, и основ-
ните податоци (види точки 39 - 49), (б) разви-
вање на независни проценки на објективната 
вредност за да се поткрепи соодветноста на 
мерењето според објективната вредност (ви-
ди точка 52), или (в) разгледување на ефектот 
на последователните настани врз мерењето и 
обелоденувањето според објективната вред-
ност (види точки 53 - 55). 

 
35. Постоењето на објавени котации на цени на 

даден активен пазар вообичаено е најдобриот 
ревизорски доказ за објективната вредност. 
Меѓутоа, некои мерења според објективната 
вредност се својствено посложени од други. 
Оваа сложеност се јавува поради природата 
на ставката која се мери според објективна 
вредност или поради методата на вреднува-
ње којашто ја бара применливата рамка за 
финансиско известување или којашто е избра-
на од менаџментот. На пример, во отсуство на 
котирани цени на активен пазар, некои рамки 
за финансиско известување дозволуваат про-
ценка на објективната вредност врз основа на 
алтернативна основа како што е анализата на 
дисконтирани парични текови или моделот на 
споредбена трансакција. Сложените мерења 
според објективната вредност вообичаено се 
карактеризираат со поголема неизвесност во 
врска со веродостојноста на процесот на ме-
рење. Оваа поголема неизвесност може да 
претставува резултат на следното: 
•  Должината на периодот на прогнозата. 
•  Бројот на значајни и сложени претпоста-

вки кои се поврзани со процесот. 
•  Повисокиот степен на субјективност повр-

зан со претпоставките и факторите кои се 
користат во процесот. 

•  Повисокиот степен на неизвесност којшто 
е поврзан со идното случување или исхо-
дот на настаните на кои се засновани ко-
ристените претпоставки. 

•  Недостигот на објективни податоци кога 
се користат високо субјективни фактори. 

 
36. Разбирањето на ревизорот на процесот на ме-

рење, вклучувајќи ја и неговата сложеност, по-
мага во насочувањето на ревизорот при утвр-
дување на природата, временскиот распоред 

и обемот на ревизорските постапки кои треба 
да бидат извршени. Следните претставуват 
примери на разгледувања при развивањето 
на ревизорските постапки: 
•  Користењето на котација на цена за при-

бавување на ревизорски докази за вред-
нувањето може да бара разбирање на 
околностите во коишто била развиена ко-
тацијата. На пример, кога котирани хартии 
од вредност се чуваат за целите на вло-
жување, вреднувањето според котирана 
пазарна цена може да бара корекција спо-
ред применливата рамка за финансиско 
известување на ентитетот доколку вложу-
вањето е значајно големо по големина 
или е подложно на ограничувања на мож-
носта за продажба на пазарот.   

•  Кога се користат ревизорски докази обез-
бедени од страна на трета странка, реви-
зорот треба да ја разгледа нивната веро-
достојност. На пример, кога информации-
те се добиени преку користење на екстер-
ни конфирмации, ревизорот треба да ја 
разгледа компетентноста, независноста, 
овластувањето да одговори, познавањето 
на прашањето кое се конфирмира и обје-
ктивноста на лицето кое треба да одгово-
ри за да биде задоволен со веродостојно-
ста на доказите. Обемот на ваквите реви-
зорски постапки се разликува според про-
ценетиот ризик од материјално погрешно 
прикажување поврзан со мерењата спо-
ред објективната вредност. Во однос на 
ова, ревизорот треба да го почитува МСР 
505, Екстерни конфирмации. 

•  Ревизорските докази со кои се поткрепу-
ваат мерењата според објективната вред-
ност, на пример, проценка од страна на 
независен проценител, можат да бидат 
добиени на датум кој не се совпаѓа со да-
тумот на којшто од ентитетот се бара да 
ги измери и да извести за информациите 
во финансиските извештаи. Во вакви слу-
чаи, ревизорот треба да прибави ревизор-
ски докази дека менаџментот го зел пред-
вид ефектот на настаните, трансакциите и 
промени на околностите кои се случиле 
помеѓу датумот на мерењето според обје-
ктивната вредност и известувачкиот да-
тум. 

•  За извесни видови на вложувања во долж-
нички инструменти коишто или треба да 
бидат измерени според објективната 
вредност или се проценуваат за можно 
оштетување често се доделува колате-
рал. Ако колатералот претставува важен 
фактор при мерењето на објективната 
вредност на вложувањето или проценката 
на неговата сметководствена вредност, 
ревизорот треба да прибави достатни со-
одветни ревизорски докази во врска со по-
стоењето, вредноста, правото и пристапот 
до или преносливоста на ваквиот колате-
рал, вклучувајќи ги и разгледувањата за 
тоа дали биле доставени сите соодветни 
права на задржување, и треба да разгле-
да дали биле направени сите соодветни 
обелоденувања за колатералот според 
применливата рамка за финансиско изве-
стување на ентитетот. 

•  Во некои ситуации, можат да бидат по-
требни дополнителни ревизорски постап-
ки, како што е иснпекцијата на средствата 



од страна на ревизорот, за да се прибават 
достатни соодветни ревизорски докази за 
соодветноста на мерењето според обје-
ктивната вредност. На пример, може да 
биде потребна инспекција на вложување-
то во недвижност за да се добијат инфор-
мации за тековната физичка состојба на 
средството релевантна за неговата обје-
ктивна вредност, или инспекцијата на хар-
тија од вредност може да открие ограни-
чување на можноста за нејзината продаж-
ба на пазарот што може да влијае врз неј-
зината вредност. 

 
Тестирање на значајните претпоставки на 
менаџментот, моделот на вреднување и ос-
новните податоци 
 
37. Разбирањето на ревизорот на веродостојно-

ста на процесот кој го користи менаџментот за 
определување на објективната вредност е ва-
жен елемент за поткрепување на резултирач-
ките износи и затоа влијае врз природата, 
временскиот распоред и обемот на ревизор-
ските постапки. Веродостоен процес за опре-
делување на објективната вредност е тој кој-
што резултира во разумно конзистентно мере-
ње и, кога е релевантно, презентирање и обе-
лоденување на објективната вредност кога се 
користи во слични околности. Кога прибавува 
ревизорски докази за мерењата и обелодену-
вањата според објективната вредност на ен-
титетот, ревизорот оценува дали: 
(а) Претпоставките користени од страна на 

менаџментот се разумни; 
(б) Мерењето според објективната вредност 

било определено користејќи соодветен 
модел доколку е применливо; и 

(в) Менаџментот користи релевантни инфор-
мации кои биле разумно расположиви во 
тоа време. 

 
38. Техниките за проценка и претпоставките и 

разгледувањето и споредувањето од страна 
на ревизорот на мерењата според објективна-
та вредност определени во претходните пери-
оди, доколку има такви, со резултатите добие-
ни во тековниот период може да обезбеди ре-
визорски докази за веродостојноста на проце-
сите на менаџментот. Сепак, ревизорот треба 
да разгледа и дали таквите отстапувања ре-
зултираат од промени во економските околно-
сти. 

 
39. Кога ревизорот утврдува дека постои зна-

чаен ризик поврзан со објективните вред-
ности, или каде што е поинаку применливо, 
ревизорот треба да оцени дали значајните 
претпоставки користени од страна на ме-
наџментот при мерењето на објективните 
вредности, земени поединечно или како 
целина, обезбедуваат разумна основа за 
мерењата и обелоденувањата според обје-
ктивната вредност во финансиските изве-
штаи на ентитетот. 

 
40. На менаџментот му е потребно да направи 

претпоставки, вклучувајќи ги и претпоставките 
врз коишто менаџментот се потпира врз осно-
ва на работата на експерт, за да подготви ме-
рења според објективната вредност. За овие 
цели, претпоставките на менаџментот ги вклу-
чуваат и оние претпоставки кои се развиени 
според упатствата на оние кои се одговорни 

за управувањето. Претпоставките се составни 
компонентни на посложените методи на вред-
нување, на пример, методите на вреднување 
кои користат комбинација на проценки на оче-
кувани идни парични текови заедно со про-
ценки на вредностите на средствата или обвр-
ските во иднината, дисконтирани на сегашно-
ста. Ревизорот треба да обрне особено вни-
мание на значајните претпоставки кои се во 
основата на методата на вреднување и да 
оцени дали ваквите претпоставки се разумни. 
За да обезбедат разумна основа за мерењата 
и обелоденувањата според објективната 
вредност, претпоставките треба да бидат ре-
левантни, веродостојни, неутрални, разбирли-
ви и комплетни. Точка 36 на Меѓународната 
рамка за ангажмани за уверување, ги опишу-
ва овие карактеристики во повеќе детали. 

 
41. Одредени претпоставки ќе се разликуваат 

според карактеристиките на средството или 
обврската која се вреднува и методата на 
вреднување која се користи (на пример, тро-
шок за замена, пазарен пристап или пристап 
базиран на добивката). На пример, кога како 
метода на вреднување се користат дисконти-
раните парични текови (пристап базиран на 
добивката), ќе има претпоставки за нивото на 
паричните текови, временскиот период кори-
стен во анализата и дисконтната стапка. 

 
42. Претпоставките вообичаено се поткрепени со 

различни видови на ревизорски докази од ин-
терни и екстерни извори коишто обезбедуваат 
објективна поткрепа за користените претпо-
ставки. Ревизорот треба да го процени изво-
рот и веродостојноста на ревизорските докази 
коишто ги поткрепуваат претпоставките на ме-
наџментот, вклучувајќи и разгледување на 
претпоставките од аспект на историските ин-
формации и оценка на тоа дали тие се засно-
вани на планови коишто се во рамките на ка-
пацитетот на ентитетот. 

 
43. Ревизорските постапки кои се однесуваат на 

претпоставките на менаџментот се извршува-
ат во контекст на ревизијата на финансиските 
извештаи на ентитетот. Според тоа, целта на 
ревизорските постапки не е наменета за при-
бавување на достатни соодветни ревизорски 
докази за давање на мислење за самите прет-
поставки. Наместо тоа, ревизорот извршува 
ревизорски постапки за да разгледа дали 
претпоставките обезбедуваат разумна основа 
за мерење на објективните вредности во кон-
текст на ревизијата на финансиските изве-
штаи земени како целина. 

 
44. Идентификувањето на оние претпостави кои-

што изгледаат како значајни за мерењето спо-
ред објективната вредност бара користење на 
расудување од страна на менаџментот. Реви-
зорот го фокусира вниманието на значајните 
претпоставки. Општо земено, значајните прет-
поставки покриваат прашања коишто матери-
јално влијаат врз мерењето според објектив-
ната вредност и можат да ги вклучат оние кои 
се: 
(а) Чувствителни на варијации или неизвес-

ност во износот или природата. На при-
мер, претпоставките за краткорочните ка-
матни стапки можат да бидат помалку 
подложни на значајни варијации во спо-
редба со претпоставките за долгорочните 
каматни стапки; и 



(б) Подложни на несоодветна примена или 
пристрасност. 

 
45. Ревизорот треба да ја разгледа чувствително-

ста на вреднувањето на промените на значај-
ните претпоставки, вклучувајќи ги и пазарните 
услови коишто можат да влијаат врз вредно-
ста. Кога е применливо, ревизорот треба да го 
поттикне менаџментот да користи такви техни-
ки како што е анализата на чувствителноста 
кои помагаат во идентификувањето на особе-
но чувствителните претпоставки. Во отсуство 
на ваква анализа на менаџментот, ревизорот 
треба да разгледа дали да примени такви тех-
ники. Исто така, ревизорот треба да разгледа 
и дали неизвесноста поврзана со мерењето 
според објективната вредност, или недостигот 
од објективни податоци може да оневозможи 
разумна проценка според применливата рам-
ка за финансиско известување на ентитетот 
(види точка 9). 

 
46. Разгледувањето на тоа дали претпоставките 

обезбедуваат разумна основа за мерењата 
според објективната вредност се однесува на 
целиот комплет на претпоставки, но и на секо-
ја претпоставка поединечно. Претпоставките 
често се независни и затоа треба да бидат ин-
терно конзистентни. Одредена претпоставка 
којашто може да изгледа разумна кога ќе се 
земе изолирано може да не биде разумна кога 
ќе се користи заедно со другите претпоставки. 
Ревизорот треба да разгледа дали менаџмен-
тот ги има идентификувано значајните претпо-
ставки и факторите коишто влијаат врз мере-
њето на објективната вредност.  

 
47. Претпоставките на коишто се базирани мере-

њата според објективната вредност (на при-
мер, каматната стапка користена при пресме-
тувањето на сегашната вредност на идните 
парични текови) вообичаено го одразуваат 
она што менаџментот очекува да биде исхо-
дот на одредени цели и стратегии. За да би-
дат разумни, ваквите претпоставки, поединеч-
но и земени како целина, требаат да бидат и 
реалистични и конзистентни со: 
(а) Општото економско опкружување и еко-

номските околности на ентитетот; 
(б) Плановите на ентитетот; 
(в) Претпоставките направени во претходни-

те години, доколку е соодветно; 
(г) Минатото искуство или претходните усло-

ви искусени од страна на ентитетот до 
степенот до којшто се тековно применли-
ви; 

(д) Други прашања поврзани со финансиски-
те извештаи, на пример, претпоставките 
користени од страна на менаџментот во 
сметководствените проценки за сметките 
во финансиските извештаи освен оние кои 
се однесуваат на мерењата и обелодену-
вањата според објективната вредност; и  

(ѓ) Доколку е применливо, ризикот поврзан со 
паричните текови, вклучувајќи ја и потен-
цијалната варијабилност на паричните те-

кови и поврзаниот ефект врз дисконтната 
стапка. 

Кога претпоставките ја одразуваат намерата и 
способноста на менаџментот да спроведе 
одредени текови на дејствија, ревизорот тре-
ба да разгледа дали тие се конзистентни со 
плановите и минатото искуство на ентитетот 
(види точки 22 и 23). 
 

48. Доколку менаџментот се потпира на историски 
финансиски информации при развивањето на 
претпоставките, ревизорот треба да го разгле-
да степенот до којшто ваквото потпирање е 
оправдано. Сепак, историските информации 
можат да не бидат репрезентативни за идните 
услови и настани, на пример, доколку менаџ-
ментот планира да се ангажира во нови актив-
ности или ако се променат околностите. 

 
49. За ставките кои ентитетот ги вреднува кори-

стејќи модел на вреднување, од ревизорот не 
се очекува да го замени своето расудување со 
она на менаџментот на ентитетот. Наместо 
тоа, ревизорот треба да го провери моделот и 
да оцени дали моделот е соодветен, а кори-
стените претпоставки се разумни. На пример, 
може да е несоодветно да се користи метода-
та на дисконтирани парични текови при вред-
нувањето на сопственички инструмент кај но-
во претпријатие ако не постојат тековни при-
ходи на коишто треба да се заснова прогноза-
та на идната заработувачка или паричните те-
кови.  

 
50. Ревизорот треба да изврши ревизорски по-

стапки на податоците кои се користени за 
развивање на мерењата и обелоденувања-
та според објективната вредност и да оце-
ни дали мерењата според објективната 
вредност се правилно определени врз ос-
нова на таквите податоци и претпоставките 
на менаџментот. 

 
51. Ревизорот треба да оцени дали податоците 

на коишто се засновани мерењата според об-
јективната вредност, вклучувајќи ги и подато-
ците користени во работата на експертот, се 
точни, комплетни и релевантни; и дали мере-
њата според објективната вредност се пра-
вилно определени користејќи ги таквите пода-
тоци и претпоставките на менаџментот. По-
стапките на ревизорот можат исто така да 
вклучат и, на пример, ревизорски постапки ка-
ко што е верификување на изворот на подато-
ците, математички повторни пресметувања и 
проверка на информациите за интерна конзи-
стентност, вклучувајќи и дали таквите инфор-
мации се конзистентни со намерата на менаџ-
ментот да спроведе одредени текови на дејс-
твија за што е дискутирано во точките 22 и 23. 

 
Развивање на независни проценки на обје-
ктивната вредност за поткрепувачки цели 
 
52. Ревизорот може да направи независна про-

ценка на објективната вредност (на пример, 
користејќи ревизорски-развиен модел) за да го 



поткрепи мерењето според објективната вред-
ност на ентитетот. Кога развива независна 
проценка користејќи ги претпоставките на ме-
наџментот, ревизорот треба да ги оцени тие 
претпоставки како што е дискутирано во точ-
ките 39-49. Наместо да ги користи претпоста-
вките на менаџментот, ревизорот може да 
развие одделни претпоставки за да направи 
споредба со мерењата на менаџментот спо-
ред објективната вредност. Во таа ситуација, 
ревизорот сепак треба да ги разбере претпо-
ставките на менаџментот. Ревизорот треба да 
го користи тоа разбирање за да утврди дека 
моделот на ревизорот ги зема предвид значај-
ните променливи големини и за да ги вредну-
ва сите значајни разлики од проценката на ме-
наџментот. Исто така, ревизорот треба да ги 
тестира и податоците кои се користени за раз-
вивање на мерењата и обелоденувањата спо-
ред објективната вредност како што е дискути-
рано во точките 50 и 51. Ревизорот го разгле-
дува упатството содржано во МСР 520, Анали-
тички постапки, кога ги извршува овие по-
стапки во текот на ревизијата. 

 
Последователни настани 
 
53. Ревизорот треба да го разгледа ефектот на 

последователните настани врз мерењата и 
обелоденувањата според објективната 
вредност во финансиските извештаи.  

 
54. Трансакциите и настаните кои се случуваат по 

крајот на периодот, но пред завршувањето на 
ревизијата, можат да обезбедат соодветни ре-
визорски докази во врска со мерењата според 
објективната вредност направени од страна 
на менаџментот. На пример, продажба на вло-
жување во недвижност набргу по крајот на 
периодот може да обезбеди ревизорски дока-
зи во врска со мерењето според објективната 
вредност. 

 
55. Меѓутоа, во периодот по крајот на периодот на 

финансиските извештаи, околностите можат 
да се променат во однос на оние коишто по-
стоеле на крајот на периодот. Информациите 
за објективната вредност по крајот на перио-
дот можат да одразуваат настани кои се слу-
чиле по крајот на периодот, а не во околности-
те коишто постојат на датумот на билансот на 
состојба. На пример, цените на пазарни хар-
тии од вредност со кои се тргува активно кои 
се менуваат по крајот на периодот вообичае-
но не сочинуваат соодветни ревизорски дока-
зи за вредностите на хартиите од вредност ко-
ишто постоеле на крајот на периодот. Кога ги 
вреднува ревизорските докази во врска со ва-
квите настани ревизорот треба да го следи 
МСР 560, Последователни настани. 

 
Обелоденувања за објективните вредности 
 
56. Ревизорот треба да оцени дали обелодену-

вањата за објективните вредности напра-
вени од страна на ентитетот се во соглас-

ност со неговата рамка за финансиско из-
вестување.  

 
57. Обелоденувањето на информациите за обје-

ктивната вредност претставува важен аспект 
на финансиските извештаи во многу рамки за 
финансиско известување. Често, обелодену-
вањето според објективната вредност е по-
требно заради релевантноста за корисниците 
при вреднувањето на успешноста и финанси-
ската состојба на ентитетот. Покрај информа-
циите за објективната вредност кои се бараат 
според применливата рамка за финансиско 
известување, некои ентитети доброволно обе-
лоденуваат дополнителни информации за об-
јективната вредност во белешките кон финан-
сиските извештаи. 

 
58. Кога се ревидираат мерењата според обје-

ктивната вредност и поврзаните обелоденува-
ња вклучени во белешките кон финансиските 
извештаи, без оглед дали се бараат според 
применливата рамка за финансиско известу-
вање или се обелоденети доброволно, реви-
зорот вообичаено ги извршува суштински 
истите видови на ревизорски постапки како и 
оние кои се користат при ревизијата на мере-
њата според објективната вредност коишто 
признаени во финансиските извештаи. Реви-
зорот треба да прибави достатни соодветни 
ревизорски докази за тоа дека принципите за 
вреднување се соодветни според применли-
вата рамка за финансиско известување на ен-
титетот, дека се применувани конзистентно, 
како и дека методата на проценка и значајни-
те претпоставки кои се користени се правилно 
обелоденети во согласност со применливата 
рамка за финансиско известување на ентите-
тот. Исто така, ревизорот треба да разгледа 
дали доброволните информации можат да би-
дат несоодветни во контекстот на финанси-
ските извештаи. На пример, менаџментот мо-
же да ја обелодени тековната продажна вред-
ност за дадено средство без да спомне дека 
значајните ограничувања според договорните 
аранжамани ја спречуваат продажбата во не-
посредната иднина. 

 
59. Ревизорот треба да оцени дали ентитетот ги 

направил соодветните обелоденувања за ин-
формациите за објективната вредност како 
што е предвидено со неговата рамка за фи-
нансиско известување. Ако дадена ставка со-
држи висок степен на неизвесност во однос на 
мерењето, ревизорот треба да процени дали 
обелоденувањата се достатни за да ги инфор-
мираат корисниците за ваквата неизвесност. 
На пример, ревизорот може да оцени дали 
обелоденувањата за даден опсег на износи, и 
претпоставките користени при определување-
то на опсегот, во рамките на којшто разумно 
се верува дека лежи објективната вредност, е 
соодветен според применливата рамка за фи-
нансиско известување на ентитетот, кога ме-
наџментот смета дека презентирањето на 
единствен износ не е соодветно. Кога е при-



менливо, ревизорот треба да разгледа и дали 
ентитетот ги почитувал сметководствените ба-
рања и барањата за обелоденување кои се 
однесуваат на промените на методата на 
вреднување која се користи за определување 
на мерењата според објективната вредност.  

 
60. Кога обелоденувањето на информациите за 

објективната вредност според применливата 
рамка за финансиско известување е испуште-
но бидејќи не е изводливо да се определи об-
јективната вредност со достатна веродостој-
ност, ревизорот треба да ја оцени адекватно-
ста на обелоденувањата кои се потребни во 
овие околности. Доколку ентитетот не ги обе-
лоденил соодветно информациите за обје-
ктивната вредност кои се бараат со применли-
вата рамка за финансиско известување, реви-
зорот треба да оцени дали финансиските из-
вештаи се материјално погрешно прикажани 
со остапувањето од применливата рамка за 
финансиско известување.  

 
Вреднување на резултатите од ревизорските 
постапки 
 
61. Кога прави финална проценка за тоа дали 

мерењата и обелоденувањата според обје-
ктивната вредност во финансиските изве-
штаи се во согласност со применливата 
рамка за финансиско известување на енти-
тетот, ревизорот треба да ја вреднува до-
статноста и соодветноста на добиените ре-
визорски докази, како и конзистентноста 
на тие докази со другите ревизорски дока-
зи добиени и вреднувани во текот на реви-
зијата. 

 
62. Кога проценува дали мерењата и обелодену-

вањата според објективната вредност во фи-
нансиските извештаи се во согласност со при-
менливата рамка за финансиско известување 
на ентитетот, ревизорот треба да ја вреднува 
конзистентоста на информациите и ревизор-
ските докази добиени во текот на ревизијата 
на мерењата според објективната вредност со 
другите ревизорски докази добени во текот на 
ревизијата, во контекст на финансиските изве-
штаи земени како целина. На пример, ревизо-
рот треба да разгледа дали постои или треба 
да постои однос или корелација помеѓу камат-
ните стапки кои се користени за дисконтирање 
на проценетите идни парични текови при 
определувањето на објективната вредност на 
дадено вложување во недвижности и каматни-
те стапки на позајмиците кои тековно ги прави 
ентитетот за стекнување на вложување во 
недвижност. 

 
Изјави на менаџментот 
 
63. Ревизорот треба да добие пишани изјави 

од менаџментот во врска со разумноста на 
значајните претпоставки, вклучувајќи и да-
ли тие соодветно ја одразуваат намерата и 
способноста на менаџментот да спроведе 

одредени текови на дејствија во име на ен-
титетот кога е релевантно за мерењата и 
обелоденувањата според објективната 
вредност. 

 
64. МСР 580, Изјави на менаџментот, дискутира 

за користењето на изјавите на менаџментот 
како ревизорски докази. Во зависност од при-
родата, материјалноста и сложеноста на обје-
ктивните вредности, изјавите на менаџментот 
за мерењата и обелоденувањата според обје-
ктивната вредност содржани во финансиските 
извештаи исто така можат да вклучат и изјави 
за следното:  
•  Соодветноста на методите за мерење, 

вклучувајќи ги и поврзаните претпоставки, 
користени од страна на менаџментот при 
определувањето на објективните вредно-
сти во рамките на применливата рамка за 
финансиско известување, како и конзи-
стентноста при примената на методите. 

•  Основата користена од страна на менаџ-
ментот за надминување на претпоставка-
та во врска со користењето на објективна-
та вредност изложена според применли-
вата рамка за финансиско известување на 
ентитетот. 

•  Комплетноста и соодветноста на обелоде-
нувањата поврзани со објективните вред-
ности според применливата рамка за фи-
нансиско известување на ентитетот. 

•  Дали последователните настани бараат 
корегирање на мерењата и обелоденува-
њата според објективната вредност вклу-
чени во финансиските извештаи. 

 
Комуницирање со оние кои се одговорни за 
управувањето 
 
65. МСР 260, Комуницирање за ревизорски пра-

шања со оние кои се одговорни за управува-
њето, бара ревизорите да комуницираат за 
ревизорски прашања од интерес за управува-
њето со оние кои се одговорни за управува-
њето. Поради неизвесностите кои често се 
вклучени кај некои мерења според објективна-
та вредност, потенцијалниот ефект на сите 
значајни ризици врз финансиските извештаи 
може да биде од интерес за управувањето. На 
пример, ревизорот треба да го разгледа кому-
ницирањето за природата на значајните прет-
поставки кои се користени во мерењата спо-
ред објективната вредност, степенот на субје-
ктивност кој е инволвиран во развивањето на 
претпоставките, како и релативната матери-
јалност на ставките кои се мерат според обје-
ктивна вредност за финансиските извештаи 
како целина. Ревизорот треба да го земе 
предвид упатството содржано во МСР 260 ко-
га ја определува формата и содржината на ко-
муницирањето. 

 
Датум на стапување во сила 
 
66. Овој МСР стапува во сила за ревизиите на 

финансиските извештаи за периодите кои поч-
нуваат на или по 15 декември 2004 година.  



Перспектива на јавниот сектор 
 
1. Многу држави поминуваат на сметководс-

тво на пресметковна основа и ја усвојуваат 
објективната вредност како основа за вред-
нување на многу класи на средства и обврски 
кои ги чуваат, или за обелоденувања на ста-
вки во финансиските извештаи. Според тоа, 
општите принципи на МСР се применливи на 
разгледувањето на ревизијата на мерењата 
и обелоденувањата според објективната 
вредност вклучени во финансиските изве-
штаи на ентитетите во јавниот сектор. 

 
2. Точка 3 од овој МСР наведува дека кога мере-

њата и обелоденувањата според објектив-
ната вредност се материјални за финанси-
ските извештаи, ревизорот треба да приба-
ви достатни соодветни ревизорски докази 
дека ваквите мерења и обелоденувања се во 
согласност со применливата рамка за фи-
нансиско известување на ентитетот. Сме-
тководствената рамка на Меѓународните 
сметководствени стандарди за јавниот се-
ктор вклучува извесен број на стандарди ко-
ишто го бараат или дозволуваат признава-
њето или обелоденувањето на објективни-
те вредности. 

 
3. Како што е забележано во точка 8 на овој 

МСР, определувањето на објективната 
вредност на извесни средства или обврски 
може да биде сложено кога не постои акти-
вен пазар. Ова може да претставува особе-
но прашање во јавниот сектор, каде што ен-
титетите имаат значајни вложувања во 
специјализирани средства. Понатаму, многу 
од средствата кои ги чуваат ентитетите 
во јавниот сектор не генерираат парични 
текови. Во овие околности објективната 
вредност или слична тековна вредност мо-
же да биде проценета со повикување на дру-
ги методи на вреднување вклучувајќи ги и, но 
не ограничувајќи се на, амротизираниот 
трошок за замена и методата на идексира-
ни цени. 

 
Додаток 

 
Мерења и обелоденувања според објективна 
вредност според различни рамки за финанси-
ско известување 
 
1. Различни рамки за финансиско известување 

бараат или дозволуваат различни мерења и 
обелоденувања според објективната вредност 
во финансиските извештаи. Тие исто така се 
разликуваат и по нивото на упатство коешто 
го даваат за основата за мерење на средства-
та и обврските или поврзаните обелоденува-
ња. Некои рамки за финансиско известување 
даваат пропишано упатство, други даваат са-
мо општо упатство, а некои воопшто не дава-
ат никакво упатство. Покрај тоа, постојат и из-
весни практики за мерење и обелоденување 
за објективните вредности кои се својствени 
за дадени дејности.  

2. Кај рамките за финансиско известување, или 
за различни средства, обврски или обелоде-
нувања во рамките на одредена рамка, можат 
да постојат различни дефиниции на објектив-
ната вредност. На пример, Меѓународниот 
сметководствен стандард (МСС) 39, Финанси-
ски инструменти: признавање и мерење, ја 
дефинира објективната вредност како ,,изно-
сот за кој средството може да биде размене-
то, или обврската подмирена, помеѓу запозна-
ени, спремни странки во трансакција помеѓу 
неповрзани странки‘‘. Концептот на објектив-
ната вредност вообичаено претпоставува те-
ковна трансакција, а не подмирување на некој 
минат или иден датум. Следствено, процесот 
на мерење на објективната вредност ќе прет-
ставува барање на проценетата цена по која-
што би се случила таа трансакција. Покрај 
тоа, различни рамки за финансиско известува-
ње можат да користат поими како што се 
,,вредност својствена за ентитетот‘‘, ,,употреб-
на вредност‘‘ или слични поими, а сепак да би-
дат во рамките на концептот на објективна 
вредност во овој МСР. 

 
 
3. Различни рамки за финансиско известување 

можат да ги третираат промените на мерења-
та според објективната вредност што се слу-
чуваат со текот на времето на различни начи-
ни. На пример, одредена рамка за финансиско 
известување може да бара промените на ме-
рењата според објективната вредност на из-
весни средства или обврски да бидат одразе-
ни директно во главнината, додека ваквите 
промени можат да бидат одразени во доби-
вката според друга рамка. Во некои рамки, 
определувањето на тоа дали да се користи 
сметководството според објективната вред-
ност или како тоа се применува е под влија-
ние на намерата на менаџментот да спроведе 
извесни текови на дејствија во однос на одре-
деното средство или обврска. 

 
4. Различни рамки за финансиско известување 

можат да бараат извесни конкретни мерења и 
обелоденувања според објективната вредност 
во финансиските извештаи и ги пропишуваат 
или дозволуваат со различни степени. Рамки-
те за финансиско известување можат да: 
•  Пропишуваат барања за мерење, презен-

тирање и обелоденување за извесни ин-
формации вклучени во финансиските из-
вештаи или за информации обелоденети 
во белешките кон финансиските извештаи 
или презентирани како дополнителни ин-
формации; 

•  Дозволуваат извесни мерења со користе-
ње на објективната вредност по избор на 
ентитетот или само кога се исполнети из-
весни критериуми; 

•  Пропишуваат одредена метода за опреде-
лување на објективната вредност, на при-
мер, преку користење на независна про-
ценка или одредени начини на користење 
на дисконтираните парични текови; 



•  Дозволуваат избор на метода за опреде-
лување на објективната вредност од не-
колку алтернативни методи (критериумите 
за избор можат, но не мораат да бидат да-
дени со рамката за финансиско известу-
вање); или 

•  Не даваат упатство за мерењата според 
објективната вредност или обелоденува-
њата на објективната вредност освен што 
нивното користење е очигледно преку 
обичај или практика, на пример, практика 
во дејноста. 

 
5. Некои рамки за финансиско известување 

претпоставуваат дека објективната вредност 
може да биде измерена веродостојно за 
средствата или обврските како предуслов за 
тоа или да се бараат или да се дозволат ме-
рења или обелоденувања според објективна-
та вредност. Во некои сличаи, оваа препоста-
вка може да биде надмината кога дадено 
средство или обврска нема котирана пазарна 
цена на активен пазар, а за коешто другите 
методи за разумна проценка на објективната 
вредност се јасно несоодветни или неизвод-
ливи.  

 
6. Некои рамки за финансиско известување ба-

раат извесни конкретни корекции или модифи-
кации на информациите за вреднувањето, или 
други разгледувања кои се единствени за 
одредено средство или обврска. На пример, 
сметководството за вложувањата во недвиж-
ности може да бара да бидат направени ко-
рекции на проценетата пазарна вредност, ка-
ко што се корекциите за проценетите заклучни 
трошоци на продажбата, корекциите поврзани 
со состојбата и местоположбата на недвижно-
ста и други прашања. На сличен начин, докол-
ку пазарот за одредено средство не е активен 
пазар, објавените ценовни котации можеби ќе 
треба да бидат корегирани или модифицира-
ни за да се дојде до попогодно мерило за об-
јективната вредност. На пример, котираните 
пазарни цени можат да не бидат индикативни 
за објективната вредност доколку постои ре-
тка активност на пазарот, пазарот не е добро 
воспоставен или се тргува со мали обеми на 
единици во однос на збирниот број на едини-
ци за тргување коишто постојат. Според тоа, 
ваквите пазарни цени може ќе треба да се ко-
регираат или модифицираат. За да се напра-
ват ваквите корекции или модификации, мо-
жат да бидат потребни алтернативни извори 
на пазарни информации. 

 
Преовладување на мерењата според обје-
ктивната вредност  
 
7. Мерењата и обелоденувањата засновани на 

објективната вредност почнуваат сé повеќе да 
преовладуваат во рамките за финансиско из-
вестување. Објективните вредности можат да 
се јават во, и да влијаат врз определувањето 
на, финансиските извештаи на извесен број 

на начини, вклучувајќи го и мерењето според 
објективната вредност на следното: 
•  Одредени средства или обврски, како што 

се пазарните хартии од вредност или об-
врските за подмирување на облигација 
според финансиски инструмент, рутински 
или периодично ,,означено-според-пазар-
ната‘‘. 

•  Одредени компоненти на главнината, на 
пример кај сметководството за признава-
ње, мерење и презентирање на извесни 
финансиски инструменти со сопственички 
карактеристики, како што е обврзница ко-
јашто имателот може да ја конвертира во 
обични акции на издавачот. 

•  Одредени средства или обврски стекнати 
во деловна комбинација. На пример, по-
четното определување на гудвилот кој 
произлегува од купувањето на даден ен-
титет во деловна комбинација вообичаено 
е засновано на мерење според објектив-
ната вредност на стекнатите средства и 
обврски кои можат да се идентификуваат 
и објективната вредност на дадениот на-
доместок. 

•  Одредени средства или обврски корегира-
ни на објективната вредност на еднократ-
на основа. Некои рамки за финансиско из-
вестување можат да бараат користење на 
мерење според објективната вредност за 
да се квантифицира корекцијата на даде-
но средство или група на средства како 
дел од определувањето на оштетувањето 
на средството, на пример, тест на оштету-
вање на гудвилот стекнат во деловна ком-
бинација врз основа на објективната вред-
ност на даден дефиниран оперативен ен-
титет или известувачка единица, чијашто 
вредност потоа се распределува на група-
та на средствата и обврските на ентитетот 
или единицата за да се изведе имплицит-
ниот гудвил кој се споредува со евиденти-
раниот гудвил.  

•  Збирови на средства и обврски. Во некои 
околности, мерењето на дадена класа или 
група на средства или обврски бара соби-
рање на објективните вредности на некои 
од поединечните средства или обврски во 
таквата класа или група. На пример, спо-
ред рамката за финансиско известување 
на даден ентитет, мерењето на разнолич-
но кредитно портфолио може да биде 
определено врз основа на објективната 
вредност на некои категории на заеми ко-
ишто го сочинуваат портфолиото. 

•  Трансакции коишто вклучуваат размена 
на средства помеѓу независни странки без 
монетарен надоместок. На пример, немо-
нетарна размена на постројки во различни 
деловни линии. 

•  Информации обелоденети во белешките 
кон финансиските извештаи или презенти-
рани како дополнителни информации, но 
непризнаени во финансиските извештаи.  
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Меѓународниот стандард за ревизија (МСР) 550, 
Поврзани странки, треба да се чита во контекст 
на Предговорот на Меѓународните стандарди за 
контрола на квалитетот, ревизија, уверување и 
поврзани услуги, којшто ја определува примената 
и важењето на МСР.  
 
 
Вовед 
 
1. Целта на овој меѓународен стандард за реви-

зија (МСР) е да воспостави стандарди и да 
обезбеди упатство за одговорностите на реви-
зорот и ревизорските постапки во врска со по-
врзаните странки и трансакциите со ваквите 
странки без оглед на тоа дали Меѓународниот 
сметководствен стандард (МСС) 24, Обелоде-
нувања за поврзани странки, или слични ба-
рања, се дел од применливата рамка за фи-
нансиско известување. 

 
2. Ревизорот треба да изврши ревизорски по-

стапки дизајнирани за прибавување на до-
статни соодветни ревизорски докази во вр-
ска со идентификувањето и обелоденува-
њето од страна на менаџментот на поврза-
ните странки и ефектот на трансакциите со 
поврзаните странки кои се материјални за 
финансиските извештаи. Меѓутоа, не може 
да се очекува ревизијата да ги открие сите 
трансакции со поврзани странки.  

 
3. Како што е укажано во МСР 200, Цели и оп-

шти принципи кои управуваат со ревизијата 
на финансиските извештаи, во извесни окол-

                                                      
 
* МСР 315, ‘‘Разбирање за ентитетот и неговото опкружува-
ње и проценка на ризиците од материјално погрешно прика-
жување‘‘, МСР 330, ‘‘Постапките на ревизорот како одговор 
на проценетите ризици‘‘ и МСР 500, ‘‘Ревизорски докази‘‘ 
доведоа до согласни измени и дополнувања во МСР 550. 
Овие согласни измени и дополнувања стапуваат во сила за 
ревизиите на финансиските извештаи за периодите кои 
почнуваат на или по 15 декември 2004 година и се инкорпо-
рирани во текстот на МСР 550.  

ности постојат ограничувања коишто можат да 
влијаат врз убедливоста на ревизорските до-
кази кои се расположиви за извлекување на 
заклучоци за одредени тврдења во финанси-
ските извештаи. Поради степенот на неизвес-
ност поврзан со тврдењата во однос на комп-
летноста на поврзаните странки, ревизорските 
постапки кои се идентификувани во овој МСР 
ќе обезбедат достатни соодветни ревизорски 
докази во однос на тие тврдења во отсуство 
на каква било околност за којашто ревизорот 
идентификувал дека:  
(а) Го зголемува ризикот од материјално по-

грешно прикажување над оној кој вообича-
ено би се очекувал; или 

(б) Укажува дека се случило материјално по-
грешно прикажување во врска со поврза-
ните странки. 

Кога постои каква било индикација дека по-
стојат такви околности, ревизорот треба да 
изврши  модифицирани, опширни или до-
полнителни ревизорски постапки како што 
се соодветни во околностите. 

 
4. Дефинициите во врска со поврзаните странки 

се дадени во МСС 24 и се усвоени за целите 
на овој МСР1. 

 

                                                      
 
1 Дефинициите за поврзана странка и трансакции со повр-
зани странки од МСС 24, Обелоденувања за поврзани 
странки, се следните: 
Поврзана странка - странките се сметаат за поврзани за 
ентитетот доколку: 
(а) Директно или индиректно преку еден или повеќе посред-
ници, странката: 

(i) ја контролира, е под контрола на, или под заед-
нижка контрола со, ентитетот (ова вклучува ма-
тични претпријатија, подружници и соподружни-
ци); 

(ii) има учество во ентитетот којшти и дава значајно 
влијание врз ентитетот; или 

(iii) има заедничка контрола врз ентитетот;  
(б) Странката е придружено претпријатие (како што е дефи-
нирано во МСС 28,‘‘Вложувања во придруќени претпријати-
ја‘‘) на ентитетот; 
(в) Странката е заедничко вложување во коешто ентитетот 
е учесник (види МСС 31,‘‘Учества во заеднички вложувања); 
(г) Странката е член на клучниот менаџерски персонал на 
ентитетот или на неговото матично претпријатие; 
(д) Странката е близок член на семејството на кој било пое-
динец на којшто се однесуваат (а) или (г); 
(ѓ) Странката е ентитет којшто е контролиран, под заеднич-
ка контрола или значајно влијание на, или за којшто значај-
ната гласачка моќ во таков ентитет е кај, директно или ин-
директно, кој било поединец на кој се однесуваат (г) или (ѓ); 
или 
(е) Странката е план за користи по престанок на вработува-
њето во корист на вработените на ентитетот, или на кој би-
ло ентитет којшто е поврзана странка на ентитетот.  

Трансакции со поврзани странки - пренесување на ресур-
си, услуги или обврски помеѓу поврзани странки, без оглед 
на тоа дали се пресметува цена. 



5. Менаџментот е одговорен за идентификува-
њето и обелоденувањето на поврзаните 
странки и трансакциите со ваквите странки. 
Оваа одговорност бара менаџментот да имп-
лементира соодветна интерна контрола за да 
обезбеди дека трансакциите со поврзаните 
странки се соодветно идентификувани во ин-
формациониот систем и обелоденети во фи-
нансиските извештаи.  

 
6. Ревизорот треба да има доволно разбирање 

за ентитетот и неговото опкружување за да 
овозможи идентификација на настаните, 
трансакциите и практиките коишто можат да 
резултираат во ризик од материјално погреш-
но прикажување во врска со поврзаните 
странки трансакции со такви странки. Додека 
постоењето на поврзаните странки и трансак-
циите помеѓу вакви странки се сметаат за воо-
бичаени карактеристики на деловното работе-
ње, ревизорот треба да биде свесен за нив 
бидејќи: 
(а) Применливата рамка за финансиско изве-

стување може да бара обелоденување на 
извесни односи и трансакции помеѓу повр-
зани странки во финансиските извештаи, 
како што се оние кои ги бара МСС 24; 

(б) Постоењето на поврзани странки или 
трансакции со поврзани странки може да 
влијае врз финансиските извештаи. На 
пример, врз даночната обврска и расход 
на ентитетот може да влијаат даночните 
закони во различни јурисдикции коишто 
бараат посебно разгледување кога посто-
јат поврзани странки; 

(в) Изворот на ревизорските докази влијае 
врз проценката на нивната веродостојност 
од страна на ревизорот. Вообичаено пого-
лем степен на потпирање може да биде 
ставен на ревизорските докази кои се до-
биени или создадени од страна на непо-
врзани трети странки; и 

(г) Дадена трансакција со поврзана странка 
може да биде мотивирана од разгледува-
ња коишто не се вообичаени деловни 
разгледувања, на пример, делење на до-
бивката, па дури и измама. 

 
Постоење и обелоденување на поврзани 
странки 
 
7. Ревизорот треба да ги провери информа-

циите обезбедени од страна на оние кои се 
одговорни за управувањето и менаџментот 
со кои се идентификуваат имињата на сите 
познати поврзани странки и треба да ги из-
врши следните ревизорски постапки во вр-
ска со комплетноста на овие информации: 
(а) Проверка на работните документи од 

претходната година за имиња на позна-
ти поврзани странки; 

(б) Проверка на постапките на ентитетот за 
идентификување на поврзани странки; 

(в) Распрашување за поврзаноста на оние 
кои се одговорни за управувањето и 
службените лица со други ентитети; 

(г) Проверка на евиденцијата за акционе-
рите за да се определат имињата на 
главните акционери или, доколку е со-
одветно, добивање на список на глав-
ните акционери од регистарот на ак-
ции; 

(д) Проверка на записниците од состано-
ците на акционерите и одборот на ди-
ректори и други релевантни законски 
записи како што е регистарот на учес-
тва на директорите; 

(ѓ) Распрашување на другите ревизори те-
ковно инволвирани во ревизијата, или 
претходните ревизори, во врска со 
нивното познавање на дополнителни 
поврзани странки; и 

(е) Проверка на даночните биланси на ен-
титетот и други информации обезбеде-
ни на регулативните агенции.  

Доколку, според расудувањето на ревизо-
рот, ризикот од тоа да значајни поврзани 
странки останат неоткриени е низок, овие 
постапки можат да се модифицираат на со-
одветен начин.  

 
8. Кога применливата рамка за финансиско 

известување бара обелоденување на одно-
си со поврзани странки, ревизорот треба 
да биде задоволен дека обелоденувањето 
е соодветно. 

 
Трансакции со поврзани странки  
 
9. Ревизорот треба да ги провери информа-

циите обезбедени од страна на оние кои се 
одговорни за управувањето и менаџментот 
со кои се идентификуваат трансакциите со 
поврзаните странки и треба да биде прет-
пазлив за други материјални трансакции со 
поврзани странки.  

 
10. Кога стекнува разбирање за интерната кон-

трола на ентитетот, ревизорот треба да ја 
разгледа соодветноста на контролните 
активности над овластувањето и евиденти-
рањето на трансакциите со поврзаните 
странки.  

 
11. Во текот на извршувањето на ревизијата, ре-

визорот треба да биде претпазлив за трансак-
ции коишто изгледаат невообичаени во окол-
ностите и можат да укажат на постоење на 
претходно неидентификувани поврзани стран-
ки. Примерите можат да го вклучат следното: 
•  Трансакции коишто имаат абнормални ус-

лови за тргување, како што се невообича-
ени цени, каматни стапки, гаранции и ус-
лови за отплаќање. 

•  Трансакции на коишто им недостасува 
очигледна логична деловна причина за 
нивното случување. 



•  Трансакции кај коишто суштината се раз-
ликува од формата. 

•  Трансакции кои се обработени на невоо-
бичаен начин. 

•  Висок обем или значајни трансакции со 
извесни купувачи или добавувачи во спо-
редба со другите. 

•  Неевидентирани трансакции како што е 
примање или обезбедување на менаџер-
ски услуги без надоместок. 

 
12. Во текот на извршувањето на ревизијата, ре-

визорот спроведува ревизорски постапки кои-
што можат да го идентификуваат постоењето 
на трансакции со поврзани странки. Примери-
те го вклучуваат следното: 
•  Извршување на детални тестови на транс-

акции и салда. 
•  Проверување на записниците од состано-

ците на акционерите и оние кои се одго-
ворни за управувањето. 

•  Проверување на сметководствената еви-
денција за големи или невообичаени 
трансакции или салда, обрнувајќи особено 
внимание на трансакциите признаени на 
или блиску до крајот на известувачкиот 
период. 

•  Проверување на конфирмациите на поба-
рувањата и обврските по заеми и конфир-
мациите од банките. Ваквата проверка мо-
же да укаже на гарантен однос и други 
трансакции со поврзани странки.  

•  Проверување на вложувачките трансак-
ции, на пример, купување или продажба 
на сопственичко учество во заедничко 
вложување или друг ентитет. 

 
Испитување на идентификувани трансакции со 
поврзани странки 
 
13. Кога ги испитува идентификуваните транс-

акции со поврзани странки, ревизорот тре-
ба да прибави достатни соодветни реви-
зорски докази за тоа дали овие трансакции 
се правилно евидентирани и обелоденети.  

 
14. Со оглед на природата на односите помеѓу по-

врзаните странки, ревизорските докази за да-
дена трансакција со поврзана странка можат 
да бидат ограничени, на пример, во врска со 
постоењето на залихите чувани од страна на 
поврзана странка на консигнација или упат-
ство од матичното претпријатие на подружни-
цата да евидентира расход за тантиеми. По-
ради ограничената достапност на соодветни 
ревизорски докази за ваквите трансакции, ре-
визорот треба да размисли за извршување на 
ревизорски постапки како што се: 
•  Конфирмирање на условите и износот на 

трансакцијата со поврзаната странка. 
•  Инспекција на доказите кои ги поседува 

поврзаната странка. 

•  Конфирмирање или дискутирање за ин-
формации со лица поврзани со трансакци-
јата, како што се банките, адвокатите, га-
рантите и застапниците. 

 
Изјави на менаџментот 
 
15. Ревизорот треба да добие пишана изјава 

од менаџментот во врска со: 
(а) Комплетноста на информациите кои се 

обезбедени во врска со идентификува-
њето на поврзаните странки; и 

(б) Соодветноста на обелоденувањата за 
поврзаните странки во финансиските 
извештаи. 

 
Ревизорски заклучоци и известување 
 
16. Доколку ревизорот не е во состојба да при-

бави достатни соодветни ревизорски дока-
зи во врска со поврзаните странки и транс-
акциите со ваквите странки или заклучи 
дека нивното обелоденување во финанси-
ските извештаи не е соодветно, ревизорот 
треба да го модифицира ревизорскиот из-
вештај на соодветен начин. 

 
Перспектива на јавниот сектор 
 
1. Кога ги применуваат ревизорските принципи 

од овој МСР, ревизорите мора да се повика-
ат на законските барања коишто се примен-
ливи на ентитетите и вработените во јав-
ниот сектор во врска со трансакциите со 
поврзаните странки. Ваквите закони можат 
да им забранат на ентитетите и вработе-
ните да склучуваат трансакции со поврзани 
странки. Исто така, може да постои и бара-
ње за вработените во јавниот сектор да ги 
пријават нивните учества во ентитетите 
со коишто имаат односи на професионална 
или комерцијална основа. Кога постојат ва-
кви законски барања, ревизорските постапки 
треба да бидат проширени на откривање 
случаи на неусогласеност со овие барања. 

 
2. Иако Меѓународното упатство за јавниот 

сектор 1, ‘‘Финансиско известување од 
страна на државни деловни претпријатија‘‘, 
укажува дека Меѓународните сметководс-
твени страндарди (МСС) се применуваат на 
деловните претпријатија во јавниот се-
ктор, МСС 24, ‘‘Обелоденувања за поврзани 
странки‘‘, не бара трансакциите помеѓу 
претпријатијата под државна контрола да 
бидат обелоденети. Дефинициите за повр-
заните странки вклучени во МСС 24 и овој 
МСР не ги покриваат сите околности реле-
вантни за ентитетите во јавниот сектор. 
На пример, не се дискутира за статусот, за 
целите на примена на овој МСР, на односите 
помеѓу министрите и министерствата, и 
министерствата и органите на власта или 
владините агенции.  



МЕЃУНАРОДЕН СТАНДАРД ЗА РЕВИЗИЈА 560 
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Меѓународниот стандард за ревизија (МСР) 560, 
Последователни настани, треба да се чита во 
контекст на Предговорот на Меѓународните 
стандарди за контрола на квалитетот, ревизи-
ја, уверување и поврзани услуги, којшто ја опреде-
лува примената и важењето на МСР.  
 
 
Вовед 
 
1. Целта на овој меѓународен стандард за реви-

зија (МСР) е да воспостави стандарди и да 
обезбеди упатство за одговорноста на ревизо-
рот во однос на последователните настани. 
Во овој МСР, поимот ,,последователни наста-
ни‘‘ се користи за да се посочи како на наста-
ни кои се случуваат помеѓу крајот на периодот 
и датумот на ревизорскиот извештај, така и на 
фактите откриени по датумот на ревизорскиот 
извештај. 

 
2. Ревизорот треба да го разгледа ефектот на 

последователните настани врз финанси-
ските извештаи и врз ревизорскиот изве-
штај.  

 
3. Меѓународниот сметководствен стандард 10, 

Непредвидени настани и настани кои се слу-
чиле по датумот на сочинувањето на билан-

                                                      
∗ МСР 315, ‘‘Разбирање за ентитетот и неговото опкружува-
ње и проценка на ризиците од материјално погрешно прика-
жување‘‘, МСР 330, ‘‘Постапките на ревизорот како одговор 
на проценетите ризици‘‘, и МСР 500, ‘‘Ревизорски докази‘‘ 
доведоа до согласни измени и дополнувања на МСР 560. 
Согласните измени и дополнувања стапија во сила за реви-
зии на финансиски извештаи за периодите кои почнуваат 
на или по 15 декември 2004 година и се вклучени во текстот 
на МСР 560. 
МСР 700 (ревидиран), ‘‘Извештајот на независниот ревизор 
за потполн комплет на финансиски извештаи со општа на-
мена‘‘ исто така доведе до согласни измени и дополнувања 
на МСР 560. Овие измени и дополнувања стапуваат во си-
ла за ревизорските извештаи кои се со датум на или по 31 
декември 2006 година и се означени во Додатокот на овој 
МСР.  

сот на состојбата1, се однесува на третма-
нот на настаните, како поволни, така и непо-
волни, кои се случуваат по крајот на периодот 
во финансиските извештаи и идентификува 
два вида на настани:  
(a) Оние кои обезбедуваат понатамошни до-

кази за услови коишто постоеле на крајот 
на периодот; и 

(б) Оние кои укажуваат на услови коишто се 
јавиле по крајот на периодот. 
 
Настани кои се случуваат до датумот на реви-
зорскиот извештај 
 
4. Ревизорот треба да изврши ревизорски по-

стапки кои се обликувани за прибавување 
на достатни соодветни ревизорски докази 
дека се идентификувани сите настани сé 
до датумот на ревизорскиот извештај кои-
што можат да бараат корегирање на, или 
обелоденување во, финансиските изве-
штаи.  Овие постапки се надополнување на 
постапките коишто можат да се применуваат 
на одредени трансакции кои се случуваат по 
крајот на периодот за добивање на ревизор-
ски докази за салдата на сметките заклучно со 
крајот на периодот, на пример, тестирање на 
временскиот пресек на залихите и плаќањата 
на доверителите. Меѓутоа, од ревизорот не се 
очекува да спроведува континуирана провер-
ка на сите прашања за коишто претходно при-
менетите ревизорски постапки имаат обезбе-
дено задоволителни заклучоци.  

5. Ревизорските постапки за идентификување на 
настани коишто можат да бараат корегирање 
на, или обелоденување во, финансиските из-
вештаи треба да се извршат што е можно поб-
лиску до датумот на ревизорскиот извештај. 
Таквите ревизорски постапки ја земаат пред-
вид проценката на ризикот од страна на реви-
зорот и вообичаено го вклучуваат следното: 
•  Проверување на постапките коишто ме-

наџментот ги воспоставил за да обезбеди 
дека се идентификувани последователни-
те настани. 

•  Читање на записниците од состаноците на 
акционерите, оние кои се одговорни за 
управувањето, вклучувајќи и основани ко-
митети како што се релевантните извршни 
одбори и одборот за ревизија, кои се одр-
жани по крајот на периодот и распрашува-
ње за прашања за кои е дискутирано на 
состаноците за коишто сеуште не се до-
стапни записници. 

•  Читање на последните достапни меѓупе-
риодски финансиски извештаи на ентите-
тот и, доколку се смета за потребно и со-
одветно, буџети, прогнози на парични те-
кови и други поврзани извештаи на менаџ-
ментот. 

•  Распрашување, или проширување на 
претходните усмени или пишани распра-
шувања, на адвокатите на ентитетот во 

                                                      
1 Точка 3 беше заснована на МСС 10, ‘‘Непредвидени на-
стани и настани кои се случиле по датумот на сочинување-
то на билансот на состојбата‘‘, кој сега е заменет. МСС 10, 
‘‘Настани по датумот на билансот на состојба‘‘, објавен на 
17 декември 2003 година, кој е применлив за годишните 
периоди кои почнуваат на или по 1 јануари 2005 година, ги 
идентификува видовите на настани како што следува: 
(а) Оние кои обезбедуваат докази за услови кои постоеле 
на датумот на билансот на состојба (настани по датумот на 
билансот на состојба за кои се врши корекција); и 
(б) Оние кои укажуваат на услови кои настанале по датумот 
на билансот на состојба ( настани по датумот на билансот 
на состојба за кои не се врши корекција). 



врска со судски спорови и тужбени бара-
ња. 

•  Распрашување на менаџментот за тоа да-
ли се случиле какви било последователни 
настани коишто можат да влијаат врз фи-
нансиските извештаи. Примери за распра-
шувања на менаџментот за одредени пра-
шања се: 
o Тековниот статус на ставките кои 

биле евидентирани врз основа на 
прелиминарни или неубедливи по-
датоци. 

o Дали се склучени нови обврзувања, 
позајмици или гаранции. 

o Дали се случиле или се планирани 
продажби или стекнувања на средс-
тва. 

o Дали е направено или се планира 
емисија на нови акции или неосигу-
рени обврзници или договор за спо-
јување или ликвидирање. 

o Дали какви било средства биле при-
своени од страна на државата или 
уништени, на пример, со пожар или 
поплава. 

o Дали имало какви било случувања 
во врска со ризични подрачја и не-
извесности. 

o Дали биле направени или се пред-
видени какви било невообичаени 
сметководствени корекции. 

o Дали се случиле или веројатно ќе се 
случат какви било настани коишто 
ќе ја доведат во прашање соодвет-
носта на сметководствените полити-
ки кои се користени во финансиски-
те извештаи како што би бил случа-
јот, на пример, ако ваквите настани 
ја доведуваат во прашање валидно-
ста на претпоставката за континуи-
тет. 

6. Кога дадена компонента, како што е одделе-
ние, огранок или подружница, е ревидирана 
од страна на друг ревизор, ревизорот треба 
да ги разгледа постапките на другиот ревизор 
во врска со настаните по крајот на периодот и 
потребата да го информира другиот ревизор 
за планираниот датум на ревизорскиот изве-
штај. 

7. Кога ревизорот ќе стане свесен за настани 
коишто материјално влијаат врз финанси-
ските извештаи, ревизорот треба да разг-
леда дали ваквите настани се правилно 
евидентирани и адекватно обелоденети во 
финансиските извештаи.  

 
Факти откриени по датумот на ревизорскиот 
извештај но пред да бидат издадени финанси-
ските извештаи 
 
8. Ревизорот нема никаква одговорност да извр-

ши ревизорски постапки или да направи какви 
било распрашувања во врска со финансиски-
те извештаи по датумот на ревизорскиот изве-
штај. Во текот на периодот од датумот на ре-
визорскиот извештај до датумот на издавање 
на финансиските извештаи, одговорноста да 
го информира ревизорот за факти коишто мо-
жат да влијаат врз финансиските извештаи 
лежи кај менаџментот.  

9. Кога, по датумот на ревизорскиот извештај 
но пред издавањето на финансиските изве-
штаи, ревизорот ќе стане свесен за даден 
факт којшто може материјално да влијае 
врз финансиските извештаи, ревизорот 
треба да разгледа дали на финансиските 
извештаи им е потребна измена и дополну-
вање, треба да дискутира за ова прашање 

со менаџментот и треба да го преземе дејс-
твието кое е соодветно во околностите. 

10. Кога менаџментот ќе ги измени и дополни фи-
нансиските извештаи, ревизорот треба да ги 
спроведе ревизорските постапки коишто се 
потребни во околностите и треба да му обез-
беди на менаџментот нов извештај за измене-
тите и дополнетите финансиски извештаи. Но-
виот ревизорски извештај треба да носи датум 
којшто не му претходи на датумот кога се пот-
пишани или одобрени изменетите и дополне-
тите финансиски извештаи и, следствено, ре-
визорските постапки посочени во точките 4 и 5 
треба да бидат продолжени до датумот на но-
виот ревизорски извештај. 

11. Кога менаџментот нема да ги измени и до-
полни финансиските извештаи во околно-
сти каде што ревизорот верува дека тие 
треба да бидат изменети и дополнети, а ре-
визорскиот извештај не му бил предаден 
на ентитетот, ревизорот треба да изрази 
мислење со резерва или неповолно мисле-
ње. 

12. Кога ревизорскиот извештај му бил предаден 
на ентитетот, ревизорот треба да ги извести 
оние лица кои се одговорни за управувањето 
со ентитетот да не ги издадат финансиските 
извештаи и ревизорскиот извештај за истите 
на трети странки. Ако последователно се из-
дадат финансиските извештаи, ревизорот тре-
ба да преземе дејствие да го спречи потпира-
њето на ревизорскиот извештај. Преземеното 
дејствие ќе зависи од законските права и об-
врски на ревизорот и препораките на адвока-
тот на ревизорот. 

 
Факти откриени по издавањето на финансиски-
те извештаи 
 
13. Откако ќе бидат издадени финансиските изве-

штаи, ревизорот нема обврска да прави какви 
било распрашувања во врска со ваквите фи-
нансиски извештаи.  

 
14. Кога, откако ќе бидат издадени финанси-

ските извештаи, ревизорот ќе стане свесен 
за даден факт којшто постоел на датумот 
на ревизорскиот извештај и којшто, докол-
ку бил познат на тој датум, можел да пре-
дизвика ревизорот да го модифицира ре-
визорскиот извештај, ревизорот треба да 
разгледа дали финансиските извештаи тре-
ба да се преработат, треба да дискутира за 
ова прашање со менаџментот и треба да го 
преземе дејствието кое е соодветно во 
околностите. 

 
15. Кога менаџментот ќе ги преработи финанси-

ските извештаи, ревизорот треба да ги спро-
веде ревизорските постапки коишто се по-
требни во околностите, треба да ги провери 
чекорите преземени од страна на менаџмен-
тот за да обезбеди дека секој кој ги примил 
претходно издадените финансиски извештаи 
заедно со ревизорскиот извештај за истите е 
информиран за ситуацијата и треба да издаде 
нов извештај за преработените финансиски 
извештаи. 

 
16. Новиот ревизорски извештај треба да вклу-

чува пасус за нагласување на прашање кој 
се повикува на белешка кон финансиските 
извештаи каде што поопширно се дискути-
ра за причините за преработката на прет-
ходно издадените финансиски извештаи и 
на претходниот извештај издаден од стра-
на на ревизорот. Новиот ревизорски изве-
штај не треба да носи датум кој му претходи 



на датумот кога се одобрени преработените 
финансиски извештаи и, следствено, ревизор-
ските постапки посочени во точките 4 и 5 воо-
бичаено треба да бидат продолжени до дату-
мот на новиот ревизорски извештај. Локална-
та регулатива на некои земји му дозволува на 
ревизорот да ги ограничи ревизорските по-
стапки во однос на преработените финанси-
ски извештаи на ефектите на последовател-
ниот настан којшто ја наметнал потребата од 
преработката. Во вакви случаи, новиот реви-
зорски извештај треба да содржи изјава за тој 
ефект.  

 
17. Кога менаџментот нема да ги преземе потреб-

ните чекори за да обезбеди дека секој кој ги 
примил претходно издадените финансиски из-
вештаи заедно со ревизорскиот извештај за 
истите е информиран за ситуацијата и нема 
да ги преработи финансиските извештаи во 
околности каде што ревизорот верува дека 
тие треба да се преработат, ревизорот треба 
да ги извести оние лица кои се одговорни за 
управувањето со ентитетот дека ревизорот ќе 
преземе дејствие за да го спречи идното пот-
пирање на ревизорскиот извештај. Преземе-
ното дејствие ќе зависи од законските права и 
обврски на ревизорот и препораките на адво-
катите на ревизорот. 

 
18. Може да не биде потребно да се преработат 

финансиските извештаи и да се издаде нов 
ревизорски извештај кога се наближува изда-
вањето на финансиските извештаи за следни-
от период, под услов во тие извештаи да би-
дат направени соодветни обелоденувања. 

 
Понуда на хартии од вредност на јавноста 
 
19. Во случаи коишто вклучуваат понуда на 

хартии од вредност на јавноста, ревизорот 
треба да ги разгледа сите правни и поврза-
ни барања применливи на ревизорот во 
сите јурисдикции во коишто се нудат хар-
тиите од вредност. На пример, ревизорот 
можеби ќе треба да изврши дополнителни ре-
визорски постапки до датумот на документот 
за финална понуда. Постапките вообичаено 
ќе вклучат вршење на ревизорските постапки 
коишто се посочени во точките 4 и 5 сé до да-
тумот на или блиску до ефективниот датум на 
документот за финална понуда и читање на 
документот за понуда за да се процени дали 
другите информации во документот за понуда 
се конзистентни со финансиските информа-
ции со коишто е поврзан ревизорот. 

 
Додаток 

 
Согласни измени и дополнувања на МСР 560 
како резултат на МСР 700 (ревидиран) – Стапу-
ва во сила за ревизорските извештаи кои се со 
датум на или по 31 декември 2006 година 
 
МСР 700 (ревидиран), ‘‘Извештајот на независни-
от ревизор за потполн комплет на финансиски из-
вештаи со општа намена‘‘ издаден во декмври 
2004 година доведе до согласни измени и допол-
нувања на МСР 560. МСР 700 (ревидиран) и сог-
ласните измени и дополнувања на МСР 560 стапу-
ваат во сила за ревизорските извештаи кои се со 
датум на или по 31 декември 2006 година. Соглас-
ните измени и дополнувања се означени подолу. 
 
Вовед 
 
1. Целта на овој меѓународен стандард за реви-

зија (МСР) е да воспостави стандарди и да 

обезбеди упатство за одговорноста на ревизо-
рот во однос на последователните настани. 
Во овој МСР, поимот ,,последователни наста-
ни‘‘ се користи за да се посочи како на наста-
ни кои се случуваат помеѓу крајот на периодот 
датумот на финансиските извештаи и датумот 
на ревизорскиот извештај, така и на фактите 
откриени по датумот на ревизорскиот изве-
штај. 

 
2. Ревизорот треба да го разгледа ефектот на 

последователните настани врз финанси-
ските извештаи и врз ревизорскиот изве-
штај.  

 
3. Меѓународниот сметководствен стандард 

(МСС) 10, Неизвесности и настани кои се 
случуваат по датумот на билансот на со-
стојба ‘‘Настани по датумот на билансот на 
состојба‘‘ се однесува на третманот на наста-
ните во финансиските извештаи, како повол-
ни, така и неповолни, кои се случуваат по кра-
јот на периодот  кои се случуваат помеѓу дату-
мот на финансиските извештаи (во МСС се 
нарекува ‘‘датумот на билансот на состојба‘‘) и 
датумот кога финансиските извештаи се одо-
брени за издавање и идентификува два вида 
на настани:  
(а) Оние кои обезбедуваат понатамошни до-

кази за услови коишто постоеле на крајот 
на периодот датумот на финансиските из-
вештаи; и 

(б) Оние кои укажуваат на услови коишто се 
јавиле по крајот на периодот по датумот 
на финансиските извештаи. 

 
Дефиниции 
 
4. Следните термини го имаат значењето 
наведено подолу: 

 
(а) ‘‘Датум на финансиските извештаи‘‘ е 

датумот на крајот на последниот пери-
од опфатен со финансиските изве-
штаи, којшто вообичаено е датумот на 
најскорешниот биланс на состојба во 
финансиските извештаи кои се пред-
мет на ревизија. 

 
(б) ‘‘Датум на одобрување на финанси-

ските извештаи‘‘ е датумот на кој ли-
цата со признаено овластување твр-
дат дека го подготвиле потполниот 
комплет на финансиски извештаи, 
вклучувајќи ги и релевантните беле-
шки, и дека земале одговорност за 
истите. Во некои законодавства, зако-
нот или регулативата ги идентифику-
ва поединците или телата (на пример, 
директорите) кои се одговорни за до-
несување заклучок дека бил подго-
твен потполн комплет на финансиски 
извештаи и го специфицира потребни-
от процес на одобрување. Во други 
законодавства, процесот на одобрува-
ње не е пропишан со закон или регу-
латива и ентитетот ги следи своите 
сопствени постапки во подготвување-
то и финализирањето на своите фи-
нансиски извештаи од аспект на свои-
те структури на менаџментот и упра-
вувањето. Во некои законодавства, се 
бара финално одобрување на финан-
сиските извештаи од страна на акцио-
нерите пред финансиските извештаи 
да бидат јавно издадени. Во ваквите 
законодавства, финалното одобрува-
ње од страна на акционерите не е не-



опходно за ревизорот да донесе зак-
лучок дека биле прибавени достатни 
соодветни ревизорски докази. Дату-
мот на одобрување на финансиските 
извештаи за целите на МСР е пора-
нешниот датум на кој оние со призна-
ено овластување утврдуваат дека бил 
подготвен потполн комплет на финан-
сиски извештаи. 

(в) ‘‘Датум на ревизорскиот извештај‘‘ е 
датумот одбран од страна на ревизо-
рот за датирање на извештајот за фи-
нансиските извештаи. Ревизорскиот 
извештај не се датира порано од дату-
мот на којшто ревизорот прибавил до-
статни соодветни ревизорски докази 
врз коишто ќе го заснова мислењето 
за финансиските извештаи2. Достат-
ните соодветни ревизорски докази 
вклучуваат докази дека потполниот 
комплет на финансиски извештаи на 
ентитетот е подготвен и дека оние со 
признаеното овластување тврдат дека 
преземале одговорност за истите. 

(г) ‘‘Датум на издавање на финансиските 
извештаи‘‘ е датумот на кој ревизор-
скиот извештај и финансиските изве-
штаи кои се предмет на ревизија се 
ставени на располагање на трети 
странки, којшто може да биде, во мно-
гу околности, датумот на кој истите се 
поднесени кај регулаторно тело. 

 
Настани кои се случуваат до датумот на реви-
зорскиот извештај 
 
5. Ревизорот треба да изврши ревизорски по-

стапки кои се обликувани за прибавување 
на достатни соодветни ревизорски докази 
дека се идентификувани сите настани сé 
до датумот на ревизорскиот извештај кои-
што можат да бараат корегирање на, или 
обелоденување во, финансиските изве-
штаи.  Овие постапки се надополнување на 
постапките коишто можат да се применуваат 
на одредени трансакции кои се случуваат по 
крајот на периодот датумот на финансиските 
извештаи за добивање на ревизорски докази 
за салдата на сметките заклучно со крајот на 
периодот датумот на финансиските извештаи, 
на пример, тестирање на временскиот пресек 
на залихите и плаќањата на доверителите. 
Меѓутоа, од ревизорот не се очекува да спро-
ведува континуирана проверка на сите праша-
ња за коишто претходно применетите реви-
зорски постапки имаат обезбедено задоволи-
телни заклучоци.  

6. Постапките за идентификување на настани ко-
ишто можат да бараат корегирање на, или 
обелоденување во, финансиските извештаи 
треба да се извршат што е можно поблиску до 
датумот на ревизорскиот извештај и вообича-
ено го вклучуваат следното: 
•  Проверување на постапките коишто ме-

наџментот ги воспоставил за да обезбеди 
дека се идентификувани последователни-
те настани. 

•  Читање на записниците од состаноците на 
акционерите, оние кои се одговорни за 
управувањето, вклучувајќи и основани ко-
митети како што се релевантните извршни 
одбори и одборот за ревизија, кои се одр-

                                                      
2 Во ретки околности, законот или регулативата исто така го 
идентификуваат и моментот во процесот на известувањето 
за финансиските извештаи во којшто се очекува ревизијата 
да биде завршена. 

жани по крајот на периодот датумот на 
финансиските извештаи и распрашување 
за прашања за кои е дискутирано на со-
станоците за коишто сеуште не се достап-
ни записници. 

•  Читање на последните достапни меѓупе-
риодски финансиски извештаи на ентите-
тот и, доколку се смета за потребно и со-
одветно, буџети, прогнози на парични те-
кови и други поврзани извештаи на менаџ-
ментот.  

•  Распрашување, или проширување на 
претходните усмени или пишани распра-
шувања, на адвокатите на ентитетот во 
врска со судски спорови и тужбени бара-
ња. 

•  Распрашување на менаџментот за тоа да-
ли се случиле какви било последователни 
настани коишто можат да влијаат врз фи-
нансиските извештаи. Примери за распра-
шувања на менаџментот за одредени пра-
шања се: 
o Тековниот статус на ставките кои 

биле евидентирани врз основа на 
прелиминарни или неубедливи по-
датоци. 

o Дали се склучени нови обврзувања, 
позајмици или гаранции. 

o Дали се случиле или се планирани 
продажби или стекнувања на средс-
тва. 

o Дали е направено или се планира 
емисија на нови акции или неосигу-
рени обврзници или договор за спо-
јување или ликвидирање. 

o Дали какви било средства биле при-
своени од страна на државата или 
уништени, на пример, со пожар или 
поплава. 

o Дали имало какви било случувања 
во врска со ризични подрачја и не-
извесности. 

o Дали биле направени или се пред-
видени какви било невообичаени 
сметководствени корекции. 

o Дали се случиле или веројатно ќе се 
случат какви било настани коишто 
ќе ја доведат во прашање соодвет-
носта на сметководствените полити-
ки кои се користени во финансиски-
те извештаи како што би бил случа-
јот, на пример, ако ваквите настани 
ја доведуваат во прашање валидно-
ста на претпоставката за континуи-
тет. 

7. Кога дадена компонента, како што е одделе-
ние, огранок или подружница, е ревидирана 
од страна на друг ревизор, ревизорот треба 
да ги разгледа постапките на другиот ревизор 
во врска со настаните по крајот на периодот 
датумот на финансиските извештаи и потре-
бата да го информира другиот ревизор за пла-
нираниот датум на ревизорскиот извештај. 

8. Кога ревизорот ќе стане свесен за настани 
коишто материјално влијаат врз финанси-
ските извештаи, ревизорот треба да разг-
леда дали ваквите настани се правилно 
евидентирани и адекватно обелоденети во 
финансиските извештаи.  

 
Факти откриени по датумот на ревизорскиот 
извештај но пред да бидат датумот на кој се из-
дадени финансиските извештаи 
 
9. Ревизорот нема никаква одговорност да извр-

ши ревизорски постапки или да направи какви 
било распрашувања во врска со финансиски-
те извештаи по датумот на ревизорскиот изве-



штај. Во текот на периодот од датумот на ре-
визорскиот извештај до датумот на издавање 
на финансиските извештаи, одговорноста да 
го информира ревизорот за факти коишто мо-
жат да влијаат врз финансиските извештаи 
лежи кај менаџментот.  

10. Кога, по датумот на ревизорскиот извештај 
но пред датумот на издавањето на финан-
сиските извештаи, ревизорот ќе стане све-
сен за даден факт којшто може материјал-
но да влијае врз финансиските извештаи, 
ревизорот треба да разгледа дали на фи-
нансиските извештаи им е потребна измена 
и дополнување, треба да дискутира за ова 
прашање со менаџментот и треба да го 
преземе дејствието кое е соодветно во 
околностите. 

11. Кога менаџментот ќе ги измени и дополни фи-
нансиските извештаи, ревизорот треба да ги 
спроведе ревизорските постапки коишто се 
потребни во околностите и треба да му обез-
беди на менаџментот нов извештај за измене-
тите и дополнетите финансиски извештаи. Но-
виот ревизорски извештај треба да носи датум 
којшто не му претходи на датумот кога се пот-
пишани или одобрени изменетите и дополне-
тите финансиски извештаи на одобрување на 
изменетите и дополнети финансиски изве-
штаи и, следствено, ревизорските постапки 
посочени во точкаите 4 и 5 треба да бидат 
продолжени до датумот на новиот ревизорски 
извештај. 

12. Кога менаџментот нема да ги измени и до-
полни финансиските извештаи во околно-
сти каде што ревизорот верува дека тие 
треба да бидат изменети и дополнети а ре-
визорскиот извештај не му бил предаден 
на ентитетот, ревизорот треба да изрази 
мислење со резерва или неповолно мисле-
ње, како што е опишано во МСР 701, ‘‘Мо-
дификации на извештајот на независниот 
ревизор‘‘. 

13. Кога ревизорскиот извештај му бил предаден 
на ентитетот, ревизорот треба да ги извести 
оние лица кои се одговорни за управувањето 
со ентитетот да не ги издадат финансиските 
извештаи и ревизорскиот извештај за истите 
на трети странки. Ако последователно се из-
дадат финансиските извештаи, ревизорот тре-
ба да преземе дејствие да го спречи потпира-
њето на ревизорскиот извештај. Преземеното 
дејствие ќе зависи од законските права и об-
врски на ревизорот и препораките на адвока-
тот на ревизорот. 

 
Факти откриени по издавањето на финансиски-
те извештаи 
 
14. Откако ќе бидат издадени финансиските изве-

штаи, ревизорот нема обврска да прави какви 
било распрашувања во врска со ваквите фи-
нансиски извештаи.  

15. Кога, откако ќе бидат издадени финанси-
ските извештаи, ревизорот ќе стане свесен 
за даден факт којшто постоел на датумот 
на ревизорскиот извештај и којшто, докол-
ку бил познат на тој датум, можел да пре-
дизвика ревизорот да го модифицира ре-
визорскиот извештај, ревизорот треба да 
разгледа дали финансиските извештаи тре-
ба да се преработат, треба да дискутира за 
ова прашање со менаџментот и треба да го 
преземе дејствието кое е соодветно во 
околностите. 

16. Кога менаџментот ќе ги преработи финан-
сиските извештаи, ревизорот треба да ги 
спроведе ревизорските постапки коишто 
се потребни во околностите, треба да ги 

провери чекорите преземени од страна на 
менаџментот за да обезбеди дека секој кој 
ги примил претходно издадените финан-
сиски извештаи заедно со ревизорскиот 
извештај за истите е информиран за ситу-
ацијата и треба да издаде нов извештај за 
преработените финансиски извештаи. 

17. Новиот ревизорски извештај треба да вклу-
чува пасус за нагласување на прашање кој 
се повикува на белешка кон финансиските 
извештаи каде што поопширно се дискути-
ра за причините за преработката на прет-
ходно издадените финансиски извештаи и 
на претходниот извештај издаден од стра-
на на ревизорот. Новиот ревизорски изве-
штај не треба да носи датум кој му претходи 
на датумот кога се одобрени преработените 
финансиски извештаи на одобрување на пре-
работените финансиски извештаи и, следс-
твено, ревизорските постапки посочени во 
точкаите 4 и 5 вообичаено треба да бидат 
продолжени до датумот на новиот ревизорски 
извештај. Локалната регулатива на некои зем-
ји му дозволува на ревизорот да ги ограничи 
ревизорските постапки во однос на прерабо-
тените финансиски извештаи на ефектите на 
последователниот настан којшто ја наметнал 
потребата од преработката. Во вакви случаи, 
новиот ревизорски извештај треба да содржи 
изјава за тој ефект.  

18. Кога менаџментот нема да ги преземе потреб-
ните чекори за да обезбеди дека секој кој ги 
примил претходно издадените финансиски из-
вештаи заедно со ревизорскиот извештај за 
истите е информиран за ситуацијата и нема 
да ги преработи финансиските извештаи во 
околности каде што ревизорот верува дека 
тие треба да се преработат, ревизорот треба 
да ги извести оние лица кои се одговорни за 
управувањето со ентитетот дека ревизорот ќе 
преземе дејствие за да го спречи идното пот-
пирање на ревизорскиот извештај. Преземе-
ното дејствие ќе зависи од законските права и 
обврски на ревизорот и препораките на адво-
катите на ревизорот. 

19. Може да не биде потребно да се преработат 
финансиските извештаи и да се издаде нов 
ревизорски извештај кога се наближува изда-
вањето на финансиските извештаи за следни-
от период, под услов во тие извештаи да би-
дат направени соодветни обелоденувања. 

 
Понуда на хартии од вредност на јавноста 
 
20. Во случаи коишто вклучуваат понуда на 

хартии од вредност на јавноста, ревизорот 
треба да ги разгледа сите правни и поврза-
ни барања применливи на ревизорот во 
сите јурисдикции во коишто се нудат хар-
тиите од вредност. На пример, ревизорот 
можеби ќе треба да изврши дополнителни ре-
визорски постапки до датумот на документот 
за финална понуда. Постапките вообичаено 
ќе вклучат вршење на ревизорските постапки 
коишто се посочени во точките 4, 5 и 5 6 сé до 
датумот на или блиску до ефективниот датум 
на документот за финална понуда и читање 
на документот за понуда за да се процени да-
ли другите информации во документот за по-
нуда се конзистентни со финансиските инфор-
мации со коишто е поврзан ревизорот. 

Датум на стапување во сила3 
 
21. Овој МСР стапува во сила за ревизорски изве-

штаи кои се со датум на или по 31 декември 
2006 година. 

                                                      
3 Оригиналниот МСР немаше датум на стапување во сила. 
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Меѓународниот стандард за ревизија (МСР) 570, 
Континуитет, треба да се чита во контекст на 
Предговорот на Меѓународните стандарди за 
контрола на квалитетот, ревизија, уверување и 
поврзани услуги, којшто ја определува примената 
и важењето на МСР.  
 
 
Вовед 
 
1. Целта на овој меѓународен стандард за реви-

зија (МСР) е да воспостави стандарди и да 
обезбеди упатство за одговорноста на ревизо-
рот при ревизијата на финансиските извештаи 
во однос на претпоставката за континуитет ко-
јашто се користи при подготвувањето на фи-
нансиските извештаи, вклучувајќи го и разгле-
дувањето на проценката на менаџментот за 
способноста на ентитетот да продолжи како 
континуитет.  

 
2. Кога ги планира и извршува ревизорските 

постапки и при вреднувањето на резулта-
тите од истите, ревизорот треба да ја разг-
леда соодветноста на користењето на 
претпоставката за континуитет од страна 
на менаџментот при подготвувањето на 
финансиските извештаи.  

 
Одговорност на менаџментот 
 
3. Претпоставката за континуитет е фундамента-

лен принцип во подготвувањето на финанси-
ските извештаи. Според претпоставката за 
континуитет, ентитетот вообичаено се гледа 

                                                      
* МСР 315, ‘‘Разбирање за ентитетот и неговото опкружува-
ње и проценка на ризиците од материјално погрешно прика-
жување‘‘, МСР 330, ‘‘Постапките на ревизорот како одговор 
на проценетите ризици‘‘ и МСР 500, ‘‘Ревизорски докази‘‘ 
доведоа до согласни измени и дополнувања во МСР 570. 
Овие согласни измени и дополнувања стапуваат во сила за 
ревизиите на финансиските извештаи за периодите кои 
почнуваат на или по 15 декември 2004 година и се инкорпо-
рирани во текстот на МСР 570.  

како да продолжува со деловното работење 
во догледна иднина без намера или потреба 
од ликвидација, престанок на тргување или 
барање на заштита од доверителите во сог-
ласност со законите или прописите. Следстве-
но, средствата и обврските се евидентирани 
врз основата дека ентитетот ќе биде во со-
стојба да ги реализира своите средства и да 
ги подмири своите обврски во нормалниот тек 
на деловното работење. 

 
4. Некои рамки за финансиско известување со-

држат експлицитно барање1 за менаџментот 
да направи конкретна проценка на способно-
ста на ентитетот да продолжи како континуи-
тет, како и стандарди во врска со прашањата 
кои треба да бидат разгледани и обелодену-
вањата кои треба да бидат направени во вр-
ска со континуитетот. На пример, Меѓународ-
ниот сметководствен стандард (МСС) 1 (реви-
диран 2003 година), Презентирање на фи-
нансиски извештаи, бара менаџментот да на-
прави проценка на способноста на претприја-
тието да продолжи како континуитет2. 

 
5. Во други рамки за финансиско известување, 

може да не постои експлицитно барање за ме-
наџментот да направи конкретна проценка на 
способноста на ентитетот да продолжи како 
континуитет. Без оглед на тоа, бидејќи претпо-
ставката за континуитет е фундаментален 
принцип во подготвувањето на финансиските 
извештаи, менаџментот има одговорност да ја 

                                                      
1 Деталните барања во врска со одговорноста на менаџмен-
тот да ја процени способноста на ентитетот да продолжи 
како континуитет и поврзаните обелоденувања во финанси-
ските извештаи можат да бидат определени во сметководс-
твените стандарди, законодавството или регулативата. 
2 Меѓународниот сметководствен стандард (МСС) 1, Пре-
зентирање на финансиски извештаи, точки 23 и 24, наве-
дува: ,,При подготвувањето на финансискитете извештаи, 
менаџментот треба да направи проценка за способноста на 
претпријатието да продолжи како континуитет. Финансиски-
те извештаи треба да бидат подготвени врз основа на прет-
поставката за континуитет, освен доколку менаџментот има 
намера да го ликвидира претпријатието или да престане со 
тргувањето, или пак ако нема реалистична алтернатива да 
постапи поинаку. Кога менаџментот е свесен, при правење-
то на својата проценка, за материјални неизвесности повр-
зани со настани или услови кои можат да наметнат значајно 
сомневање во способноста на претпријатието да продолжи 
како континуитет, овие неизвесности треба да бидат обело-
денети. Кога финансиските извештаи не се подготвени врз 
основа на претпоставката за континуитет, тој факт треба да 
се обелодени, заедно со основата врз којашто се подготве-
ни финансиските извештаи и причините зошто претпријати-
ето не се смета за континуитет.  
Кога проценува дали претпоставката за континуитет е соод-
ветна, менаџментот треба да ги земе предвид сите достап-
ни информации за догледната иднина, која треба да биде 
најмалку, но не и ограничена на, дванаесет месеци од дату-
мот на билансот на состојба. Степенот на разгледување за-
виси од фактите во секој поединечен случај. Кога претпри-
јатието има историја на профитабилно работење и лесен 
пристап до финансиски ресурси, заклучокот дека е соодвет-
на сметководствената основа за континуитет може да биде 
донесен без детална анализа. Во други случаи, менаџмен-
тот може да треба да разгледа широк опсег на фактори кои 
ја опкружуваат тековната и очекуваната профитабилност, 
распоредот на отплата на долговите и потенцијалните изво-
ри за замена на финансирањето пред да се задоволи дека 
основата за континуитет е соодветна.‘‘ 



процени способноста на ентитетот да продол-
жи како континуитет дури и ако рамката за фи-
нансиско известување не вклучува експлицит-
на одговорност да се стори тоа. 

 
6. Кога постои историја на профитабилно рабо-

тење и лесен пристап до финансиски ресурси, 
менаџментот може да ја направи својата про-
ценка без детална анализа.  

 
7. Проценката на менаџментот на претпоставка-

та за континуитет вклучува правење на расу-
дување, во одредена временска точка, за ид-
ниот исход на настаните или условите коишто 
се инхерентно неизвесни. Релевантни се 
следните фактори: 
•  Во општи термини, степенот на неизвес-

ност поврзан со исходот на настанот или 
условот се зголемува значајно колку што 
подалеку во иднината се прави расудува-
њето за исходот на настанот или условот. 
Поради таа причина, повеќето рамки за 
финансиско известување коишто бараат 
експлицитна проценка на менаџментот го 
одредуваат периодот за којшто менаџмен-
тот треба да ги земе предвид сите достап-
ни информации. 

•  Сите расудувања за иднината се заснова-
ни на информациите коишто се достапни 
во времето во коешто се прави расудува-
њето. Последователните настани може да 
противречат на расудувањето коешто би-
ло разумно во времето кога било направе-
но. 

•  Големината и сложеноста на ентитетот, 
природата и состојбата на неговото де-
ловно работење и степенот до којшто врз 
него влијаат екстерни фактори, сé тоа 
влијае врз расудувањето во врска со исхо-
дот на настаните или условите. 

 
8. Примери за настани или услови, коишто пое-

динечно или збирно, можат да наметнат зна-
чајно сомневање за претпоставката за конти-
нуитет се дадени подолу. Овој список не е се-
опфатен, ниту пак постоењето на еден или по-
веќе од ставките секогаш означува дека по-
стои материјална неизвесност3. 
Финансиски 
•  Позицијата на нето обврските или нето те-

ковните обврски. 
•  Позајмици со фиксен рок коишто се приб-

лижуваат до доспевањето без реалистич-
ни изгледи за обновување или отплаќање; 
или прекумерно потпирање на краткороч-
ни позајмици за финансирање на долго-
рочни средства.  

•  Индикации за повлекување на финанси-
ската поддршка од страна на должници и 
други доверители. 

•  Негативни оперативни парични текови 
укажани со историски или перспективни 
финансиски извештаи. 

                                                      
3 Фразата ,,материјална неизвесност‘‘ се користи во МСС 1 
(ревидиран 2003 година) кога се дискутира за неизвесно-
стите поврзани со настаните или условите коишто можат да 
наметнат значајно сомневање во способноста на ентитетот 
да продолжи како континуитет што треба да биде обелоде-
нето во финансиските извештаи. Во други рамки за финан-
сиско известување, и на други места во МСР, фразата ,,зна-
чајни неизвесности‘‘ се користи во слични околности. 

•  Неповолни клучни финансиски коефици-
енти. 

•  Суштински оперативни загуби или значај-
но влошување на вредноста на средства-
та кои се користат за генерирање на па-
рични текови. 

•  Доцнење или престанок на дивидендите. 
•  Неспособност да им се плати на довери-

телите на датумите на доспевање. 
•  Неспособност да се почитуваат условите 

од договорите за заем. 
•  Промена од трансакции со одложено пла-

ќање на трансакции со плаќање при испо-
рака со добавувачите. 

•  Неспособност да се добијат финансиски 
средства за развој на суштински нов про-
извод или други суштински вложувања. 

Оперативни 
•  Губење на клучниот менаџмент без заме-

на. 
•  Губење на главен пазар, франшиза, доз-

вола или главен добавувач. 
•  Тешкотии со работната сила или кусок на 

важни залихи. 
Друго 
•  Непочитување на капиталните или други-

те законски барања. 
•  Претстојни правни или регулативни по-

стапки против ентитетот коишто можат, 
доколку се успешни, да резултираат во 
тужбени барања коишто веројатно нема 
да бидат задоволени. 

•  Промени во законодавството или полити-
ката на владата за кои се очекува непо-
волно да влијаат врз ентитетот. 

Значајноста на ваквите настани или услови 
често може да биде ублажена со други факто-
ри. На пример, ефектот на неспособноста на 
ентитетот да ги изврши своите нормални отп-
лати на долгови може да биде урамнотежен 
со плановите на менаџментот да одржува 
адекватни парични текови преку алтернативни 
средства, како што е отуѓувањето на средс-
тва, репрограмирање на отплатите на заемите 
или добивање на дополнителен капитал. На 
сличен начин, губењето на главен добавувач 
може да биде ублажено со достапноста на по-
годен алтернативен извор на понуда.  

 
 
Одговорност на ревизорот 
 
9. Одговорноста на ревизорот е да ја разгледа 

соодветноста на користењето на претпоста-
вката за континуитет од страна на менаџмен-
тот при подготвувањето на финансиските из-
вештаи, како и да разгледа дали постојат ма-
теријални неизвесности за способноста на ен-
титетот да продолжи како континуитет коишто 
треба да бидат обелоденети во финансиските 
извештаи. Ревизорот треба да ја разгледа со-
одветноста на користењето на претпоставката 
за континуитет од страна на менаџментот ду-
ри и ако рамката за финансиско известување 
којашто се користи при подготвувањето на фи-
нансиските извештаи не вклучува експлицитно 
барање за менаџментот да направи конкретна 
проценка на способноста на ентитетот да про-
должи како континуитет. 

 
10. Ревизорот не може да предвиди идни настани 

или услови кои може да причинат ентитетот 



да престане да продолжи како континуитет. 
Според тоа, отсуството на какво било посочу-
вање на неизвесност во врска со континуите-
тот во ревизорскиот извештај не може да се 
гледа како гаранција во однос на способноста 
на ентитетот да продолжи како континуитет.  

 
Планирање на ревизијата и извршување на по-
стапки за проценка на ризикот 
 
11. При стекнувањето на разбирање за ентите-

тот, ревизорот треба да разгледа дали по-
стојат настани или услови и поврзани де-
ловни ризици коишто може да наметнат 
значајно сомневање во способноста на ен-
титетот да продолжи како континуитет. 

 
12. Ревизорот треба да остане претпазлив во 

врска со ревизорски докази за настани или 
услови и поврзани деловни ризици коишто 
можат да наметнат значајно сомневање во 
способноста на ентитетот да продолжи ка-
ко континуитет при извршувањето на реви-
зорски постапки во текот на целата ревизи-
ја. Доколку бидат идентификувани вакви 
настани или услови, ревизорот треба, по-
крај извршувањето на постапките во точка 
26, да разгледа дали тие влијаат врз про-
ценката на ревизорот на ризикот од мате-
ријално погрешно прикажување.  

 
13. Ревизорот ги разгледува настаните и услови-

те во врска со претпоставката за континуитет 
кога ги извршува постапките за проценка на 
ризикот, бидејќи ова разгледување дозволува 
понавремени дискусии со менаџментот, про-
верка на плановите на менаџментот и реша-
вање на кои било идентификувани прашања 
во врска со континуитетот. 

 
14. Во некои случаи, менаџментот може веќе да 

има направено прелиминарна проценка кога 
ревизорот ги извршува постапките за процен-
ка на ризикот. Доколку е така, ревизорот тре-
ба да ја провери таа проценка за да определи 
дали менаџментот има идентификувано на-
стани или услови, како што се оние за кои е 
дискутирано во точка 8, и плановите на ме-
наџментот за нивното разгледување. 

 
15. Доколку менаџментот сеуште нема направено 

прелиминарна проценка, ревизорот треба да 
дискутира со менаџментот за основата за нив-
ното планирано користење на претпоставката 
за континуитет и треба да го распраша менаџ-
ментот за тоа дали постојат настани или усло-
ви, како што се оние за кои е дискутирано во 
точка 8. Ревизорот може да бара менаџментот 
да почне да ја прави својата проценка, особе-
но кога ревизорот веќе има идентификувано 
настани или услови во врска со претпоставка-
та за континуитет. 

 
16. Ревизорот го разгледува ефектот на иденти-

фикуваните настани или услови кога ги проце-
нува ризиците од материјално погрешно при-
кажување, според тоа, нивното постоење мо-
же да влијае врз природата, временскиот рас-
поред и обемот на понатамошните постапки 
на ревизорот како одговор на проценетите ри-
зици.. 

 
Оценка на проценката на менаџментот 
 
17. Ревизорот треба да ја оцени проценката на 

менаџментот за способноста на ентитетот 
да продолжи како континуитет. 

18. Ревизорот треба да го разгледа истиот пер-
иод како тој што го користел менаџџментот 
при правењето на неговата проценка сог-
ласно рамката за финансиско известува-
ње. Доколку проценката на менаџментот за 
способноста на ентитетот да продолжи ка-
ко континуитет покрива помалку од двана-
есет месеци од датумот на билансот на со-
стојба, ревизорот треба да го замоли ме-
наџментот да го прошири периодот на не-
говата проценка на дванаесет месеци од 
датумот на билансот на состојба. 

 
19. Проценката на менаџментот за способноста 

на ентитетот да продолжи како континуитет е 
клучен дел од разгледувањето на претпоста-
вката за континуитет од страна на ревизорот. 
Како што е забележано во точка 7, повеќето 
рамки за финансиско известување коишто ба-
раат експлицитна проценка на менаџментот го 
одредуваат периодот за којшто менаџментот 
треба да ги земе предвид сите расположиви 
информации4. 

 
20. Кога ја оценува проценката на менаџментот, 

ревизорот го разгледува процесот којшто го 
следел менаџментот за да ја направи својата 
проценка, како и претпоставките на коишто е 
заснована проценката и плановите на менаџ-
ментот за идно дејствие. Ревизорот разгледу-
ва дали проценката ги зела предвид сите ре-
левантни информации за коишто ревизорот е 
свесен како резултат на ревизорските постап-
ки.  

 
21. Како што е забележано во точка 6, кога постои 

историја на профитабилно работење и лесен 
пристап до финансиски ресурси, менаџментот 
може да ја направи својата проценка без де-
тална анализа. Во вакви околности, заклучо-
кот на ревизорот за соодветноста на оваа про-
ценка нормално исто така се прави без потре-
ба од извршување на детални постапки. Меѓу-
тоа, кога ќе бидат идентификувани настани 
или услови коишто можат да наметнат значај-
но сомневање за способноста на ентитетот да 
продолжи како континуитет, ревизорот треба 
да изврши дополнителни ревизорски постап-
ки, како што е опишано во точка 26. 

 
Периодот после проценката на менаџментот 
 
22. Ревизорот треба да го распраша менаџмен-

тот за неговото познавање на настани или 
услови после периодот на проценката ко-
ристен од страна на менаџментот коишто 
можат да наметнат значајно сомневање во 
способноста на ентитетот да продолжи ка-
ко континуитет.  

 
23. Ревизорот е претпазлив во однос на можноста 

да постојат познати настани, планирани или 
поинакви, или услови кои ќе се случат после 
периодот на проценката користен од страна 
на менаџментот коишто можат да ја доведат 
во прашање соодветноста на користењето на 
претпоставката за континуитет од страна на 
менаџментот при подготвувањето на финан-
сиските извештаи. Ревизорот може да стане 

                                                      
4 На пример, МСС 1 (ревидиран 2003 година) го дефинира 
ова како период што треба да биде најмалку, но не е огра-
ничен на, дванаесет месеци од датумот на билансот на со-
стојба.  



свесен за вакви познати настани или услови 
во текот на планирањето и спроведувањето 
на ревизијата, вклучувајќи ги и постапките за 
последователните настани. 

 
24. Бидејќи степенот на неизвесност поврзан со 

исходот на даден настан или услов се зголе-
мува колку што настанот или условот е пода-
леку во иднината, при разгледувањето на ва-
квите настани или услови, индикациите за 
прашањата за континуитет ќе треба да бидат 
значајни пред ревизорот да размисли за пре-
земање на понатамошно дејствие. Ревизорот 
можеби ќе треба да побара од менаџментот 
да ја определи потенцијалната значајност на 
настанот или условот за нивната проценка за 
континуитетот. 

 
25. Ревизорот нема одговорност да обликува дру-

ги постапки освен распрашување на менаџ-
ментот за да изврши тестирање за индикации 
на настани или услови коишто наметнуваат 
значајно сомневање во способноста на енти-
тетот да продолжи како континуитет после 
периодот кој бил проценет од страна на ме-
наџментот којшто, како што е дискутирано во 
точка 18, треба да биде најмалку дванаесет 
месеци од датумот на билансот на состојба. 

 
Дополнителни ревизорски постапки кога се 
идентификувани настани или услови 
 
26. Кога ќе бидат идентификувани настани или 

услови коишто може да наметнат значајно 
сомневање во способноста на ентитетот да 
продолжи како континуитет, ревизорот тре-
ба да:  
(а) Ги провери плановите на менаџментот 

за идни дејствија врз основа на негова-
та проценка за континуитетот;  

(б) Собере достатни соодветни ревизор-
ски докази за да потврди или отфрли 
дали постои или не материјална неиз-
весност преку спроведување на по-
стапки коишто се сметаат за неопход-
ни, вклучувајќи го и разгледувањето на 
ефектот на кои било планови на менаџ-
ментот и други ублажувачки фактори; и 

(в) Бара пишани изјави од менаџментот во 
врска со неговите планови за идно 
дејствие.  

 
27. Настани или услови коишто можат да намет-

нат значајно сомневање во способноста на 
ентитетот да продолжи како континуитет може 
да бидат идентификувани при извршувањето 
на постапки за проценка на ризикот или во те-
кот на на извршувањето на понатамошни ре-
визорски постапки. Процесот на разгледување 
на настаните или условите продолжува со на-
предувањето на ревизијата. Кога ревизорот 
верува дека ваквите настани или услови може 
да наметнат значајно сомневање во способно-
ста на ентитетот да продолжи како континуи-
тет, извесни ревизорски постапки може да до-
бијат зголемено значење. Ревизорот го рас-
прашува менаџментот за неговите планови за 
идно дејствие, вклучувајќи ги и неговите пла-
нови да ликвидира средства, да позајми пари 
или да го репрограмира долгот, да ги намали 
или одложи издатоците, или пак да го зголеми 
капиталот. Ревизорот исто така разгледува и 
дали се достапни кои било дополнителни фа-
кти или информации од датумот на којшто ме-

наџментот ја направил својата проценка. Ре-
визорот прибавува достатни соодветни реви-
зорски докази дека плановите на менаџментот 
се изводливи и дека исходот на овие планови 
ќе ја подобри ситуацијата. 

 
28. Ревизорските постапки кои се релевантни од 

овој аспект можат да го вклучат следното: 
•  Анализирање на, и дискутирање за, па-

ричниот тек, добивката и другите реле-
вантни прогнози со менаџментот. 

•  Анализирање на, и дискутирање за, пос-
ледните достапни меѓупериодски финан-
сиски извештаи на ентитетот. 

•  Проверување на условите на неосигуре-
ните обврзници и договорите за заем и 
определување дали кој било бил прекр-
шен. 

•  Читање на записниците од состаноците на 
акционерите, одборот на директори и важ-
ните под-одбори за посочување на финан-
сиски тешкотии. 

•  Распрашување на адвокатот на ентитетот 
во врска со постоењето на судски спорови 
и тужбени барања и разумноста на про-
ценката на менаџментот на нивниот исход 
и проценката на нивните финансиски имп-
ликации. 

•  Конфирмирање на постоењето, законито-
ста и полноважноста на аранжманите за 
обезбедување или одржување на финан-
сиска поддршка со поврзани и трети 
странки и проценка на финансиската спо-
собност на ваквите странки да обезбедат 
дополнителни финансиски средства. 

•  Разгледување на плановите на ентитетот 
за справување со неисполнетите нарачки 
од купувачите. 

•  Проверување на настани по крајот на пер-
иодот за да се идентификуваат оние кои-
што или ја ублажуваат или на поинаков 
начин влијаат врз способноста на ентите-
тот да продолжи како континуитет. 

 
29. Кога анализата на паричниот тек е значаен 

фактор во разгледувањето на идниот исход на 
настаните или условите, ревизорот треба да 
ги разгледа: 
(а) Веродостојноста на информацискиот си-

стем на ентитетот за генерирање на вакви 
информации; и 

(б) Дали постои адекватна поткрепа за прет-
поставките на кои е заснована прогнозата. 

Покрај тоа ревизорот треба да ги спореди: 
(а) Перспективните финансиски информации 

за скорешните претходни периоди со ми-
натите резултати; и 

(б) Перспективните финансиски информации 
за тековниот период со резултатите по-
стигнати до датумот. 

 
Ревизорски заклучоци и известување 
 
30. Врз основа на прибавените ревизорски до-

кази, ревизорот треба да определи дали, 
според расудувањето на ревизорот, по-
стои материјална неизвесност во врска со 
настани или услови коишто поединечно 
или збирно, можат да наметнат значајно 
сомневање во способноста на ентитетот да 
продолжи како континуитет. 



31. Материјална неизвесност постои кога големи-
ната на нејзиното потенцијално влијание е та-
ква што, според расудувањето на ревизорот, е 
потребно јасно обелоденување на природата 
и импликациите на неизвесноста за да пре-
зентирањето на финансиските извештаи не 
наведува на погрешни заклучоци. 

 
Претпоставката за континуитет е соод-
ветна, но постои материјална неизвесност 
 
32. Ако користењето на претпоставката за конти-

нуитет е соодветно, но постои материјална 
неизвесност, ревизорот треба да разгледа да-
ли финансиските извештаи:  
(а) Адекватно ги опишуваат главните настани 

или услови од коишто произлегува значај-
ното сомневање во способноста на енти-
тетот да продолжи да работи и плановите 
на менаџментот за справување со овие 
настани или услови; и 

(б) Јасно наведуваат дека постои материјал-
на неизвесност поврзана со настаните 
или условите коишто може да наметнат 
значајно сомневање во способноста на 
ентитетот да продолжи како континуитет 
и, според тоа, дека може да не биде во со-
стојба да ги реализира своите средства и 
да ги подмири своите обврски во нормал-
ниот тек на деловното работење. 

 
33. Ако во финансиските извештаи е направе-

но адекватно обелоденување, ревизорот 
треба да изрази мислење без резерва, но 
да го модифицира ревизорскиот извештај 
по пат на додавање на пасус за нагласува-
ње на прашање којшто го нагласува посто-
ењето на материјална неизвесност во вр-
ска со настанот или условот кој може да 
наметне значајно сомневање во способно-
ста на ентитетот да продолжи како конти-
нуитет и посочува внимание на белешката 
кон финансиските извештаи којашто ги 
обелоденува прашањата наведени во точ-
ка 32. Кога ја проценува адекватноста на обе-
лоденувањето во финансиските извештаи, ре-
визорот треба да разгледа дали информации-
те експлицитно го посочуваат вниманието на 
читателот на можноста дека ентитетот може 
да не биде во состојба да продолжи да ги реа-
лизира своите средства и да ги подмирува 
своите обврски во нормалниот тек на делов-
ното работење. Следува пример за ваков па-
сус кога ревизорот е задоволен во однос на 
адекватноста на обелоденувањето во беле-
шката: 

,,Без да изразиме резерва во нашето мис-
лење, посочуваме внимание на Белешка 
Х во финансиските извештаи којашто ука-
жува дека Претпријатието направило нето 
загуба од ХХХ во текот на годината која-
што завршува на 31 декември 20Х1 годи-
на и, заклучно со тој датум, тековните об-
врски на Претпријатието ги надминуваат 
неговите вкупни средства за ХХХ. Овие 
услови, заедно со другите прашања изло-
жени во Белешката Х, укажуваат на посто-
ење на материјална неизвесност којашто 
може да наметне значајно сомневање за 
способноста на Претпријатието да про-
должи како континуитет.‘‘ 

Во екстремни случаи, како што се ситуациите 
коишто вклучуваат повеќекратни материјални 
неизвесности кои се значајни за финансиските 

извештаи, ревизорот може да смета дека е со-
одветно да изрази воздржување од мислење 
наместо да додаде пасус за нагласување на 
прашање. 

 
34. Ако во финансиските извештаи не е напра-

вено адекватно обелоденување, ревизорот 
треба да изрази мислење со резерва или 
неповолно мислење, како што е соодветно 
(МСР 700, Ревизорскиот извештај за фи-
нансиските извештаи5, точки 45-46). Изве-
штајот треба да вклучи конкретно посочу-
вање на фактот дека постои материјална 
неизвесност којашто може да наметне зна-
чајно сомневање за способноста на ентите-
тот да продолжи како континуитет. Следува 
пример за релевантните пасуси кога се изра-
зува мислење со резерва:  

,,Финансиските аранжмани на Претприја-
тието се истечени и неподмирените изно-
си достасуваат за плаќање на 19 март 
20х1 година. Претпријатието не беше во 
состојба да ги преуреди аранжаните или 
да добие друго финансирање. Оваа ситу-
ација укажува на постоењето на матери-
јална неизвесност којашто може да намет-
не значајно сомневање во способноста на 
Претпријатието да продолжи како конти-
нуитет и затоа тоа може да не биде во со-
стојба да ги реализира своите средства и 
да ги подмири своите обврски во нормал-
ниот тек на деловното работење. Финан-
сиските извештаи (и белешките кон исти-
те) не го обелоденуваат овој факт. 
Според нашето мислење, освен за испу-
штањето на информациите вклучени во 
претходниот пасус, финансиските изве-
штаи даваат вистинска и објективна слика 
на (ја презентираат објективно, од сите 
материјални аспекти) финансиската со-
стојба на Претпријатието на 31 декември 
20Х0 година и резултатите од неговото 
работење и неговите парични текови за 
годината којашто завршува тогаш во сог-
ласност со ...‘‘ 

Следува пример за релевантните пасуси кога 
се изразува неповолно мислење:  

,,Финансиските аранжмани на Претприја-
тието се истечени и неподмирените изно-
си достасаа за плаќање на 31 декември 
20х0 година. Претпријатието не беше во 
состојба да ги преуреди аранжаните или 
да добие друго финансирање и размислу-
ва да отпочне постапка за стечај. Овие на-
стани укажуваат на материјална неизвес-
ност којашто може да наметне значајно 
сомневање во способноста на Претприја-
тието да продолжи како континуитет и за-
тоа тоа може да не биде во состојба да ги 
реализира своите средства и да ги подми-
ри своите обврски во нормалниот тек на 
деловното работење. Финансиските изве-
штаи (и белешките кон истите) не го обе-
лоденуваат овој факт. 

                                                      
5 МСР 700, ‘‘Ревизорскиот извештај за финансиските изве-
штаи‘‘ ќе биде повлечен кога ќе стапат во сила  МСР 700 
(ревидиран), ‘‘Извештајот на независниот ревизор за пот-
полн комплет на финансиски извештаи со општа намена‘‘ и 
МСР 701, ‘‘Модификации на извештајот на независниот ре-
визор‘‘. МСР 700 (ревидиран) и МСР 701 стапуваат во сила 
за ревизорските извештаи со датум на или по 31 декември 
2006 година. 



Според нашето мислење, поради испу-
штањето на информациите спомнати во 
претходниот пасус, финансиските изве-
штаи не даваат вистинска и објективна 
слика на (или не ја презентираат објектив-
но, од сите материјални аспекти) финан-
сиската состојба на Претпријатието на 31 
декември 20Х0 година и на неговите ре-
зултати од работењето и неговите парич-
ни текови за годината којашто завршува 
тогаш во согласност со ... (и не се усогла-
сени со...) ...‘ 

 
Претпоставката за континуитет е несоод-
ветна 
 
35. Доколку, според расудувањето на ревизо-

рот, ентитетот нема да биде во состојба да 
продолжи како континуитет, ревизорот тре-
ба да изрази неповолно мислење ако фи-
нансиските извештаи биле подготвени врз 
основа на претпоставката за континуитет. 
Ако, врз основа на спроведените дополнител-
ни ревизорски постапки и добиените инфор-
мации, вклучувајќи го и ефектот на плановите 
на менаџментот, расудувањето на ревизорот 
е дека ентитетот нема да биде во состојба да 
продолжи како континуитет, ревизорот треба 
да заклучи, без оглед на тоа дали или не е на-
правено обелоденување, дека претпоставката 
за континуитет којашто е користена при подго-
твувањето на финансиските извештаи е несо-
одветна и да изрази неповолно мислење. 

 
36. Кога менаџментот на ентитетот ќе заклучи де-

ка претпоставката за континуитет којашто е 
користена при подготвувањето на финанси-
ските извештаи не е соодветна, финансиските 
извештаи треба да бидат подготвени на ал-
тернативна авторитетна основа. Доколку врз 
основа на спроведените дополнителни по-
стапки и добиените информации ревизорот 
определи дека алтернативната основа е соод-
ветна, ревизорот може да издаде мислење 
без резерва ако постои адекватно обелодену-
вање но може да бара нагласување на праша-
ње во ревизорскиот извештај за да го посочи 
вниманието на корисникот на таа основа. 

 
Менаџментот не е подготвен да направи или 
да ја прошири својата проценка 
 
37. Ако менаџментот не е подготвен да напра-

ви или да ја прошири својата проценка кога 
ревизорот ќе побара да го стори тоа, реви-
зорот треба да ја разгледа потребата да го 
модифицира ревизорскиот извештај како 
резултат на ограничувањето на делокругот 
на ревизорската работа. Во извесни околно-
сти, како што се оние опишани во точките 15, 
18 и 24, ревизорот може да верува дека е по-
требно да побара од менаџментот да направи 
или да ја прошири својата проценка. Доколку 
менаџментот не е подготвен да го стори тоа, 
ревизорот нема одговорност да го исправи не-
достигот од анализа на менаџментот, а моди-
фициран извештај може да биде соодветен 
бидејќи може да не биде можно за ревизорот 
да прибави достатни соодветни ревизорски 
докази во врска со користењето на претпоста-
вката за континуитет при подготвувањето на 
финансиските извештаи. 

38. Во некои околности, недостигот од анализа на 
менаџментот може да не го спречи ревизорот 
да биде задоволен во врска со способноста на 
ентитетот да продолжи како континуитет. На 
пример, другите постапки на ревизорот може 
да бидат достатни за да се процени соодвет-
носта на користењето на претпоставката за 
континуитет од страна на менаџментот при 
подготвувањето на финансиските извештаи 
бидејќи ентитетот има историја на профита-
билно рабтење и лесен пристап до финанси-
ски ресурси. Меѓутоа, во други околности, ре-
визорот може да не биде во состојба да по-
тврди или отфрли, во отсуство на проценка на 
менаџментот, дали постојат или не постојат 
настани или услови коишто укажуваат дека 
може да постои значајно сомневање во спо-
собноста на ентитетот да продолжи како кон-
тинуитет, или пак да го потврди или отфрли 
постоењето на планови кои ги воспоставил 
менаџментот за нивно покривање или други 
ублажувачки фактори. Во овие околности, ре-
визорот треба да го модифицира ревизорски-
от извештај како што е дискутирано во МСР 
700, Ревизорскиот извештај за финансиски-
те извештаи6, точки 36-44. 

 
Значајно одложување на потпишувањето или 
одобрувањето на финансиските извештаи 
 
39. Кога постои значајно одложување на потпишу-

вањето или одобрувањето на финансиските 
извештаи од страна на менаџментот по дату-
мот на билансот на состојба, ревизорот треба 
да ги разгледа причините за одложувањето. 
Кога одложувањето може да биде поврзано со 
настани или услови во врска со проценката за 
континуитетот, ревизорот треба да ја разгледа 
потребата да изврши дополнителни ревизор-
ски постапки, како што е опишано во точка 26, 
како и ефектот врз заклучокот на ревизорот во 
однос на постоењето на материјална неизвес-
ност, како што е опишано во точка 30. 

 
Датум на стапување во сила 
 
40. Овој МСР стапува во сила за ревизиите на 

финансиските извештаи за периодите кои поч-
нуваат на или по 15 декември 2004 година. 

 
Перспектива на јавниот сектор 
 
1. Соодветноста на користењето на претпо-

ставката за континуитет при подготвува-
њето на финансиските извештаи општо зе-
мено не е доведена во прашање кога се пра-
ви ревизија било на централната влада било 
на оние ентитети во јавниот сектор кои-
што имаат аранжмани за финансирање под-
држани од страна на централната влада. 
Меѓутоа, кога не постојат вакви аранжмани, 
или кога финансирањето на ентитетот од 
страна на централната влада може да биде 
повлечено и постоењето на ентитетот 
може да биде доведено под ризик, овој МСР 
обезбедува корисно упатство. Како што 
владите ги претвораат во акционерски 
друштва и ги приватизираат државните ен-
титети, така сé порелевантни ќе станува-
ат и прашањата за континуитет за јавни-
от сектор.  

                                                      
6 Види фуснота 5. 
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Меѓународниот стандард за ревизија (МСР) 580, 
Изјави на менаџментот, треба да се чита во кон-
текст на Предговорот на Меѓународните стан-
дарди за контрола на квалитетот, ревизија, 
уверување и поврзани услуги, којшто ја определу-
ва примената и важењето на МСР.  
 
 
Вовед 
 
1. Целта на овој меѓународен стандард за реви-

зија (МСР) е да воспостави стандарди и да 
обезбеди упатство за користењето на изјавите 
на менаџментот како ревизорски докази, по-
стапките кои треба да се применуваат при 
оценката и документирањето на изјавите на 
менаџментот и дејствието кое треба да биде 
преземено доколку менаџментот одбие да 
обезбеди соодветни изјави. 

 
2. Ревизорот треба да добие соодветни изја-

ви од менаџментот. 
 
 
 
 
 

                                                      
* МСР 240, ‘‘Одговорноста на ревизорот да ја земе предвид 
измамата во ревизијата на финансиските извештаи‘‘, МСР 
315, ‘‘Разбирање за ентитетот и неговото опкружување и 
проценка на ризиците од материјално погрешно прикажува-
ње‘‘, МСР 330, ‘‘Постапките на ревизорот како одговор на 
проценетите ризици‘‘ и МСР 500, ‘‘Ревизорски докази‘‘ дове-
доа до согласни измени и дополнувања во МСР 580. Овие 
согласни измени и дополнувања стапуваат во сила за реви-
зиите на финансиските извештаи за периодите кои почнува-
ат на или по 15 декември 2004 година и се инкорпорирани 
во текстот на МСР 580.  

Признавање на одговорноста за финансиските 
извештаи од страна на менаџментот 
 
3. Ревизорот треба да прибави ревизорски 

докази дека менаџментот ја признава сво-
јата одговорност за објективното презенти-
рање на финансиските извештаи во сог-
ласност со применливата рамка за финан-
сиско известување, како и дека ги одобрил 
финансиските извештаи. Ревизорот може да 
добие докази за признавањето на ваквата од-
говорност и одобрувањето од страна на ме-
наџментот од релевантните записници од со-
станоците на оние кои се одговорни за упра-
вувањето или по пат на добивање на пишана 
изјава од менаџментот или потпишана копија 
од финансиските извештаи.  

 
Изјави на менаџментот како ревизорски докази 
 
4. Ревизорот треба да добие пишани изјави 

од менаџментот за прашања кои се матери-
јални за финансиските извештаи кога не 
може разумно да се очекува дека постојат 
други достатни соодветни ревизорски до-
кази. Можноста за недоразбирање помеѓу ре-
визорот и менаџментот се намалува кога ус-
мените изјави се потврдуваат во пишана фор-
ма од страна на менаџментот. Прашањата ко-
ишто можат да бидат вклучени во писмото од 
менаџментот или во потврдувачкото писмо до 
менаџментот се содржани во примерот за пис-
мо со изјави на менаџментот во додатокот на 
овој МСР. 

 
5. Пишаните изјави кои се бараат од менаџмен-

тот може да бидат ограничени на прашања 
кои се сметаат за материјални за финансиски-
те извештаи било поединечно било збирно. 
Во врска со извесни ставки, може да биде по-
требно менаџментот да се информира за раз-
бирањето на материјалноста од страна на ре-
визорот. 

 
5а. Ревизорот треба да добие пишани изја-
ви од меанџментот  дека: 

(а) Ја признава својата одговорност за ди-
зајнот и имплементацијата на интерна-
та контрола за да се спречи и открие 
грешка; и 

(б) Верува дека ефектите од тие неиспра-
вени погрешни прикажувања во финан-
сиските извештаи коишто ги собрал ре-
визорот во текот на ревизијата се нема-
теријални, поединечно и збирно, за фи-
нансиските извештаи земени во цели-
на.  

6. Во текот на ревизијата, менаџментот му дава 
многу изјави на ревизорот, било непобарани 
или како одговор на одредени распрашувања. 
Кога ваквите изјави се однесуваат на праша-
ња кои се материјални за финансиските изве-
штаи, ревизорот треба да: 



(а) Бара поткрепувачки ревизорски докази од 
извори во или надвор од ентитетот; 

(б) Оцени дали изјавите дадени од страна на 
менаџментот изгледаат разумни и конзи-
стентни со другите добиени ревизорски 
докази, вклучувајќи ги и другите изјави; и  

(в) Разгледа дали може да се очекува пое-
динците кои ги даваат изјавите да бидат 
добро информирани за конкретните пра-
шања. 

 
7. Изјавите на менаџментот не може да бидат 

замена за други ревизорски докази за коишто 
ревизорот разумно може да очекува да бидат 
достапни. На пример, изјавата на менаџмен-
тот за набавната вредност на дадено средс-
тво не претставува замена за ревизорските 
докази за ваквата набавна вредност коишто 
ревизорот вообичаено би очекувал да ги до-
бие. Доколку ревизорот не е во состојба да 
прибави достатни соодветни ревизорски дока-
зи во врска со дадено прашање коешто има, 
или може да има, материјален ефект врз фи-
нансиските извештаи, а се очекува ваквите 
ревизорски докази да бидат достапни, ова ќе 
претставува ограничување на делокругот на 
ревизијата, дури и кога е добиена изјава од 
менаџментот во врска со прашањето. 

 
8. Во извесни случаи, изјава од менаџментот мо-

же да биде единствениот ревизорски доказ за 
кој разумно може да се очекува да биде до-
стапен. На пример, ревизорот нема неопходно 
да очекува да бидат достапни други ревизор-
ски докази за поткрепување на намерата на 
менаџментот да чува одредено вложување за 
долгорочно зголемување на вредноста. 

 
9. Доколку на изјавата од менаџментот и про-

тивречат другите ревизорски докази, реви-
зорот треба да ги истражи околностите и, 
кога е потребно, повторно да ја разгледа 
веродостојноста на другите изјави дадени 
од страна на менаџментот. 

 
Документирање на изјавите на менаџментот 
 
10. Ревизорот вообичаено вклучува докази за из-

јавите на менаџментот во ревизорските работ-
ни документи во облик на резиме на усмените 
дискусии со менаџментот или пишани изјави 
од менаџментот. 

 
11. Пишаната изјава вообичеано е подобар реви-

зорски доказ отколку усмената изјава и може 
да биде во облик на: 
(а) Писмо со изјави на менаџментот; 
(б) Писмо од ревизорот во коешто е подвле-

чено разбирањето на ревизорот на изјави-
те на менаџментот, правилно признаени и 
потврдени од страна на менаџментот; или 

(в) Релевантни записници од состаноците на 
одборот на директори или слично тело 
или потпишана копија на финансиските 
извештаи. 

Основни елементи на писмото со изјави на 
менаџментот 
 
12. Кога бара писмо со изјави на менаџментот, 

ревизорот ќе побара тоа да биде упатено до 
ревизорот, да содржи одредени информации 
и да биде соодветно датирано и потпишано. 

 
13. Писмото со изјави на менаџментот вообичае-

но е датирано со истиот датум како и ревизор-
скот извештај. Сепак, во извесни околности, 
одделно писмо со изјави во врска со одредени 
трансакции или други настани може исто така 
да биде добиено и во текот на ревизијата или 
на датум по датумот на ревизорскиот изве-
штај, на пример, на датумот на јавната пону-
да.  

 
14. Писмото со изјави на менаџментот вообичае-

но е потпишано од страна на членовите на 
менаџментот коишто имаат примарна одго-
ворност за ентитетот и неговите финансиски 
аспекти (вообичаено повисоко извршно служ-
бено лице и повисоко финансиско службено 
лице) врз основа на нивното најдобро знаење 
и верување. Во извесни околности, ревизорот 
може да сака да добие писма со изјави од 
другите членови на менаџментот. На пример, 
ревизорот може да сака да добие пишана из-
јава за потполноста на сите записници од со-
станоците на акционерите, одборот на дире-
ктори и важните под-одбори од поединецот кој 
е одговорен за водењето на ваквите записни-
ци. 

 
Дејствие доколку менаџментот одбие да обез-
беди изјави 
 
15. Доколку менаџментот одбие да обезбеди 

дадена изјава којашто ревизорот ја смета 
за потребна, ова претставува ограничува-
ње на делокругот и ревизорот треба да 
изрази мислење со резерва или воздржу-
вање од мислење. Во вакви околности, реви-
зорот треба да го оцени секое потпирање на 
другите изјави дадени од страна на менаџ-
ментот во текот на ревизијата и да разгледа 
дали другите импликации на одбивањето мо-
же да имаат каков било дополнителен ефект 
врз ревизорскиот извештај. 

 
Додаток 

 
Пример на писмо со изјави на менаџментот 
 
Следното писмо не е наменето да претставува 
стандардно писмо. Изјавите на менаџментот се 
разликуваат од еден ентитет до друг и од еден 
период до следниот. 
 
Иако барањето на изјави од менаџментот за раз-
лични прашања може да служи за фокусирање на 
вниманието на менаџментот на тие прашања, па 



оттука и да причини менаџментот конкретно да ги 
покрие тие прашања во повеќе детали отколку 
што поинаку би бил случајот, сепак ревизорот тре-
ба да биде свесен за ограничувањата на изјавите 
на менаџментот како ревизорски докази како што 
е наведено во овој МСР.  
 

(Меморандум со назив на клиентот) 
 

(Датум) 
 
(До Ревизорот) 
 
Ова писмо со изјави го даваме во врска со вашата 
ревизија на финансиските извештаи на претприја-
тието АБВ за годината која завршува на 31 декем-
ври 19Х1 година за целите на изразување на мис-
лење за тоа дали финансиските извештаи даваат 
вистинска и објективна слика за (ги презентираат 
објективно, од сите материјални аспекти) финан-
сиската состојба на претпријатието АБВ заклучно 
со 31 декември 19Х1 година и резултатите од не-
говото работење и неговите парични текови за го-
дината која завршува тогаш во согласност со (ука-
жување на релевантната рамка за финансиско из-
вестување). 
 
Ние ја признаваме нашата одговорност за обје-
ктивното презентирање на финансиските изве-
штаи во согласност со (укажување на применли-
вата рамка за финансиско известување)1. 
 
Ги потврдуваме, според нашето најдобро знаење 
и верување, следните изјави: 
 
Овде се вклучуваат изјавите кои се релевантни за 
ентитетот. Ваквите изјави може да го вклучат 
следното: 
•  Не се имаат случено незаконитости коишто го 

вклучуваат менаџментот или вработените кои 
имаат значајна улога во интерната контрола 
или кои би можеле да имаат материјален 
ефект врз финансиските извештаи. 

•  Ви ги имаме ставено на располагање сите 
сметководствени книги и поткрепувачка доку-
ментација, како и сите записници од состано-
ците на акционерите и одборот на директори 
(имено, оние одржани на 15 март 19х1 година 
и 30 септември 19х1 година). 

•  Ја потврдуваме комплетноста на информаци-
ите кои се обезбедени во врска со идентифи-
кувањето на поврзаните странки. 

•  Финансиските извештаи се ослободени од ма-
теријални погрешни прикажувања, вклучувајќи 
и испуштања. 

•  Претпријатието ги има почитувано сите аспе-
кти на договорните аранжмани кои би можеле 
да имаат материјален ефект врз финансиски-
те извештаи во случај на непочитување. Не-
маше непочитување на барањата на регула-

                                                      
1 Доколку е потребно, се додава ,,Во името на одборот на 
директори (или слично тело)‘‘. 

тивните тела кои би можеле да имаат матери-
јален ефект врз финансиските извештаи во 
случај на непочитување. 

•  Следните ставки се правилно евидентирани и, 
кога е соодветно, адекватно обелоденети во 
финансиските извештаи: 
(а) Идентитетот на, и салдата и трансакциите 

со, поврзаните странки. 
(б) Загубите коишто произлегуваат од обврзу-

вањата за продажба и купување. 
(в) Договорите и опциите за откуп на прет-

ходно продадени средства. 
(г) Средствата заложени како колатерал. 

•  Немаме планови или намери кои можат мате-
ријално да ја изменат сметководствената 
вредност или класификацијата на средствата 
и обврските одразени во финансиските изве-
штаи. 

•  Немаме планови да напуштиме производни 
линии или други планови или намери кои ќе 
резултираат во каков било вишок или застару-
вање на залихи, и немаме залихи кои се иска-
жани според износ поголем од нето реализа-
ционата вредност. 

•  Претпријатието има задоволителнo право на 
сопственост над сите средства и нема товари 
или права на задржување на средствата на 
претпријатието, освен оние кои се обелодене-
ти во белешката Х кон финансиските изве-
штаи. 

•  Ги имаме евидентирано или обелоденето, ка-
ко што е соодветно, сите обврски, како фа-
ктички, така и неизвесни, и во белешката Х 
кон финансиските извештаи ги имаме обело-
денето сите гаранции кои им ги имаме дадено 
на трети странки. 

•  Освен ......... опишани во белешката Х кон фи-
нансиските извештаи, немаше настани по кра-
јот на периодот коишто бараат корегирање на, 
или обелоденување во, финансиските изве-
штаи или белешките кон истите. 

•  Тужбеното барање ...... од претпријатието XYZ 
е подмирено за вкупен износ од ХХХ кој е пра-
вилно разграничен во финансиските изве-
штаи. Во врска со судските спорови, не се до-
биени, ниту пак се очекуваат други тужбени 
барања. 

•  Нема формални или неформални аранжмани 
за компензирачки салда во врска со која било 
наша сметка за пари или вложување. Освен 
како што е обелоденето во белешката Х кон 
финансиските извештаи, немаме други аранж-
мани за кредитни линии. 

•  Ги имаме правилно евидентирано или обело-
денето во финансиските извештаи опциите и 
договорите за откуп на капитални акции и ка-
питалните акции резервирани за опции, ва-
ранти, конверзии и други барања. 

 
(Повисоко извршно службено лице) 
 
 
(Повисоко финансиско службено лице) 



МЕЃУНАРОДЕН СТАНДАРД ЗА РЕВИЗИЈА 600 
 

КОРИСТЕЊЕ НА РАБОТАТА НА ДРУГ РЕВИЗОР 
 

(Овој Стандард е во сила) 
 

СОДРЖИНА 
 
 Точка 
Вовед 1-5 
Прифаќање како главен ревизор  6 
Постапките на главниот ревизор  7-14 
Соработка помеѓу ревизорите  15 
Разгледувања во однос на известување-
то  

16-17 

Поделба на одговорноста  18 
 
Меѓународниот стандард за ревизија (МСР) 600, 
Користење на работата на друг ревизор, треба 
да се чита во контекст на Предговорот на Меѓу-
народните стандарди за контрола на квалите-
тот, ревизија, уверување и поврзани услуги, кој-
што ја определува примената и важењето на 
МСР.  

 
Вовед 
 
1. Целта на овој меѓународен стандард за реви-

зија (МСР) е да воспостави стандарди и обез-
беди упатство кога ревизорот, кој известува за 
финансиските извештаи на даден ентитет, ја 
користи работата на друг ревизор за финанси-
ските информации на една или повеќе компо-
ненти вклучени во финансиските извештаи на 
ентитетот. Овој МСР не ги покрива оние слу-
чаи кога два или повеќе ревизори се назначе-
ни како заеднички ревизори, ниту пак го покри-
ва односот на ревизорот со претходниот реви-
зор. Понатаму, кога главниот ревизор ќе зак-
лучи дека финансиските извештаи на дадена 
компонента не се материјални, не треба да се 
применуваат стандардите во овој МСР. Меѓу-
тоа, кога неколку компоненти, коишто се нема-
теријални сами за себе, заедно се материјал-
ни, треба да бидат земени предвид постапки-
те опишани во овој МСР. 

 
2. Кога главниот ревизор ја користи работата 

на друг ревизор, главниот ревизор треба 
да определи како работата на другиот ре-
визор ќе влијае врз ревизијата. 

 
3. ,,Главен ревизор“ е ревизорот со одговорност 

за известување за финансиските извештаи на 
даден ентитет кога тие финансиски извештаи 
вклучуваат финансиски информации на една 
или повеќе компонентни коишто се ревидира-
ни од страна на друг ревизор. 

 
4. ,,Друг ревизор“ е ревизор, којшто не е главни-

от ревизор, со одговорност за известување за 
финансиските информации на дадена компо-
нента којашто е вклучена во финансиските из-
вештаи коишто се ревидирани од страна на 
главниот ревизор. Другите ревизори вклучува-
ат поврзани фирми, без оглед на тоа дали го 
користат истото име или не, и коресподенти, 
како и неповрзани ревизори. 

 
5. ,,Компонента“ е одделение, огранок, подруж-

ница, заедничко вложување, придружено 
претпријатие или друг ентитет чиишто финан-
сиски информации се вклучени во финанси-
ските извештаи ревидирани од страна на 
главниот ревизор.  

Прифаќање како главен ревизор 
 
6. Ревизорот треба да разгледа дали негово-

то сопствено учество е достатно за да би-
де во состојба да дејствува како главен ре-
визор. За таа цел главниот ревизор треба да 
ги разгледа: 
(а) Материјалноста на делот од финансиски-

те извештаи којшто го ревидира главниот 
ревизор; 

(б) Степенот на познавање коешто главниот 
ревизор го има за деловното работење на 
компонентите; 

(в) Ризикот од материјални погрешни прика-
жувања во финансиските извештаи на 
компонентите ревидирани од страна на 
другиот ревизор; и  

(г) Извршувањето на дополнителни постапки 
како што е определено во овој МСР во од-
нос на компонентите ревидирани од стра-
на на другиот ревизор што резултира во 
тоа главниот ревизор да има значајно 
учество во таквата ревизија. 

 
Постапките на главниот ревизор 
 
7. Кога планира да ја користи работата на 

друг ревизор, главниот ревизор треба да ја 
разгледа професионалната компетентност 
на другиот ревизор во контекст на одреде-
ната задача. Некои од изворите на информа-
ции за ова разгледување би можеле да бидат 
заедничкото членство во професионална ор-
ганизација, заедничкото членство во, или 
здружувањето со, друга фирма или посочува-
њето на професионалната организација на ко-
јашто и припаѓа другиот ревизор. Овие извори 
би можеле да бидат надополнети, кога е соод-
ветно, со распрашувања кај други ревизори, 
банкари, итн., како и преку дискусии со други-
от ревизор. 

 
8. Главниот ревизор треба да изврши постап-

ки за да прибави достатни соодветни реви-
зорски докази, дека работата на другиот 
ревизор е адекватна за целите на главниот 
ревизор, во контекстот на одредената зада-
ча. 

 
9. Главниот ревизор треба да го извести другиот 

ревизор за: 
(а) Барањата за независност како во однос 

на ентитетот, така и во однос на компо-
нентата, како и да добие пишана изјава за 
придржувањето кон истите; 

(б) Начинот на којшто ќе се користи работата 
и извештајот на другиот ревизор, како и да 
направи достатни аранжмани за коорди-
нирање на нивната работа во почетната 
фаза на планирање на ревизијата. Глав-
ниот ревизор ќе го информира другиот ре-
визор за прашања како што се области 
кои бараат специјално разгледување, по-
стапки за идентификување на меѓукомпа-
ниски трансакции за коишто може да биде 
потребно обелоденување и временски 
распоред за завршување на ревизијата; и 

(в) Сметководствените, ревизорските и изве-
стувачките барања, како и да добие пиша-
на изјава за придржувањето кон истите. 

 
10. Исто така, главниот ревизор може, на пример, 

да дискутира со другиот ревизор за примене-
тите ревизорски постапки, да го провери пи-



шаното резиме на постапките на другиот ре-
визор (коешто може да биде во форма на пра-
шалник или контролна листа) или да ги прове-
ри работните документи на другиот ревизор. 
Главниот ревизор може да сака да ги изврши 
овие постапки во текот на посетата на другиот 
ревизор. Природата, временскиот распоред и 
обемот на постапките ќе зависат од околно-
стите на ангажманот и знаењето на главниот 
ревизор за професионалната компетентност 
на другиот ревизор. Ова знаење може да биде 
зголемено со проверка на претходната реви-
зорска работа на другиот ревизор. 

 
11. Главниот ревизор може да заклучи дека не е 

потребно да се применат постапки како што се 
оние опишани во точка 10 бидејќи претходно 
биле прибавени достатни соодветни ревизор-
ски докази дека при спроведувањето на пра-
ктиката на другиот ревизор биле почитувани 
прифатливи политики и постапки за контрола 
на квалитет. На пример, кога станува збор за 
поврзани фирми, главниот ревизор и другиот 
ревизор може да имаат континуиран, форма-
лен меѓусебен сооднос којшто предвидува по-
стапки коишто ги обезбедуваат тие ревизор-
ски докази како што е периодичната проверка 
помеѓу фирмите, тестовите на оперативните 
политики и постапки и проверката на работни-
те документи на избрани ревизии. 

 
12. Главниот ревизор треба да ги разгледа 

значајните наоди на другиот ревизор. 
 
13. Главниот ревизор може да смета дека е соод-

ветно да дискутира со другиот ревизор и ме-
наџментот на компонентата за ревизорските 
наоди или за други прашања коишто влијаат 
врз финансиските информации на компонен-
тата, а може и да одлучи дека се потребни до-
полнителни тестови на евиденцијата или фи-
нансиските информации на компонентата. Ва-
квите тестови може, во зависност од околно-
стите, да ги изврши главниот ревизор или дру-
гиот ревизор. 

 
14. Главниот ревизор треба да ги документира во 

работните документи компонентите чиишто 
финансиски информации биле ревидирани од 
страна на други ревизори, нивното значење за 
финансиските извештаи на ентитетот како це-
лина, имињата на другите ревизори и донесе-
ните заклучоци дека поединечните компонен-
ти се нематеријални. Исто така, главниот ре-
визор треба да ги документира и извршените 
постапки и донесените заклучоци. На пример, 
треба да бидат идентификувани работните 
документи на другиот ревизор коишто биле 
проверени и треба да бидат евидентирани ре-
зултатите од дискусиите со другиот ревизор. 
Меѓутоа, главниот ревизор не треба да ги до-
кументира причините за ограничувањето на 
постапките во околностите опишани во точка 
11, под услов тие причини да се резимирани 
на некое друго место во документацијата која-
што ја чува фирмата на главниот ревизор. 

 
Соработка помеѓу ревизорите 
 
15. Другиот ревизор, знаејќи го контекстот во 

којшто главниот ревизор ќе ја користи ра-
ботата на другиот ревизор, треба да сора-
ботува со главниот ревизор. На пример, 
другиот ревизор треба да му ги посочи на 

главниот ревизор сите аспекти од работата на 
другиот ревизор коишто не може да бидат 
спроведени онака како што е побарано. На 
сличен начин, во зависност од правните и 
професионалните разгледувања, другиот ре-
визор треба да биде известен за сите праша-
ња коишто ги забележал главниот ревизор, а 
коишто може да имаат важно влијание врз ра-
ботата на другиот ревизор. 

 
Разгледувања во однос на известувањето 
 
16. Кога главниот ревизор ќе заклучи дека не 

може да се користи работата на другиот ре-
визор, а главниот ревизор не бил во со-
стојба да изврши достатни дополнителни 
постапки во однос на финансиските ин-
формации на компонентата којашто е реви-
дирана од страна на другиот ревизор, то-
гаш главниот ревизор треба да изрази мис-
лење со резерва или воздржување од мис-
лење бидејќи постои ограничување на де-
локругот на ревизијата. 

 
17. Доколку другиот ревизор издаде, или има на-

мера да издаде, модифициран ревизорски из-
вештај, тогаш главниот ревизор треба да разг-
леда дали предметот на модифицирањето е 
од таква природа и значење, во однос на фи-
нансиските извештаи на ентитетот за коишто 
известува главниот ревизор, што бара моди-
фицирање на ревизорскиот извештај на глав-
ниот ревизор. 

 
Поделба на одговорноста 
 
18. Иако придржувањето кон упатството во прет-

ходните точки е пожелно, сепак локалните 
прописи на некои земји му дозволуваат на 
главниот ревизор да го заснова ревизорското 
мислење за финансиските извештаи земени 
како целина единствено врз основа на изве-
штајот на другиот ревизор во однос на ревизи-
јата на една или повеќе компоненти. Кога 
главниот ревизор го прави тоа, извештајот 
на главниот ревизор треба јасно да го на-
веде овој факт и треба да укаже на големи-
ната на делот од финансиските извештаи 
којшто е ревидиран од страна на другиот 
ревизор. Кога главниот ревизор ќе направи 
вакво посочување во ревизорскиот извештај, 
ревизорските постапки вообичаено ќе бидат 
ограничени на оние кои се опишани во точките 
7 и 9. 

 
 
 
Перспектива на јавниот сектор 
 
1. Основните принципи во овој МСР се приме-

нуваат во ревизијата на финансиските изве-
штаи во јавниот сектор, меѓутоа, потребно 
е дополнително упатство за дополнителни 
разгледувања кога се користи работа на 
други ревизори во јавниот сектор. На при-
мер, главниот ревизор во јавниот сектор 
мора да обезбеди дека, кога законодавство-
то пропишува почитување на одреден комп-
лет на ревизорски стандарди, другиот реви-
зор ги почитувал тие стандарди. Во однос 
на ентитети од јавниот сектор, Комисија-
та за јавен сектор го дополни упатството 
вклучено во овој МСР во својата Студија 4, 
Користење на работата на други ревизори - 
перспектива на јавниот сектор. 
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Меѓународниот стандард за ревизија (МСР) 610, 
Разгледување на работата на интерната реви-
зија, треба да се чита во контекст на Предгово-
рот на Меѓународните стандарди за контрола 
на квалитетот, ревизија, уверување и поврзани 
услуги, којшто ја определува примената и важе-
њето на МСР.  
 
Вовед 
 
1. Целта на овој меѓународен стандард за реви-

зија (МСР) е да воспостави стандарди и обез-
беди упатство за екстерните ревизори при 
разгледување на работата на интерната реви-
зија. Овој МСР не ги покрива случаите кога 
персоналот од интерната ревизија му помага 
на екстерниот ревизор во спроведувањето на 
екстерните ревизорски постапки. Ревизорски-
те постапки наведени во овој МСР треба да се 
применуваат само на активностите на интер-
ната ревизија коишто се релевантни за реви-
зијата на финансиските извештаи.  

2. Екстерниот ревизор треба да ги разгледа 
активностите на интерната ревизија и нив-
ниот ефект, доколку воопшто постои, врз 
екстерните ревизорски постапки. 

3. ,,Интерна ревизија” значи активност за про-
ценка воспоставена во рамките на ентитетот 
како услуга на ентитетот. Нејзините функции 
вклучуваат, помеѓу другите работи, следење 
на интерната контрола.  

4. Додека единствено екстерниот ревизор има 
одговорност за изразеното ревизорско мисле-
ње и за определување на природата, времен-
скиот распоред и обемот на екстерните реви-
зорски постапки, извесни делови од работата 
на интерната ревизија може да му бидат ко-
рисни на екстерниот ревизор. 

 
Делокруг и цели на интерната ревизија 
 
5. Делокругот и целите на интерната ревизија 

широко се разликуваат и зависат од големи-
ната и структурата на ентитетот и барањата 

                                                 
* МСР 315, ‘‘Разбирање за ентитетот и неговото опкружува-
ње и проценка на ризиците од материјално погрешно прика-
жување‘‘, МСР 330, ‘‘Постапките на ревизорот како одговор 
на проценетите ризици‘‘ и МСР 500, ‘‘Ревизорски докази‘‘ 
доведоа до согласни измени и дополнувања во МСР 610. 
Овие согласни измени и дополнувања стапуваат во сила за 
ревизиите на финансиските извештаи за периодите кои 
почнуваат на или по 15 декември 2004 година и се инкорпо-
рирани во текстот на МСР 610.  

на неговиот менаџмент. Вообичаено, активно-
стите на интерната ревизија вклучуваат една 
или повеќе од следниве активности: 
•  Следење на интерната контрола. Воспо-

ставувањето на адекватна интерна кон-
трола е одговорност на менаџментот кое-
што бара правилно внимание на континуи-
рана основа. Вообичаено, менаџментот и 
доделува одредена одговорност на интер-
ната ревизија за проверка на овие контро-
ли, следење на нивното работење и пре-
порачување на подобрувања на истите. 

•  Испитување на финансиски и оперативни 
информации. Ова може да вклучи провер-
ка на средствата коишто се користеле за 
идентификување, мерење, класифицира-
ње и известување за ваквите информации 
и одредено распрашување за поединечни-
те ставки, вклучувајќи го и деталното те-
стирање на трансакциите, салдата и по-
стапките. 

•  Проверка на економичноста, ефикасноста 
и ефективноста на работењето, вклучувај-
ќи ги и нефинансиските контроли на енти-
тетот. 

•  Проверка на усогласеноста со законите, 
регулативата и другите екстерни барања 
и со политиките и директивите на менаџ-
ментот и другите интерни барања. 

 
Односот помеѓу интерната ревизија и екстер-
ниот ревизор 
 
6. Улогата на интерната ревизија е определена 

од страна на менаџментот, а нејзините цели 
се разликуваат од оние на екстерниот ревизор 
којшто е назначен да извести независно за 
финансиските извештаи. Целите на функција-
та на интерната ревизија се разликуваат во 
зависност од барањата на менаџментот. Ек-
стерниот ревизор примарно е загрижен за тоа 
дали финансиските извештаи се ослободени 
од материјални погрешни прикажувања. 

7. И покрај тоа, некои од начините за постигнува-
ње на нивните респективни цели често се 
слични, па така и извесни аспекти на интерна-
та ревизија може да бидат корисни во опреде-
лувањето на природата, временскиот распо-
ред и обемот на екстерните ревизорски по-
стапки. 

8. Интерна ревизија е дел од ентитетот. Без ог-
лед на степенот на автономноста и објектив-
носта на интерната ревизија, сепак таа не мо-
же да го постигне истиот степен на независ-
ност како што се бара од екстерниот ревизор 
кога изразува мислење за финансиските изве-
штаи. Единствено екстерниот ревизор има од-
говорност за изразеното ревизорско мислење, 
а таа одговорност не се намалува со користе-
њето на интерната ревизија. Сите расудувања 
коишто се однесуваат на ревизијата на фи-
нансиските извештаи се оние на екстерниот 
ревизор. 

 
Разбирање и прелиминарна проценка на ин-
терната ревизија 
 
9. Екстерниот ревизор треба да стекне до-

статно разбирање за активностите на ин-
терната ревизија за идентификување и 
проценка на ризиците од материјално по-
грешно прикажување на финансиските из-
вештаи и за дизајнирање и извршување на 
понатамошни ревизорски постапки.  

10. Ефективната интерна ревизија често овозмо-
жува модифицирање на природата и времен-
скиот распоред, како и намалување на обемот 
на ревизорските постапки коишто ги извршува 



екстерниот ревизор, но не може целосно да ги 
елиминира. Меѓутоа, во некои случаи, откако 
ќе ги разгледа активностите на интерната ре-
визија, екстерниот ревизор може да одлучи 
дека интерната ревизија нема да има ефект 
врз екстерните ревизорски постапки. 

11. Екстерниот ревизор треба да изврши про-
ценка на функцијата на интерната ревизија 
кога интерната ревизија е релевантна за 
проценката на ризикот од страна на екстер-
ниот ревизор. 

12. Проценка на функцијата на интерната ревизи-
ја од страна на екстерниот ревизор влијае врз 
расудувањето на екстерниот ревизор за кори-
стењето на интерната ревизија при правењето 
на проценка на ризиците и, оттука, модифици-
рањето на природата, временскиот распоред 
и обемот на  понатамошните екстерни реви-
зорски постапки. 

13. Следните критериуми се важни при стекнува-
њето на разбирање и извршувањето на про-
ценка на функцијата на интерната ревизија: 
(а) Организациски статус: Конкретниот ста-

тус на интерната ревизија во ентитетот и 
ефектот којшто ова го има врз нејзината 
способност да биде објективна. Во идеал-
на ситуација, интерната ревизија ќе има 
одговорност спрема највисокото ниво на 
менаџмент и ќе биде ослободена од каква 
било друга оперативна одговорност. Сите 
пречки или ограничувања наметнати на 
интерната ревизија од страна на менаџ-
ментот треба внимателно да бидат разг-
ледани. Особено, интерните ревизори 
треба да бидат слободни да комуницира-
ат потполно со екстерниот ревизор.  

(б) Делокруг на функцијата: Природата и 
обемот на извршените задачи на интерна-
та ревизија. Екстерниот ревизор треба, 
исто така, да разгледа и дали менаџмен-
тот постапува по препораките на интерна-
та ревизија и како тоа е поткрепено со до-
кази. 

(в) Стручна компетентност: Дали интерна-
та ревизија ја извршуваат лица коишто 
имаат адекватна стручна обука и вештини 
како интерни ревизори. Екстерниот реви-
зор може, на пример, да ги провери поли-
тиките за вработување и обука на персо-
налот на интерната ревизија и нивното 
искуство и професионални квалификации. 

(г) Соодветна професионална грижа: Дали 
интерната ревизија е правилно планира-
на, надгледувана, проверувана и докумен-
тирана. Треба да се земе предвид постое-
њето на адекватни ревизорски прирачни-
ци, програми за работа и работни доку-
менти. 

 
Временски распоред на соработката и коорди-
нирањето 
14. Кога планира да ја користи работата на интер-

ната ревизија, екстерниот ревизор треба да го 
разгледа нацрт планот на интерната ревизија 
за периодот и да дискутира за истиот во колку 
што е можно порана фаза. Каде работата на 
интерната ревизија ќе претставува фактор во 
определувањето на природата, временскиот 
распоред и обемот на постапките на екстерни-
от ревизор, пожелно е однапред да се догово-
ри временскиот распоред на ваквата работа, 
обемот на покриеноста на ревизијата, нивоата 
на материјалност и предложените методи за 
избор на примерокот, документирање на извр-
шената работа и постапките за проверка и из-
вестување. 

15. Соработката со интерната ревизија е поефе-
ктивна кога состаноците се држат во соодвет-
ни интервали во текот на периодот. Екстерни-

от ревизор треба да биде известен за, и треба 
да има пристап до, релевантните извештаи на 
интерната ревизија и треба да биде постојано 
информиран за сите значајни прашања кои-
што ќе ги забележи интерниот ревизор, а кои-
што може да влијаат врз работата на екстер-
ниот ревизор. На сличен начин, екстерниот 
ревизор вообичаено треба да го информира 
интерниот ревизор за сите значајни прашања 
коишто може да влијаат врз интерната реви-
зија. 

 
Оценка и тестирање на работата на интерната 
ревизија 
 
16. Кога екстерниот ревизор има намера да ко-

ристи одредена работа на интерната реви-
зија, екстерниот ревизор треба да ја оцени, 
и да изврши ревизорски постапки за, таа 
работа за да ја потврди нејзината адекват-
ност за целите на екстерниот ревизор. 

 
17. Оценката на одредена работа на интерната 

ревизија вклучува разгледување на адекват-
носта на делокругот на работата и поврзаните 
програми, како и дали проценката на интерна-
та ревизија останува соодветна. Оваа оценка 
може да вклучи разгледување на тоа дали: 
(а) Работата е извршена од страна на лица 

коишто имаат адекватна стручна обука и 
вештини како интерни ревизори, како и 
дали работата на помошниците е правил-
но надгледувана, проверувана и докумен-
тирана; 

(б) Се прибавени достатни соодветни реви-
зорски докази коишто овозможуваат раз-
умна основа за донесените заклучоци; 

(в) Донесените заклучоци се соодветни во 
околностите, како и дали сите подготвени 
извештаи се конзистентни со резултатите 
од извршената работа; и  

(г) Се правилно разрешени сите отстапувања 
или невообичаени прашања кои ги обело-
денила интерната ревизија. 

18. Природата, временскиот распоред и обемот 
на ревизорските постапки на одредената ра-
бота на интерната ревизија зависи од расуду-
вањето на екстерниот ревизор за ризикот од 
материјално погрешно прикажување за по-
драчјето кое се разгледува, проценката на ин-
терната ревизија и оценката на одредената 
работа на интерната ревизија. Ваквите реви-
зорски постапки може да вклучат испитување 
на ставки кои се веќе испитани од страна на 
интерна ревизија, испитување на други слични 
ставки и набљудување на постапките на ин-
терната ревизија. 

19. Екстерниот ревизор треба да ги евидентира 
заклучоците во однос на одредената работа 
на интерната ревизија којашто била оценета и 
ревизорските постапки кои биле извршени на 
работата на интерниот ревизор. 

 
Перспектива на јавниот сектор 
 
1. Основните принципи во овој МСР се приме-

нуваат во ревизијата на финансиските изве-
штаи во јавниот сектор. Дополнително 
упатство за дополнителни разгледувања, 
кога се разгледува работата на интерната 
ревизија во јавниот сектор е дадено во Сту-
дија 4 на Комисијата за јавниот сектор1, ‘‘Ко-
ристење на работата на други ревизори – 
перспектива на јавниот сектор‘‘.     

                                                 
1 Во ноември 2004 година, називот на Комисијата за јавни-
от сектор беше сменет во Одбор за меѓународни сметко-
водствени стандарди за јавниот сектор. 



МЕЃУНАРОДЕН СТАНДАРД ЗА РЕВИЗИЈА 620 
 

КОРИСТЕЊЕ НА РАБОТАТА НА ЕКСПЕРТ 
 

(Стапува во сила за ревизиите на финансиските 
извештаи за периодите кои почнуваат  

на или по 15 декември 2004 година. Додатокот ги 
содржи согласните измени и дополнувања на 

стандардот кои стапуваат во сила на иден датум)* 
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Меѓународниот стандард за ревизија (МСР) 620, 
Користење на работата на експерт, треба да 
се чита во контекст на Предговорот на Меѓуна-
родните стандарди за контрола на квалите-
тот, ревизија, уверување и поврзани услуги, кој-
што ја определува примената и важењето на 
МСР.  
 
 
 
 
 

                                                 
* МСР 315, ‘‘Разбирање за ентитетот и неговото опкружува-
ње и проценка на ризиците од материјално погрешно прика-
жување‘‘, МСР 330, ‘‘Постапките на ревизорот како одговор 
на проценетите ризици‘‘ и МСР 500, ‘‘Ревизорски докази‘‘ 
доведоа до согласни измени и дополнувања во МСР 620. 
Овие согласни измени и дополнувања стапуваат во сила за 
ревизиите на финансиските извештаи за периодите кои 
почнуваат на или по 15 декември 2004 година и се инкорпо-
рирани во текстот на МСР 620.  

МСКК 1, ‘‘Контрола на квалитетот за фирми кои вршат ре-
визии и проверки на историски финансиски информации, и 
други ангажмани за уверување и поврзани услуги‘‘ и МСР 
220 (ревидиран), ‘‘Контрола на квалитет за ревизии на исто-
риски финансиски информации‘‘ доведоа до согласни изме-
ни и дополнувања во МСР 620, ‘‘Користење на работата на 
експерт‘‘. Овие измени и дополнувања стапуваат во сила за 
ревизиите на финансиските извештаи за периодите кои 
почнуваат на или по 15 јуни 2005 година и се означени во 
Додатокот на овој МСР. 

Вовед 
 
1. Целта на овој меѓународен ревизорски стан-

дард е да воспостави стандарди и обезбеди 
упатство за користењето на работата на екс-
перт како ревизорски доказ.  

 
2. Кога ја користи работата извршена од стра-

на на даден експерт, ревизорот треба да 
прибави достатни соодветни ревизорски 
докази дека ваквата работа е адекватна за 
целите на ревизијата. 

 
3. ,,Експерт“ е лице или фирма којашто поседува 

специјални вештини, знаење и искуство во 
одредено поле коешто не е сметководство и 
ревизија. 

 
4. Образованието и искуството на ревизорот нај-

често му овозможуваат да има знаење за де-
ловните прашања општо земено, но од реви-
зорот не се очекува да поседува стручност на 
лице коешто е обучено или квалификувано за 
ангажирање во практиката на друга професија 
или занимање, како што е актуар или инжи-
нер. 

 
5. Експертот може да биде: 

(а) Ангажиран од страна на ентитетот; 
(б) Ангажиран од страна на ревизорот;    
(в) Вработен од страна на ентитетот; или 
(г) Вработен од страна на ревизорот. 

 
Кога ревизорот ја користи работата на експерт 
којшто е вработен од страна на ревизорот, то-
гаш таа работа се користи во својството на 
вработениот како експерт, а не како помошник 
на ревизијата како што е предвидено во МСР 
220, Контрола на квалитет за ревизорска 
работа. Според тоа, во вакви околности реви-
зорот ќе треба да примени релевантни по-
стапки на работата и наодите на вработениот, 
но вообичаено не ќе мора да ги процени ве-
штините и компетентноста на вработениот за 
секој ангажман. 

 
Утврдување на потребата да се користи рабо-
тата на експерт 
 
6. Во текот на ревизијата, може да биде потреб-

но ревизорот да прибави, во соработка со ен-
титетот или независно, ревизорски докази во 
форма на извештаи, мислења, проценки на 
вредноста и изјави на експерт. Примерите 
вклучуваат: 
•  Проценки на вредноста на определени ви-

дови средства, на пример, земјиште и 
згради, постројки и машини, уметнички де-
ла и драгоцени камења. 

•  Определување на количествата или фи-
зичката состојба на средствата, на при-
мер, минерални резерви, подземни резер-
ви на минерали и нафта и преостанат ко-



рисен век на употреба на постројки и ма-
шини. 

•  Определување на износите со користење 
на специјализирани техники или методи, 
на пример, актуарска проценка на вредно-
ста. 

•  Мерење на довршената работа и работа-
та којашто треба да биде довршена кај до-
говорите во тек. 

•  Правни мислења во однос на толкувања 
на договори, закони и прописи. 

 
7. Кога ја определува потребата да ја користи 

работата на експертот, ревизорот треба да ги 
земе предвид: 
(а) Познавањето на тимот на ангажманот и 

претходното искуство за прашањето кое 
се разгледува; 

(б) Ризикот од материјално погрешно прика-
жување заснован на природата, сложено-
ста и материјалноста на прашањето кое-
што се разгледува; и 

(в) Количеството и квалитетот на другите ре-
визорски докази кои се очекува да се при-
бават. 

 
 
Компетентност и објективност на експертот 
 
8. Кога планира да ја користи работата на екс-

пертот, ревизорот треба да ја процени про-
фесионалната компетентност на експертот. 
Ова вклучува разгледување на: 
(а) Професионалниот сертификат или дозво-

ла од, или членството во, соодветно про-
фесионално тело; и 

(б) Искуството и репутацијата во полето во 
коешто ревизорот бара ревизорски дока-
зи. 

 
9. Ревизорот треба да ја процени објективно-

ста на експертот. 
 
 
10. Ризикот дека објективноста на експертот ќе 

биде нарушена се зголемува кога експертот е: 
(а) Вработен од страна на ентитетот; или 
(б) Поврзан со ентитетот на некој друг на-

чин, на пример, така што е финансиски за-
висен од, или има вложување во, ентите-
тот.  

Доколку ревизорот е загрижен во однос на 
компетентноста или објективноста на експер-
тот, тогаш тој треба да дискутира со менаџ-
ментот за сите сомневања и да разгледа дали 
може да се прибават достатни соодветни ре-
визорски докази во врска со работата на екс-
пертот. Може да биде потребно ревизорот да 
преземе дополнителни ревизорски постапки 
или да бара ревизорски докази од друг екс-
перт (откако ќе ги земе предвид факторите во 
точка 7). 

Делокруг на работата на експертот 
 
11. Ревизорот треба да прибави достатни со-

одветни ревизорски докази дека делокру-
гот на работата на експертот е соодветен 
за целите на ревизијата. Ревизорските дока-
зи може да бидат прибавени по пат на провер-
ка на надлежноста којашто често е објаснета 
во форма на пишани упатства од ентитетот за 
експертот. Ваквите упатства за експертот мо-
же да покриваат прашања како што се следни-
те: 
•  Целите и делокругот на работата на екс-

пертот. 
•  Општ преглед во однос на конкретните 

прашања за коишто ревизорот очекува да 
бидат покриени во извештајот на експер-
тот. 

•  Планираното користење на работата на 
експертот од страна на ревизорот, вклучу-
вајќи го и можното соопштување на иден-
титетот и обемот на инволвираноста на 
експертот на трети странки. 

•  Опсегот на пристапот на експертот до со-
одветните евиденции и датотеки. 

•  Разјаснување на меѓусебниот сооднос на 
експертот со ентитетот, доколку воопшто 
постои. 

•  Доверливоста на информациите на енти-
тетот. 

•  Информации во врска со претпоставките и 
методите коишто експертот планира да ги 
користи и нивната конзистентност со оние 
кои се користени во претходните периоди. 

Во случај кога овие прашања не се јасно опре-
делени во пишаните упатства за експертот, 
може да биде потребно ревизорот директно 
да комуницира со експертот за да прибави ре-
визорски докази во овој поглед. При стекнува-
њето на разбирање за ентитетот, ревизорот 
исто така разгледува дали да го вклучи екс-
пертот во текот на дискусиите на тимот на ан-
гажманот за подложноста на финансиските 
извештаи на ентитетот на материјално по-
грешно прикажување. 

 
 
Оценка на работата на експертот 
 
12. Ревизорот треба да ја оцени соодветноста 

на работата на експертот како ревизорски 
доказ во однос на тврдењето во финанси-
ските извештаи коешто се разгледува. Ова 
вклучува оценка за тоа дали суштината на на-
одите на експертот е правилно одразена во 
финансиските извештаи или ги поткрепува 
тврдењата во финансиските извештаи, како и 
разгледување на: 
•  Изворот на податоци којшто бил користен; 
•  Претпоставките и методите коишто биле 

користени, како и нивната конзистентност 
со претходните периоди; и 



•  Резултатите од работата на експертот од 
аспект на севкупното познавање на реви-
зорот на деловното работење и резулта-
тите од другите ревизорски постапки. 

 
13. Кога разгледува дали експертот користел из-

вор на податоци којшто е соодветен во окол-
ностите, ревизорот треба да ги разгледа след-
ниве постапки: 
(а) Распрашување во врска со постапките 

преземени од страна на експертот за да 
утврди дали изворот на податоци е доста-
тен, релевантен и веродостоен. 

(б) Проверка или тестирање на податоците 
користени од страна на експертот. 

14. Соодветноста и разумноста на претпоставки-
те и методите кои биле користени и нивната 
примена се одговорност на експертот. Ревизо-
рот ја нема истата стручност и, затоа, не може 
секогаш да ги проверува претпоставките и ме-
тодите на експертот. Сепак, ревизорот треба 
да стекне разбирање за претпоставките и ме-
тодите кои биле користени и да разгледа дали 
тие се соодветни и разумни, врз основа на 
познавањето на ревизорот на деловното ра-
ботење и резултатите од другите ревизорски 
постапки. 

 
15. Доколку резултатите од работата на екс-

пертот не обезбедуваат достатни соодвет-
ни ревизорски докази или доколку резулта-
тите не се конзистентни со другите реви-
зорски докази, тогаш ревизорот треба да го 
разреши прашањето. Ова може да вклучи 
дискусии со ентитетот и експертот, примена 
на дополнителни ревизорски постапки, вклучу-
вајќи го и можното ангажирање на друг екс-
перт, или пак модифицирање на ревизорскиот 
извештај. 

 
Посочување на експертот во ревизорскиот из-
вештај 
 
16. Кога издава немодифициран ревизорски 

извештај, ревизорот не треба да ја посочи 
работата на експертот. Ваквото посочување 
би можело да биде погрешно разбрано како 
резерва во мислењето на ревизорот или по-
делба на одговорноста, кога не постои намера 
за ниту едно од нив. 

 
17. Ако, како резултат на работата на експерт, ре-

визорот одлучи да издаде модифициран реви-
зорски извештај, во некои околности може да 
биде соодветно, при објаснување на природа-
та на модифицирањето, да се посочи на, или 
пак да се опише, работата на експертот (вклу-
чувајќи го и идентитетот на експертот и опсе-
гот на неговата инволвираност). Во овие окол-
ности, ревизорот треба да добие дозвола од 
експертот пред да направи вакво посочување. 
Доколку дозволата е одбиена, а ревизорот ве-

рува дека посочувањето е потребно, може да 
биде потребно ревизорот да побара правен 
совет. 

 
 

Додаток 
 
Согласни измени и дополнувања на МСР 620 
како резултат на МСКК 1 и МСР 220 (ревидиран) 
– Стапуваат во сила за ревизии на финансиски 
извештаи за периодите кои почнуваат на или 
по 15 јуни 2005 година 
 
МСКК 1, Контрола на квалитетот за фирми кои 
вршат ревизии и проверки на историски финан-
сиски информации, и други ангажмани за уверу-
вање и поврзани услуги и МСР 220 (ревидиран), 
Контрола на квалитет за ревизии на историски 
финансиски информации издадени во фебруари 
2004 година доведоа до согласни измени и допол-
нувања во МСР 620. 
 
Во согласност со МСКК 1 се бара системите на 
контрола на квалитет се бара да бидат воспоста-
вени до 15 јуни 2005 година. МСР 220 (ревидиран) 
и согласните измени и дополнувања стапуваат во 
сила за ревизиите на финансиските извештаи за 
периодите кои почнуваат на или по 15 јуни 2005 
година. 
 
Штом ќе стапат во сила, согласните измени и до-
полнувања коишто се дадени подолу ќе бидат ин-
корпорирани во текстот на МСР 620 и овој додаток 
ќе биде избришан. 
 
5. Експертот може да биде: 

(а) Склучи договор со Ангажиран од страна 
на ентитетот; 

(б) Склучи договор со Ангажиран од страна 
на ревизорот;    

(в) Вработен од страна на ентитетот; или 
(г) Вработен од страна на ревизорот. 

 
Кога ревизорот ја користи работата на експерт 
којшто е вработен од страна на ревизорската 
фирма, ревизорот ќе може да се потпре на си-
стемите на фирмата за вработување и обука 
коишто ги утврдуваат способностите и компе-
тентноста на експертот, како што е објаснето 
во МСР 220 (ревидиран), Контрола на квали-
тет за ревизии на историски финансиски ин-
формации, наместо да има потреба тие да се 
оценуваат за секој ревизорски ангажман реви-
зорот, тогаш таа работа се користи во својс-
твото на вработениот како експерт, а не како 
помошник на ревизијата како што е предвиде-
но во МСР 220, Контрола на квалитет за ре-
визорска работа. Според тоа, во вакви окол-
ности ревизорот ќе треба да примени реле-
вантни постапки на работата и наодите на 
вработениот, но вообичаено не ќе мора да ги 
процени вештините и компетентноста на вра-
ботениот за секој ангажман. 



МЕЃУНАРОДЕН СТАНДАРД ЗА РЕВИЗИЈА 700 
 

РЕВИЗОРСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА  
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  

 
(Стапува во сила за ревизии ан финансиски изве-
штаи за периодите кои завршуваат на или по 30 

септември 2002 година, но ќе биде повлечен кога 
МСР 700 (ревидиран) ќе стапи во сила)∗ 
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Меѓународниот стандард за ревизија (МСР) 700, 
Ревизорскиот извештај за финансиските изве-
штаи, треба да се чита во контекст на Предгово-
рот на Меѓународните стандарди за контрола 
на квалитетот, ревизија, уверување и поврзани 
услуги, којшто ја определува примената и важе-
њето на МСР.  
 
Вовед 
 
1. Целта на овој меѓународен стандард за реви-

зија е да воспостави стандарди и обезбеди 
упатство за формата и содржината на изве-
штајот на ревизорот издаден како резултат на 
ревизија извршена од страна на независен ре-
визор на финансиските извештаи на ентите-
тот. Поголемиот дел од даденото упатство мо-
же да се прилагоди за извештаите на ревизо-
рот за финансиските информации коишто не 
се финансиски извештаи.  

 
2. Ревизорот треба да ги провери и процени 

заклучоците извлечени од добиените реви-
зорски докази како основа за изразување-
то на мислење за финансиските извештаи. 

 
3. Оваа проверка и проценка вклучува разгледу-

вање на тоа дали финансиските извештаи се 
подготвени во согласност со дадена прифат-
лива рамка за финансиско известување1, која-
што е или Меѓународните сметководствени 
стандарди (МСС) или релевантните национал-
ни стандарди или практика. Исто така, може 
да биде потребно да се разгледа и дали фи-
нансиските извештаи се усогласени со закон-
ските барања. 

 
4. Ревизорскиот извештај треба да содржи 

јасно пишано изразување на мислење за 
финансиските извештаи земени како цели-
на.  

                                                 
∗ МСР 700 (ревидиран), ‘‘Извештајот на независниот реви-
зор за потполн комплет на финансиски извештаи со општа 
намена‘‘ стапува во сила за ревизорски извештаи со датум 
на или по 31 декември 2006 година.  
 
1 Известувањето во согласност со друга авторитативна и 
сеопфатна рамка за финансиско известување е опфатено 
во МСР 800, ‘‘Ревизорскиот извештај за ревизорски ангаж-
мани со посебна намена‘‘. 

Основни елементи на ревизорскиот извештај 
 
5. Ревизорскиот извештај ги вклучува следните 

основни елементи, вообичаено според след-
ниот редослед: 
(а) Наслов; 
(б) Примател;    
(в) Почетен или воведен пасус  

(i) Идентификување на финансиските из-
вештаи кои биле ревидирани; 

(ii) Изјава за одговорноста на менаџмен-
тот на ентитетот и одговорноста на 
ревизорот; 

(г) Пасус за делокруг (опис на природата на 
ревизијата) 
(i) Посочување на МСР или релевантни 

национални стандарди или практика; 
(ii) Опис на работата којашто ја извршил 

ревизорот; 
(д) Пасус за мислење којшто содржи: 

(i) Посочување на рамката за финанси-
ско известување којашто е користена 
за подготвување на финансиските из-
вештаи (вклучувајќи и идентификува-
ње на земјата на потекло2 на рамката 
за финансиско известување кога рам-
ката којашто е користена не е Меѓуна-
родните стандарди за ревизија); и 

(ii) Изразување на мислење за финанси-
ските извештаи; 

(ѓ)   Датум на извештајот; 
(е) Адреса на ревизорот; и 
(ж) Потпис на ревизорот. 

 
Пожелен е извесен степен на воедначеност 
на формата и содржината на ревизорскиот из-
вештај бидејќи тоа помага за подобрување на 
разбирањето на читателот и за идентифику-
вање на невообичаени околности кога истите 
ќе се јават.  

 
Наслов 
 
6. Ревизорскиот извештај треба да има соод-

ветен наслов. Може да биде соодветно да се 
користи терминот ,,Независен ревизор” во 
насловот за да се направи разлика помеѓу ре-
визорскиот извештај и извештаите кои може 
да бидат издадени од страна на други лица, 
како што се службените лица на ентитетот, 
одборот на директори, или пак од извештаите 
на други ревизори коишто можеби не мора да 
ги почитуваат истите етички барања како и не-
зависниот ревизор. 

 
Примател  
 
7. Ревизорскиот извештај треба да биде соод-

ветно упатен како што бараат околностите 
на ангажманот и локалните прописи. Изве-
штајот вообичаено е упатен или до акционе-
рите или до одборот на директори на ентите-
тот чиишто финансиски извештаи се предмет 
на ревизија. 

 
Почетен или воведен пасус 
 
8. Ревизорскиот извештај треба да ги иденти-

фикува финансиските извештаи на ентите-
тот коишто биле предмет на ревизија, вклу-
чувајќи го и датумот на, и периодот којшто 
е покриен со, финансиските извештаи.  

                                                 
2 Во некои околности може исто така да биде потребно и да 
се посочи на одредена јурисдикција во рамките на земјата 
на потекло за да јасно се идентификува рамката за финан-
сиско известување којашто е користена. 



9. Извештајот треба да вклучи изјава дека 
финансиските извештаи се одговорност на 
менаџментот на ентитетот3 и изјава дека 
одговорноста на ревизорот е да изрази 
мислење за финансиските извештаи врз 
основа на ревизијата. 

10. Финансиските извештаи претставуваат изјави 
на менаџментот. Подготвувањето на ваквите 
извештаи бара од менаџментот да направи 
значајни сметководствени проценки и расуду-
вања, како и да ги определи соодветните сме-
тководствени принципи и методи коишто се 
користат при подготвувањето на финансиски-
те извештаи. Ова определување се прави во 
контекст на рамката за финансиско известува-
ње којашто менаџменрот ќе одлучи, или пак 
треба, да ја користи. Наспроти тоа, одговорно-
ста на ревизорот е да им направи ревизија на 
овие финансиски извештаи со цел да изрази 
мислење за истите.  

11. Илустрација за овие прашања во почетниот 
(воведниот) пасус е: 

,,Ние извршивме ревизија на приложени-
от4 биланс на состојба на претпријатието 
АБВ заклучно со 31 декември 20Х1 годи-
на, како и на поврзаниот биланс на успех 
и извештај за парични текови за годината 
којашто завршува тогаш. Овие финанси-
ски извештаи се одговорност на менаџ-
ментот на претпријатието. Наша одговор-
ност е да изразиме мислење за овие фи-
нансиски извештаи врз основа на нашата 
ревизија”. 

 
Пасус за делокруг 
12. Ревизорскиот извештај треба да го опише 

делокругот на ревизијата по пат на наведу-
вање дека ревизијата била спроведена во 
согласност со МСР или во согласност со 
релевантните национални стандарди или 
практика, како што е соодветно. ,,Делокруг” 
се однесува на способноста на ревизорот да 
ги изврши ревизорските постапки коишто се 
сметаат за потребни во дадените околности. 
На читателот му е потребно ова како уверува-
ње дека ревизијата била спроведена во сог-
ласност со воспоставените стандарди или 
практика. Освен доколку е наведено поинаку, 
се претпоставува дека ревизорските стандар-
ди или практика коишто биле следени се оние 
на земјата на којашто е укажано со адресата 
на ревизорот. 

13. Извештајот треба да вклучи изјава дека ре-
визијата била планирана и извршена за да 
се добие разумно уверување за тоа дали 
финансиските извештаи се ослободени од 
материјални погрешни прикажувања. 

14. Ревизорскиот извештај треба да ја опише 
ревизијата како таква којашто вклучува: 
(а) Испитување, врз основа на тестирање, 

на докази за поткрепување на износи-
те и обелоденувањата во финансиски-
те извештаи; 

(б) Проценка на сметководствените прин-
ципи користени при подготвувањето 
на финансиските извештаи; 

(в) Проценка на значајните проценки на-
правени од страна на менаџментот 
при подготвувањето на финансиски 
извештаи; и 

(г) Оценка на севкупното презентирање 
на финансиските извештаи. 

                                                 
3 Нивото на менаџментот коешто е одговорно за финанси-
ските извештаи ќе се разликува во зависност од правната 
ситуација во секоја земја. 
4 Посочувањето може да биде според број на страница. 

15. Извештајот треба да вклучи изјава на реви-
зорот дека ревизијата обезбедува разумна 
основа за мислењето. 

 
16. Илустрација за овие прашања во пасусот за 

делокругот е: 
,,Ние ја спроведовме нашата ревизија во 
согласност со Меѓународните стандарди 
за ревизија (или посочување на релевант-
ните национални стандарди или практи-
ка). Тие стандарди бараат да ја планира-
ме и извршиме ревизијата за да добиеме 
разумно уверување за тоа дали финанси-
ските извештаи се ослободени од матери-
јални погрешни прикажувања. Ревизијата 
вклучува испитување, врз основа на те-
стирање, на докази коишто ги поткрепува-
ат износите и обелоденувањата во фи-
нансиските извештаи. Исто така, ревизија-
та вклучува и проценка на сметководстве-
ните принципи коишто се користени и на 
значајните проценки коишто се направени 
од страна на менаџментот, како и оценка 
на севкупното презентирање на финанси-
ските извештаи. Ние веруваме дека наша-
та ревизија обезбедува разумна основа за 
нашето мислење.” 

 
Пасус за мислење 
 
17. Пасусот за мислење во ревизорскиот изве-

штај треба јасно да укаже на рамката за фи-
нансиско известување којашто е користена 
за подготвување на финансиските изве-
штаи (вклучувајќи и идентификување на 
земјата на потекло на рамката за финанси-
ско известување кога рамката којашто е ко-
ристена не е Меѓународните стандарди за 
ревизија) и да го наведе мислењето на ре-
визорот за тоа дали финансиските изве-
штаи даваат вистинска и објективна слика 
(или се презентирани објективно, од сите 
материјални аспекти) во согласност со таа 
рамка за финансиско известување и, кога е 
соодветно, дали финансиските извештаи 
се усогласени со законските барања. 

18. Термините коишто се користат за изразување 
на мислењето на ревизорот се ,,даваат ви-
стинска и објективна слика” или ,,презентира-
ат објективно, од сите материјални аспекти” и 
истите се еквивалентни. И двата термини ука-
жуваат, помеѓу другото, на тоа дека ревизорот 
ги разгледува само оние прашања коишто се 
материјални за финансиските извештаи. 

19. Рамката за финансиско известување е опре-
делена со МСС, правилата издадени од стра-
на на признаени тела за поставување на стан-
дарди и развојот на општата практика во рам-
ките на дадена земја, со соодветно разгледу-
вање на објективноста и со соодветно почиту-
вање на локалното законодавство. За да му го 
посочи на читателот контексот во којшто се 
изразува мислењето на ревизорот, мислење-
то на ревизорот укажува на рамката на која-
што се засновани финансиските извештаи. 
Ревизорот ја посочува рамката за финансиско 
известување со термини како што се: 

,, ... во согласност со Меѓународните сме-
тководствени стандарди (или [назив на 
рамката за финансиско известување со 
посочување на земјата на потекло]) ... ‘‘ 

Ова назначување ќе му помогне на корисникот 
подобро да разбере која рамка за финансиско 
известување била користена при подготвува-
њето на финансиските извештаи. Кога изве-
стува за финансиски извештаи коишто се под-
готвени конкретно за користење во друга зем-
ја, ревизорот треба да разгледа дали било на-



правено соодветно обелоденување во финан-
сиските извештаи за рамката за финансиско 
известување којашто била користена. 

 
20. Покрај мислењето за вистинската и објектив-

ната слика (или објективното презентирање, 
од сите материјални аспекти), може да биде 
потребно ревизорскиот извештај да вклучи и 
мислење за тоа дали финансиските извештаи 
се усогласени со другите барања определени 
со релевантните прописи или закони. 

 
21. Илустрација за овие прашања во пасусот за 

мислење е: 
,,Според нашето мислење, финансиските 
извештаи даваат вистинска и објективна 
слика на (или ја презентираат објективно, 
од сите материјални аспекти) финансиска-
та состојба на претпријатието заклучно со 
31 декември 20Х1 година, како и резулта-
тите од неговото работење и неговите па-
рични текови за годината којашто завршу-
ва тогаш во согласност со Меѓународните 
сметководствени стандарди (или [назив 
на рамката за финансиско известување со 
посочување на земјата на потекло5]) (и се 
усогласени со...6). ” 
 

22. Точката 22 беше избришана со ревидирањата 
на МСР 700 кој е во сила за ревизиите на фи-
нансиски извештаи за периоди кои завршува-
ат на или по 30 септември 2002 година. 

 
Датум на извештајот 
 
23. Ревизорот треба да го датира извештајот 

заклучно со датумот на завршувањето на 
ревизијата. Ова го информира читателот де-
ка ревизорот ги разгледал ефектите на наста-
ните и трансакциите за коишто станал свесен 
и коишто се случиле сé до тој датум врз фи-
нансиските извештаи и врз извештајот. 

 
24. Бидејќи одговорноста на ревизорот е да 

извести за финансиските извештаи како 
што се подготвени и презентирани од стра-
на на менаџментот, ревизорот не треба да 
го датира извештајот порано од датумот на 
којшто финансиските извештаи се потпи-
шани или одобрени од страна на менаџ-
ментот. 

 
Адреса на ревизорот 
 
25. Извештајот треба да ја именува конкретна-

та местоположба, којашто вообичаено е 
градот каде што ревизорот има канцелари-
ја којашто има одговорност за ревизијата. 

 
Потпис на ревизорот 
 
26. Извештајот треба да биде потпишан во 

името на ревизорската фирма, личното 
име  на ревизорот или и двете, како што е 
соодветно. Ревизорскиот извештај вообичае-
но се потпишува во името на фирмата бидејќи 
фирмата ја презема одговорноста за ревизија-
та. 

 
Ревизорскиот извештај 
 
27. Мислење без резерва треба да биде изра-

зено кога ревизорот ќе заклучи дека фи-
нансиските извештаи даваат вистинска и 

                                                 
5 Види фуснота 2. 
6 Посочете ги релевантните прописи или закони. 

објективна слика (или се презентирани об-
јективно, од сите материјални аспекти) во 
согласност со идентификуваната рамка за 
финансиско известување. Мислењето без 
резерва исто така имплицитно укажува дека 
сите промени на сметководствените принципи 
или на методата на нивната примена, како и 
нивните ефекти, се правилно определени и 
обелоденети во финансиските извештаи. 

 
28. Следува илустрација на целосниот ревизор-

ски извештај којшто ги содржи основните еле-
менти коишто се образложени и илустрирани 
погоре. Овој извештај го илустрира изразува-
њето на мислење без резерва. 

 
,,ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРОТ 

(СООДВЕТЕН ПРИМАТЕЛ) 
Ние извршивме ревизија на приложениот7 би-
ланс на состојба на претпријатието АБВ зак-
лучно со 31 декември 20Х1 година, како и на 
поврзаниот биланс на успех и извештај за па-
рични текови за годината којашто завршува то-
гаш. Овие финансиски извештаи се одговор-
ност на менаџментот на претпријатието. Наша 
одговорност е да изразиме мислење за овие 
финансиски извештаи врз основа на нашата 
ревизија. 
Ние ја спроведовме нашата ревизија во сог-
ласност со Меѓународните стандарди за реви-
зија (или посочување на релевантните нацио-
нални стандарди или практика). Тие стандарди 
бараат да ја планираме и извршиме ревизија-
та за да добиеме разумно уверување за тоа 
дали финансиските извештаи се ослободени 
од материјални погрешни прикажувања. Реви-
зијата вклучува испитување, врз основа на те-
стирање, на докази коишто ги поткрепуваат из-
носите и обелоденувањата во финансиските 
извештаи. Исто така, ревизијата вклучува и 
проценка на сметководствените принципи кои-
што се користени и на значајните проценки ко-
ишто се направени од страна на менаџментот, 
како и оценка на севкупното презентирање на 
финансиските извештаи. Ние веруваме дека 
нашата ревизија обезбедува разумна основа 
за нашето мислење. 
Според нашето мислење, финансиските изве-
штаи даваат вистинска и објективна слика на 
(или ја презентираат објективно, од сите мате-
ријални аспекти) финансиската состојба на 
претпријатието заклучно со 31 декември 20Х1 
година, како и резултатите од неговото рабо-
тење и неговите парични текови за годината 
којашто завршува тогаш во согласност со Ме-
ѓународните сметководствени стандарди (или 
[назив на рамката за финансиско известување 
со посочување на земјата на потекло8]) (и се 
усогласени со ...9). 
 

РЕВИЗОР 
Датум 
Адреса” 

Модифицирани извештаи 
 
29. Се смета дека ревизорскиот извештај е моди-

фициран во следните ситуации: 
Прашања коишто не влијаат врз мислењето 
на ревизорот 
(а) Нагласување на прашање 
Прашања коишто влијаат врз мислењето на 
ревизорот 
(а) Мислење со резерва 

                                                 
7 Види фуснота 4.  
8 Види фуснота 2. 
9 Види фуснота 6.  



(б) Воздржување од мислење, или 
(в) Неповолно мислење. 
Воедначеноста на формата и содржината на 
секој вид на модифициран извештај го подо-
брува  разбирањето на ваквите извештаи од 
страна на корисникот. Според тоа, овој МСР 
вклучува сугерирани формулации на зборови-
те за изразување на мислење без резерва, ка-
ко и примери на модифицирани фрази кои се 
користат кога се издаваат модифицирани из-
вештаи. 

 
Прашања коишто не влијаат врз мислењето 
на ревизорот 
 
30. Во извесни околности, ревизорскиот извештај 

може да биде модифициран по пат на додава-
ње на пасус за нагласување на прашање за 
да се истакне дадено прашање коешто влијае 
врз финансиските извештаи, а коешто е вклу-
чено во белешка кон финансиските извештаи 
којашто поопширно дискутира за прашањето. 
Додавањето на ваков пасус за нагласување 
на прашање не влијае врз мислењето на ре-
визорот. Пожелно е пасусот да биде вклучен 
по пасусот за мислење и вообичаено треба да 
посочи на фактот дека во врска со тоа во мис-
лењето на ревизорот не се изразува резерва. 

 
31. Ревизорот треба да го модифицира реви-

зорскиот извештај по пат на додавање на 
пасус за истакнување на материјално пра-
шање во врска со проблемот со континуи-
тетот. 

 
32. Ревизорот треба да го разгледа модифици-

рањето на ревизорскиот извештај по пат на 
додавање на пасус доколку постои значај-
на неизвесност (покрај проблемот со кон-
тинуитетот), чиешто решавање зависи од 
идни настани и којашто може да влијае врз 
финансиските извештаи. Неизвесноста е 
прашање чијшто исход зависи од идни дејс-
твија или настани коишто не се под директна 
контрола на ентитетот, но коишто може да 
влијаат врз финансиските извештаи. 

 
33. Следува илустрација на пасус за нагласување 

на значајна неизвесност во ревизорскиот из-
вештај: 

,,Според нашето мислење ... (останатите 
зборови се исти како оние илустрирани во 
пасусот за мислење - точка 28 погоре). 
Не изразувајќи резерва во нашето мисле-
ње, обрнуваме внимание на белешката Х 
кон финансиските извештаи. Претприја-
тието е тужена странка во судски спор 
во врска со обвинение дека прекршило из-
весни права по основ на патент, при 
што тужителот поднел барање за пла-
ќање на тантиема за користење на па-
тентот и надоместок за претрпена 
штета. Претпријатието поднело про-
тивтужба, така што прелиминарното 
сослушување на странките и поднесува-
њето на докази во однос на тужбата и 
противтужбата е во тек. Конечната 
разврска по овие прашања, за сега, не 
може да се утврди, ниту пак во финанси-
ските извештаи е направено резервира-
ње за каква било обврска којашто може 
да настане по овој основ.” 
(Илустрација на пасус за нагласување на 
прашање во врска со континуитетот е да-
дена во  МСР 570, Континуитет.) 
 

34. Додавањето на пасус за нагласување на проб-
лемот со континуитетот или значајната неиз-

весност вообичаено е адекватно за исполну-
вање на одговорностите на ревизорот во од-
нос на известувањето во врска со ваквите 
прашања. Меѓутоа, во екстремни случаи, како 
што се ситуациите коишто вклучуваат повеќе-
кратни неизвесности коишто се значајни за 
финансиските извештаи, ревизорот може да 
смета дека е соодветно да изрази воздржува-
ње од мислење наместо да додаде пасус за 
нагласување на прашање. 

 
35. Покрај користењето на пасусот за нагласува-

ње на прашање за прашања коишто влијаат 
врз финансиските извештаи, ревизорот може, 
исто така, да го модифицира ревизорскиот из-
вештај по пат на користење на пасус за нагла-
сување на прашање, пожелно по пасусот за 
мислење, за да извести и за други прашања 
покрај оние коишто влијаат врз финансиските 
извештаи. На пример, доколку е потребно да 
се изменат и дополнат другите информации 
во даден документ којшто ги содржи ревиди-
раните финансиски извештаи, а ентитетот од-
бие да го направи ова менување и дополнува-
ње, ревизорот треба да размисли за вклучува-
њето на пасус за нагласување на прашање во 
ревизорскиот извештај во којшто ќе ја опише 
материјалната неконзистентност. Пасусот за 
нагласување на прашање може да се користи 
и кога постојат дополнителни законски одго-
ворности во однос на известувањето. 

 
Прашања коишто влијаат врз мислењето на 
ревизорот 
 
36. Ревизорот може да не биде во состојба да 

изрази мислење без резерва кога постои која 
било од следните околности и кога, според 
расудувањето на ревизорот, ефектот на пра-
шањето е, или може да биде, материјален за 
финансиските извештаи: 
(а) Постои ограничување на делокругот на 

работата на ревизорот; или 
(б) Постои несогласување со менаџментот 

во врска со прифатливоста на избраните 
сметководствени политики, методата на 
нивната примена или адекватноста на 
обелоденувањата во финансиските изве-
штаи. 

Околностите опишани под (а) може да резул-
тираат во мислење со резерва или воздржува-
ње од мислење. Околностите опишани под (б) 
може да резултираат во мислење со резерва 
или неповолно мислење. Овие околности по-
целосно се разгледани во точките 41-46. 

37. Мислење со резерва треба да биде изразе-
но кога ревизорот ќе заклучи дека не може 
да биде изразено мислење без резерва, но 
дека ефектот на какво било несогласување 
со менаџментот, или ограничување на де-
локругот, не е толку материјален или рас-
пространет што наметнува неповолно мис-
лење или воздржување од мислење. Мис-
лењето со резерва треба да биде изразено 
како ,,со искучок на” ефектите на прашање-
то на коешто се однесува резервата. 

38. Воздржување од мислење треба да биде 
изразено кога можниот ефект на дадено 
ограничување на делокругот е толку мате-
ријален и распространет што ревизорот не 
бил во состојба да прибави достатни соод-
ветни ревизорски докази па, според тоа, не 
е во состојба да изрази мислење за финан-
сиските извештаи.  

39. Неповолно мислење треба да биде изразе-
но кога ефектот на несогласувањето е тол-
ку материјален и распространет за финан-
сиските извештаи што ревизорот заклучу-



ва дека резерва во извештајот не е аде-
кватна за да се обелодени природата на 
финансиските извештаи коишто наведува-
ат на погрешни заклучоци или се непотпол-
ни. 

 
40. Секогаш кога ревизорот ќе изрази мислење 

поинакво од мислењето без резерва, во из-
вештајот треба да биде вклучен јасен опис 
на сите суштински причини и, освен докол-
ку е неизводливо, квантифицирање на 
можниот ефект или ефекти врз финанси-
ските извештаи. Вообичаено, оваа информа-
ција треба да биде дадена во одделен пасус 
пред пасусот за мислење или воздржување од 
мислење и може да вклучува посочување на 
поопширно објаснување, доколку воопшто по-
стои, во белешка кон финансиските извештаи. 

 
 
Околности коишто може да резултираат во по-
инакво мислење од мислење без резерва 
 
Ограничување на делокругот 
 
41. Ограничувањето на делокругот на работата 

на ревизорот може понекогаш да биде намет-
нато од страна на ентитетот (на пример, кога 
условите на ангажманот определуваат дека 
ревизорот нема да спроведе дадена ревизор-
ска постапка за којашто ревизорот верува де-
ка е потребна). Меѓутоа, кога ограничувањето 
во условите на предложениот ангажман е та-
кво што ревизорот верува дека постои потре-
ба да изрази воздржување од мислење, реви-
зорот вообичаено не треба да прифати таков 
ограничен ангажман како ревизорски ангаж-
ман, освен доколку тоа го бара законот. Исто 
така, законскиот ревизор не треба да прифати 
таков ревизорски ангажман кога ограничува-
њето ги нарушува законските должности на 
ревизорот. 

 
42. Ограничувањето на делокругот може да биде 

наметнато од околностите (на пример, кога 
временскиот распоред на назначувањето на 
ревизорот е таков што ревизорот не е во со-
стојба да го набљудува пописот на залихите). 
Исто така, тоа може да се јави кога, според 
мислењето на ревизорот, сметководствената 
евиденција на ентитетот не е адекватна или 
кога ревизорот не е во состојба да спроведе 
дадена ревизорска постапка за којашто веру-
ва дека е пожелна. Во овие околности, реви-
зорот треба да се обиде да спроведе разумни 
алтернативни постапки за да прибави достат-
ни соодветни ревизорски докази за да го по-
ткрепи мислењето без резерва. 

 
43. Кога постои ограничување на делокругот 

на работата на ревизорот коешто бара 
изразување на мислење со резерва или 
воздржување од мислење, ревизорскиот 
извештај треба да го опише ограничување-
то и да укаже на можните корекции на фи-
нансиските извештаи кои би можеле да би-
дат утврдени како потребни доколку огра-
ничувањето не постоело. 

 
44. Илустрација на овие прашања е дадена подо-

лу. 
 

Ограничување на делокругот - мислење со 
резерва 
 

,,Ние извршивме ревизија ... (преостанати-
те зборови се исти како што е илустрира-
но во воведниот пасус - точка 28 погоре).  

Освен како што е дискутирано во следни-
от пасус, ние ја спроведовме нашата ре-
визија во согласност со ... (преостанатите 
зборови се исти како што е илустрирано 
во пасусот за делокругот - точка 28 пого-
ре). 
Ние не го набљудувавме пописот на за-
лихите заклучно со 31 декември 20Х1 го-
дина бидејќи тој датум му претходеше 
на времето кога за првпат бевме анга-
жирани како ревизори на претпријатие-
то. Поради карактеристиките на еви-
денцијата на претпријатието, ние не 
бевме во состојба да се увериме во однос 
на количествата на залихите по пат на 
примена на други ревизорски постапки. 
Според нашето мислење, со исклучок на 
ефектите на ваквите корекции, доколку 
воопшто постојат, коишто можеби ќе 
беа утврдени како потребни доколку бев-
ме во состојба да се увериме во однос на 
количествата на залихите, финансиски-
те извештаи даваат вистинска и ... (прео-
станатите зборови се исти како што е илу-
стрирано во пасусот за мислењето - точка 
28 погоре).” 

 
Ограничување на делокругот - воздржување 
од мислење 
 

,,Ние бевме ангажирани да извршиме ре-
визија на приложениот биланс на состој-
ба на претпријатието АБВ заклучно со 
31 декември 20Х1 година, како и на повр-
заниот биланс на успех и извештај за па-
рични текови за годината којато завр-
шува тогаш. Овие финансиски извештаи 
се одговорност на менаџментот на прет-
пријатието. (Се испушта реченицата во 
којашто е наведена одговорноста на ре-
визорот). 
(Пасусот во којшто се дискутира за де-
локругот на ревизијата ќе биде или испу-
штен или изменет и дополнет во сог-
ласност со околностите). 
(Се додава пасус во којшто се дискутира 
за ограничувањето на делокругот на 
следниот начин:) 
Ние не бевме во можност да го набљуду-
ваме пописот на сите залихи и да ги кон-
фирмираме побарувањата од купувачи-
те поради ограничувањата наметнати 
на делокругот на нашата работа од 
страна на претпријатието. 
 
Поради значајноста на прашањата об-
јаснети во претходниот пасус, ние не 
изразуваме мислење за финансиските 
извештаи.‘‘ 

 
Несогласување со менаџментот 
 
45. Ревизорот може да не се согласува со менаџ-

ментот во врска со прашања како што е при-
фатливоста на избраните сметководствени 
политики, методата на нивната примена или 
адекватноста на обелоденувањата во финан-
сиските извештаи. Доколку ваквите несогла-
сувања се материјални за финансиските 
извештаи, ревизорот треба да изрази  мис-
лење со резерва или неповолно мислење. 

 
46. Илустрација за овие прашања е дадена подо-

лу. 
 

Несогласување за сметководствени полити-
ки - несоодветна сметководствена метода - 
мислење со резерва 



,,Ние извршивме ревизија ... (преостанати-
те зборови се исти како што е илустрира-
но во воведниот пасус - точка 28 погоре).  
 
Ние ја спроведовме нашата ревизија во 
согласност со ... (преостанатите зборови 
се исти како што е илустрирано во пасусот 
за делокругот - точка 28 погоре). 
 
Како што е наведено во белешката Х кон 
финансиските извештаи, во финансиски-
те извештаи не е предвидена никаква 
амортизација, којашто практика, според 
нашето мислење, не е во согласност со 
Меѓународните сметководствени стан-
дарди. Амортизацијата за годината ко-
јашто завршува на 31 декември 20Х1 го-
дина треба да изнесува ххх врз основа на 
праволиниската метода на амортизаци-
ја користејќи годишни стапки од 5% за 
зградите и 20% за опремата. Според 
тоа, постојаните средства треба да би-
дат намалени за акумулирана амортиза-
ција од ххх, а загубата за годината и 
акумулираната загуба треба да биде 
зголемена за ххх и ххх, респективно. 
 
Според нашето мислење, со исклучок на 
ефектот на прашањето посочено во 
претходниот пасус врз финансиските 
извештаи, финансиските извештаи дава-
ат вистинска и ... (преостанатите зборови 
се исти како што е илустрирано во пасусот 
за мислењето - точка 28 погоре).” 
 

Несогласување за сметководствени полити-
ки - несоодветно обелоденување - мислење 
со резерва 

 
,,Ние извршивме ревизија ... (преостанати-
те зборови се исти како што е илустрира-
но во воведниот пасус - точка 28 погоре).  
Ние ја спроведовме нашата ревизија во 
согласност со ... (преостанатите зборови 
се исти како што е илустрирано во пасусот 
за делокругот - точка 28 погоре). 
 
На 15 јануари 20Х2 година, претпријати-
ето издаде неосигурени обврзници во из-
нос ххх за целите на финансирање на 
проширувањето на една постројка. Дого-
ворот за неосигурени обврзници ја огра-
ничува исплатата на идни парични диви-
денди на заработувачката по 31 декем-
ври 19Х1 година. Според нашето мисле-
ње, обелоденувањето на овие информа-
ции е потребно според ... 10. 
 
Според нашето мислење, со исклучок на 
испуштањето на информациите вклуче-
ни во претходниот пасус, финансиските 
извештаи даваат вистинска и ... (преоста-
натите зборови се исти како што е илу-
стрирано во пасусот за мислењето - точка 
28 погоре).” 
 

Несогласување за сметководствени полити-
ки - несоодветно обелоденување – неповолно 
мислење. 

 
,,Ние извршивме ревизија ... (преостанати-
те зборови се исти како што е илустрира-
но во воведниот пасус - точка 28 погоре).  
 

                                                 
10 Види фуснота 6. 

Ние ја спроведовме нашата ревизија во 
согласност со ... (преостанатите зборови 
се исти како што е илустрирано во пасусот 
за делокругот - точка 28 погоре). 
 
(Пасус или пасуси во коишто се дискути-
ра за несогласувањето). 
 
Според нашето мислење, поради ефекти-
те на прашањата објаснети во претход-
ниот пасус (или пасуси), финансиските 
извештаи не даваат вистинска и објектив-
на слика на (или не ја презентираат обје-
ктивно) финансиската состојба на прет-
пријатието заклучно со 20 декември 19Х1 
година, како и резултатите од неговото ра-
ботење и неговите парични текови за го-
дината којашто завршува тогаш во соглас-
ност со Меѓународните сметководствени 
стандарди (или [назив на рамката за фи-
нансиско известување со посочување на 
земјата на потекло11]) (и се усогласени со 
...12).‘‘  

 
Датум на стапување во сила 
 
47. Овој преработен стандард стапува во сила за 

ревизиите на финансиските извештаи за пери-
одите коишто завршуваат на или по 30 сеп-
тември 2002 година. Се поттикнува порана 
примена. 

 
Перспектива на јавниот сектор 
 
1. Иако основните принципи содржани во овој 

МСР се применуваат на ревизијата на фи-
нансиските извештаи во јавниот сектор, се-
пак законодавството од коешто произлегу-
ваат надлежностите на ревизијата може да 
ја определува природата, содржината и фор-
мата на ревизорскиот извештај. 

 
2. Овој МСР не ја покрива формата и содржина-

та на ревизорскиот извештај во околности 
кога финансиските извештаи се подготву-
ваат во согласност со обелоденета сметко-
водствена основа, било таа да е пропишана 
со законодавството, било со министерска 
(или друга) директива, а таа основа резул-
тира во финансиски извештаи кои наведува-
ат на погрешни заклучоци. 

 
3. Точка 17 од овој стандард бара ревизорот 

јасно да укаже на рамката за финансиско из-
вестување којашто е користена за подго-
твување на финансиските извештаи. Кога 
даден ентитет во јавниот сектор ги има 
усвоено Меѓународните сметководствени 
стандарди за јавниот сектор како рамка за 
финансиско известување, ревизорот треба 
јасно да го наведе тој факт во ревизорското 
мислење. На пример: 

 
,,Според нашето мислење, финансиски-
те извештаи ја презентираат објектив-
но, од сите материјални аспекти, фи-
нансиската состојба на [ентитетот во 
јавниот сектор] заклучно со 31 декември 
20Х1 година, како и резултатите од не-
говото работење и неговите парични 
текови за годината којашто завршува 
тогаш во согласност со Меѓународните 
сметководствени стандарди за јавниот 
сектор.‘‘ 

                                                 
11 Види фуснота 2. 
12 Види фуснота 6.  



МЕЃУНАРОДЕН СТАНДАРД ЗА РЕВИЗИЈА 700 
(РЕВИДИРАН) 

 
ИЗВЕШТАЈОТ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ЗА 
ПОТПОЛН КОМПЛЕТ НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШ-

ТАИ СО ОПШТА НАМЕНА1 
 

(Стапува во сила за ревизорски извештаи со да-
тум на или по 31 декември 2006 година)* 
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Меѓународниот стандард за ревизија (МСР) 700 
(Ревидиран), Извештајот на независниот реви-
зор за потполн комплет на финансиски изве-
штаи со општа намена, треба да се чита во кон-
текст на Предговорот на Меѓународните стан-
дарди за контрола на квалитетот, ревизија, 
уверување и поврзани услуги, којшто ја определу-
ва примената и важењето на МСР.  
 
Вовед 
 
1. Целта на овој меѓународен стандард за реви-

зија (МСР) е да воспостави стандарди и обез-
беди упатство за извештајот на независниот 
ревизор издаден како резултат на ревизија на 
потполн комплет на финансиски извештаи со 
општа намена подготвени во согласност со 
рамка за финансиско известување којашто е 
обликувана да постигне објективно презенти-
рање. Тој исто така дава упатство за праша-
њата коишто ревизорот ги разгледува кога 
формира мислење за тие финансиски изве-
штаи. Како што е опишано во МСР 200, Цели 
и општи принципи кои управуваат со ревизи-
јата на финансиските извештаи, ,,финанси-
ски извештаи со општа намена‘‘ се финанси-
ски извештаи подготвени во согласност со 
рамка за финансиско известување којашто е 
обликувана да ги задоволи општите потреби 
од информации на широк опсег на корисници.  

 

                                                 
1 Овој МСР е применлив за ревизорските извештаи за фи-
нансиските извештаи опишани во точка 1 од овој МСР. 
* МСР 700 (Ревидиран) предизвика согласни измени и до-
полнувања на МСР 200, ‘‘Цели и општи принципи кои упра-
вуваат со ревизијата на финансиските извештаи‘‘, МСР 210, 
‘‘Услови на ревизорски ангажмани‘‘, МСР 560, ‘‘Последова-
телни настани‘‘, МСР 701, ‘‘Модификации на извештајот на 
независниот ревизор‘‘, и МСР 800, ‘‘Ревизорскиот извештај 
за ревизорски ангажмани со посебна намена‘‘. Согласните 
измени и дополнувања на МСР 200, 210, 560 и 800 се даде-
ни во додатоците на овие стандарди. Новиот МСР 701 и 
согласните измени и дополнувања на истиот следат по 
МСР 700 (ревидиран) во ова издание. 

2. Овој МСР покрива околности кога ревизорот е 
во состојба да изрази мислење без резерва и 
кога не е потребно модифицирање на реви-
зорскиот извештај. МСР 701, Модификации на 
извештајот на независниот ревизор, воспо-
ставува стандарди и дава упатство за моди-
фикациите на овој извештај за нагласување 
на прашање, мислење со резерва, воздржува-
ње од мислење или неповолно мислење. 

 
3. МСР 800, Ревизорскиот извештај за реви-

зорски ангажмани со посебна намена, воспо-
ставува стандарди и дава упатство за форма-
та и содржината на извештајот на ревизорот 
издаден како резултат на ревизија на: 
(а) Потполн комплет на финансиски извештаи 

подготвени во согласност со друга сеоп-
фатна сметководствена основа; 

(б) Компонента на потполн комплет на фи-
нансиски извештаи со општа или со по-
себна намена, како на пример еден фи-
нансиски извештај, одредени сметки, еле-
менти на сметки или ставки во финанси-
ските извештаи; 

(в) Усогласеност со договори; и 
(г) Резимирани финансиски извештаи.  

 
Ревизорскиот извештај за финансиските изве-
штаи 
 
4. Ревизорскиот извештај треба да содржи 

јасно изразување на мислењето на ревизо-
рот за финансиските извештаи.  

 
5. Како што е наведено во МСР 200, целта на 

ревизијата на финансиските извештаи е да му 
овозможи на ревизорот да изрази мислење за 
тоа дали финансиските извештаи се подготве-
ни, од сите материјални аспекти, во соглас-
ност со применливата рамка за финансиско 
известување. 

 
6. Освен доколку законот или прописите бараат 

да користи поинаква формулација на зборови-
те, мислењето на ревизорот за потполн комп-
лет2 на финансиски извештаи со општа наме-
на подготвени во согласност со рамка за фи-
нансиско известување којашто е обликувана 
да постигне објективно презентирање (за це-
лите на овој МСР посочени како „финансиски 
извештаи‘‘) ќе наведе дали финансиските из-
вештаи „даваат вистинска и објективна слика‘‘ 
или „се подготвени објективно, од сите мате-
ријални аспекти‘‘ во согласност со применли-
вата рамка за финансиско известување. Овие 
фрази ,,даваат вистинска и објективна слика” 
или ,,се презентираат објективно, од сите ма-
теријални аспекти” се еквивалентни. Која од 
овие фрази ќе се користи во која било одреде-
на јурисдикција ќе биде определено со зако-
нот или прописите коишто управуваат со ре-
визијата на финансиските извештаи во таа ју-
рисдикција или пак со воспоставената практи-
ка во таа јурисдикција.  

                                                 
2 Како што е објаснето во точка 35 од МСР 200, ‘‘Цели и оп-
шти принципи кои управуваат со ревизијата на финансиски-
те извештаи‘‘, рамката за финансиско известување опреде-
лува што ќе сочинува потполн комплет на финансиски изве-
штаи. Потполн комплет на финансиски извештаи според 
Меѓународните стандарди за финансиско известување 
(МСФИ) вклучува биланс на состојба, биланс на успех, из-
вештај за промени во главнината, извештај за парични теко-
ви и преглед на значајни сметководствени политики и други 
објаснувачки белешки. 



7. Во некои јурисдикции, законот или прописите 
коишто управуваат со ревизијата на финанси-
ските извештаи може да пропишат формула-
ција на зборови за мислењето на ревизорот 
којашто се разликува од фразите опишани во 
точка 6. Иако ревизорот може да биде обвр-
зан да ја користи пропишаната формулација 
на зборови, сепак одговорностите на ревизо-
рот опишани во овој МСР за формирање на 
мислење остануваат исти. 

 
8. Кога формулацијата на зборовите пропишана 

со законот или прописите значајно се разлику-
ва од фразите во точка 6, ревизорот треба 
внимателно да размисли дали може да постои 
ризик корисниците погрешно да го разберат 
уверувањето коешто е добиено во ревизијата 
на финансиските извештаи. На пример, фор-
мулацијата на зборовите може им соопштува 
на корисниците дека ревизорот ја потврдува 
точноста на износите во финансиските изве-
штаи, а не дека изразува мислење за тоа дали 
финансиските извештаи даваат вистинска и 
објективна слика или се презентирани обје-
ктивно, од сите материјални аспекти. Во вакви 
околности, ревизорот треба да разгледа дали 
ризикот од погрешно разбирање може да биде 
ублажен со соодветно објаснување во реви-
зорскиот извештај (видете во МСР 701). 

 
Применлива рамка за финансиско известува-
ње  
 
9. Расудувањето на ревизорот во врска со тоа 

дали финансиските извештаи даваат вистин-
ска и објективна слика или се презентирани 
објективно, од сите материјални аспекти, се 
прави во контекст на применливата рамка за 
финансиско известување. Како што е објасне-
то во МСР 210, Услови на ревизорски ангаж-
мани, без прифатлива рамка за финансиско 
известување, ревизорот нема да има погодни 
критериуми за оценка на финансиските изве-
штаи на ентитетот. МСР 200 ја опишува одго-
ворноста на ревизорот да определи дали рам-
ката за финансиско известување којашто е 
усвоена од страна на менаџментот во подго-
твувањето на финансиските извештаи е при-
фатлива. 

 
10. Во случајот на финансиски извештаи коишто 

се во рамките на делокругот на овој МСР, при-
мената на рамка за финансиско известување 
за којашто ќе се определи дека е прифатлива 
за финансиските извештаи со општа намена 
ќе резултира, освен во исклучително ретките 
околности опишани во точка 15, во финанси-
ски извештаи коишто постигнуваат објективно 
презентирање. Иако рамката за финансиско 
известување може да не определува како да 
се евидентираат или обелоденуваат сите 
трансакции или настани, сепак таа вообичае-
но ќе вклучува достатни широки принципи кои-
што може да служат како основа за развива-
ње и примена на сметководствени политики 
коишто се конзистентни со концептите што се 
во основата на барањата на таа рамка. Отту-
ка, рамката за финансиско известување му 
дава на ревизорот контекст за неговата оцен-
ка на објективното презентирање на финанси-
ските извештаи, вклучувајќи и дали финанси-
ските извештаи се подготвени и презентирани 
во согласност со конкретните барања на при-
менливата рамка за финансиско известување 
за одредени класи на трансакции, салда на 
сметки и обелоденувања. 

Формирање на мислење за финансиските из-
вештаи  
 
11. Ревизорот треба да ги оцени заклучоците 

извлечени од добиените ревизорски дока-
зи како основа за изразувањето на мисле-
ње за финансиските извештаи. 

12. Кога формира мислење за финансиските из-
вештаи, ревизорот оценува дали, врз основа 
на прибавените ревизорски докази, постои 
разумно уверување за тоа дали финансиските 
извештаи земени како целина се ослободени 
од материјално погрешно прикажување. Ова 
вклучува донесување на заклучок за тоа дали 
биле прибавени достатни соодветни ревизор-
ски докази за намалување на ризиците од ма-
теријално погрешно прикажување на финан-
сиските извештаи3 на прифатливо ниско ниво 
и оценка на ефектите на некорегираните 
идентификувани погрешни прикажувања4.  

13. Формирањето на мислење за тоа дали финан-
сиските извештаи даваат вистинска и обје-
ктивна слика или се презентирани објективно, 
од сите материјални аспекти, во согласност со 
применливата рамка за финансиско известу-
вање вклучува оценка за тоа дали финанси-
ските извештаи се подготвени и презентирани 
во согласност со конкретните барања на при-
менливата рамка за финансиско известување 
за одредени класи на трансакции, салда на 
сметки и обелоденувања. Оваа оценка вклучу-
ва разгледување дали, во контекст на примен-
ливата рамка за финансиско известување: 
(а) Избраните и применетите сметководстве-

ни политики се конзистентни со рамката 
за финансиско известување и се соодвет-
ни во околностите; 

(б) Сметководствените проценки направени 
од страна на менаџментот се разумни во 
околностите; 

(в) Информациите презентирани во финанси-
ските извештаи, вклучувајќи ги и сметко-
водствените политики, се релевантни, ве-
родостојни, споредливи и разбирливи; и 

(г) Финансиските извештаи даваат достатни 
обелоденувања за да им овозможат на 
корисниците да го разберат ефектот на 
материјалните трансакции и настани врз 
информациите коишто се прикажани во 
финансиските извештаи, на пример, во 
случајот на финансиски извештаи подго-
твени во согласност со Меѓународните 
стандарди за финансиско известување 
(МСФИ), финансиската состојба на енти-
тетот, финансиската успешност и парич-
ните текови.  

14. Формирањето на мислење за тоа дали финан-
сиските извештаи даваат вистинска и обје-
ктивна слика или се презентирани објективно, 
од сите материјали аспекти, во согласност со 
применливата рамка за финансиско известу-
вање исто така вклучува и оценка на објектив-
ното презентирање на финансиските изве-
штаи. Ревизорот разгледува дали финанси-
ските извештаи, по какви било корекции на-
правени од страна на менаџментот како ре-
зултат на ревизорскиот процес, се конзистент-
ни со разбирањето на ревизорот за ентитетот 
и неговото опкружување. Ревизорот го разгле-
дува сеопштото презентирање, структура и 
содржина на финансиските извештаи. Исто та-

                                                 
3 Видете МСР 330, ‘‘Постапките на ревизорот како одговор 
на проценетите ризици‘‘. 
4 Видете МСР 320, ‘‘Материјалност во ревизијата‘‘. 



ка, ревизорот разгледува и дали финансиски-
те извештаи, вклучувајчи ги и обелоденувања-
та во белешките, вистинито ги претставуваат 
основните трансакции и настани на начин кој-
што дава вистинска и објективна слика на, или 
ги презентира објективно, од сите материјал-
ни аспекти, информациите прикажани во фи-
нансиските извештаи во контекст на рамката 
за финансиско известување. Аналитичките по-
стапки коишто се извршуваат на или блиску 
до крајот на ревизијата помагаат во поткрепу-
вањето на заклучоците формирани во текот 
на ревизијата и помагаат во донесувањето на 
сеопшт заклучок во однос на објективното 
презентирање на финансиските извештаи. 

 
Исклучително ретки околности кога приме-
ната на рамката за финансиско известување 
резултира во финансиски извештаи коишто 
наведуваат на погрешни заклучоци  
15. Како што е опишано во МСР 210, ревизорот ја 

разгледува прифатливоста на рамката за фи-
нансиско известување кога размислува за 
прифаќање на ангажманот. Примената на 
рамка за финансиско известување за којашто 
е утврдено дека е прифатлива за финансиски-
те извештаи со општа намена вообичаено ќе 
резултира во финансиски извештаи коишто 
постигнуваат објективно презентирање. Се-
пак, во исклучително ретки околности, приме-
ната на одредено барање во рамката за која-
што е утврдено дека е прифатлива за финан-
сиските извештаи со општа намена може да 
резултира во финансиски извештаи коишто 
наведуваат на погрешни заклучоци во кон-
кретните околности на ентитетот. Некои рамки 
за финансиско известување за коишто е утвр-
дено дека се прифатливи за финансиските из-
вештаи со општа намена потврдуваат, импли-
цитно или експлицитно, дека постојат исклучи-
телно ретки околности кога е потребно финан-
сиските извештаи да отстапат од одредено 
барање во рамката за да ја постигнат целта 
на објективно презентирање на финансиските 
извештаи и даваат упатство за потребните 
обелоденувања. Други рамки за финансиско 
известување може да не даваат какво било 
упатство за овие околности иако истите се 
прифатливи рамки за финансиските извештаи 
со општа намена. Доколку ревизорот се соочи 
со околности коишто го наведуваат да заклучи 
дека усогласеноста со одредено барање ре-
зултира во финансиски извештаи коишто на-
ведуваат на погрешни заклучоци, тогаш реви-
зорот треба да ја разгледа потребата да го 
модифицира ревизорскиот извештај. Модифи-
кациите, доколку воопшто бидат направени, 
коишто ќе бидат соодветни за ревизорскиот 
извештај ќе зависат од тоа како менаџментот 
го покрива прашањето во финансиските изве-
штаи и како рамката за финансиско известу-
вање ги покрива овие ретки околности (видете 
во МСР 701). 

 
Елементи на ревизорскиот извештај во ревизи-
ја спроведена во согласност со Меѓународните 
стандарди за ревизија5 
 
16. Конзистентноста во ревизорскиот извештај, 

кога ревизијата е спроведена во согласност со 

                                                 
5 Точките од 61 до 66 го покриваат ревизорскиот извештај 
кога ревизијата била спроведена во согласност и со МСР и 
со ревизорските стандарди на конкретната јурисдикција или 
земја. 

МСР, го промовира кредибилитетот на гло-
балниот пазар на тој начин што ги прави по-
лесно претпознатливи оние ревизии коишто 
биле спроведени во согласност со глобално 
признаените стандарди. Таа исто така помага 
да се промовира разбирањето на читателот и 
да се идентификуваат невообичаените окол-
ности кога истите ќе се јават.  

 
17. Точките од 18 до 60 ги определуваат барања-

та коишто се однесуваат на следните елемен-
ти на ревизорскиот извештај кога ревизијата 
била спроведена во согласност со МСР: 
(а) Наслов; 
(б) Примател;    
(в) Воведен пасус;  
(г) Одговорност на менаџментот за финанси-

ските извештаи;  
(д) Одговорност на ревизорот; 
(ѓ)   Мислење на ревизорот; 
(е) Други одговорности за известување; 
(ж) Потпис на ревизорот; 
(з) Датум на ревизорскиот извештај; и 
(ѕ)  Адреса на ревизорот. 

 
Наслов 
 
18. Ревизорскиот извештај треба да има нас-

лов кој јасно укажува дека тоа е извештајот 
на независниот ревизор.  

 
19. Наслов кој укажува дека извештајот е изве-

штај на независниот ревизор, како на пример 
„Извештај на независниот ревизор”, потврдува 
дека ревизорот ги исполнил сите релевантни 
етички барања во врска со независноста и, от-
тука, го издвојува извештајот на независниот 
ревизор од извештаите издадени од страна на 
други лица. 

 
Примател  
 
20. Ревизорскиот извештај треба да биде упа-

тен онака како што бараат околностите на 
ангажманот.  

 
21. Националните закони или прописи често опре-

делуваат до кого треба да биде упатен реви-
зорскиот извештај за финансиските извештаи 
со општа намена во таа конкретна јурисдикци-
ја. Вообичаено, ревизорскиот извештај за фи-
нансиските извештаи со општа намена се упа-
тува до оние лица за кои се подготвува изве-
штајот, често или до акционерите или до оние 
кои се одговорни за управувањето на ентите-
тот чиишто финансиски извештаи се предмет 
на ревизија. 

 
Воведен пасус 
 
22. Воведниот пасус во ревизорскиот извештај 

треба да го идентификува ентитетот чии-
што финансиски извештаи биле предмет на 
ревизија и треба да наведе дека финанси-
ските извештаи биле ревидирани. Исто та-
ка, воведниот пасус треба да: 
(а) Го идентификува насловот на секој од 

финансиските извештаи коишто го со-
чинуваат потполниот комплет на фи-
нансиски извештаи; 

(б) Посочи на прегледот на значајни сме-
тководствени политики и други објас-
нувачки белешки; и 

(в) Го определи датумот и периодот по-
криен со финансиските извештаи.  



23. Ова барање вообичаено се исполнува со на-
ведување дека ревизорот ги ревидирал при-
ложените финансиски извештаи на ентитетот, 
коишто вклучуваат [наведете ги насловите на 
потполниот комплет на финансиски извештаи 
коишто ги бара применливата рамка за фи-
нансиско известување, определувајќи го дату-
мот и периодот покриен со тие финансиски из-
вештаи] и посочување на прегледот на значај-
ни сметководствени политики и други објасну-
вачки белешки. Покрај тоа, кога ревизорот е 
свесен дека финансиските извештаи ќе бидат 
вклучени во документ којшто содржи и други 
информации, како на пример годишен изве-
штај, ревизорот може да размисли, доколку 
формата на презентирањето го дозволува 
тоа, да ги идентификува броевите на страни-
ците на коишто се презентирани финансиски-
те извештаи. Ова им помага на читателите да 
ги идентификуваат финансиските извештаи на 
коишто се однесува ревизорскиот извештај. 

 
24. Мислењето на ревизорот го покрива потпол-

ниот комплет на финансиски извештаи, онака 
како што е дефиниран со применливата рамка 
за финансиско известување. Во случајот на 
финансиските извештаи подготвени во соглас-
ност со МСФИ, тој ги вклучува: билансот на 
состојба, билансот на успех, извештајот за 
промени во главнината, извештајот за парич-
ни текови и прегледот на значајни сметководс-
твени политики и други објаснувачки белешки. 
Во некои јурисдикции дополнителните инфор-
мации може исто така да се сметаат за соста-
вен дел на финансиските извештаи. 

 
25. Во некои околности, од ентитетот може да се 

бара врз основа на закон или пропис или 
стандарди, или пак тој може доброволно да 
одлучи, да презентира заедно со финансиски-
те извештаи и дополнителни информации кои-
што не се бараат со рамката за финансиско 
известување. На пример, дополнителни ин-
формации може да бидат презентирани за да 
се подобри разбирањето на корисникот за 
рамката за финансиско известување или пак 
да се обезбеди понатамошно објаснување за 
одредени ставки од финансиските извештаи. 
Ваквите информации нормално се презенти-
раат или во дополнителни прегледи или како 
дополнителни белешки. Мислењето на реви-
зорот може, но и не мора да ги покрива допол-
нителните информации и затоа е важно реви-
зорот да биде задоволен дека какви било до-
полнителни информации коишто не се покрие-
ни со мислењето на ревизорот да бидат јасно 
издвоени, како што е објаснето во точките од 
67 до 71. 

 
26. Во некои околности, дополнителните инфор-

мации не може јасно да бидат издвоени од 
финансиските извештаи поради нивната при-
рода и начинот на нивното презентирање. Ва-
квите дополнителни информации се покриени 
со мислењето на ревизорот. На пример, мис-
лењето на ревизорот ги покрива белешките 
или дополнителните прегледи коишто се по-
врзани со ознаки од финансиските извештаи. 
Ова ќе бидат случајот и кога белешките кон 
финансиските извештаи вклучуваат објаснува-
ње за степенот до којшто финансиските изве-
штаи се усогласени со друга рамка за финан-
сиско известување. 

 
27. Дополнителните информации коишто се пре-

зентирани како составен дел на финансиските 

извештаи не мора да бидат конкретно посоче-
ни во воведниот пасус на ревизорскиот изве-
штај кога е доволно посочувањето на беле-
шките во описот на компонентите на финанси-
ските извештаи во воведниот пасус.  

 
Одговорност на менаџментот за финанси-
ските извештаи  
 
28. Ревизорскиот извештај треба да наведе де-

ка менаџментот е одговорен за подготвува-
њето и објективното презентирање на фи-
нансиските извештаи во согласност со при-
менливата рамка за финансиско известува-
ње и дека оваа одговорност вклучува: 
(а) Обликување, имплементирање и одр-

жување на интерна контрола релевант-
на за подготвувањето и објективното 
презентирање на финансиските изве-
штаи коишто се ослободени од матери-
јално погрешно прикажување, без раз-
лика дали е резултат на измама или 
грешка; 

(б) Избирање и примена на соодветни сме-
тководствени политики; и 

(в) Правење на сметководствени проценки 
кои се разумни во околностите.  

 
29. Финансиските извештаи претставуваат изјави 

на менаџментот. Менаџментот е одговорен за 
подготвувањето и објективното презентирање 
на финансиските извештаи во согласност со 
применливата рамка за финансиско известу-
вање. На пример, во случајот на финансиски 
извештаи подготвени во согласност со МСФИ, 
менаџментот е одговорен за подготвување на 
финансиски извештаи коишто објективно ја 
презентираат финансиската состојба, финан-
сиската успешност и паричните текови на ен-
титетот во согласност со МСФИ. За да ја ис-
полни оваа одговорност, менаџментот облику-
ва и имплементира интерна контрола6 за да ги 
спречи или открие и корегира погрешните при-
кажувања, без разлика дали се резултат на 
измама или грешка, со цел да ја осигура веро-
достојноста на финансиското известување на 
ентитетот. Подготвувањето на финансиските 
извештаи бара менаџментот да користи расу-
дување кога ги прави сметководствените про-
ценки коишто се разумни во околностите, како 
и да избере и применува соодветни сметко-
водствени политики. Овие расудувања се пра-
ват во контекст на применливата рамка за фи-
нансиско известување.  

 
30. Може да постојат околности кога е соодветно 

ревизорот да го надополни описот на одговор-
ностите на менаџментот во точка 28 за да ги 
одрази дополнителните одговорности коишто 
се релевантни за подготвувањето и презенти-
рањето на финансиските извештаи во контек-
стот на конкретната јурсидикција или природа-
та на ентитетот. 

                                                 
6 Во некои јурисдикции, законот или прописот којшто ги про-
пишува одговорностите на менаџментот може конкретно да 
посочува на одговорноста за адекватноста на сметководс-
твените книги и евиденција, или пак сметководствениот си-
стем. Бидејќи книгите, евиденцијата и системите се соста-
вен дел на интерната контрола (како што е дефинирана во 
МСР 315, ‘‘Разбирање за ентитетот и неговото опкружува-
ње и проценка на ризиците од материјално погрешно прика-
жување‘‘), не се прави никакво конкретно посочување на 
истите во точка 28 за описот на одговорностите на менаџ-
ментот. 



31. Терминот менаџмент се користи во овој МСР 
за опишување на оние коишто се одговорни за 
подготвувањето и објективното презентирање 
на финансиските извештаи. Други термини 
може да бидат соодветни во зависност од 
правната рамка во конкретната јурисдикција. 
На пример, во некои јурисдикции, соодветното 
посочување може да биде на оние кои се од-
говорни за управувањето (на пример, директо-
рите). 

 
Одговорност на ревизорот 
 
32. Извештајот на ревизорот треба да наведе 

дека одговорност на ревизорот е да изрази 
мислење за финансиските извештаи врз 
основа на ревизијата. 

 
33. Извештајот на ревизорот наведува дека одго-

ворност на ревизорот е да изрази мислење за 
финансиските извештаи врз основа на ревизи-
јата за да се направи разлика во однос на од-
говорноста на менаџментот за подготвување-
то и објективното презентирање на финанси-
ските извештаи. 

 
34. Извештајот на ревизорот треба да наведе 

дека ревизијата била спроведена во сог-
ласност со Меѓународните стандарди за 
ревизија. Исто така, извештајот на ревизо-
рот треба да објасни и дека тие стандарди 
бараат ревизорот да ги почитува етичките 
барања и дека ревизорот ја планира и из-
вршува ревизијата за да стекне разумно 
уверување за тоа дали финансиските изве-
штаи се ослободени од материјални по-
грешни прикажувања. 

 
35. Посочувањето на користените стандарди му 

соопштува на читателот дека ревизијата била 
спроведена во сосгласност со воспоставените 
стандарди. 

 
36. МСР 200 определува што е потребно за да се 

спроведе ревизија во согласност со МСР. Точ-
ката 14 од тој МСР објаснува дека ревизорот 
не може да ја опише ревизијата како таква ко-
јашто е спроведена во согласност со МСР 
освен доколку ревизорот не ги почитува це-
лосно сите МСР коишто се релевантни за ре-
визијата. 

 
37. Ревизорскиот извештај треба да ја опише 

ревизијата наведувајќи дека: 
(а) Ревизијата вклучува извршување на 

ревизорски постапки за прибавување 
на ревизорски докази за износите и 
обелоденувањата во финансиските 
извештаи; 

(б) Избраните постапки зависат од расу-
дувањето на ревизорот, вклучувајќи ја 
и проценката на ризиците од матери-
јално погрешно прикажување на фи-
нансиските извештаи, без разлика да-
ли е резултат на измама или грешка. 
Кога ги прави тие проценки, ревизорот 
ја разгледува интерната контрола која-
што е релевантна за подготвувањето и 
објективното презентирање на финан-
сиските извештаи на ентитетот за да 
обликува ревизорски постапки коишто 
ќе бидат соодветни во околностите, но 
не за целта на изразување на мислење 
за ефективноста на интерната контро-
ла на ентитетот. Во околностите каде 
што ревизорот исто така има одговор-

ност да изрази мислење и за ефектив-
носта на интерната контрола заедно со 
ревизијата на финансиските извештаи, 
ревизорот треба да ја испушти фраза-
та дека разгледувањето на интерната 
контрола од страна на ревизорот не е 
за целта на изразување на мислење за 
ефективноста на интерната контрола; 
и 

(в) Ревизијата исто така вклучува и оцен-
ка на соодветноста на користените 
сметководствени политики, на разум-
носта на сметководствените проценки 
направени од страна на менаџментот, 
како и на севкупното презентирање на 
финансиските извештаи. 

 
38. Извештајот на ревизорот треба да наведе 

дека ревизорот верува дека ревизорските 
докази коишто ги прибавил ревизорот се 
достатни и соодветни за да обезбедат ос-
нова за мислењето на ревизорот. 

 
 
Мислење на ревизорот  
 
39. Мислење без резерва треба да биде изра-

зено кога ревизорот ќе заклучи дека фи-
нансиските извештаи даваат вистинска и 
објективна слика или се презентирани об-
јективно, од сите материјални аспекти, во 
согласност со применливата рамка за фи-
нансиско известување.  

 
40. Кога изразува мислење без резерва, пасу-

сот за мислење на ревизорскиот извештај 
треба да го наведе мислењето на ревизо-
рот дека финансиските извештаи даваат 
вистинска и објективна слика или се пре-
зентирани објективно, од сите материјални 
аспекти, во согласност со применливата 
рамка за финансиско известување (освен 
доколку од ревизорот се бара со закон или 
пропис да користи поинаква формулација 
на зборовите за мислењето, во којшто слу-
чај треба да се користи пропишаната фор-
мулација на зборовите).  

 
41. Кога како рамка за финансиско известува-

ње не се користат Меѓународните стандар-
ди за финансиско известување или Меѓу-
народните стандарди за сметководство на 
јавниот сектор, посочувањето на рамката 
за финансиско известување во формула-
цијата на зборовите за мислењето треба да 
ја идентификува јурисдикцијата или земја-
та на потекло на рамката за финансиско из-
вестување.  

 
42. Мислењето на ревизорот наведува дека фи-

нансиските извештаи даваат вистинска и обје-
ктивна слика на или ги презентираат објектив-
но, од сите материјални аспекти, информаци-
ите коишто финансиските извештаи се обли-
кувани да ги пренесат (што е определено со 
рамката за финансиско известување). На при-
мер, во случајот на финансиските извештаи 
подготвени во согласност со МСФИ, ревизо-
рот изразува мислење дека финансиските из-
вештаи даваат вистинска и објективна слика 
на или ја презентираат објективно, од сите ма-
теријални аспекти, финансиската состојба на 
ентитетот заклучно со крајот на периодот и 
финансиската успешност и паричните текови 
на ентитетот за периодот којшто завршува то-
гаш.  



43. За да го извести читателот за контекстот во 
којшто се изразува мислењето на ревизорот, 
мислењето на ревизорот ја идентификува 
применливата рамка за финансиско известу-
вање на којашто се засновани финансиските 
извештаи. Кога применливата рамка за фи-
нансиско известување не се МСФИ или Меѓу-
народните стандарди за сметководство на јав-
ниот сектор (МССЈС), мислењето на ревизо-
рот исто така ја идентификува и јурисдикција-
та или земјата на потекло на применливата 
рамка за финансиско известување. Ревизорот 
ја идентификува применливата рамка за фи-
нансиско известување со термини нако што 
се: 
•  „... во согласност со Меѓународните стан-

дарди за финансиско известување‘‘ или 
•  „... во согласност со сметководствените 

принципи општо прифатени во Земја Х 
...‘‘. 

 
44. Кога применливата рамка за финансиско из-

вестување вклучува правни и регулативни ба-
рања, ревизорот ја идентификува применли-
вата рамка за финансиско известување со 
термини како што се: 
•  „... во согласност со Меѓународните стан-

дарди за финансиско известување и бара-
њата на Законот за трговски друштва на 
Земјата Х ...‘‘. 

 
Други прашања 
 
45. Стандардите, законите или општоприфатена-

та практика во дадена јурисдикција може да 
бараат или да му дозволуваат на ревизорот 
да даде детално објаснување за прашањата 
коишто обезбедуваат понатамошно објаснува-
ње за одговорностите на ревизорот во ревизи-
јата на финансиските извештаи или на реви-
зорскиот извештај за истите. Ваквите праша-
ња може да бидат покриени во одделен пасус 
којшто следува по мислењето на ревизорот. 

 
 
Други одговорности за известување 
 
46. Во некои јурисдикции, ревизорот може да има 

дополнителни одговорности да извести за 
други прашања коишто се дополнителни на 
одговорноста на ревизорот да изрази мисле-
ње за финансиските извештаи. На пример, од 
ревизорот може да биде побарано да извести 
за извесни прашања доколку ги забележи 
истите во текот на спроведувањето на ревизи-
јата на финансиските извештаи. Алтернатив-
но, од ревизорот може да биде побарано да 
изврши и да извести за дополнителни опреде-
лени постапки, или пак да изрази мислење за 
одредени прашања, како на пример адекват-
носта на сметководствените книги и евиден-
ција. Ревизорските стандарди на конкретната 
јурисдикција или земја често обезбедуваат 
упатство за одговорностите на ревизорот во 
однос на одредени дополнителни одговорно-
сти за известување во таа јурисдикција или 
земја. 

 
47. Во некои случаи, релевантните стандарди или 

закони може да бараат или да му дозволуваат 
на ревизорот да извести за овие други одго-
ворности во рамките на ревизорскиот изве-
штај за финансиските извештаи. Во други слу-
чаи, од ревизорот може да се бара или да му 
е дозволено да извести за нив во одделен из-
вештај. 

48. Кога ревизорот покрива други одговорно-
сти за известување во рамките на ревизор-
скиот извештај за финансиските извештаи, 
тогаш овие други одговорности за известу-
вање треба да бидат покриени во одделен 
дел во ревизорскиот извештај којшто сле-
дува по пасусот за мислење. 

 
49. Ревизорот ги покрива овие други одговорно-

сти за известување во одделен дел од изве-
штајот за да јасно ги издвои од одговорности-
те на ревизорот, и мислењето, за финансиски-
те извештаи.  

 
Потпис на ревизорот 
 
50. Ревизорскиот извештај треба да биде пот-

пишан. 
 
51. Потписот на ревизорот е или во името на ре-

визорската фирма, личното име на ревизорот 
или и двете, како што е соодветно за конкрет-
ната јурисдикција. Покрај потписот на ревизо-
рот, во извесни јурисдикции, од ревизорот мо-
же да се бара да ја искаже и професионална-
та сметководствена титула на ревизорот или 
фактот дека ревизорот или фирмата, како што 
е соодветно, се признаени од страна на соод-
ветното тело за издавање на овластувања во 
таа јурисдикција.  

 
Датум на извештајот 
 
52. Ревизорот треба да го датира извештајот 

за финансиските извештаи не порано од 
датумот на којшто ревизорот прибавил до-
статни соодветни ревизорски докази на ко-
ишто го заснова мислењето за финанси-
ските извештаи. Достатните соодветни ре-
визорски докази треба да вклучат докази 
дека бил подготвен потполн комплет на 
финансиски извештаи на ентитетот и дека 
лицата со признаеното овластување по-
тврдиле дека преземаат одговорност за 
нив.  

 
53. Датумот на ревизорскиот извештај го инфор-

мира читателот дека ревизорот ги разгледал 
ефектите на настаните и трансакциите за кои-
што ревизорот станал свесен и коишто се слу-
чиле сé до тој датум. Одговорноста на ревизо-
рот за настаните и трансакциите по датумот 
на ревизорскиот извештај е покриена во МСР 
560, Последователни настани. 

 
54. Бидејќи мислењето на ревизорот се дава за 

финансиските извештаи, а финансиските из-
вештаи се одговорност на менаџментот, реви-
зорот нема да биде во позиција да заклучи де-
ка биле прибавени достатни соодветни реви-
зорски докази сé додека не прибави докази 
дека бил подготвен потполн комплет на фи-
нансиски извештаи, а менаџментот ја прифа-
тил одговорноста за нив. 

 
55. Во некои јурисдикции, законот или прописите 

ги идентификуваат поединците или телата (на 
пример, директорите) коишто се одговорни за 
донесувањето на заклучок дека бил подготвен 
потполн комплет на финансиски извештаи и го 
определува потребниот процес на одобрува-
ње. Во вакви случаи, ревизорот прибавува до-
кази за тоа одобрување пред да го датира из-



вештајот за финансиските извештаи7. Меѓу-
тоа, во други јурисдикции, процесот на одо-
брување не е пропишан со закон или пропис. 
Во ваквите случаи, ревизорот ги зема предвид 
постапките коишто ентитетот ги следи при 
подготвувањето и финализирањето на негови-
те финансиски извештаи од аспект на негова-
та структура за раководење и управување за 
да ги идентификува поединците или телото 
коешто го има овластувањето да заклучи дека 
бил подготвен потполн комплет на финанси-
ски извештаи на ентитетот, вклучувајќи ги и 
поврзаните белешки. 

 
56. Во некои јурисдикции, потребно е финално 

одобрување на финансиските извештаи од 
страна на акционерите пред финансиските из-
вештаи да се издадат јавно. Во овие јурисдик-
ции, финалното одобрување од страна на ак-
ционерите не е неопходно за да може ревизо-
рот да заклучи дека биле прибавени достатни 
соодветни ревизорски докази. Датумот на одо-
брување на финансиските извештаи за целите 
на МСР ќе биде пораниот датум на којшто 
оние со признаеното овластување ќе опреде-
лат дека бил подготвен потполн комплет на 
финансиски извештаи. 

 
Адреса на ревизорот 
 
57. Извештајот треба да ја именува местопо-

ложбата во земјата или јурисдикцијата во 
којашто ревизорот ја практикува својата 
дејност.  

 
Ревизорски извештај 
 
58. Ревизорскиот извештај треба да биде во 

пишана форма.  
 
59. Пишаниот извештај ги вклучува како извешта-

ите издадени во печатена форма, така и оние 
коишто користат електронски медиум. 

 
60. Следува илустрација за ревизорскиот изве-

штај којшто ги содржи елементите коишто се 
образложени погоре за ревизијата на финан-
сиските извештаи подготвени во согласност со 
МСФИ во којшто се изразува мислење без ре-
зерва. Покрај ревизијата на финансиските из-
вештаи, ислустрацијата претпоставува и дека 
ревизорот има и други одговорности за изве-
стување коишто се бараат според локалниот 
закон.  

 
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР 

 
[Соодветен примател] 
 
Извештај за финансиските извештаи8 
 
Ние извршивме ревизија на приложените фи-
нансиски извештаи на претпријатието АБВ, ко-
ишто го вклучуваат билансот на состојба зак-
лучно со 31 декември 20Х1 година, како и би-
лансот на успех, извештајот за промени во 

                                                 
7 Во ретки околности, законот или прописите исто така ја 
идентификуваат и точката во процесот на известување во 
финансиските извештаи во којашто се очекува да биде за-
вршена ревизијата. 
8 Поднасловот „Извештај за финансиските извештаи‘‘ е не-
потребен во околностите во коишто не е применлив втори-
от поднаслов „Извештај за други правни и регулативни ба-
рања‘‘. 

главнината и извештајот за парични текови за 
годината којашто завршува тогаш и прегледот 
на значајните сметководствени политики и 
други објаснувачки белешки.  
 
Одговорност на менаџментот за финанси-
ските извештаи  
 
Менаџментот е одговорен за подготвувањето 
и објективното презентирање на овие финан-
сиски извештаи во согласност со Меѓународни-
те стандарди за финансиско известување. 
Оваа одговорност вклучува: обликување, имп-
лементирање и одржување на интерна контро-
ла којашто е релевантна за подготвувањето и 
објективното презентирање на финансиски из-
вештаи коишто се ослободени од материјално 
погрешно прикажување, без разлика дали е 
резултат на измама или грешка; избирање и 
примена на соодветни сметководствени поли-
тики; како и правење на сметководствени про-
ценки коишто се разумни во околностите. 
 
Одговорност на ревизорот 
 
Наша одговорност е да изразиме мислење за 
овие финансиски извештаи врз основа на на-
шата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ре-
визија во согласност со Меѓународните стан-
дарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги 
почитуваме етичките барања и да ја планира-
ме и извршиме ревизијата за да добиеме раз-
умно уверување за тоа дали финансиските из-
вештаи се ослободени од материјално погреш-
но прикажување.  
 
Ревизијата вклучува извршување на постапки 
за прибавување на ревизорски докази за изно-
сите и обелоденувањата во финансиските из-
вештаи. Избраните постапки зависат од расу-
дувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и про-
ценката на ризиците од материјално погрешно 
прикажување на финансиските извештаи, без 
разлика дали е резултат на измама или гре-
шка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, 
ревизорот ја разгледува интерната контрола 
релевантна за подготвувањето и објективното 
презентирање на финансиските извештаи на 
ентитетот за да обликува ревизорски постапки 
коишто се соодветни во околностите, но не за 
целта на изразување на мислење за ефектив-
носта на интерната контрола на ентитетот9. 
Ревизијата исто така вклучува и оценка на со-
одветноста на користените сметководствени 
политики и на разумноста на сметководствени-
те проценки направени од страна на менаџ-
ментот, како и оценка на севкупното презенти-
рање на финансиските извештаи. 
 
Ние веруваме дека ревизорските докази кои-
што ги имаме прибавено се достатни и соод-
ветни за да обезбедат основа за нашето реви-
зорско мислење. 
 
 

                                                 
9 Во околностите кога ревизорот исто така има одговорност 
и да изрази мислење за ефективноста на интерната контро-
ла заедно со ревизијата на финансиските извештаи, оваа 
реченица би ја содржела следната формулација на зборо-
ви: „Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја 
разгледува интерната контрола релевантна за подготвува-
њето и објективното презентирање на финансиските изве-
штаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки кои-
што се соодветни во околностите‘‘. 



Мислење 
 
Според нашето мислење, финансиските изве-
штаи даваат вистинска и објективна слика на 
(или „ја презентираат објективно, од сите 
материјални аспекти‘‘) финансиската состој-
ба на претпријатието АБВ заклучно со 31 де-
кември 20Х1 година, како и на неговата фи-
нансиска успешност и неговите парични текови 
за годината којашто завршува тогаш во соглас-
ност со Меѓународните стандарди за финанси-
ско известување.  
 
Извештај за други правни и регулативни ба-
рања 
 
[Формата и содржината на овој дел на реви-
зорскиот извештај ќе се разликува во завис-
ност од природата на другите одговорности 
за известување на ревизорот.] 
 
[Потпис на ревизорот] 
 
[Датум на ревизорскиот извештај] 
 
[Адреса на ревизорот] 
 
 

Ревизорски извештај за ревизии спроведени 
во согласност и со МСР и со ревизорските 
стандарди на одредена јурисдикција или земја 
 
61. Ревизорот може да спроведе ревизија во сог-

ласност и со МСР и со ревизорските стандар-
ди на одредена јурисдикција или земја (за це-
лите на овој МСР посочени како „национални 
ревизорски стандарди‘‘). 

 
62. Ревизорскиот извештај треба да ја посочи 

ревизијата како таква којашто е спроведе-
на во согласност со Меѓународните стан-
дарди за ревизија само кога ревизорот пот-
полно ги почитувал сите Меѓународни 
стандарди за ревизија коишто се релевант-
ни за ревизијата.  

 
63. Ревизорот може да ја посочи ревизијата како 

таква којашто е спроведена во согласност и со 
МСР и со националните ревизорски стандар-
ди кога ревизорот ги почитувал сите МСР кои-
што се релевантни за ревизијата и ги извршил 
сите дополнителни ревизорски постапки кои-
што се потребни за да се почитуваат реле-
вантните стандарди на таа јурисдикција или 
земја. Посочувањето и на МСР и на национал-
ните ревизорски стандарди не е соодветно до-
колку постои конфликт помеѓу барањата за из-
вестување во врска со ревизорскиот извештај 
во МСР и во националните ревизорски стан-
дарди којшто влијае врз мислењето на реви-
зорот или потребата да се вклучи пасус за 
нагласување на прашање во конкретните 
околности. На пример, некои национални ре-
визорски стандарди му забрануваат на реви-
зорот да вклучи пасус за нагласување на пра-
шање за истакнување на проблемот со конти-
нуитетот, додека МСР 701 бара ревизорот да 
го модифицира ревизорскиот извештај по пат 
на додавање на пасус за нагласување на пра-
шање во ваквите околности. Во случај на ва-
кви конфликти, ревизорскиот извештај треба 
да ги посочи само ревизорските стандарди 
(било МСР или релевантните национални ре-
визорски стандарди) во согласност со коишто 
ревизорот ги почитувал барањата за известу-
вање. 

64. Кога ревизорскиот извештај ги посочува и 
Меѓународните стандарди за ревизија и ре-
визорските стандарди на одредена јурис-
дикција или земја, тогаш ревизорскиот из-
вештај треба да ја идентификува јурисдик-
цијата или земјата на потекло на ревизор-
ските стандарди. 

 
65. Кога ревизорот го подготвува ревизорски-

от извештај користејќи го обликот или фор-
мулацијата на зборовите определена со за-
конот, прописите или ревизорските стан-
дарди на одредена јурисдикција или земја, 
тогаш ревизорскиот извештај треба да ја 
посочи ревизијата како таква која е спрове-
дена во согласност и со Меѓународните 
стандарди за ревизија и со ревизорските 
стандарди на одредена јурисдикција или 
земја само доколку ревизорскиот извештај 
ги вклучува, како минимум, сите од след-
ните елементи:  
(а) Наслов; 
(б) Примател, како што бараат околностите 

на ангажманот;    
(в) Воведен пасус којшто ги идентификува 

финансиските извештаи кои биле пред-
мет на ревизија;  

(г) Опис на одговорноста на менаџментот 
за подготвувањето и објективното пре-
зентирање на финансиските извештаи;  

(д) Опис на одговорноста на ревизорот да 
изрази мислење за финансиските изве-
штаи и делокругот на ревизијата, кој-
што вклучува; 
(i) Посочување на Меѓународните 

стандарди за ревизија и ревизор-
ските стандарди на одредена јурис-
дикција или земја; и 

(ii) Опис на работата што ревизорот ја 
извршува во ревизијата. 

(ѓ) Пасус за мислење којшто содржи изра-
зување на мислење за финансиските 
извештаи10 и посочување на применли-
вата рамка за финансиско известување 
којашто е користена за подготвување 
на финансиските извештаи (вклучувај-
ќи го и идентификувањето на земјата 
на потекло на рамката за финансиско 
известување во случаи кога не се кори-
стат Меѓународните стандарди за фи-
нансиско известување или Меѓународ-
ните стандарди за сметководство на 
јавниот сектор); 

(е) Потпис на ревизорот; 
(ж) Датум на ревизорскиот извештај; и 
(з) Адреса на ревизорот. 

 
66. Ревизорот може да биде обврзан со национа-

лен закон или пропис да користи облик или 
формулација на зборови во ревизорскиот из-
вештај којашто се разликува од онаа којашто е 
пропишана со овој МСР. Кога разликите се од-
несуваат само на обликот и формулацијата на 
зборовите во ревизорскиот извештај, ќе се 

                                                 
10 Околностите кога ревизорот треба да го модифицира 
мислењето на ревизорот се покриени во МСР 701, ‘‘Моди-
фикации на извештајот на независниот ревизор‘‘. Во некои 
околности, ревизорот може да не биде во состојба да изра-
зи мислење за финансиските извештаи затоа што ефектот 
на ограничувањето на делокругот на ревизијата е толку ма-
теријален и распространет што ревизорот не бил во состој-
ба да прибави достатни соодветни ревизорски докази. Во 
вакви околности, ревизорот изразува воздржување од мис-
лење. 



смета дека ревизорот ги почитувал барањата 
за известување на МСР под услов ревизор-
скиот извештај да ги вклучува, како минимум, 
сите елементи идентификувани во точка 65 – 
дури и кога се користи обликот и формулаци-
јата на зборовите определена со национални-
те закони или прописи. Кога конкретните бара-
ња на одредена јурисдикција не се конфликт-
ни со МСР, ревизорот ќе го усвои обликот и 
формулацијата на зборовите којашто се кори-
сти во овој МСР така да корисниците може по-
лесно да го препознаат ревизорскиот извештај 
како извештај за ревизија спроведена во сог-
ласност со МСР. 

 
Неревидирани дополнителни информации 
презентирани со ревидирани финансиски из-
вештаи 
 
67. Ревизорот треба да биде задоволен дека 

какви било дополнителни информации ко-
ишто се презентирани заедно со финанси-
ските извештаи, а коишто не се покриени 
со мислењето на ревизорот се јасно издво-
ени од ревидираните финансиски изве-
штаи.  

 
68. Како што е наведено во точките 25 и 26, од 

ентитетот може да се бара, или пак менаџ-
ментот може да одлучи, да вклучи дополни-
телни информации заедно со финансиските 
извештаи. Се смета дека мислењето на реви-
зорот ги покрива дополнителните информа-
ции коишто не може јасно да бидат издвоени 
од финансиските извештаи како резултат на 
нивната природа или начинот на нивното пре-
зентирање. Меѓутоа, во други околности, зако-
нот или прописите може да не бараат да би-
дат ревидирани дополнителните информации, 
а менаџментот може да не побара од ревизо-
рот да ги вклучи дополнителните информации 
во делокругот на ревизијата на финансиските 
извештаи. Кога не се планира да се ревидира-
ат дополнителните информации, ревизорот 
треба да разгледа дали тие дополнителни ин-
формации се презентирани на начин којшто 
може да се протолкува како да се покриени со 
мислењето на ревизорот и, доколку е така, да 
побара од менаџментот да го промени начи-
нот на презентирање на информациите. Реви-
зорот треба да разгледа, на пример, каде се 
презентирани неревидираните информации 
во однос на финансиските извештаи и какви 
било ревидирани дополнителни информации, 
како и дали се јасно означени како „неревиди-
рани‘‘. Ревизорот треба да побара од менаџ-
ментот да ги отстрани сите упатувања од фи-
нансиските извештаи до неревидираните до-
полнителни прегледи или неревидирани беле-
шки бидејќи издвојувањето на ревидираните 
од неревидираните информации нема да биде 
доволно јасно. Неревидираните белешки кои-
што се измешани со ревидираните белешки 
може исто така да бидат погрешно протолку-
вани како да се ревидирани. Оттука, ревизо-
рот треба да побара од ентитетот да ги стави 
неревидираните информации надвор од комп-
летот на финансиските извештаи или, доколку 
тоа не е можно во околностите, како минимум, 
да ги стави неревидираните белешки заедно 
на крајот од бараните белешки кон финанси-
ските извештаи и јасно да ги означи како нере-
видирани. 

 
69. Како што е наведено во точка 23, кога ревизо-

рот е свесен дека финансиските извештаи ќе 

бидат вклучени во даден документ којшто со-
држи други информации, ревизорот може да 
размисли, доколку обликот на презентирање-
то го дозволува тоа, да ги идентификува брое-
вите на страниците на коишто се презентира-
ни ревидираните финансиски извештаи во ре-
визорскиот извештај. Ова им помага на чита-
телите да направат разлика помеѓу финанси-
ските извештаи и другите информации коишто 
не се покриени со мислењето на ревизорот. 

 
70. Доколку ревизорот заклучи дека презенти-

рањето на ентитетот на какви било нереви-
дирани дополнителни информации не ги 
издвојува доволно истите од ревидирани-
те финансиски извештаи, тогаш ревизорот 
треба да објасни во ревизорскиот извештај 
дека тие информации не биле ревидирани.  

 
71. Фактот дека дополнителните информации се 

неревидирани не го ослободува ревизорот од 
одговорноста да ги прочита тие информации 
за да идентификува материјални неконзи-
стентности со ревидираните финансиски изве-
штаи. Одговорностите на ревизорот во однос 
на неревидираните дополнителни информа-
ции се конзистентни со оние коишто се опиша-
ни во МСР 720, Други информации во доку-
менти коишто содржат ревидирани финан-
сиски извештаи. 

 
Датум на стапување во сила 
 
72. Овој МСР стапува во сила за ревизорските из-

вештаи со датум од или по 31 декември 2006 
година. 

 
Перспектива на јавниот сектор 
 
1. Некои термини во овој МСР, како на пример 

„партнер на ангажманот‘‘ и „фирма‘‘ треба 
да се читаат како да посочуваат на нивни-
те еквиваленти во јавниот сектор.  

 
2. Во јавниот сектор, законската регулатива 

којашто управува со ревизорскиот мандат 
може да го определува обликот или зборови-
те коишто треба да се користат во реви-
зорскиот извештај. Кога ревизорот го под-
готвува ревизорскиот извештај користејќи 
го обликот или формулацијата на зборови-
те којашто е определена во таквата регу-
латива, ревизорскиот извештај треба да ја 
посочи ревизијата којашто е спроведена во 
согласност со МСР, како и законската регу-
латива којашто управува со ревизорскиот 
мандат, само доколку ревизорскиот изве-
штај ги вклучува, како минимум, сите еле-
менти определи во точка 65(а)-(з). Како што 
е објаснето во точка 66, кога законската ре-
гулатива којашто управува со ревизорскиот 
мандат не е конфликтна со МСР, ревизорот 
треба да го усвои обликот и формулацијата 
на зборовите којашто се користи во овој 
МСР така што корисниците полесно ќе мо-
же да го препознаат ревизорскиот извештај 
како извештај за ревизија којашто е спрове-
дена во согласност со МСР. 

 
3. Покрај тоа, ваквата законска регулатива 

може да ги определува и одговорностите на 
менаџментот и ревизорите во врска со ре-
визијата. Описите на ваквите одговорности 
вклучени во ревизорскиот извештај ќе тре-
ба да ги одразуваат барањата на законска-
та регулатива. 



МЕЃУНАРОДЕН СТАНДАРД ЗА РЕВИЗИЈА 701 
 

МОДИФИКАЦИИ НА ИЗВЕШТАЈОТ НА НЕЗА-
ВИСНИОТ РЕВИЗОР 

 
(Стапува во сила за ревизорски извештаи со да-

тум на или по 31 декември 2006 година)* 
 

СОДРЖИНА 
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Прашања кои влијаат на ревизорското 
мислење  

11-15 

Околности кои може да резултираат 
во мислење поинакво од мислење без 
резерва  

 
16-21 

Датум на стапување во сила  22 
 
Меѓународниот стандард за ревизија (МСР) 701, 
Модификации на извештајот на независниот ре-
визор, треба да се чита во контекст на Предгово-
рот на Меѓународните стандарди за контрола 
на квалитетот, ревизија, уверување и поврзани 
услуги, којшто ја определува примената и важе-
њето на МСР.  
 
 
Вовед 
 
1. Целта на овој Meѓународен стандард за реви-

зија (МСР) е да воспостави стандарди и обез-
беди упатство за околностите кога извeштајот 
на независниот ревизор треба да се модифи-
цира и за формата и содржината на модифи-
кациите на ревизорскиот извештај во тие 
околности.  

 
2. МСР 700 (ревидиран), Извештај на независ-

ниот ревизор за потполн комплет на финан-
сиските извештаи со општа намена, воспо-
ставува стандарди и обезбедува упатство за 

                                                      
 
* Овој МСР воспоставува стандарди и обезбедува упатство 
кои се применуваат кога извештајот на независниот реви-
зор треба да се модифицира. МСР 700 (ревидиран), ”Изве-
штај на независниот ревизор за потполн комплет на финан-
сиските извештаи со општа намена” воспоставува стандар-
ди и обезбедува упатство кои се применуваат кога ревизо-
рот е во состојба да изрази мислење без резерва и не се 
потребни модификации на ревизорскиот извештај. Двата 
МСР се примeнуваат за ревизорски извештаи со датум на 
или по 31 декември 2006 година.  

Овој МСР ги содржи точките 29 – 46 на МСР 700, ”Ревизор-
скиот извештај за финансиски извештаи” пред неговото ре-
видирање. Текстот беше изменет и дополнет само за да се 
прилагоди текстот на ревизорскиот извештај во илустратив-
ните примери во овој МСР со текстот на ревизорскиот изве-
штај во илустративниот пример во МСР 700 (ревидиран) и 
да се одреди како модификациите на ревизорскиот изве-
штај би се поставиле во однос на ревизорскиот опис на, и 
известувањето за, некои други одговорности покрај реви-
зорскиот извештај за финансиските извештаи. Содржаните 
стандарди и упатство не беа променети. Согласните изме-
ни и дополнувања не се истакнати. Во тек е ревидирање на 
овој МСР.  

формата и содржината на извештајот на неза-
висниот ревизор за потполн комплет на фи-
нансиски извештаи со општа намена, подго-
твени во согласност со рамката за финанси-
ско известување дизајнирана да остварува об-
јективна презентација кога ревизорот е во со-
стојба да изрази мислење без резерва и не се 
потребни модификации на ревизорскиот изве-
штај. МСР 800, ”Ревизорскиот извештај за ре-
визорски ангажмани со посебна намена” вос-
поставува стандарди и обезбедува упатство 
за формата и содржината на извештајот на 
независниот рeвизор за други ревизорски ан-
гажмани. Овој МСР опишува како текстот на 
ревизорскиот извештај се модифицира во 
следниве ситуации: 

 
Прашања кои не влијаат на ревизорското 
мислење 
(а) Нагласување на прашање; 
 
Прашања кои влијаат на ревизорското мис-
лење 
(а) Мислење со резерва, 
(б) Воздржување од мислење, или 
(в) Неповолно мислење 

 
3. Еднообразноста во формата и содржината на 

секој тип на модифициран извештај ќе го по-
добри разбирањето на таквите извештаи од 
страна на корисникот. Според тоа, овој МСР 
вклучува предложена формулација на изрази 
за модификација кои се користат кога се изда-
ваат модифицирани извештаи. 

4. Илустративните извештаи во овој МСР се те-
мелат на ревизорскиот извештај за финанси-
ски извештаи со општа намена за деловни ен-
титети. Сепак, принципите кои се однесуваат 
на околностите кога ревизорскиот извештај 
треба да се модифицира се исто така примен-
ливи на извештаи за други ангажмани кои се 
однесуваат на ревизија на историски финан-
сиски информации, како што се финансиски 
извештаи за општа намена за ентитети од по-
инаква природа (на пример, непрофитна орга-
низација) и ревизорските ангажмани кои се 
опишани во МСР 800. Илустративните изве-
штаи би се приспособиле како што е соодвет-
но во околностите. 

 
Прашања кои не влијаат на ревизорското мис-
лење 
5. Во одредени околности, ревизорскиот изве-

штај може да биде модифициран со додавање 
на пасус за нагласување на прашање за да се 
нагласи прашање кое влијае на финансиските 
извештаи и е вклучено во некоја белешка кон 
финансиските извештаи која поопширно го 
разгледува прашањето. Додавањето на таков 
пасус за нагласување на прашање не влијае 
на ревизорското мислење. Се претпочитува 
пасусот да биде вклучен после пасусот кој го 
содржи ревизорското мислење, а пред делот 
за некои други одговорности за известување, 
доколку ги има. Пасусот за нагласување на 
прашање вообичаено упатува на фактот дека 
ревизорското мислење не е квалификувано во 
тој поглед. 



6. Ревизорот треба да го модифицира реви-
зорскиот извештај со додавање на пасус 
кога истакнува некое материјално прашање 
кое се однесува на проблем во врска со 
континуитетот. 

 
7. Ревизорот треба да земе предвид модифи-

цирање на ревизорскиот извештај со дода-
вање на пасус доколку постои значајна не-
извесност (поинаква од проблем во врска 
со континуитетот), чие разрешување зави-
си од идни настани и која може да влијае 
на финансиските извештаи. Неизвесноста е 
прашање чиј исход зависи од идни дејствија 
или настани кои не се под директна контрола 
на ентитетот, но може да влијае на финанси-
ските извештаи. 

 
8. Следува илустрација на пасус за нагласување 

на прашање за значајна неизвесност во реви-
зорскиот извештај: 

Без да го квалификуваме нашето мисле-
ње обрнуваме внимание на белешката X 
кон финансиските извештаи. Претприја-
тието е тужена страна во судски спор 
за повреда на одредени права на патент 
и се бараат тантиеми и отштета. 
Претпријатието поднело противтужба 
и во тек се прелиминарно сослушување и 
истражна постапка за двете тужби. Во 
моментов, конечниот исход на прашање-
то не може да се утврди, и не е направе-
но резервирање за каква било обврска ко-
ја може да произлезе во финансиските 
извештаи. 

 
(Илустрација на пасус за нагласување на пра-
шање кое се однесува на континуитетот е при-
кажана во МСР 570, Континуитет.) 

 
9. Вообичаено, додавањето на пасус за нагласу-

вање на проблем со континуитетот или значај-
на неизвесност е соодветно за да се исполнат 
одговорностите на ревизорот за известување 
на такви прашања. Сепак, во екстремни слу-
чаи, како што се ситуации кои вклучуваат мно-
гукратни неизвесности кои се значајни за фи-
нансиските извештаи, ревизорот може да сме-
та за соодветно да се воздржи од мислење, 
наместо да додаде пасус за нагласување на 
прашање. 

 
10. Покрај користењето на пасус за нагласување 

на прашање за прашања кои влијаат на фи-
нансиските извештаи, ревизорот може исто 
така да го модифицира ревизорскиот извештај 
користејќи пасус за нагласување на прашање, 
и тоа пожелно е после пасусот кој го содржи 
ревизорското мислење, а пред делот за некои 
други одговорности за известување, доколку 
ги има, за известување на прашања поинакви 
од оние кои влијаат на финансиските изве-
штаи. На пример, доколку измената на други 
информации во документ кој содржи ревиди-
рани финансиски извештаи е неопходна, а ен-
титетот одбива да ја направи измената, реви-
зорот би го земал предвид вклучувањето на 
пасус за нагласување на прашање во реви-

зорскиот извештај за да се опише материјал-
ната неконзистентност. 

 
Прашања кои влијаат на ревизорското мисле-
ње 
 
11. Ревизорот може да не е во состојба да изрази 

мислење без резерва кога постои која било од 
следниве околности и според расудувањето 
на ревизорот, ефектот на прашањето е или 
може да биде материјален за финансиските 
извештаи: 
(а) Постои ограничување на делокругот на 

ревизорската работа; или 
(б) Постои несогласување со менаџментот во 

однос на прифатливоста на избраните 
сметководствени политики, методата за 
нивната примена или соодветноста на 
обелоденувањата во финансиските изве-
штаи.   

Околностите опишани во (а) би можеле да до-
ведат до мислење со резерва или воздржува-
ње од мислење. Околностите опишани во (б) 
би можеле да доведат до мислење со резерва 
или неповолно мислење. Тие околности поце-
лосно се разгледани во точките 16 – 21. 
 

12. Мислење со резерва треба се изрази кога 
ревизорот заклучува дека мислење без ре-
зерва не би можело да се изрази, туку дека 
ефектот на какво било несогласување со 
менаџментот или ограничување на дело-
кругот не е толку материјален и распро-
странет за да бара неповолно мислење 
или воздржување од мислење. Мислење 
со резерва треба да биде изразено како 
”освен за” ефектите на прашањето на кое 
се однесува квалификацијата.  

 
13. Воздржување од мислење треба да се 

изрази кога можниот ефект на ограничува-
њето на делокругот е толку материјален и 
распространет што ревизорот не бил во 
состојба да прибави достатни соодветни 
ревизорски докази и според тоа не е во со-
стојба да изрази мислење за финансиските 
извештаи. 

 
14. Неповолно мислење треба да се изрази ко-

га ефектот на несогласувањето е толку ма-
теријален и распространет за финансиски-
те извештаи што ревизорот заклучува дека 
квалификација на извештајот не би била 
соодветна за обелоденување на наведува-
њето на погрешно мислење или некомп-
летната природа на финансиските изве-
штаи. 

 
15. Секогаш кога ревизорот изразува мислење 

поинакво од мислење без резерва, јасен 
опис на сите суштински причини треба да 
се вклучи во извештајот и, освен кога е не-
практично, квантификација на можниот 
ефект(и) врз финансиските извештаи. Воо-
бичаено оваа информација би била дадена во 
посебен пасус кој претходи на мислењето или 
воздржувањето од мислење за финансиските 
извештаи и може да вклучува повикување на 



пошироко разгледување, доколку постои, во 
белешка кон финансиските извештаи. 

 
Околности кои може да резултираат во мисле-
ње поинакво од мислење без резерва 
 
Ограничување на делокругот 
16. Ограничувањето на делокругот на ревизорска-

та работа може понекогаш да биде наметнато 
од ентитетот (на пример, кога условите на ан-
гажманот одредуваат дека ревизорот нема да 
спроведе ревизорска постапка која ревизорот 
смета деке е неопходна). Сепак, кога ограни-
чувањето во условите на предложениот ан-
гажман е такво што ревизорот смета дека по-
стои потреба да се воздржи од мислење, ре-
визорот вообичаено не би прифатил таков 
ограничен ангажман како ревизорски ангаж-
ман, освен доколку се бара со закон. Исто та-
ка, законски ревизор не би прифатил таков ре-
визорски ангажман кога ограничувањето ги 
прекршува законските должности на ревизо-
рот. 

 
17. Ограничувањето на делокругот може да биде 

наметнато од околности (на пример, кога вре-
менскиот период на назначување на ревизо-
рот е таков да ревизорот не е во состојба да 
го набљудува физичкиот попис на залихите). 
Тоа исто така може да произлезе кога, според 
мислењето на ревизорот, сметководствената 
евиденција на ентитетот е несоодветна или 
кога ревизорот не е во можност да спроведе 
ревизорска постапка за која смета дека е по-
желна. Во такви околности, ревизорот би се 
обидел да спроведе разумни алтернативни 
постапки да прибави достатни соодветни ре-
визорски докази за да поддржи мислење без 
резерва. 

 
18. Кога постои ограничување на делокругот 

на ревизорската работа кое бара изразува-
ње на мислење со резерва или воздржува-
ње од мислење, ревизорскиот извештај 
треба да го опише ограничувањето и да 
укажува на можните корекции на финанси-
ските извештаи кои би можеле да се утвр-
дат како неопходни доколку ограничување-
то не би постоело. 

 
19. Илустрации на такви прашања се дадени до-

лу: 
 

Ограничување на делокругот – Мислење со 
резерва 
 

”Ние ги ревидиравме ... (останатите збо-
рови се исти како што е илустрирано во 
воведниот пасус – види точка 60 на МСР 
700 (ревидиран)). 
Менаџментот е одговорен за ... (останати-
те зборови се исти како што е илустрира-
но во пасусот за одговорност на менаџ-
ментот – види точка 60 на МСР 700 (реви-
диран)). 
Наша одговорност е да изразиме мисле-
ње за овие финансиски извештаи врз ос-
нова на нашата ревизија. Освен како што 

е дискутирано во наредниот пасус, ние 
спроведовме наша ревизија  во соглас-
ност со... (останатите зборови се исти како 
што е илустрирано во пасусот за одговор-
носта на ревизорот – види точка 60 на 
МСР 700 (ревидиран)). 
Ние не го набљудувавме физичкиот по-
пис на залихите на 31 декември 20X1 го-
дина, бидејќи тој датум беше пред ние 
да бидеме првично ангажирани како реви-
зори на претпријатието. Заради приро-
дата на евиденцијата на претпријатие-
то, ние не бевме во состојба да бидеме 
задоволни во однос на количествата на 
залихата преку други ревизорски по-
стапки. 
Според наше мислење, освен за ефекти-
те на такви корекции, доколку ги има, а 
кои би можеле да се сметаат за неоп-
ходни доколку бевме во состојба да биде-
ме задоволни во однос на количествата 
на залихата, финансиските извештаи да-
ваат вистинска и објективна слика на ... 
(останатите зборови се исти како што е 
илустрирано во пасусот со мислењето – 
точка 60 на МСР 700 (ревидиран)).” 

 
Ограничување на делокругот – Воздржување 
од мислење 

”Ние бевме ангажирани да ги ревидираме 
придружните финансиски извештаи на 
претпријатието АБВ, кои ги опфаќаат 
билансот на состојба на 31 декември 
20X1 година и билансот на успех, изве-
штајот за промени во главнината и из-
вештајот за паричните текови за годи-
ната која тогаш завршува и, резимира-
ниот приказ на значајни сметководстве-
ни политики и други објаснувачки беле-
шки. 
Менаџментот е одговорен за ... (останати-
те зборови се исти како што е илустрира-
но во пасусот за одговорноста на менаџ-
ментот – види точка 60  на МСР 700 (реви-
диран)). 
(Се пропушта реченицата која ја наведу-
ва одговорноста на ревизорот.) 
(Пасусот кој го разгледува делокругот 
на ревизијата би бил или пропуштен или 
изменет според околностите). 
(Се додава пасус кој го разгледува дело-
кругот на ограничувањето како што 
следи: 
Ние не бевме во состојба да ги набљуду-
ваме сите физички залихи и да ги потвр-
диме побарувањата од купувачите, по-
ради ограничувања поставени врз дело-
кругот на нашата работа од страна на 
претпријатието.) 
Поради значајноста на прашањата об-
јаснети во предходниот пасус, ние не 
изразуваме мислење за финансиските 
извештаи. ” 

 
Несогласување со менаџментот 
 
20. Ревизорот може да не се согласува со менаџ-

ментот за прашања како што се прифатливо-



ста на избраните сметководствени политики, 
методата за нивна примена или соодветноста 
на обелоденувањата во финансиските изве-
штаи. Доколку таквите несогласувања се 
материјални за финансиските извештаи, 
ревизорот треба да изрази мислење со ре-
зерва или неповолно мислење. 

 
21. Илустрации на такви прашања се дадени по-

долу: 
 

Несогласување за сметководствени полити-
ки – Несоодветна сметководствена метода 
– мислење со резерва 
 

”Ние ги ревидиравме .. (останатите зборо-
ви се исти како што е илустрирано во во-
ведниот пасус – види точка 60 на МСР 700 
(ревидиран)). 
Менаџментот е одговорен за ... (останати-
те зборови се исти како што е илустрира-
но во пасусот за одговорноста на менаџ-
ментот – види точка 60 на МСР 700 (реви-
диран)). 
Наша одговорност е да ... (останатите збо-
рови се исти како што е илустрирано во 
пасусот за одговорноста на ревизорот – 
види точка 60 на МСР 700 (ревидиран)). 
Како што е разгледано во белешката X 
кон финансиските извештаи, амортиза-
цијата не била прикажана во финанси-
ските извештаи, практика која, според 
наше мислење, не е во согласност со 
Меѓународните стандарди за финанси-
ско известување. Резервирањето за го-
дината која завршува на 31 декември, 
20X1 година, треба да биде xxx според 
праволиниската метода на амортизаци-
ја користејќи годишна стапка од 5% за 
згради и 20% за опрема. Според тоа, 
фиксните основни средства треба да 
бидат намалени за акумулираната амор-
тизација од xxx, а загубата за годината 
и акумулираниот дефицит треба да се 
зголемат за xxx и xxx, по тој редослед. 
Според наше мислење, освен за ефе-
ктот од прашањето на кое се укажува 
во претходниот пасус врз финансиските 
извештаи, финансиските извештаи да-
ваат вистинска и објективна слика на ... 
(останатите зборови се исти како што е 
илустрирано во пасусот со мислење – ви-
ди точка 60 на МСР 700 (ревидиран)). 

 
 
Несогласување за сметководствени полити-
ки – несоодветно обелоденување – мислење 
со резерва 
 

”Ние ги ревидиравме .. (останатите зборо-
ви се исти како што е илустрирано во во-
ведниот пасус – види точка 60 на МСР 700 
(ревидиран)). 
Менаџментот е одговорен за ... (останати-
те зборови се исти како што е илустрира-
но во пасусот за одговорноста на менаџ-
ментот – види точка 60 на МСР 700 (реви-
диран)). 

Наша одговорност е да ... (останатите збо-
рови се исти како што е илустрирано во 
пасусот за одговорноста на ревизорот – 
види точка 60 на МСР 700 (ревидиран)). 
На 15 јануари 20X2 година, претпријати-
ето издало неосигурани обврзници во из-
нос од xxx со цел да се финансира проши-
рувањето на постројка. Договорот за 
неосигурена обврзница го ограничува 
плаќањето на идни парични дивиденди 
на заработувачките по 31 декември 
19X1 година. Според наше мислење, обе-
лоденување на оваа информација се бара 
со ..1 
Според наше мислење, освен за пропу-
штањето на информацијата вклучена 
во претходниот пасус, финансиските из-
вештаи даваат вистинска и објективна 
слика на... (останатите зборови се исти ка-
ко што е илустрирано во пасусот со мис-
лење – види точка 60 на МСР 700 (реви-
диран)).‘‘ 
 

Несогласување за сметководствени полити-
ки – несоодветно обелоденување – неповол-
но мислење 
 

”Ние ги ревидиравме .. (останатите зборо-
ви се исти како што е илустрирано во во-
ведниот пасус – види точка 60 на МСР 700 
(ревидиран)). 
Менаџментот е одговорен за ... (останати-
те зборови се исти како што е илустрира-
но во пасусот за одговорноста на менаџ-
ментот – види точка 60 на МСР 700 (реви-
диран)). 
Наша одговорност е да ... (останатите збо-
рови се исти како што е илустрирано во 
пасусот за одговорноста на ревизорот – 
види точка 60 на МСР 700 (ревидиран)). 
(Пасус(и) во кои се разгледува несогласу-
вањето). 
Според наше мислење, поради ефектот 
на прашањето разгледано во претходни-
от пасус(и), финансиските извештаи не 
даваат вистинска и објективна слика на 
(или ‘‘не ја презентираат објективно во 
сите материјални аспекти‘‘) финанси-
ската состојба на претпријатието АБВ 
на 20 декември 19X1 година, и неговата 
финансиска успешност и парични текови 
за годината која тогаш завршува, во 
согласност со Меѓународните стандар-
ди за финансиско известување.  
 

Датум на стапување во сила 
 
22. Овој МСР стапува во сила за ревизорски изве-

штаи со датум на или по 31 декември 2006 го-
дина.  

 
 
 

                                                      
 
1 Повикување на релевантни закони и регулатива. 
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Меѓународниот стандард за ревизија (МСР) 710, 
Компаративи, треба да се чита во контекст на 
Предговорот на Меѓународните стандарди за 
контрола на квалитетот, ревизија, уверување и 
поврзани услуги, којшто ја определува примената 
и важењето на МСР.  
 
 
Вовед 
 
1. Целта на овој меѓународен стандард за реви-

зија е да воспостави стандарди и обезбеди 
упатство за одговорностите на ревизорот во 
врска со компаративите. Тој не ги покрива си-
туациите кога со ревидираните финансиски 
извештаи се презентираат резимирани фи-
нансиски извештаи (за упатство види МСР 
720, Други информации во документи кои-
што содржат ревидирани финансиски изве-
штаи и МСР 800, Ревизорскиот извештај за 
ревизорски ангажмани со посебна намена).  

 
2. Ревизорот треба да утврди дали компара-

тивите се усогласени од сите материјални 
аспекти со рамката за финансиско известу-
вање којашто е релевантна за финансиски-
те извештаи коишто се предмет на ревизи-
јата. 

 
3. Постоењето на разлики во рамките за финан-

сиско известување помеѓу земјите резултира 
во различно презентирање на компаративни 
финансиски информации во секоја рамка. 
Компаративите во финансиските извештаи, на 
пример, може да презентираат износи (како 
што е финансиската состојба, резултатите од 
работењето, паричните текови) и соодветни 
обелоденувања на даден ентитет за повеќе 
од еден период, во зависност од рамката. 
Рамките и методите за презентирање се посо-
чени во овој МСР на следниот начин:  
(а) Кореспондирачки податоци каде што из-

носите и другите обелоденувања за прет-
ходниот период се вклучени како дел на 

                                                 
* МСР 315, ‘‘Разбирање за ентитетот и неговото опкружува-
ње и проценка на ризиците од материјално погрешно прика-
жување‘‘, МСР 330, ‘‘Постапките на ревизорот како одговор 
на проценетите ризици‘‘ и МСР 500, ‘‘Ревизорски докази‘‘ 
доведоа до согласни измени и дополнувања во МСР 710. 
Овие согласни измени и дополнувања стапуваат во сила за 
ревизиите на финансиските извештаи за периодите кои 
почнуваат на или по 15 декември 2004 година и се инкорпо-
рирани во текстот на МСР 710.  

финансиските извештаи за тековниот 
период, а се наменети за читање во од-
нос на износите и другите обелоденува-
ња коишто се однесуваат на тековниот 
период (посочени како ,,податоци за те-
ковниот период‘‘ за целите на овој МСР). 
Овие кореспондирачки податоци не се 
презентирани како целосни финансиски 
извештаи кои може да стојат независно, 
туку претставуваат составен дел на фи-
нансиските извештаи за тековниот пери-
од наменети за читање само во однос со 
податоците за тековниот период. 

(б) Споредбени финансиски извештаи каде 
што износите и другите обелоденувања 
за претходниот период се вклучени за 
споредба со финансиските извештаи за 
тековниот период, но не сочинуваат дел 
од финансиските извештаи за тековниот 
период.  

(Види во Додаток 1 на овој МСР за објас-
нување на овие различни рамки за изве-
стување). 

4. Компаративите се презентираат во согласност 
со применливата рамка за финансиско изве-
стување. Основните разлики во ревизорското 
известување се тоа што:  
(а) за кореспондирачките податоци, ревизор-

скиот извештај само ги посочува финан-
сиските извештаи за тековниот период; 
додека 

(б) за споредбените финансиски извештаи, 
ревизорскиот извештај го посочува секој 
период за којшто се презентирани финан-
сиски извештаи. 

5. Овој МСР обезбедува упатство за одговорно-
стите на ревизорот за компаративите и за из-
вестувањето за истите според двете рамки во 
одделни делови. 

 
Кореспондирачки податоци 
 
Одговорности на ревизорот 
 
6. Ревизорот треба да прибави достатни со-

одветни ревизорски докази дека кореспон-
дирачките податоци ги исполнуваат бара-
њата на применливата рамка за финанси-
ско известување. Обемот на ревизорските 
постапки коишто се извршуваат на кореспон-
дирачките податоци е значајно помал отколку 
за ревизија на податоците за тековниот пери-
од и вообичаено е ограничен на утврдувањето 
дека за кореспондирачките податоци е точно 
известено и дека истите се класифицирани на 
соодветен начин. Ова вклучува проценка на 
ревизорот на тоа дали: 
(а) Сметководствените политики коишто се 

користени за кореспондирачките податоци 
се конзистентни со оние за тековниот пер-
иод или дали се направени соодветни ко-
рекции и/или обелоденувања; и  

(б) Кореспондирачките податоци се согласу-
ваат со износите и другите обелоденува-
ња презентирани во претходниот период 
или дали се направени соодветни корек-
ции и/или обелоденувања. 

 
7. Кога финансиските извештаи за претходниот 

период биле ревидирани од страна на друг 
ревизор, новиот ревизор треба да процени да-
ли кореспондирачките податоци ги исполнува-
ат условите определени во точка 6 погоре и, 
исто така, треба да го следи упатството во 
МСР 510, Првични ангажмани - почетни сал-
да. 



8. Кога финансиските извештаи за претходниот 
период не биле ревидирани, новиот ревизор 
сепак треба да процени дали кореспондирач-
ките податоци ги исполнуваат условите опре-
делени во точка 6 погоре и, исто така, треба 
да го следи упатството во МСР 510. 

 
9. Доколку ревизорот стане свесен за можно ма-

теријално погрешно прикажување во корес-
пондирачките податоци кога ја извршува реви-
зијата за тековниот период, тогаш ревизорот 
треба да спроведе такви дополнителни реви-
зорски постапки какви што се соодветни во да-
дените околности. 

 
 
Известување 
 
10. Кога компаративите се презентирани како 

кореспондирачки податоци, ревизорот тре-
ба да издаде ревизорски извештај во кој-
што компаративите не се конкретно иден-
тификувани затоа што мислењето на реви-
зорот се однесува на финансиските изве-
штаи за тековниот период како целина, 
вклучувајќи ги и кореспондирачките пода-
тоци. 

 
11. Ревизорскиот извештај треба конкретно да ги 

посочи кореспондирачките податоци само во 
околностите опишани во точките 12, 13, 15 (б) 
и 16 - 19. 

 
 
12. Кога ревизорскиот извештај за претходни-

от период, како што е претходно издаден, 
вклучувал мислење со резерва, воздржу-
вање од мислење или неповолно мисле-
ње, а прашањето од коешто произлегло 
модифицирањето е: 
(а) Неразрешено и резултира во модифи-

цирање на ревизорскиот извештај во 
врска со податоците за тековниот пери-
од, тогаш ревизорскиот извештај треба 
исто така да биде модифициран и во 
однос на кореспондирачките податоци; 
или  

(б) Неразрешено, но не резултира во моди-
фицирање на ревизорскиот извештај 
во врска со податоците за тековниот 
период, тогаш ревизорскиот извештај 
треба да биде модифициран во однос 
со кореспондирачките податоци. 

 
13. Кога ревизорскиот извештај за претходниот 

период, како што е претходно издаден, вклу-
чувал мислење со резерва, воздржување од 
мислење или неповолно мислење, а праша-
њето од коешто произлегло модифицирањето 
е разрешено и правилно покриено во финан-
сиските извештаи, тогаш тековниот извештај 
вообичаено не треба да го посочи претходно-
то модифицирање. Меѓутоа, доколку праша-
њето е материјално за тековниот период, то-
гаш ревизорот може да вклучи пасус за нагла-
сување на прашање во којшто ќе ја покрие си-
туацијата. 

 
14. Кога ја извршува ревизијата на финансиските 

извештаи за тековниот период, ревизорот, во 
извесни невообичаени околности, може да 
стане свесен за материјално погрешно прика-
жување коешто влијае врз финансиските из-
вештаи за претходниот период за коишто 
претходно бил издаден немодифициран изве-
штај. 

15. Во вакви околности, ревизорот треба да го 
разгледа упатството во МСР 560, Последо-
вателни настани, и: 
(а) Доколку финансиските извештаи за 

претходниот период биле преработени 
и повторно издадени со нов ревизор-
ски извештај, тогаш ревизорот треба да 
биде задоволен дека кореспондирачки-
те податоци се согласуваат со прерабо-
тените финансиски извештаи; или  

(б) Доколку финансиските извештаи за 
претходниот период не биле прерабо-
тени и повторно издадени, а кореспон-
дирачките податоци не биле правилно 
повторно искажани и/или не биле на-
правени соодветни обелоденувања, то-
гаш ревизорот треба да издаде моди-
фициран извештај за финансиските из-
вештаи за тековниот период, модифи-
циран во однос на кореспондирачките 
податоци вклучени во нив. 

16. Доколку, во околностите опишани во точка 14, 
не биле преработени финансиските извештаи 
за претходниот период и не бил повторно из-
даден ревизорски извештај, но кореспонди-
рачките податоци биле правилно повторно 
искажани и/или биле направени соодветни 
обелоденувања во финансиските извештаи за 
тековниот период, тогаш ревизорот може да 
вклучи пасус за нагласување на прашање во 
којшто се опишуваат околностите и се посочу-
ваат соодветните обелоденувања. Во овој 
поглед, ревизорот треба, исто така, да го разг-
леда и упатството во МСР 560. 

 
Нов ревизор - дополнителни барања 
 
Финансиските извештаи за претходниот пери-
од биле ревидирани од страна на друг ревизор 
 
17. Во некои јурисдикции на новиот ревизор му е 

дозволено да го посочи извештајот на прет-
ходниот ревизор во врска со кореспондирач-
ките податоци во извештајот на новиот реви-
зор за тековниот период. Кога ревизорот ќе 
одлучи да посочи друг ревизор, тогаш из-
вештајот на новиот ревизор треба да ука-
же: 
(а) Дека финансиските извештаи за прет-

ходниот период биле ревидирани од 
страна на друг ревизор; 

(б) На видот на извештајот издаден од 
страна на претходниот ревизор и, до-
колку извештајот бил модифициран, 
причините за тоа; и  

(в) На датумот на тој извештај. 
 

Финансиските извештаи за претходниот пери-
од не биле ревидирани 
 
18. Кога финансиските извештаи за претходни-

от период не се ревидирани, новиот реви-
зор треба да наведе во ревизорскиот изве-
штај дека кореспондирачките податоци се 
неревидирани. Меѓутоа, ваквиот извештај не 
го ослободува ревизорот од барањето да из-
врши соодветни постапки во однос на почет-
ните салда за тековниот период. Се поттикну-
ва јасно обелоденување во финансиските из-
вештаи дека кореспондирачките податоци се 
неревидирани. 

 
19. Во ситуации кога новиот ревизор ќе иден-

тификува дека кореспондирачките подато-
ци се материјално погрешно прикажани, ре-
визорот треба да побара од менаџментот 



да ги преработи кореспондирачките пода-
тоци или доколку менаџментот одбие да го 
стори тоа, да го модифицира извештајот на 
соодветен начин. 

 
Споредбени финансиски извештаи 
 
Одговорности на ревизорот 
 
20. Ревизорот треба да прибави достатни со-

одветни ревизорски докази дека споредбе-
ните финансиски извештаи ги исполнуваат 
барањата на релевантната рамка за финан-
сиското известување. Ова вклучува процен-
ка од страна на ревизорот на тоа дали: 
(а) Сметководствените политики за претход-

ниот период се конзистентни со оние за 
тековниот период или дали се направени 
соодветни корекции и/или обелоденува-
ња; и  

(б) Презентираните податоци за претходниот 
период се согласуваат со износите и дру-
гите обелоденувања презентирани во 
претходниот период или дали дали се на-
правени соодветни корекции и обелодену-
вања. 

 
21. Кога финансиските извештаи за претходниот 

период биле ревидирани од страна на друг 
ревизор, новиот ревизор треба да процени да-
ли споредбените финансиски извештаи ги ис-
полнуваат условите од точка 20 погоре и, исто 
така, треба да го следи упатството во МСР 
510. 

 
22. Кога финансиските извештаи за претходниот 

период не биле ревидирани, новиот ревизор 
сепак треба да процени дали споредбените 
финансиски извештаи ги исполнуваат услови-
те определени во точка 20 погоре и, исто така, 
треба да го следи упатството во МСР 510, Пр-
вични ангажмани - почетни салда. 

 
23. Доколку ревизорот стане свесен за можно ма-

теријално погрешно прикажување на подато-
ците за претходната година кога ја извршува 
ревизијата за тековниот период, тогаш реви-
зорот треба да изврши такви дополнителни 
ревизорски постапки какви што се соодветни 
во околностите. 

 
Известување 
 
24. Кога компаративите се презентирани како 

споредбени финансиски извештаи, ревизо-
рот треба да издаде извештај во којшто 
компаративите ќе бидат конкретно иденти-
фикувани затоа што мислењето на ревизо-
рот се изразува поединечно за финанси-
ските извештаи за секој презентиран пери-
од. Бидејќи ревизорскиот извештај за според-
бените финансиски извештаи се однесува на 
поединечните презентирани финансиски изве-
штаи, ревизорот може да изрази мислење со 
резерва или неповолно мислење, воздржува-
ње од мислење, или пак да вклучи пасус за 
нагласување на прашање во однос на еден 
или повеќе финансиски извештаи за еден или 
повеќе периоди, а притоа да издаде поинаков 
извештај за другите финансиски извештаи. 

 
25. Кога известува за финансиските извештаи 

за претходниот период во врска со ревизи-
јата за тековниот период, доколку мисле-
њето за ваквите финансиски извештаи за 
претходниот период се разликува од мис-

лењето коешто било претходно  изразено, 
ревизорот треба да ги обелодени суштин-
ските причини за различното мислење во 
пасус за нагласување на прашање. Ова мо-
же да се случи кога ревизорот ќе стане свесен 
за околности или настани коишто материјално 
влијаат врз финансиските извештаи за прет-
ходниот период во текот на извршувањето на 
ревизијата за тековниот период. 

 
Нов ревизор - дополнителни барања 
 
Финансиските извештаи за претходниот пери-
од биле ревидирани од страна на друг ревизор 
 
26. Кога финансиските извештаи за претходни-

от период биле ревидирани од страна на 
друг ревизор: 
(а) Претходниот ревизор може повторно 

да го издаде ревизорскиот извештај за 
претходниот период, при што новиот 
ревизор ќе извести само за тековниот 
период; или  

(б) Извештајот на новиот ревизор треба да 
наведе дека претходниот период бил 
ревидиран од страна на друг ревизор, а 
извештајот на новиот ревизор треба да 
укаже:  
(i) Дека финансиските извештаи за 

претходниот период биле ревиди-
рани од страна на друг ревизор; 

(ii) На видот на извештајот издаден од 
страна на претходниот ревизор и, 
доколку извештајот бил модифи-
циран, причините за тоа; и  

(iii) На датумот на тој извештај. 
27. Кога ја извршува ревизијата на финансиските 

извештаи за тековниот период, новиот реви-
зор, во извесни невообичаени околности, мо-
же да стане свесен за материјално погрешно 
прикажување коешто влијае врз финансиските 
извештаи за претходниот период за коишто 
претходниот ревизор претходно известил без 
модифицирање. 

 
28. Во овие околности, новиот ревизор треба 

да дискутира за прашањето со менаџмен-
тот и, откако ќе добие овластување од ме-
наџментот, треба да стапи во контакт со 
претходниот ревизор и да предложи по-
вторно да бидат искажани финансиските 
извештаи за претходниот период. Доколку 
претходникот се согласи повторно да го 
издаде ревизорскиот извештај за повторно 
искажаните финансиски извештаи за прет-
ходниот период, тогаш ревизорот треба да 
го следи упатството во точка 26. 

 
29. Доколку, во околностите објаснети во точка 

27, претходникот не се согласи со предложе-
ното повторно искажување или пак одбие по-
вторно да го издаде ревизорскиот извештај за 
финансиските извештаи за претходниот пери-
од, тогаш воведниот пасус од ревизорскиот 
извештај може да укаже на тоа дека претход-
ниот ревизор известил за финансиските изве-
штаи за претходниот период пред повторното 
искажување. Покрај тоа, доколку новиот реви-
зор биде ангажиран да изврши ревизија и при-
мени достатни ревизорски постапки за да се 
увери во однос на соодветноста на корекција-
та за повторното искажување, тогаш ревизо-
рот може, исто така, да го вклучи и следниот 
пасус во извештајот. 

,,Ние, исто така, извршивме ревизија и на 
корекциите опишани во белешката Х кои-



што беа спроведени за да повторно се 
искажат финансиските извештаи за 19Х1 
година. Според нашето мислење, ваквите 
корекции се соодветни и се правилно 
спроведени.‘‘ 
 

Финансиските извештаи за претходниот пери-
од не биле ревидирани 
 
30. Кога финансиските извештаи за претходни-

от период не биле ревидирани, новиот ре-
визор треба да наведе во ревизорскиот из-
вештај дека споредбените финансиски из-
вештаи се неревидирани. Меѓутоа, ваквата 
изјава не го ослободува ревизорот од барање-
то да спроведе соодветни ревизорски постап-
ки во врска со почетните салда за тековниот 
период. Се поттикнува јасно обелоденување 
во финансиските извештаи дека споредбените 
финансиски извештаи се неревидирани. 

31. Во ситуации кога новиот ревизор ќе иден-
тификува дека неревидираните податоци 
за претходната година се материјално по-
грешно прикажани, ревизорот треба да по-
бара од менаџментот да ги преработи по-
датоците за претходната година или докол-
ку менаџментот одбие да го стори тоа, да 
го модифицира извештајот на соодветен 
начин. 

 
Датум на стапување во сила 
 
32. Овој МСР стапува во сила за ревизии на фи-

нансиски извештаи за периодите кои почнува-
ат на или по 15 декември 2004 година.  

 
Додаток  1 

 
Дискусија за рамки за финансиско известува-
ње за компаративи 
 
1. Компаративите коишто покриваат еден или 

повеќе претходни периоди им обезбедуваат 
на корисниците на финансиските извештаи 
информации коишто се потребни за иденти-
фикување на трендови и промени коишто вли-
јаат врз ентитетот во текот на даден времен-
ски период. 

2. Според рамките за финансиско известување 
(како имплицитни, така и експлицитни) коишто 
преовладуваат во извесен број на земји, спо-
редливоста и конзистентноста се пожелни 
квалитативни карактеристики за финансиски-
те информации. Дефинирана со најопширни 
термини, споредливоста ја претставува квали-
тативната карактеристика на поседување на 
извесни заеднички карактеристики, а спореду-
вањето вообичаено претставува квантитатив-
на проценка на заедничките карактеристики. 
Конзистентноста ја претставува квалитативна-
та карактеристика на меѓусебниот сооднос по-
меѓу два сметководствени броја. Конзистент-
носта (на пример, конзистентноста во користе-
њето на сметководствените принципи од еден 
период во друг, конзистентноста во должина-
та на известувачкиот период итн.) претставува 
предуслов за вистинската споредливост. 

3. Постојат две широки рамки за финансиско из-
вестување за компаративите: кореспондирач-
ките податоци и споредбените финансиски из-
вештаи. 

4. Според рамката за кореспондирачки подато-
ци, кореспондирачките податоци за претход-
ниот период (или периоди) претставуваат со-
ставен дел на финансиските извештаи за те-
ковниот период и мора да се читаат заедно со 

износите и другите обелоденувања коишто се 
однесуваат на тековниот период. Нивото на 
деталите презентирани во кореспондирачките 
износи и обелоденувања примарно е услове-
но од нивната релевантност за податоците за 
тековниот период.  

5. Според рамката за споредбени финансиски 
извештаи, споредбените финансиски изве-
штаи за претходниот период (или периоди) се 
сметаат за одделни финансиски извештаи. 
Според тоа, нивото на информациите вклуче-
ни во тие споредбени финансиски извештаи 
(вклучувајќи ги и сите износи во извештаите, 
обелоденувања, фусноти и други објаснувач-
ки изјави до степенот до којшто тие продолжу-
ваат да се значајни) е приближно на она на 
финансиските извештаи за тековниот период. 

 
Додаток  2 

 
Примери на ревизорски извештаи 
 
Пример А Кореспондирачки податоци: 
пример на извештај за околностите  
 опишани во точка 12(а) 
 

ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРОТ 
 

(СООДВЕТЕН ПРИМАТЕЛ) 
 

Ние извршивме ревизија на приложениот1 биланс 
на состојба на претпријатието АБВ заклучно со 31 
декември 19Х1 година, како и на поврзаниот би-
ланс на успех и извештај за парични текови за го-
дината којашто завршува тогаш. Овие финансиски 
извештаи се одговорност на менаџментот на прет-
пријатието. Наша одговорност е да изразиме мис-
лење за овие финансиски извештаи врз основа на 
нашата ревизија. 
Ние ја спроведовме нашата ревизија во соглас-
ност со Меѓународните стандарди за ревизија 
(или посочување на применливите национални 
стандарди или практика). Тие стандарди бараат 
да ја планираме и извршиме ревизијата за да до-
биеме разумно уверување за тоа дали финанси-
ските извештаи се ослободени од материјални по-
грешни прикажувања. Ревизијата вклучува испиту-
вање, врз основа на тестирање, на докази коишто 
ги поткрепуваат износите и обелоденувањата во 
финансиските извештаи. Исто така, ревизијата 
вклучува и проценка на сметководствените прин-
ципи коишто се користени и на значајните процен-
ки коишто се направени од страна на менаџмен-
тот, како и оценка на севкупното презентирање на 
финансиските извештаи. Ние веруваме дека на-
шата ревизија обезбедува разумна основа за на-
шето мислење. 
Како што е наведено во белешката Х кон финан-
сиските извештаи, во финансиските извештаи не е 
предвидена никаква амортизација, којашто пра-
ктика, според нашето мислење, не е во согласност 
со Меѓународните сметководствени стандарди 
(или посочување на применливите национални 
стандарди). Ова е резултат на одлуката донесена 
од страна на менаџментот на почетокот на прет-
ходната финансиска година и предизвика да изра-
зиме резерва во нашето ревизорско мислење за 
финансиските извештаи коишто се однесуваат на 
таа година. Врз основа на праволиниска метода 
на амортизација и годишни стапки од 5% за згра-
дите и 20% за опремата, загубата за годината тре-
ба да биде зголемена за ХХХ во 19Х1 година и 
ХХХ во 19Х0 година, постојаните средства треба 

                                                 
1 Посочувањето може да биде според број на страница.  



да бидат намалени за акумулираната амортизаци-
ја во износ од ХХХ во 19Х1 година и ХХХ во 19Х0 
година, а акумулираната загуба треба да биде зго-
лемена за ХХХ во 19Х1 година и ХХХ во 19Х0 го-
дина.  
Според нашето мислење, со исклучок на ефектот 
на прашањето посочено во претходниот пасус врз 
финансиските извештаи, финансиските извештаи 
даваат вистинска и објективна слика на (или ја 
презентираат објективно, од сите материјални ас-
пекти) финансиската состојба на претпријатието 
заклучно со 31 декември 19Х1 година, како и ре-
зултатите од неговото работење и неговите па-
рични текови за годината којашто завршува тогаш 
во согласност со ...2 (и се усогласени со ...3). 

 
РЕВИЗОР 

 
Датум 
Адреса 
 
Пример Б Кореспондирачки податоци: 
пример на извештај за околностите  
 опишани во точка 12(б) 
 

ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРОТ 
 

(СООДВЕТЕН ПРИМАТЕЛ) 
 

Ние извршивме ревизија на приложениот4 биланс 
на состојба на претпријатието АБВ заклучно со 31 
декември 19Х1 година, како и на поврзаниот би-
ланс на успех и извештај за парични текови за го-
дината којашто завршува тогаш. Овие финансиски 
извештаи се одговорност на менаџментот на прет-
пријатието. Наша одговорност е да изразиме мис-
лење за овие финансиски извештаи врз основа на 
нашата ревизија. 
Ние ја спроведовме нашата ревизија во соглас-
ност со Меѓународните стандарди за ревизија 
(или посочување на применливите национални 
стандарди или практика). Тие стандарди бараат 
да ја планираме и извршиме ревизијата за да до-
биеме разумно уверување за тоа дали финанси-
ските извештаи се ослободени од материјални по-
грешни прикажувања. Ревизијата вклучува испиту-
вање, врз основа на тестирање, на докази коишто 
ги поткрепуваат износите и обелоденувањата во 
финансиските извештаи. Исто така, ревизијата 
вклучува и проценка на сметководствените прин-
ципи коишто се користени и на значајните процен-
ки коишто се направени од страна на менаџмен-
тот, како и оценка на севкупното презентирање на 
финансиските извештаи. Ние веруваме дека на-
шата ревизија обезбедува разумна основа за на-
шето мислење. 
Бидејќи бевме назначени како ревизори на прет-
пријатието во текот на 19Х0 година, не бевме во 
состојба да го набљудуваме пописот на залихите 
на почетокот на тој (период) или да се увериме во 
однос на количествата на тие залихи на алтерна-
тивен начин. Бидејќи почетните залихи влегуваат 
во определувањето на резултатите од работење-
то, не бевме во состојба да определиме дали мо-
жеби се потребни корекции на резултатите од ра-
ботењето и почетната задржана добивка за 19Х0 
година. Нашиот ревизорски извештај за финанси-
ските извештаи за (периодот) којшто завршува на 
(датумот на билансот на состојба) 19Х0 година бе-
ше следствено модифициран.  

                                                 
2 Укажете на Меѓународните сметководствени стандарди 
или применливите национални стандарди. 
3 Посочување на применливите прописи или закони. 
4 Посочувањето може да биде според број на страница.  

Според нашето мислење, со исклучок на ефектот 
на корекциите, доколку воопшто се потребни, на 
резултатите од работењето за (периодот) којшто 
завршува 19Х0 година, за коишто можеби ќе утвр-
девме дека се потребни доколку бевме во состој-
ба да ги набљудуваме почетните количества на 
залихите заклучно со ..., финансиските извештаи 
даваат вистинска и објективна слика на (или ја 
презентираат објективно, од сите материјални ас-
пекти) финансиската состојба на претпријатието 
заклучно со 31 декември 19Х1 година, како и ре-
зултатите од неговото работење и неговите па-
рични текови за годината којашто завршува тогаш 
во согласност со ...5 (и се усогласени со ...6). 

 
РЕВИЗОР 

 
Датум 
Адреса 
 
Пример В Споредбени фианнсиски изве-
штаи: пример на извештај за околностите  
 опишани во точка 24 
 

ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРОТ 
 

(СООДВЕТЕН ПРИМАТЕЛ) 
 

Ние извршивме ревизија на приложените7 билан-
си на состојба на претпријатието АБВ заклучно со 
31 декември 19Х1 и 19Х0 година, како и на повр-
заните биланси на успех и извештаи за парични 
текови за годините коишто завршуваат тогаш. 
Овие финансиски извештаи се одговорност на ме-
наџментот на претпријатието. Наша одговорност е 
да изразиме мислење за овие финансиски изве-
штаи врз основа на нашите ревизии. 
Ние ги спроведовме нашите ревизии во соглас-
ност со Меѓународните стандарди за ревизија 
(или посочување на применливите национални 
стандарди или практика). Тие стандарди бараат 
да ја планираме и извршиме ревизијата за да до-
биеме разумно уверување за тоа дали финанси-
ските извештаи се ослободени од материјални по-
грешни прикажувања. Ревизијата вклучува испиту-
вање, врз основа на тестирање, на докази коишто 
ги поткрепуваат износите и обелоденувањата во 
финансиските извештаи. Исто така, ревизијата 
вклучува и проценка на сметководствените прин-
ципи коишто се користени и на значајните процен-
ки коишто се направени од страна на менаџмен-
тот, како и оценка на севкупното презентирање на 
финансиските извештаи. Ние веруваме дека на-
шите ревизии обезбедуваат разумна основа за на-
шето мислење. 
Како што е наведено во белешката Х кон финан-
сиските извештаи, во финансиските извештаи не е 
предвидена никаква амортизација, којашто пра-
ктика, според нашето мислење, не е во согласност 
со Меѓународните сметководствени стандарди 
(или посочување на применливите национални 
стандарди). Врз основа на праволиниска метода 
на амортизација и годишни стапки од 5% за згра-
дите и 20% за опремата, загубата за годината тре-
ба да биде зголемена за ХХХ во 19Х1 година и 
ХХХ во 19Х0 година, постојаните средства треба 
да бидат намалени за акумулираната амортизаци-
ја во износ од ХХХ во 19Х1 година и ХХХ во 19Х0 
година, а акумулираната загуба треба да биде зго-
лемена за ХХХ во 19Х1 година и ХХХ во 19Х0 го-
дина. 

                                                 
5 Укажете на Меѓународните сметководствени стандарди 
или применливите национални стандарди. 
6 Посочување на применливите прописи или закони. 
7 Посочувањето може да биде според број на страница.  



Според нашето мислење, со исклучок на ефектот 
на прашањето посочено во претходниот пасус врз 
финансиските извештаи, финансиските извештаи 
даваат вистинска и објективна слика на (или ја 
презентираат објективно, од сите материјални ас-
пекти) финансиската состојба на претпријатието 
заклучно со 31 декември 19Х1 и 19Х0 година, како 
и резултатите од неговото работење и неговите 
парични текови за годините коишто завршуваат 
тогаш во согласност со ...8 (и се усогласени со ...9). 

 
РЕВИЗОР 

Датум 
Адреса 
 
Пример Г Кореспондирачки податоци: 
пример на извештај за околностите  
 опишани во точка 17 
 

ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРОТ 
 

(СООДВЕТЕН ПРИМАТЕЛ) 
 

Ние извршивме ревизија на приложениот10 биланс 
на состојба на претпријатието АБВ заклучно со 31 
декември 19Х1 година, како и на поврзаниот би-
ланс на успех и извештај за парични текови за го-
дината којашто завршува тогаш. Овие финансиски 
извештаи се одговорност на менаџментот на прет-
пријатието. Наша одговорност е да изразиме мис-
лење за овие финансиски извештаи врз основа на 
нашата ревизија. Финансиските извештаи на прет-
пријатието заклучно со 31 декември 19Х0 година 
беа ревидирани од страна на друг ревизор чијшто 
извештај со датум од 31 март 19Х1 година изрази 
мислење без резерва за тие извештаи. 

 
Ние ја спроведовме нашата ревизија во соглас-
ност со Меѓународните стандарди за ревизија 
(или посочување на применливите национални 
стандарди или практика). Тие стандарди бараат 
да ја планираме и извршиме ревизијата за да до-
биеме разумно уверување за тоа дали финанси-
ските извештаи се ослободени од материјални по-
грешни прикажувања. Ревизијата вклучува испиту-
вање, врз основа на тестирање, на докази коишто 
ги поткрепуваат износите и обелоденувањата во 
финансиските извештаи. Исто така, ревизијата 
вклучува и проценка на сметководствените прин-
ципи коишто се користени и на значајните процен-
ки коишто се направени од страна на менаџмен-
тот, како и оценка на севкупното презентирање на 
финансиските извештаи. Ние веруваме дека на-
шата ревизија обезбедува разумна основа за на-
шето мислење. 
Според нашето мислење, финансиските извештаи 
даваат вистинска и објективна слика на (или ја 
презентираат објективно, од сите материјални ас-
пекти) финансиската состојба на претпријатието 
заклучно со 31 декември 19Х1 година, како и ре-
зултатите од неговото работење и неговите па-
рични текови за годината којашто завршува тогаш 
во согласност со ...11 (и се усогласени со ...12). 

 
РЕВИЗОР 

Датум 
Адреса 

                                                 
8 Укажете на Меѓународните сметководствени стандарди 
или применливите национални стандарди. 
9 Посочување на применливите прописи или закони. 
10 Посочувањето може да биде според број на страница.  
11 Укажете на Меѓународните сметководствени стандарди 
или применливите национални стандарди. 
12 Посочување на применливите прописи или закони. 

Пример Д Споредбени финансиски изве-
штаи: пример на извештај за околностите  
 опишани во точка 26(б) 
 

ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРОТ 
 

(СООДВЕТЕН ПРИМАТЕЛ) 
 

Ние извршивме ревизија на приложениот13 биланс 
на состојба на претпријатието АБВ заклучно со 31 
декември 19Х1 година, како и на поврзаниот би-
ланс на успех и извештај за парични текови за го-
дината којашто завршува тогаш. Овие финансиски 
извештаи се одговорност на менаџментот на прет-
пријатието. Наша одговорност е да изразиме мис-
лење за овие финансиски извештаи врз основа на 
нашата ревизија. Финансиските извештаи на прет-
пријатието заклучно со 31 декември 19Х0 година 
беа ревидирани од страна на друг ревизор чијшто 
извештај со датум од 31 март 19Х1 година изрази 
мислење со резерва поради несогласување во од-
нос на адекватноста на резервирањето за спорни 
и сомнителни побарувања. 

 
Ние ја спроведовме нашата ревизија во соглас-
ност со Меѓународните стандарди за ревизија 
(или посочување на применливите национални 
стандарди или практика). Тие стандарди бараат 
да ја планираме и извршиме ревизијата за да до-
биеме разумно уверување за тоа дали финанси-
ските извештаи се ослободени од материјални по-
грешни прикажувања. Ревизијата вклучува испиту-
вање, врз основа на тестирање, на докази коишто 
ги поткрепуваат износите и обелоденувањата во 
финансиските извештаи. Исто така, ревизијата 
вклучува и проценка на сметководствените прин-
ципи коишто се користени и на значајните процен-
ки коишто се направени од страна на менаџмен-
тот, како и оценка на севкупното презентирање на 
финансиските извештаи. Ние веруваме дека на-
шата ревизија обезбедува разумна основа за на-
шето мислење. 

 
Побарувањата посочени погоре се сеуште ненап-
латени заклучно со 31 декември 19Х1 година и во 
финансиските извештаи не е направено резерви-
рање за потенцијална загуба. Следствено, резер-
вирањето за спорни и сомнителни побарувања на 
31 декември 19Х1 и 19Х0 година треба да биде 
зголемено за ХХХ, нето добивката за 19Х0 година 
треба да биде намалена за ХХХ, а задржаната до-
бивка на 31 декември 19Х1 и 19Х0 година треба 
да биде намалена за ХХХ.  

 
Според нашето мислење, со исклучок на ефектот 
на прашањето посочено во претходниот пасус врз 
финансиските извештаи, финансиските извештаи 
за 19Х1 година посочени погоре даваат вистинска 
и објективна слика на (или ја презентираат обје-
ктивно, од сите материјални аспекти) финансиска-
та состојба на претпријатието заклучно со 31 де-
кември 19Х1 година, како и резултатите од него-
вото работење и неговите парични текови за годи-
ната којашто завршува тогаш во согласност со ...14 
(и се усогласени со ...15). 

 
РЕВИЗОР 

 
Датум 
Адреса 

                                                 
13 Посочувањето може да биде според број на страница.  
14 Укажете на Меѓународните сметководствени стандарди 
или применливите национални стандарди. 
15 Посочување на применливите прописи или закони. 



МЕЃУНАРОДЕН СТАНДАРД ЗА РЕВИЗИЈА 720 
 

ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ ВО ДОКУМЕНТИ КОИШ-
ТО СОДРЖАТ РЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ  

ИЗВЕШТАИ 
 

(Стапува во сила за ревизиите на финансиските 
извештаи за периодите кои почнуваат  
на или по 15 декември 2004 година)* 

 
СОДРЖИНА 

 
 Точка 
Вовед 1-8 
Пристап до други информации  9 
Разгледување на други информации  10 
Материјални неконзистентности  11-13 
Материјални погрешни прикажувања на 
факти  

14-18 

Достапност на други информации по да-
тумот на ревизорскиот извештај  

19-23 

 
Меѓународниот стандард за ревизија (МСР) 720, 
Други информации во документи коишто содр-
жат ревидирани финансиски извештаи, треба да 
се чита во контекст на Предговорот на Меѓуна-
родните стандарди за контрола на квалите-
тот, ревизија, уверување и поврзани услуги, кој-
што ја определува примената и важењето на 
МСР.  
 
Вовед 
 
1. Целта на овој меѓународен стандард за реви-

зија (МСР) е да воспостави стандарди и обез-
беди упатство за разгледувањето на ревизо-
рот на други информации, за коишто ревизо-
рот нема обврска да извести, во документи ко-
ишто содржат ревидирани финансиски изве-
штаи. Овој МСР се применува кога е вклучен 
даден годишен извештај; меѓутоа тој, исто та-
ка, може да се применува и на други докумен-
ти, како што се оние коишто се користат при 
понуда на хартии од вредност.  

 
2. Ревизорот треба да ги прочита другите ин-

формации за да идентификува материјал-
ни неконзистентности со ревидираните фи-
нансиски извештаи. 

 
3. ,,Материјална неконзистентност‘‘ постои кога 

другите информации се противречни на ин-
формациите содржани во ревидираните фи-
нансиски извештаи. Материјалната неконзи-
стентност може да предизвика сомневање за 
ревизорските заклучоци извлечени врз основа 
на ревизорските докази коишто се добиени 
претходно и, можно, за основата за мислење-
то на ревизорот за финансиските извештаи. 

 
4. На годишна основа, ентитетот вообичаено из-

дава документ којшто ги вклучува неговите ре-
видирани финансиски извештаи заедно со ре-

                                                 
* МСР 315, ‘‘Разбирање за ентитетот и неговото опкружува-
ње и проценка на ризиците од материјално погрешно прика-
жување‘‘, МСР 330, ‘‘Постапките на ревизорот како одговор 
на проценетите ризици‘‘ и МСР 500, ‘‘Ревизорски докази‘‘ 
доведоа до согласни измени и дополнувања во МСР 720. 
Овие согласни измени и дополнувања стапуваат во сила за 
ревизиите на финансиските извештаи за периодите кои 
почнуваат на или по 15 декември 2004 година и се инкорпо-
рирани во текстот на МСР 720.  

визорскиот извештај за истите. Овој документ 
често се нарекува ,,годишен извештај”. Кога 
издава ваков документ, ентитетот може, исто 
така, да вклучи и други финансиски и нефи-
нансиски информации, било врз основа на за-
кон или според обичај. За целите на овој МСР, 
овие други финансиски и нефинансиски ин-
формации се нарекуваат ,,други информа-
ции”. 

 
5. Примерите за други информации вклучуваат 

извештај на менаџментот или на одборот на 
директори за работењето, финансиски сумар-
ни прегледи или прегледи на поважни подато-
ци, податоци за вработување, планирани ка-
питални издатоци, финансиски коефициенти, 
имиња на службени лица и директори и избра-
ни квартални податоци. 

 
6. Во извесни околности, ревизорот има закон-

ска или договорна обврска да извести кон-
кретно за другите информации. Во други окол-
ности, ревизорот нема таква обврска. Сепак, 
ревизорот треба да ги разгледа овие други ин-
формации кога издава извештај за финанси-
ските извештаи, бидејќи кредибилитетот на 
ревидираните финансиски извештаи може да 
биде поткопан од неконзистентностите коишто 
може да постојат помеѓу ревидираните фи-
нансиски извештаи и другите информации. 

 
7. Некои јурисдикции бараат ревизорот да при-

менува одредени постапки на извесни други 
информации, на пример, да бараат дополни-
телни податоци и меѓупериодски финансиски 
информации. Доколку ваквите други информа-
ции се изоставени или содржат недостатоци, 
од  ревизорот може да се бара да го посочи 
ова во својот ревизорски извештај. 

 
8. Кога постои обврска да се извести конкретно 

за други информации, одговорностите на ре-
визорот се определуваат според природата 
на ангажманот и според локалното законодав-
ство и професионалните стандарди. Кога ва-
квите одговорности вклучуваат проверка на 
други информации, ревизорот ќе треба да го 
следи упатството за ангажманите за проверка 
во соодветните МСР. 

 
Пристап до други информации 
 
9. За да ревизорот може да ги разгледа другите 

информации вклучени во годишниот извештај, 
потребен е навремен пристап до ваквите ин-
формации. Според тоа, ревизорот треба да 
направи соодветни аранжмани со ентитетот 
за да добие вакви информации пред датумот 
на ревизорскиот извештај. Во извесни околно-
сти, сите други информации може да не бидат 
достапни пред тој датум. Во овие околности, 
ревизорот треба да го следи упатството во 
точките 20-23. 

 
Разгледување на други информации 
 
10. Целта и делокругот на ревизијата на финанси-

ските извештаи се формулирани врз основа 
на претпоставката дека одговорноста на реви-
зорот е ограничена на информациите иденти-
фикувани во ревизорскиот извештај. Следс-
твено, ревизорот нема конкретна одговорност 
да определи дали другите информации се 
правилно искажани. 



Материјални неконзистентности 
 
11. Доколку, при читањето на другите инфор-

мации, ревизорот идентификува матери-
јална неконзистентност, тој треба да опре-
дели дали ревидираните финансиски изве-
штаи или другите информации треба да би-
дат изменети и дополнети. 

 
12. Доколку на ревидираните финансиски из-

вештаи им е потребно менување и допол-
нување, а ентитетот одбие да го направи 
менувањето и дополнувањето, ревизорот 
треба да изрази мислење со резерва или 
неповолно мислење. 

 
13. Доколку на другите информации им е по-

требно менување и дополнување, а ентите-
тот одбие да го направи менувањето и до-
полнувањето, ревизорот треба да ја разг-
леда потребата од вклучувањето на пасус 
за нагласување на прашање во ревизор-
скиот извештај во којшто ќе ја опише мате-
ријалната неконзистентност или пак да 
преземе други дејствија. Преземените дејс-
твија, како што е неиздавањето на ревизор-
скиот извештај или повлекувањето од ангаж-
манот, ќе зависат од одредените околности и 
од природата и значајноста на неконзистент-
носта. Исто така, ревизорот треба да ја разг-
леда и потребата од добивањето на правен 
совет во однос на понатамошното дејствие. 

 
Материјални погрешни прикажувања на факти 
 
14. Кога ги чита другите информации за целите 

на идентификување на материјални неконзи-
стентности, ревизорот може да стане свесен 
за очигледно материјално погрешно прикажу-
вање на факти.  

 
15. За целите на овој МСР, ,,материјално погреш-

но прикажување на факти” кај другите инфор-
мации постои кога ваквите информации, непо-
врзани со работите коишто се јавуваат во ре-
видираните финансиски извештаи, се неточно 
искажани или презентирани.  

 
16. Доколку ревизорот стане свесен дека дру-

гите информации изгледа вклучуваат мате-
ријално погрешно прикажување на факти, 
ревизорот треба да дискутира за прашање-
то со менаџментот на ентитетот. Кога ќе ди-
скутира за прашањето со менаџментот на ен-
титетот, ревизорот може да не биде во состој-
ба да ја оцени валидноста на другите инфор-
мации и на одговорите на менаџментот на 
распрашувањата на ревизорот, а ќе треба да 
разгледа дали постојат валидни разлики во 
расудувањето или мислењето. 

 
17. Кога ревизорот сеуште смета дека постои 

очигледно погрешно прикажување на фа-
кти, ревизорот треба да бара менаџментот 
да се консултира со квалификувана трета 
странка, како на пример правниот советник 
на ентитетот и треба да го разгледа добие-
ниот совет. 

 
18. Доколку ревизорот заклучи дека постои 

материјално погрешно прикажување на фа-
кти кај другите информации коешто менаџ-
ментот одбива да го исправи, ревизорот 
треба да ја разгледа потребата од презема-

ње на понатамошно соодветно дејствие. 
Преземените дејствија може да вклучат такви 
чекори како што е известувањето на оние ли-
ца коишто имаат конечна одговорност за се-
вкупното насочување на ентитетот, во пишана 
форма, за загриженоста на ревизорот во вр-
ска со другите информации и добивањето на 
правен совет. 

 
Достапност на други информации по датумот 
на ревизорскиот извештај 
 
19. Кога сите други информации не му се достап-

ни на ревизорот пред датумот на ревизорски-
от извештај, ревизорот треба да ги прочита 
другите информации при првата следна мож-
ност по тој датум за да идентификува матери-
јални неконзистентности. 

 
20. Доколку, при читањето на други информации, 

ревизорот идентификува материјална некон-
зистентност или стане свесен за очигледно 
материјално погрешно прикажување на факти, 
ревизорот треба да определи дали ревидира-
ните финансиски извештаи или другите ин-
формации треба да се преработат. 

 
21. Кога е соодветно да се преработат ревидира-

ните финансиски извештаи, треба да се следи 
упатството во МСР 560, Последователни на-
стани.  

 
22. Кога е потребно да се преработат другите ин-

формации и ентитетот се согласува да го сто-
ри тоа, ревизорот треба да ги спроведе по-
требните постапки во дадените околности. По-
стапките може да вклучат проверка на чекори-
те преземени од страна на менаџментот за да 
се обезбеди дека поединците коишто ги при-
миле претходно издадените финансиски изве-
штаи, ревизорскиот извештај за истите и дру-
гите информации се информирани за прера-
ботувањето. 

 
23. Кога е потребно да се преработат другите 

информации, но менаџментот одбие да го 
стори тоа, ревизорот треба да ја разгледа 
потребата од преземањето на понатамош-
но соодветно дејствие. Преземените дејс-
твија може да вклучат такви чекори како што е 
известувањето на оние лица коишто имаат ко-
нечна одговорност за севкупното насочување 
на ентитетот, во пишана форма, за загрижено-
ста на ревизорот во врска со другите инфор-
мации и добивањето на правен совет. 

 
Перспектива на јавниот сектор 
1. Овој МСР се применува во контекст на реви-

зијата на финансиските извештаи. Во јавни-
от сектор, ревизорот често може да има за-
конска или договорна обврска да извести 
конкретно за другите информации. Како 
што укажува точка 8 од овој МСР, постапки-
те наведени во овој МСР нема да бидат аде-
кватни за да се задоволат законските или 
другите ревизорски барања во врска со, на 
пример, изразувањето на мислење за веро-
достојноста на показателите за успешност 
и другите информации содржани во годиш-
ниот извештај. Не би било соодветно да се 
применува овој МСР во околности во коишто  
ревизорот има обврска да изрази мислење за 
ваквите информации. Во отсуство на кон-
кретни ревизорски барања во врска со ,,дру-
гите информации”, важат пошироките прин-
ципи содржани во овој МСР. 



МЕЃУНАРОДЕН СТАНДАРД ЗА РЕВИЗИЈА 800 
 

РЕВИЗОРСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕВИЗОРСКИ 
АНГАЖМАНИ СО ПОСЕБНА НАМЕНА 

 
(Овој Стандард е во сила. Додаток 5 ги содржи 

согласните измени и дополнувања на Стандардот 
кој стапува во сила на иден датум)* 
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Меѓународниот стандард за ревизија (МСР) 800, 
Ревизорскиот извештај за ревизорски ангажма-
ни со посебна намена, треба да се чита во кон-
текст на Предговорот на Меѓународните стан-
дарди за контрола на квалитетот, ревизија, 
уверување и поврзани услуги, којшто ја определу-
ва примената и важењето на МСР.  
 
Вовед 
 
1. Целта на овој меѓународен стандард за реви-

зија (МСР) е да воспостави стандарди и обез-
беди упатство во врска со ревизорски ангаж-
мани со посебна намена вклучувајќи и: 

•  Финансиски извештаи подготвени во сог-
ласност со друга сеопфатна сметководс-
твена основа, поинаква од Меѓународните 
сметководствени стандарди или нацио-
налните стандарди; 

                                                 
* МСР 700 (ревидиран), ‘‘Извештај на независниот ревизор 
за потполн комплет на финансиските извештаи со општа 
намена ‘‘ доведе до согласни измени и дополнувања во 
МСР 800. Овие измени и дополнувања стапуваат во сила за 
ревизорските извештаи со датум на или по 31 декември 
2006 година и се означени во Додатокот на овој МСР. 

•  Одредени сметки, елементи на сметки 
или ставки од даден финансиски извештај 
(во понатамошниот текст посочено како 
извештаи за компонента на финансиските 
извештаи); 

•  Усогласеност со договори; и  

•  Резимирани финансиски извештаи. 
Овој МСР не се применува за ангажмани за 
проверка, ангажмани за договорени постапки 
или ангажмани за компилации.  

2. Ревизорот треба да ги провери и процени 
заклучоците извлечени од ревизорските 
докази добиени во текот на ревизорскиот 
ангажман со посебна намена како основа 
за изразување на мислење. Извештајот 
треба да содржи јасно пишано изразување 
на мислење. 

 
Општи разгледувања 
 
3. Природата, временскиот распоред и обемот 

на работата којашто треба да биде извршена 
во ревизорски ангажман со посебна намена ќе 
се разликуваат во зависност од околностите. 
Пред да преземе ревизорски ангажман со 
посебна намена, ревизорот треба да обез-
беди дека постои согласност со клиентот 
во однос на точната природа на ангажма-
нот и формата и содржината на извештајот 
што треба да биде издаден. 

4. Кога ја планира ревизорската работа, ревизо-
рот треба да има јасно разбирање за целта за 
којашто ќе се користат информациите за кои-
што се известува, како и кој веројатно ќе ги ко-
ристи истите. За да се одбегне можноста ре-
визорскиот извештај да се користи за цели за 
коишто не е наменет, ревизорот можеби ќе са-
ка во извештајот да укаже на целта за којашто 
е подготвен извештајот и на какви било огра-
ничувања во однос на неговото дистрибуира-
ње и користење. 

5. Ревизорскиот извештај за ревизорски ан-
гажмани со посебна намена, со исклучок на 
извештајот за резимирани финансиски из-
вештаи, треба да ги вклучува следните ос-
новни елементи вообичаено според след-
ниот редослед: 
(а) Наслов1; 
(б) Примател;    
(в) Почетен или воведен пасус 

(i) Идентификување на финансиските 
информации кои биле ре-
видирани; и 

(ii) Изјава за одговорност на менаџ-
ментот на ентитетот и одговорно-
ста на ревизорот; 

(г) Пасус за делокруг (опис на природата 
на ревизијата) 

                                                 
1 Може да биде соодветно да се користи терминот ,,Незави-
сен ревизор” во насловот за да се направи разлика помеѓу 
ревизорскиот извештај и извештаите кои може да бидат из-
дадени од страна на други лица, како што се службените 
лица на ентитетот, или пак од извештаите на други ревизо-
ри коишто можеби не мора да ги почитуваат истите етички 
барања како и независниот ревизор. 



(i) Посочување на МСР применливи за 
ревизорски ангажмани со посебна 
намена или релевантни национални 
стандарди или практика; и  

(ii) Опис на работата којашто ја извр-
шил ревизорот; 

(д) Пасус за мислење којшто содржи изра-
зување на мислење за финансиските 
информации; 

(ѓ)   Датум на извештајот; 
(е) Адреса на ревизорот; и 
(ж) Потпис на ревизорот. 
Пожелен е извесен степен на воедначеност 
на формата и содржината на ревизорскиот из-
вештај бидејќи тоа помага за подобрување на 
разбирањето на читателот.  
 

6. Во случајот кога ентитетот треба да ги доста-
ви финансиските информации до државни ор-
гани, старатели, осигурители и други ентите-
ти, може да постои пропишан формат за реви-
зорскиот извештај. Ваквите пропишани изве-
штаи може да не се усогласени со барањата 
на овој МСР. На пример, пропишаниот изве-
штај може да бара потврдување на факти кога 
е соодветно изразување на мислење, може да 
бара мислење за прашања надвор од дело-
кругот на ревизијата или може да испушти су-
штинска формулација на зборови. Кога од ре-
визорот се бара да известува во пропиша-
на форма, тогаш тој треба да ја разгледа 
суштината и формулацијата на зборовите 
на пропишаниот извештај и, кога е потреб-
но, треба да направи соодветни промени 
за да се усогласи со барањата на овој МСР, 
било по пат на преформулирање на зборо-
вите во образецот, било по пат на прило-
жување на одделен извештај. 

 
7. Кога информаците за коишто било побарано 

од ревизорот да извести се засновани на 
одредбите од некој договор, ревизорот треба 
да разгледа дали менаџментот направил ка-
кви било значајни толкувања на договорот при 
подготвувањето на информациите. Толкува-
њето е значајно кога усвојувањето на друго 
разумно толкување би создало материјална 
разлика во финансиските информации. 

 
8. Ревизорот треба да разгледа дали какви 

било значајни толкувања на договорот на 
коишто се засновани финансиските инфор-
мации се јасно обелоденети во финанси-
ските  информации. Ревизорот можеби ќе 
сака во ревизорскиот извештај за ревизорски-
от ангажман со посебна намена да ја посочи 
белешката во рамките на финансиските ин-
формации којашто ги опишува ваквите толку-
вања. 

 
Извештаи за финансиски извештаи подготвени 
во согласност со друга сеопфатна сметководс-
твена основа, поинаква од Меѓународните сме-
тководствени стандарди или националните 
стандарди 
 
9. Дадена сеопфатна сметководствена основа 

вклучува комплет на критериуми коишто се ко-
ристени при подготвувањето на финансиските 
извештаи којашто се применува на сите мате-

ријални ставки и којашто има суштинска по-
ткрепа. Финансиските извештаи може да би-
дат подготвени за посебна намена во соглас-
ност со друга сеопфатна сметководствена ос-
нова, поинаква од Меѓународните сметководс-
твени стандарди или релевантните национал-
ни стандарди (којашто тука се посочува како 
,,друга сеопфатна сметководствена основа”). 
Даден збир на сметководствени правила кои-
што се така осмислени што одговараат на 
преференците на поединците не претставува 
сеопфатна сметководствена основа. Другите 
сеопфатни рамки за финансиско известување 
може да ги вклучат следните: 

•  Онаа којашто ентитетот ја користи за под-
готвување на својот даночен образец. 

•  Сметководство на основа на парични нап-
лати и исплати. 

•  Одредби за финансиско известување на 
државна регулативна агенција. 

 
10. Ревизорскиот извештај за финансиските 

извештаи подготвени во согласност со 
друга сеопфатна сметководствена основа 
треба да вклучува изјава којашто укажува 
на сметководствената основа којашто била 
користена или треба да ја посочи белешка-
та кон финансиските извештаи којашто ги 
дава тие информации. Мислењето треба да 
наведе дали финансиските извештаи се 
подготвени, од сите материјални аспекти, 
во согласност со идентификуваната сме-
тководствена основа. Термините кои се ко-
ристат за изразување на мислењето на реви-
зорот се ,,даваат вистинска и објективна сли-
ка“ или ,,ја презентираат објективно, од сите 
материјални аспекти“, коишто се еквивалент-
ни термини. Додаток 1 кон овој МСР дава при-
мери на ревизорски извештаи за финансиски 
извештаи подготвени во согласност со друга 
сеопфатна сметководствена основа. 

 
11. Ревизорот треба да разгледа дали насловот 

на, или белешката кон, финансиските изве-
штаи му разјаснува на читателот дека таквите 
извештаи не се подготвени во согласност со 
Меѓународните сметководствени стандарди 
или националните стандарди. На пример, фи-
нансискиот извештај на даночна основа може 
да биде насловен како ,,Биланс на успех – да-
ночна основа“. Доколку финансиските изве-
штаи подготвени на друга сеопфатна осно-
ва не се погодно насловени или сметко-
водствената основа не е адекватно обело-
денета, ревизорот треба да издаде соод-
ветно модифициран извештај. 

 
Извештаи за компонента на финансиските из-
вештаи 
 
12. Од ревизорот може да се бара да изрази мис-

лење за една или повеќе компоненти на фи-
нансиските извештаи, на пример, побарувања 
од купувачите, залихи, пресметка на бонус за 
вработен или резервирање за данок на доби-
вка. Овој вид на ангажман може да биде пре-
земен како одделен ангажман или заедно со 
ревизијата на финансиските извештаи на ен-
титетот. Сепак, овој вид на ангажман не ре-
зултира во извештај за финансиските изве-
штаи земени како целина и, според тоа, реви-
зорот треба да изрази мислење само за тоа 



дали ревидираната компонента е подготвена, 
од сите материјални аспекти, во согласност со 
идентификуваната сметководствена основа. 

 
13. Многу ставки во финансиските извештаи се 

меѓусебно поврзани, на пример, приходи од 
продажба и побарувања од купувачите, и за-
лихи и обврски кон добавувачите. Според тоа, 
кога известува за компонента на финансиски-
те извештаи, ревизорот понекогаш нема да 
биде во можност да го разгледува предметот 
на ревизијата изолирано, па ќе треба да испи-
та извесни други финансиски информации. 
Кога го определува делокругот на ангажма-
нот, ревизорот треба да ги разгледа оние 
ставки во финансиските извештаи коишто 
се меѓусебно поврзани и коишто може ма-
теријално да влијаат врз информациите за 
коишто треба да биде изразено ревизорско 
мислење. 

 
14. Ревизорот треба да го разгледа концептот 

на материјалноста во однос на компонен-
тата на финансиските извештаи за којашто 
се известува. На пример, одредено салдо на 
сметка обезбедува помала основа наспроти 
којашто се мери материјалноста во споредба 
со финансиските извештаи земени како цели-
на. Како резултат на тоа, испитувањето на ре-
визорот вообичаено ќе биде пообемно отколку 
кога истата компонента би била ревидирана 
во контекст на извештајот за целосните фи-
нансиски извештаи. 

 
15. За да корисникот не добие впечаток дека из-

вештајот се однесува на целосните финанси-
ски извештаи, ревизорот треба да го инфор-
мира клиентот дека ревизорскиот извештај за 
компонентата на финансиските извештаи не-
ма да ги придружува финансиските извештаи 
на ентитетот. 

 
16. Ревизорскиот извештај за компонента на 

финансиските извештаи треба да вклучува 
изјава којашто укажува на сметководстве-
ната основа во согласност со којашто е 
презентирана компонентата или да го посо-
чи договорот којшто ја одредува основата. 
Мислењето треба да наведе дали компо-
нентата е подготвена, од сите материјални 
аспекти, во согласност со идентификувана-
та сметководствена основа. Додаток 2 на 
овој МСР дава примери на ревизорски изве-
штаи за компоненти на финансиски извештаи. 

 
17. Кога е изразено неповолно мислење или 

воздржување од мислење за целосните 
финансиски извештаи, ревизорот треба да 
известува за компоненти на финансиските 
извештаи само доколку тие компоненти не 
се толку обемни што сочинуваат главен 
дел на финансиските извештаи. Доколку се 
постапи поинаку, може да се засени извешта-
јот за целосните финансиски извештаи. 

 
Извештаи за усогласеност со договори 
 
18. Од ревизорот може да се бара да извести за 

усогласеноста на ентитетот со извесни аспе-
кти на договори, како што се договорите за не-
осигурени обврзници или договорите за заем. 
Ваквите договори вообичаено бараат ентите-
тот да почитува различни одредби од догово-
рите, вклучувајќи и прашања како што се пла-

ќањата на камата, одржувањето на однапред 
определени финансиски коефициенти, ограни-
чувањето на исплатите на дивиденди и кори-
стењето на приливите од продажбата на да-
дена недвижност. 

 
19. Ангажманите за изразување на мислење за 

усогласеноста на ентитетот со договорите 
треба да бидат преземени само кога се-
вкупните аспекти на усогласеноста се од-
несуваат на сметководствени и финанси-
ски прашања во рамките на делокругот на 
професионалната компетентност на реви-
зорот. Сепак, кога постојат одредени праша-
ња коишто сочинуваат дел од ангажманот, а 
коишто се надвор од стручноста на ревизорот, 
ревизорот треба да ја разгледа потребата од 
користење на работата на експерт. 

 
20. Извештајот треба да наведе дали, според 

мислењето на ревизорот, ентитетот ги по-
читувал конкретните одредби од догово-
рот. Додаток 3 на овој МСР дава примери на 
ревизорски извештаи за усогласеност коишто 
се даваат во одделен извештај, како и во из-
вештај којшто ги придружува финансиските 
извештаи. 

 
Извештаи за резимирани финансиски изве-
штаи 
 
21. Ентитетот може да подготвува финансиски из-

вештаи коишто ги резимираат неговите годиш-
ни ревидирани финансиски извештаи за цели-
те на информирање на групите на корисници 
заинтересирани само за главните прашања во 
врска со финансиската состојба и резултатите 
од работењето на ентитетот. Освен доколку 
ревизорот има изразено ревизорско мис-
лење за финансиските извештаи од коишто 
се извлечени резимираните финансиски 
извештаи, ревизорот не треба да известува 
за резимираните финансиски извештаи. 

 
22. Резимираните финансиски извештаи се пре-

зентираат во значително помалку детали 
отколку годишните ревидирани финансиски 
извештаи. Оттука, ваквите финансиски изве-
штаи треба јасно да укажуваат на резимира-
ната природа на информациите и треба да го 
предупредат читателот дека, за подобро раз-
бирање на финансиската состојба на ентите-
тот и резултатите од неговото работење, ре-
зимираните финансиски извештаи треба да се 
читаат заедно со најскорешните ревидирани 
финансиски извештаи на ентитетот коишто ги 
вклучуваат сите обелоденувања коишто ги ба-
ра релевантната рамка за финансиско изве-
стување. 

 
23. Резимираните финансиски извештаи треба да 

бидат соодветно насловени за да ги иденти-
фикуваат ревидираните финансиски извештаи 
од кои тие биле извлечени, како на пример 
,,Резимирани финансиски информации подго-
твени од ревидираните финансиски извештаи 
за годината којашто завршува на 31 декември 
20Х1 година”. 

 
24. Резимираните финансиски извештаи не ги со-

држат сите информации коишто ги бара рам-
ката за финансиско известување којашто се 
користи за годишните ревидирани финансиски 
извештаи. Како резултат на тоа, формулација-



та на зборовите ,,вистинска и објективна“ или 
,,ја презентираат објективно, од сите матери-
јални аспекти“ не треба да се користи од стра-
на на ревизорот кога се изразува мислење за 
резимирани финансиски извештаи. 

 
25. Ревизорскиот извештај за резимирани фи-

нансиски извештаи треба да ги вклучи 
следните основни елементи, вообичаено 
според следниот редослед:  
(а) Наслов2; 
(б) Примател; 
(в) Идентификување на ревидираните фи-

нансиски извештаи од коишто се извле-
чени резимираните финансиски изве-
штаи; 

(г) Посочување на датумот на ревизорски-
от извештај за нескратените финанси-
ски извештаи и видот на мислењето да-
дено во тој извештај; 

(д) Мислење за тоа дали информациите во 
резимираните финансиски извештаи се 
конзистентни со ревидираните финан-
сиски извештаи од коишто се извлече-
ни. Кога ревизорот издал модифицира-
но мислење за нескратените финанси-
ски извештаи, а сепак е задоволен со 
презентирањето на резимираните фи-
нансиски извештаи, ревизорскиот изве-
штај треба да наведе дека, иако конзи-
стентни со нескратените финансиски 
извештаи, резимираните финансиски 
извештаи биле извлечени од финанси-
ски извештаи за коишто бил издаден 
модифициран ревизорски извештај; 

(ѓ)  Изјава, или посочување на белешката 
во рамките на резимираните финанси-
ски извештаи, којашто укажува дека за 
подобро разбирање на финансиската 
успешност и состојба на ентитетот и на 
делокругот на извршената ревизија, ре-
зимираните финансиски извештаи тре-
ба да се читаат заедно со нескратените 
финансиски извештаи и ревизорскиот 
извештај за нив; 

(е) Датум на извештајот; 
(ж) Адреса на ревизорот; и 
(з) Потпис на ревизорот. 
Додаток 4 на овој МСР дава примери на реви-
зорски извештаи за резимирани финансиски 
извештаи. 

 
Перспектива на јавниот сектор 
 
1. Некои од ангажманите кои се сметаат за 

,,ревизорски ангажмани со посебна намена“ 
во приватниот сектор не се со посебна на-
мена и во јавниот сектор. На пример, изве-
штаите за финансиските извештаи подго-
твени во согласност со друга сеопфатна 
сметководствена основа, поинаква од МСС 
или националните стандарди вообичаено 
претставуваат правило, а не исклучок во 
јавниот сектор. Ова мора да се забележи и 
да се обезбеди упатство за ревизорот за не-

                                                 
2 Види фуснота 1. 

говата или нејзината одговорност да проце-
ни дали сметководствените политики ќе 
резултираат во информации коишто наве-
дуваат на погрешни заклучоци. 

 
2. Фактор кој исто така треба да се земе 

предвид е дека ревизорските извештаи за 
јавниот сектор се вообичаено јавни докумен-
ти и, затоа, не е можно да се ограничи изве-
штајот на одредени корисници. 

 
Додаток 1 

 
Примери на извештаи за финансиски извештаи 
подготвени во согласност со друга сеопфатна 
сметководствена основа, поинаква од Меѓуна-
родните сметководствени стандарди или наци-
оналните стандарди 
 
Извештај за парични наплати и исплати 
 
РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ ДО ... 
 
Ние извршивме ревизија на приложениот извештај 
за парични наплати и исплати на претпријатието 
АБВ за годината којашто завршува на 31 декем-
ври 19Х1 година3. Овој извештај е одговорност на 
менаџментот на претпријатието АБВ. Наша одго-
ворност е да изразиме мислење за приложениот 
извештај врз основа на нашата ревизија. 
 
Ние ја спроведовме нашата ревизија во соглас-
ност со Меѓународните стандарди за ревизија 
(или посочување на релевантните национални 
стандарди или практика). Тие стандарди бараат 
да ја планираме и извршиме ревизијата за да до-
биеме разумно уверување за тоа дали финанси-
скиот извештај е ослободен од материјални по-
грешни прикажувања. Ревизијата вклучува испиту-
вање, врз основа на тестирање, на докази коишто 
ги поткрепуваат износите и обелоденувањата во 
финансискиот извештај. Исто така, ревизијата 
вклучува и проценка на сметководствените прин-
ципи коишто се користени и на значајните процен-
ки коишто се направени од страна на менаџмен-
тот, како и оценка на севкупното презентирање на 
извештајот. Ние веруваме дека нашата ревизија 
обезбедува разумна основа за нашето мислење. 
 
Политиката на претпријатието е да го подготвува 
приложениот извештај врз основа на паричните 
наплати и исплати. Според оваа основа, приходи-
те се признаваат кога се наплатени, а не кога се 
заработени, а расходите се признаваат кога се 
исплатени, а не кога се направени. 
 
Според нашето мислење, приложениот извештај 
дава вистинска и објективна слика на (или ги пре-
зентира објективно, од сите материјални аспекти) 
приходите коишто се наплатени и расходите кои-
што се исплатени од страна на претпријатието во 
текот на годината којашто завршува на 31 декем-
ври 19Х1 година во согласност со основата на па-
рични наплати и исплати како што е опишана во 
белешката Х. 
 

РЕВИЗОР 
 

Датум 
Адреса 
                                                 
3 Се обезбедува погодно идентификување, како на пример 
по пат на посочување на броевите на страниците или по 
пат на идентификување на поединечниот извештај. 



Финансиски извештаи подготвени на даночна-
та основа на ентитетот 
 
РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ ДО ... 
 
Ние извршивме ревизија на приложените финан-
сиски извештаи на претпријатието АБВ подготве-
ни на даночна основа за годината којашто завршу-
ва на 31 декември 19Х1 година4. Овие извештаи 
се одговорност на менаџментот на претпријатието 
АБВ. Наша одговорност е да изразиме мислење 
за финансиските извештаи врз основа на нашата 
ревизија. 
 
Ние ја спроведовме нашата ревизија во соглас-
ност со Меѓународните стандарди за ревизија 
(или посочување на релевантните национални 
стандарди или практика). Тие стандарди бараат 
да ја планираме и извршиме ревизијата за да до-
биеме разумно уверување за тоа дали финанси-
ските извештаи се ослободени од материјални по-
грешни прикажувања. Ревизијата вклучува испиту-
вање, врз основа на тестирање, на докази коишто 
ги поткрепуваат износите и обелоденувањата во 
финансиските извештаи. Исто така, ревизијата 
вклучува и проценка на сметководствените прин-
ципи коишто се користени и на значајните процен-
ки коишто се направени од страна на менаџмен-
тот, како и оценка на севкупното презентирање на 
финансиските извештаи. Ние веруваме дека на-
шата ревизија обезбедува разумна основа за на-
шето мислење. 
 
Според нашето мислење, финансиските извештаи 
даваат вистинска и објективна слика на (или ја 
презентираат објективно, од сите материјални ас-
пекти) финансиската состојба на претпријатието 
заклучно со 31 декември 19Х1 година, како и него-
вите приходи и расходи за годината којашто завр-
шува тогаш, во согласност со сметководствената 
основа којашто се користи за даночни цели како 
што е опишана во белешката Х. 
 

РЕВИЗОР 
 

Датум 
Адреса 

 
Додаток 2 

 
Примери на извештаи за компоненти на финан-
сиските извештаи 
 
Преглед на побарувања од купувачи 
 
РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ ДО ... 
 
Ние извршивме ревизија на приложениот преглед 
на побарувањата од купувачите на претпријатието 
АБВ за годината којашто завршува на 31 декем-
ври 19Х1 година5. Овој преглед е одговорност на 
менаџментот на претпријатието АБВ. Наша одго-
ворност е да изразиме мислење за прегледот врз 
основа на нашата ревизија. 
 
Ние ја спроведовме нашата ревизија во соглас-
ност со Меѓународните стандарди за ревизија 
(или посочување на релевантните национални 
стандарди или практика). Тие стандарди бараат 
да ја планираме и извршиме ревизијата за да до-
биеме разумно уверување за тоа дали прегледот 
                                                 
4 Види ја фуснота 3. 
5 Види фуснота 3. 

е ослободен од материјални погрешни прикажува-
ња. Ревизијата вклучува испитување, врз основа 
на тестирање, на докази коишто ги поткрепуваат 
износите и обелоденувањата во прегледот. Исто 
така, ревизијата вклучува и проценка на сметко-
водствените принципи коишто се користени и на 
значајните проценки коишто се направени од 
страна на менаџментот, како и оценка на севкуп-
ното презентирање на прегледот. Ние веруваме 
дека нашата ревизија обезбедува разумна основа 
за нашето мислење. 
 
Според нашето мислење, прегледот на побарува-
њата од купувачите дава вистинска и објективна 
слика на (или ги презентира објективно, од сите 
материјални аспекти) побарувањата од купувачи-
те на претпријатието заклучно со 31 декември 
19Х1 година во согласност со ... 6. 
 

РЕВИЗОР 
 

Датум 
Адреса 
 
Преглед на учество во добивка 
 
РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ ДО ... 
 
Ние извршивме ревизија на приложениот преглед 
на учеството на ГДЃ во добивката за годината ко-
јашто завршува на 31 декември 19Х1 година7. 
Овој преглед е одговорност на менаџментот на 
претпријатието АБВ. Наша одговорност е да изра-
зиме мислење за прегледот врз основа на нашата 
ревизија. 
 
Ние ја спроведовме нашата ревизија во соглас-
ност со Меѓународните стандарди за ревизија 
(или посочување на релевантните национални 
стандарди или практика). Тие стандарди бараат 
да ја планираме и извршиме ревизијата за да до-
биеме разумно уверување за тоа дали прегледот 
е ослободен од материјални погрешни прикажува-
ња. Ревизијата вклучува испитување, врз основа 
на тестирање, на докази коишто ги поткрепуваат 
износите и обелоденувањата во прегледот. Исто 
така, ревизијата вклучува и проценка на сметко-
водствените принципи коишто се користени и на 
значајните проценки коишто се направени од 
страна на менаџментот, како и оценка на севкуп-
ното презентирање на прегледот. Ние веруваме 
дека нашата ревизија обезбедува разумна основа 
за нашето мислење. 
 
Според нашето мислење, прегледот на учеството 
во добивката дава вистинска и објективна слика 
на (или го презентира објективно, од сите матери-
јални аспекти) учеството на ГДЃ во добивката на 
претпријатието за годината којашто завршува на 
31 декември 19Х1 година во согласност со одред-
бите од договорот за вработување помеѓу ГДЃ и 
претпријатието со датум од 1 јуни 19Х0 година. 
 

РЕВИЗОР 
 

Датум 
Адреса 

                                                 
6 Се укажува на релевантните национални стандарди или 
се посочуваат Меѓународните сметководствени стандарди, 
условите од даден договор или која било опишана сметко-
водствена основа. 
7 Види фуснота 3. 



Додаток 3 
 
Примери на извештаи за усогласеност 
 
Одделен извештај 
 
РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ ДО ... 
 
Ние извршивме ревизија на усогласеноста на 
претпријатието АБВ со сметководствените праша-
ња и прашањата за финансиско известување од 
деловите XX до XX вклучени во пишаниот договор 
со банката ГДЃ со датум од 15 мај 19Х1 година. 
 
Ние ја спроведовме нашата ревизија во соглас-
ност со Меѓународните стандарди за ревизија кои-
што се применуваат на ревизијата на усогласено-
ста (или посочување на релевантните национални 
стандарди или практика). Тие стандарди бараат 
да ја планираме и извршиме ревизијата за да до-
биеме разумно уверување за тоа дали претприја-
тието АБВ ги почитувало релевантните делови од 
пишаниот договор. Ревизијата вклучува испитува-
ње на соодветни докази врз основа на тестирање. 
Ние веруваме дека нашата ревизија обезбедува 
разумна основа за нашето мислење. 
 
Според нашето мислење, претпријатието беше, 
од сите материјални аспекти, усогласено со сме-
тководствените прашања и прашањата за финан-
сиско известување од деловите на пишаниот дого-
вор посочени во претходните пасуси заклучно со 
31 декември 19Х1 година. 
 

РЕВИЗОР 
 

Датум 
Адреса 
 
Извештај којшто ги придружува финансиските 
извештаи 
 
РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ ДО ... 
 
Ние извршивме ревизија на приложениот биланс 
на состојба на претпријатието АБВ заклучно со 31 
декември 19Х1 година, како и на поврзаниот би-
ланс на успех и извештај за парични текови за го-
дината којашто завршува тогаш (посочувањето 
може да биде според број на страница). Овие фи-
нансиски извештаи се одговорност на менаџмен-
тот на претпријатието. Наша одговорност е да 
изразиме мислење за овие финансиски извештаи 
врз основа на нашата ревизија. Исто така, ние из-
вршивме ревизија и на усогласеноста на претпри-
јатието АБВ со сметководствените прашања и 
прашањата за финансиско известување од дело-
вите XX до XX вклучени во пишаниот договор со 
банката ГДЃ со датум од 15 мај 19Х1 година. 
 
Ние ја спроведовме нашата ревизија во соглас-
ност со Меѓународните стандарди за ревизија 
(или посочување на релевантните национални 
стандарди или практика) коишто се применуваат 
на ревизијата на финансиските извештаи и на ре-
визијата на усогласеноста. Тие стандарди бараат 
да ја планираме и извршиме ревизијата за да до-
биеме разумно уверување за тоа дали финанси-
ските извештаи се ослободени од материјални по-
грешни прикажувања и за тоа дали претпријатие-
то АБВ ги почитувало релевантните делови од пи-
шаниот договор. Ревизијата вклучува испитување, 
врз основа на тестирање, на докази коишто ги по-
ткрепуваат износите и обелоденувањата во фи-

нансиските извештаи. Исто така, ревизијата вклу-
чува и проценка на сметководствените принципи 
коишто се користени и на значајните проценки ко-
ишто се направени од страна на менаџментот, ка-
ко и оценка на севкупното презентирање на фи-
нансиските извештаи. Ние веруваме дека нашите 
ревизии обезбедуваат разумна основа за нашето 
мислење. 
 
Според нашето мислење: 

(а) Финансиските извештаи даваат вистинска и 
објективна слика на (или ја презентираат об-
јективно, од сите материјални аспекти) фи-
нансиската состојба на претпријатието зак-
лучно со 31 декември 19Х1 година, како и на 
резултатите од неговото работење и негови-
те парични текови за годината којашто завр-
шува тогаш во согласност со ... (и се усогла-
сени со ...); и  

(б) Претпријатието беше, од сите материјални 
аспекти, усогласено со сметководствените 
прашања и прашањата за финансиско изве-
стување од деловите на пишаниот договор 
посочени во претходните пасуси заклучно со 
31 декември 19Х1 година. 

 
РЕВИЗОР 

 
Датум 
Адреса 

Додаток 4 
 
Примери на извештаи за резимирани финанси-
ски извештаи 
 
Кога било изразено мислење без резерва за го-
дишните ревидирани финансиски извештаи 
 
РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ ДО ... 
 
Ние извршивме ревизија на финансиските изве-
штаи на претпријатието АБВ за годината којашто 
завршува на 31 декември 19Х0 година, од коишто 
беа извлечени резимираните финансиски изве-
штаи8, во согласност со Меѓународните стандарди 
за ревизија (или посочување на релевантните на-
ционални стандарди или практика). Во нашиот из-
вештај со датум од 10 март 19Х1 година ние изра-
зивме мислење без резерва за финансиските из-
вештаи од коишто беа извлечени резимираните 
финансиски извештаи.  
 
Според нашето мислење, приложените резимира-
ни финансиски извештаи се конзистентни, од сите 
материјални аспекти, со финансиските извештаи 
од коишто тие беа извлечени. 
 
За подобро разбирање на финансиската состојба 
на претпријатието и резултатите од неговото ра-
ботење за периодот, како и на делокругот на на-
шата ревизија, резимираните финансиски изве-
штаи треба да се читаат заедно со финансиските 
извештаи од коишто беа извлечени резимираните 
финансиски извештаи и нашиот ревизорски изве-
штај за нив. 

 
РЕВИЗОР 

 
Датум 
Адреса 

                                                 
8 Види фуснота 3 



Кога било изразено мислење со резерва за го-
дишните ревидирани финансиски извештаи 
 
РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ ДО ... 
 
Ние извршивме ревизија на финансиските изве-
штаи на претпријатието АБВ за годината којашто 
завршува на 31 декември 19Х0 година, од коишто 
беа извлечени резимираните финансиски изве-
штаи9, во согласност со Меѓународните стандарди 
за ревизија (или посочување на релевантните на-
ционални стандарди или практика). Во нашиот из-
вештај со датум од 10 март 19Х1 година ние изра-
зивме мислење дека финансиските извештаи од 
коишто беа извлечени резимираните финансиски 
извештаи даваат вистинска и објективна слика на 
(или ја презентираат објективно, од сите матери-
јални аспекти) ... со исклучок на тоа што залихите 
беа преценети за ... .  
 
Според нашето мислење, приложените резимира-
ни финансиски извештаи се конзистентни, од сите 
материјални аспекти, со финансиските извештаи 
од коишто тие беа извлечени и за коишто ние 
изразивме мислење со резерва. 
 
За подобро разбирање на финансиската состојба 
на претпријатието и резултатите од неговото ра-
ботење за периодот, како и на делокругот на на-
шата ревизија, резимираните финансиски изве-
штаи треба да се читаат заедно со финансиските 
извештаи од коишто беа извлечени резимираните 
финансиски извештаи и нашиот ревизорски изве-
штај за нив. 

 
РЕВИЗОР 

 
Датум 
Адреса 

 
Додаток 5 

 
Согласни измени и дополнувања на МСР 800 
како резултат на МСР 700 (ревидиран) – Стапу-
ва во сила за ревизорски извештаи со датум 
на или по 31 декември 2006 година 
 
МСР 700 (ревидиран), Извештај на независниот 
ревизор за потполн комплет на финансиските 
извештаи со општа намена, доведе до согласни 
измени и дополнувања во МСР 800. МСР 700 (ре-
видиран) и сосогласните измени и дополнувања 
стапуваат во сила за ревизорските извештаи со 
датум на или по 31 декември 2006 година. Соглас-
ните измени и дополнувања се означени подолу. 
 
Ревизорскиот Извештај на независниот реви-
зор за ревизорски ангажмани со посебна наме-
на 
 
Вовед 
 
1. Целта на овој меѓународен стандард за реви-

зија (МСР) е да воспостави стандарди и обез-
беди упатство во врска со ревизорски ангаж-
мани со посебна намена вклучувајќи и: 
•  Потполн комплет на финансиски извештаи 

подготвени во согласност со друга сеоп-
фатна сметководствена основа, поинаква 
од Меѓународните сметководствени стан-
дарди или националните стандарди; 

                                                 
9 Види фуснота 3 

•  Компонента на потполн комплет на фи-
нансиски извештаи со општа или со по-
себна намена, како што е еден финанси-
ски извештај, одредени сметки, елементи 
на сметки или ставки од даден финанси-
ски извештај (во понатамошниот текст по-
сочено како извештаи за компонента на 
финансиските извештаи); 

•  Усогласеност со договори; и  
•  Резимирани финансиски извештаи. 
Овој МСР не се применува за ангажмани за 
проверка, ангажмани за договорени постапки 
или ангажмани за компилации.  
 

2. Ревизорот треба да ги провери и процени 
заклучоците извлечени од ревизорските 
докази добиени во текот на ревизорскиот 
ангажман со посебна намена како основа 
за изразување на мислење. Извештајот 
треба да содржи јасно пишано изразување 
на мислење. 

 
Општи разгледувања 
 
3. Природата, временскиот распоред и обемот 

на работата којашто треба да биде извршена 
во ревизорски ангажман со посебна намена ќе 
се разликуваат во зависност од околностите. 
Пред да преземе ревизорски ангажман со 
посебна намена, ревизорот треба да обез-
беди дека постои согласност со клиентот 
во однос на точната природа на ангажма-
нот и формата и содржината на извештајот 
што треба да биде издаден. 

 
4. Кога ја планира ревизорската работа, ревизо-

рот треба да има јасно разбирање за целта за 
којашто ќе се користат информациите за кои-
што се известува, како и кој веројатно ќе ги ко-
ристи истите. За да се одбегне можноста ре-
визорскиот извештај да се користи за цели за 
коишто не е наменет, ревизорот можеби ќе са-
ка во извештајот да укаже на целта за којашто 
е подготвен извештајот и на какви било огра-
ничувања во однос на неговото дистрибуира-
ње и користење. 

 
5. Ревизорскиот извештај за ревизорски ан-

гажмани со посебна намена, со исклучок на 
извештајот за резимирани финансиски из-
вештаи, треба да ги вклучува следните ос-
новни елементи вообичаено според след-
ниот редослед: 
(а) Наслов10; 
(б) Примател;    
(в) Почетен или воведен пасус 

(i) Идентификување на финансиските 
информации кои биле ревидирани; 
и 

                                                 
10 Може да биде соодветно да се користи терминот ,,Неза-
висен ревизор” во насловот за да се направи разлика поме-
ѓу ревизорскиот извештај и извештаите кои може да бидат 
издадени од страна на други лица, како што се службените 
лица на ентитетот, или пак од извештаите на други ревизо-
ри коишто можеби не мора да ги почитуваат истите етички 
барања како и независниот ревизор. 



(ii) Изјава за одговорност на менаџ-
ментот на ентитетот и одговорно-
ста на ревизорот; 

(г) Пасус за делокруг (опис на природата 
на ревизијата) 

(i) Посочување на МСР применливи за 
ревизорски ангажмани со посебна 
намена или релевантни национални 
стандарди или практика; и  

(ii) Опис на работата којашто ја извр-
шил ревизорот; 

(д) Пасус за мислење којшто содржи изра-
зување на мислење за финансиските 
информации; 

(ѓ)   Датум на извештајот; 
(е) Адреса на ревизорот; и 
(ж) Потпис на ревизорот. 

Пожелен е извесен степен на воедначеност 
на формата и содржината на ревизорскиот из-
вештај бидејќи тоа помага за подобрување на 
разбирањето на читателот.  
 

6. Во случајот кога ентитетот треба да ги доста-
ви финансиските информации до државни ор-
гани, старатели, осигурители и други ентите-
ти, може да постои пропишан формат за реви-
зорскиот извештај. Ваквите пропишани изве-
штаи може да не се усогласени со барањата 
на овој МСР. На пример, пропишаниот изве-
штај може да бара потврдување на факти кога 
е соодветно изразување на мислење, може да 
бара мислење за прашања надвор од дело-
кругот на ревизијата или може да испушти су-
штинска формулација на зборови. Кога од ре-
визорот се бара да известува во пропиша-
на форма, тогаш тој треба да ја разгледа 
суштината и формулацијата на зборовите 
на пропишаниот извештај и, кога е потреб-
но, треба да направи соодветни промени 
за да се усогласи со барањата на овој МСР, 
било по пат на преформулирање на зборо-
вите во образецот, било по пат на прило-
жување на одделен извештај. 

 
7. Кога информаците за коишто било побарано 

од ревизорот да извести се засновани на 
одредбите од некој договор, ревизорот треба 
да разгледа дали менаџментот направил ка-
кви било значајни толкувања на договорот при 
подготвувањето на информациите. Толкува-
њето е значајно кога усвојувањето на друго 
разумно толкување би создало материјална 
разлика во финансиските информации. 

 
8. Ревизорот треба да разгледа дали какви 

било значајни толкувања на договорот на 
коишто се засновани финансиските инфор-
мации се јасно обелоденети во финанси-
ските  информации. Ревизорот можеби ќе 
сака во ревизорскиот извештај за ревизорски-
от ангажман со посебна намена да ја посочи 
белешката во рамките на финансиските ин-
формации којашто ги опишува ваквите толку-
вања. 

Извештаи за финансиски извештаи подготвени 
во согласност со друга сеопфатна сметководс-
твена основа, поинаква од Меѓународните сме-
тководствени стандарди или националните 
стандарди 
 
9. Дадена сеопфатна сметководствена основа 

вклучува комплет на критериуми коишто се ко-
ристени при подготвувањето на финансиските 
извештаи којашто се применува на сите мате-
ријални ставки и којашто има суштинска по-
ткрепа. Како што е дискутирано во МСР 200, 
Цели и општи принципи кои управуваат со 
ревизијата на финансиските извештаи,  фи-
нансиските извештаи коишто не се подготвени 
да ги задоволат заедничките потреби од ин-
формации на широк опсег на корисници може 
да бидат подготвени за посебна намена во 
согласност со друга сеопфатна сметководс-
твена основа, поинаква од Меѓународните 
сметководствени стандарди или релевантните 
национални стандарди (којашто тука се посо-
чува како ,,друга сеопфатна сметководствена 
основа”) да ги задоволат потребите од финан-
сиски информации на конкретни корисници. 
Потребите од информации кај таквите корис-
ници ќе ја утврди применливата рамка за фи-
нансиско известување во такви околности (ко-
ја во овој МСР се нарекува ‘‘друга сеопфатна 
сметководствена основа‘‘). Финансиските из-
вештаи подготвени во согласност со такви 
рамки за финансиско известување може да 
бидат единствените финансиски извештаи 
подготвени од страна на ентитетот и, во такви 
околности, често се користат од страна на 
други корисници покрај оние за коишто е ди-
зајнирана рамката за финансиско известува-
ње. Покрај широкото дистрибуирање на фи-
нансиските извештаи во такви околности, фи-
нансиските извештаи сеуште се сметаат дека 
се дизајнирани да ги задоволат потребите од 
финансиски информации на конкретни корис-
ници за целите на МСР. Покрај тоа, иако може 
да не бидат идентификувани конкретни корис-
ници, финансиските извештаи коишто се под-
готвени во согласност со рамка која не е ди-
зајнирана да постигне објективно презентира-
ње исто така се сметаат дека се подготвени 
во согласност со друга сеопфатна сметко-
водствена основа. Даден збир на сметководс-
твени правила коишто се така осмислени што 
одговараат на преференците на поединците 
не претставува сеопфатна сметководствена 
основа. Примери за Другите сеопфатни рамки 
за финансиско известување коишто не се ди-
зајнирани да ги разгледаат потребите на кон-
кретни корисници може да ги вклучуваат след-
ните: 

•  Онаа којашто ентитетот ја користи за под-
готвување на својот даночен образец 
Сметководство на даночна основа за 
комплет на финансиски извештаи кои го 
придружуваат даночниот биланс на енти-
тетот. 

•  Сметководство на основа на парични нап-
лати и исплати за информации за паричен 
тек кои доверителите може да бараат да 
бидат подготвени од страна на деловното 
претпријатие. 

•  Одредби за финансиско известување на 
државна регулативна агенција за комплет 
на финансиски извештаи подготвени за 
регулаторни цели.. 



10. Ревизорскиот извештај за финансиските 
извештаи подготвени во согласност со 
друга сеопфатна сметководствена основа 
треба да вклучува изјава којашто укажува 
на сметководствената основа којашто била 
користена или треба да ја посочи белешка-
та кон финансиските извештаи којашто ги 
дава тие информации. Мислењето треба да 
наведе дали финансиските извештаи се 
подготвени, од сите материјални аспекти, 
во согласност со идентификуваната сме-
тководствена основа. Термините кои се ко-
ристат за изразување на мислењето на реви-
зорот се ,,даваат вистинска и објективна сли-
ка“ или ,,ја презентираат објективно, од сите 
материјални аспекти“, коишто се еквивалент-
ни термини. Додаток 111 кон овој МСР дава 
примери на ревизорски извештаи за финанси-
ски извештаи подготвени во согласност со 
друга сеопфатна сметководствена основа. 

 
11. Ревизорот треба да разгледа дали насловот 

на, или белешката кон, финансиските изве-
штаи му разјаснува на читателот дека таквите 
извештаи не се подготвени во согласност со 
Меѓународните сметководствени стандарди 
меѓународните стандарди за финансиско из-
вестување или националните стандарди оп-
штоприфатените сметководствени принципи 
издадени од страна на признаена организаци-
ја за поставување на стандарди. На пример, 
финансискиот извештај на даночна основа мо-
же да биде насловен како ,,Биланс на успех – 
даночна основа“. Доколку финансиските из-
вештаи подготвени на друга сеопфатна 
сметководствена основа не се погодно 
насловени или сметководствената основа 
не е адекватно обелоденета, ревизорот 
треба да издаде соодветно модифициран 
извештај. 

 
Извештаи за компонента на финансиските из-
вештаи 
 
12. Од ревизорот може да се бара да изрази мис-

лење за една или повеќе компоненти на фи-
нансиските извештаи, на пример, еден финан-
сиски извештај како што е билансот на состој-
ба, побарувања од купувачите, залихи, прес-
метка на бонус за вработен или резервирање 
за данок на добивка. Компонентата може да 
биде подготвена да ги задоволи потребите од 
финансиски информации на конкретните ко-
рисници и да има ограничена дистрибуција, 
или може да биде наменета да ги задоволи 
потребите од информации на широк опсег на 
корисници и, според тоа, да биде подготвена 
во согласност со релевантните барања на 
применливата рамка за финансиско известу-
вање. Овој вид на ангажман може да биде 
преземен како одделен ангажман или заедно 
со ревизијата на финансиските извештаи на 
ентитетот (види Други одговорности за изве-
стување во МСР 700 (ревидиран), Извешта-
јот на независниот ревизор за потполн 
комплет на финансиски извештаи со општа 
намена). Сепак, овој вид на ангажман не ре-
зултира во извештај за финансиските изве-
штаи земени како целина и, според тоа, реви-
зорот треба да изрази мислење само за тоа 
дали ревидираната компонента е подготвена, 
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од сите материјални аспекти, во согласност со 
идентификуваната сметководствена основа. 

 
13. Многу ставки во финансиските извештаи се 

меѓусебно поврзани, на пример, приходи од 
продажба и побарувања од купувачите, и за-
лихи и обврски кон добавувачите. Според тоа, 
кога известува за компонента на финансиски-
те извештаи, ревизорот понекогаш нема да 
биде во можност да го разгледува предметот 
на ревизијата изолирано, па ќе треба да испи-
та извесни други финансиски информации. 
Кога го определува делокругот на ангажма-
нот, ревизорот треба да ги разгледа оние 
ставки во финансиските извештаи коишто 
се меѓусебно поврзани и коишто може ма-
теријално да влијаат врз информациите за 
коишто треба да биде изразено ревизорско 
мислење. 

 
14. Ревизорот треба да го разгледа концептот 

на материјалноста во однос на компонен-
тата на финансиските извештаи за којашто 
се известува. На пример, одредено салдо на 
сметка обезбедува помала основа наспроти 
којашто се мери материјалноста во споредба 
со финансиските извештаи земени како цели-
на. Како резултат на тоа, испитувањето на ре-
визорот вообичаено ќе биде пообемно отколку 
кога истата компонента би била ревидирана 
во контекст на извештајот за целосните фи-
нансиски извештаи. 

 
15. За да корисникот не добие впечаток дека из-

вештајот се однесува на целосните финанси-
ски извештаи, ревизорот треба да го инфор-
мира клиентот дека ревизорскиот извештај за 
компонентата на финансиските извештаи не-
ма да ги придружува финансиските извештаи 
на ентитетот. 

 
15. Ревизорскиот извештај за компонента на 

финансиските извештаи треба да вклучува 
изјава којашто укажува на сметководстве-
ната основа применливата рамка за финан-
сиско известување во согласност со која-
што е презентирана компонентата или да 
го посочи договорот којшто ја одредува ко-
ристената сметководствена основа. Мисле-
њето треба да наведе дали компонентата е 
подготвена, од сите материјални аспекти, 
во согласност со применливата рамка за 
финансиско известување или идентифику-
ваната сметководствена основа. Додаток 
212 на овој МСР дава примери на ревизорски 
извештаи за компоненти на финансиски изве-
штаи. 

 
16. Кога е изразено неповолно мислење или 

воздржување од мислење за целосните 
финансиски извештаи, ревизорот треба да 
известува за компоненти на финансиските 
извештаи само доколку тие компоненти не 
се толку обемни што сочинуваат главен 
дел на финансиските извештаи. Доколку се 
постапи поинаку, може да се засени извешта-
јот за целосните финансиски извештаи. 

 
Извештаи за усогласеност со договори 
 
17. Од ревизорот може да се бара да извести за 

усогласеноста на ентитетот со извесни аспе-
кти на договори, како што се договорите за не-
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осигурени обврзници или договорите за заем. 
Ваквите договори вообичаено бараат ентите-
тот да почитува различни одредби од догово-
рите, вклучувајќи и прашања како што се пла-
ќањата на камата, одржувањето на однапред 
определени финансиски коефициенти, ограни-
чувањето на исплатите на дивиденди и кори-
стењето на приливите од продажбата на да-
дена недвижност. 

 
18. Ангажманите за изразување на мислење за 

усогласеноста на ентитетот со договорите 
треба да бидат преземени само кога се-
вкупните аспекти на усогласеноста се од-
несуваат на сметководствени и финанси-
ски прашања во рамките на делокругот на 
професионалната компетентност на реви-
зорот. Сепак, кога постојат одредени праша-
ња коишто сочинуваат дел од ангажманот, а 
коишто се надвор од стручноста на ревизорот, 
ревизорот треба да ја разгледа потребата од 
користење на работата на експерт. 

 
19. Извештајот треба да наведе дали, според 

мислењето на ревизорот, ентитетот ги по-
читувал конкретните одредби од догово-
рот. Додаток 313 на овој МСР дава примери на 
ревизорски извештаи за усогласеност коишто 
се даваат во одделен извештај, како и во из-
вештај којшто ги придружува финансиските 
извештаи. 

 
Извештаи за резимирани финансиски изве-
штаи 
 
20. Ентитетот може да подготвува финансиски из-

вештаи коишто ги резимираат неговите годиш-
ни ревидирани финансиски извештаи за цели-
те на информирање на групите на корисници 
заинтересирани само за главните прашања во 
врска со финансиската состојба и резултатите 
од работењето на ентитетот. Освен доколку 
ревизорот има изразено ревизорско мис-
лење за финансиските извештаи од коишто 
се извлечени резимираните финансиски 
извештаи, ревизорот не треба да известува 
за резимираните финансиски извештаи. 

 
21. Резимираните финансиски извештаи се пре-

зентираат во значително помалку детали 
отколку годишните ревидирани финансиски 
извештаи. Оттука, ваквите финансиски изве-
штаи треба јасно да укажуваат на резимира-
ната природа на информациите и треба да го 
предупредат читателот дека, за подобро раз-
бирање на финансиската состојба на ентите-
тот и резултатите од неговото работење, ре-
зимираните финансиски извештаи треба да се 
читаат заедно со најскорешните ревидирани 
финансиски извештаи на ентитетот коишто ги 
вклучуваат сите обелоденувања коишто ги ба-
ра релевантната рамка за финансиско изве-
стување. 

 
22. Резимираните финансиски извештаи треба да 

бидат соодветно насловени за да ги иденти-
фикуваат ревидираните финансиски извештаи 
од кои тие биле извлечени, како на пример 
,,Резимирани финансиски информации подго-
твени од ревидираните финансиски извештаи 
за годината којашто завршува на 31 декември 
20Х1 година”. 
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23. Резимираните финансиски извештаи не ги со-
држат сите информации коишто ги бара рам-
ката за финансиско известување којашто се 
користи за годишните ревидирани финансиски 
извештаи. Како резултат на тоа, формулација-
та на зборовите ,,вистинска и објективна“ или 
,,ја презентираат објективно, од сите матери-
јални аспекти“ не треба да се користи од стра-
на на ревизорот кога се изразува мислење за 
резимирани финансиски извештаи. 

 
24. Ревизорскиот извештај за резимирани фи-

нансиски извештаи треба да ги вклучи 
следните основни елементи, вообичаено 
според следниот редослед:  
(а) Наслов14; 
(б) Примател; 
(в) Идентификување на ревидираните фи-

нансиски извештаи од коишто се извле-
чени резимираните финансиски изве-
штаи; 

(г) Посочување на датумот на ревизорски-
от извештај за нескратените финанси-
ски извештаи и видот на мислењето да-
дено во тој извештај; 

(д) Мислење за тоа дали информациите во 
резимираните финансиски извештаи се 
конзистентни со ревидираните финан-
сиски извештаи од коишто се извлече-
ни. Кога ревизорот издал модифицира-
но мислење за нескратените финанси-
ски извештаи, а сепак е задоволен со 
презентирањето на резимираните фи-
нансиски извештаи, ревизорскиот изве-
штај треба да наведе дека, иако конзи-
стентни со нескратените финансиски 
извештаи, резимираните финансиски 
извештаи биле извлечени од финанси-
ски извештаи за коишто бил издаден 
модифициран ревизорски извештај; 

(ѓ)  Изјава, или посочување на белешката 
во рамките на резимираните финанси-
ски извештаи, којашто укажува дека за 
подобро разбирање на финансиската 
успешност и состојба на ентитетот и на 
делокругот на извршената ревизија, ре-
зимираните финансиски извештаи тре-
ба да се читаат заедно со нескратените 
финансиски извештаи и ревизорскиот 
извештај за нив; 

(е) Датум на извештајот; 
(ж) Адреса на ревизорот; и 
(з) Потпис на ревизорот. 
Додаток 415 на овој МСР дава примери на ре-
визорски извештаи за резимирани финансиски 
извештаи. 

 
Датум на стапување во сила16 
 
25. Овој МСР стапува во сила за ревизорските из-

вештаи со датум на или по 31 декември 2006 
година. 
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СООПШТЕНИЕ ЗА МЕЃУНАРОДНА  
РЕВИЗОРСКА ПРАКТИКА 1000 

 
ПОСТАПКИ ЗА МЕЃУБАНКАРСКО  

КОНФИРМИРАЊЕ 
 

(Овој стандард е во сила) 
 

СОДРЖИНА 
 
 Точ-

ка 
Вовед 1-4 
Потребата за конфирмирање  5 
Користење на барањата за конфирмација  6-9 
Подготвување и испраќање на барањата и 
примање на одговорите  

10-
12 

Содржина на барањата за конфирмација  13-
20 

Додаток: Поимник  
 
 
Соопштението за меѓународна ревизорска практи-
ка (СМРП) 1000, Постапки за меѓубанкарско кон-
фирмирање, треба да се чита во контекст на 
Предговорот на Меѓународните стандарди за 
контрола на квалитетот, ревизија, уверување и 
поврзани услуги, којшто ја определува примената 
и важењето на СМРП.  
 
Ова соопштение за меѓународна ревизорска пра-
ктика беше подготвено и одобрено заеднички од 
страна на Комитетот за меѓународна ревизорска 
практика на Меѓународната федерација на сме-
тководители и Комитетот за банкарски прописи и 
супервизорска практика на Групата од десет во-
дечки индустријализирани земји и Швајцарија во 
ноември 1983 година за објавување во февруари 
1984 година.  
 
Ова соопштение е објавено за да им обезбеди 
практична помош на екстерните независни реви-
зори, како и на интерните ревизори и инспектори-
те во врска со постапките за меѓубанкарско кон-
фирмирање. Ова соопштение не е наменето да 
има важење на меѓународен стандард за ревизи-
ја. 
 
Вовед 
 
1. Целта на ова Соопштение за меѓународна ре-

визорска практика (СМРП) е да му обезбеди 
помош во врска со постапките за меѓубанкар-
ско конфирмирање на екстерниот независен 
ревизор, како и на менаџментот на банките, 
како што се интерните ревизори или инспекто-
ри. Упатството содржано во ова СМРП треба 
да придонесе за ефективноста на постапките 
за меѓубанкарско конфирмирање и за ефе-
ктивноста на обработувањето на одговорите.  

 
2. Важен ревизорски чекор при испитувањето на 

финансиските извештаи на банките и поврза-
ните информации е да се бара директна кон-
фирмација од други банки, како за салдата и 
другите износи коишто се јавуваат во билан-
сот на состојба, така и за другите информации 
коишто може да не бидат прикажани како ли-
ниска ставка во билансот на состојба, но кои-

што може да бидат обелоденети во белешки-
те кон билансите. Вонбилансните ставки кои-
што бараат конфирмирање вклучуваат такви 
ставки како што се гаранциите, термински об-
врзувања за купувања и продажби, опциите за 
повторно купување и аранжманите за преби-
вање. Овој вид на ревизорски доказ е вреден 
поради тоа што доаѓа директно од независен 
извор и, на тој начин, обезбедува поголемо 
уверување за веродостојноста во споредба со 
оној којшто е добиен единствено од сопстве-
ната евиденција на банката. 

 
3. Ревизорот, кога бара да добие меѓубанкарски 

конфирмации, може да се соочи со потешко-
тии во врска со јазикот, терминологијата, кон-
зистентното толкување и обемот на прашања-
та коишто се покриени со одговорот. Овие по-
тешкотии често произлегуваат од користење-
то на различни видови на барања за конфир-
мација или недоразбирања за тоа што тие 
треба да покријат. 

 
4. Ревизорските постапки може да се разликува-

ат од земја во земја и, како последица, локал-
ните практики ќе бидат релевантни за начинот 
на којшто се применуваат постапките за меѓу-
банкарско конфирмирање. Иако овa СМРП не 
е наменето да опише сеопфатен збир на ре-
визорски постапки, сепак нагласува некои 
важни чекори кои треба да бидат следени при 
користењето на барањето за конфирмација. 

 
Потреба за конфирмирање 
 
5. Основна карактеристика на менаџерската кон-

трола над деловните односи, со поединци или 
групи на финансиски институции, е способно-
ста да се добијат конфирмации за трансакции 
со тие институции и за резултирачките состој-
би. Барањето за банкарска конфирмација про-
излегува од потребата на менаџментот на 
банката и нејзините ревизори да ги конфирми-
раат финансиските и деловните односи поме-
ѓу следните: 
•  Банката и други банки во рамките на иста-

та земја. 
•  Банката и други банки во различни земји. 
•  Банката и нејзините небанкарски корисни-

ци. 
Иако меѓубанкарските односи се слични по 
природа со оние помеѓу банката и даден не-
банкарски корисник, сепак некои меѓубанкар-
ски односи може да имаат особено значење, 
на пример, во врска со извесни видови на 
,,вонбилансни“ трансакции, како што се неиз-
весностите, терминските трансакции, обврзу-
вањата и договорите за пребивање. 

 
Користење на барањата за конфирмација 
 
6. Упатството дадено во следните точки е обли-

кувано да им помогне на банките и нивните 
ревизори да добијат независна конфирмација 
за финансиските и деловните односи со дру-
гите банки. Меѓутоа, може да има случаи во 
коишто пристапот опишан во рамките на ова 
СМРП може исто така да биде соодветен и за 
постапките за конфирмирање помеѓу банката 



и нејзините небанкарски корисници. Опишани-
те постапки не се релевантни за рутинските 
постапки за меѓубанкарско конфирмирање ко-
ишто се спроведуваат во врска со секојднев-
ните комерцијални трансакции коишто се из-
вршуваат помеѓу банките. 

 
7. Ревизорот треба да одлучи од која банка или 

банки да бара конфирмација, земајќи предвид 
прашања како што се големината на салдата, 
обемот на активноста, степенот на потпирање 
на интерните контроли и материјалноста во 
рамките на контекстот на финансиските изве-
штаи. Тестовите на одредени активности на 
банката може да бидат структуирани на раз-
лични начини и барањата за конфирмација 
може, според тоа, да бидат ограничени само 
на распрашувањата за тие активности. Бара-
њата за конфирмација на поединечните 
трансакции може или да формираат дел од 
тестот на системот на интерна контрола на 
банката или да бидат средство за верифику-
вање на салдата коишто се јавуваат во фи-
нансиските извештаи на банката на опреде-
лен датум. Затоа, барањата за конфирмација 
треба да бидат обликувани за да одговорат на 
определената цел за којашто се бараат. 

 
8. Ревизорот треба да определи кој од следните 

пристапи е најсоодветен за барање на кон-
фирмација на салдата или други информации 
од друга банка: 
•  Правење на листа на салдата и други ин-

формации и барање на конфирмација за 
нивната точност и комплетност. 

•  Барање на детали на салдата и други ин-
формации, коишто потоа може да се спо-
редат со евиденцијата на банката којашто 
бара конфирмација. 

Кога определува кој од горните пристапи е нај-
соодветен, ревизорот треба да го спореди 
квалитетот на ревизорските докази што ги ба-
ра во конкретните околности во однос на реа-
листичноста на добивањето на одговор од 
банката од којашто се бара конфирмацијата. 

9. Потешкотии може да се јават при добивањето 
на задоволителен одговор, дури и кога банка-
та којашто бара конфирмација ќе ги достави 
информациите коишто се конфирмираат до 
банката од којашто се бара конфирмацијата. 
Важно е да се бара одговор за сите барања за 
конфирмација. Не е вообичаена практика да 
се бара одговор само ако доставените инфор-
мации се неточни или непотполни. 

 
Подготвување и испраќање на барањата и при-
мање на одговорите 
 
10. Ревизорот треба да ја определи соодветната 

локација на којашто треба да бидат испратени 
барањата за конфирмација, на пример оддел, 
како што е одделот за интерна ревизија, инс-
пекција и други стручни оддели, којашто може 
да биде назначена од страна на банката од 
којашто се бара конфирмацијата како одговор-
на за одговарање на барањата за конфирма-
ција. Според тоа, може да биде соодветно да 
се упатат барањата за конфирмација до ди-
рекцијата на банката (во којашто често се ло-

цирани ваквите оддели), а не до локацијата 
каде што се чуваат салдата и другите реле-
вантни информации. Во други ситуации, соод-
ветната локација може да биде локалната фи-
лијала на банката од којашто се бара конфир-
мацијата. 

 
11. Секогаш кога е можно, барањето за конфир-

мација треба да биде подготвено на јазикот на 
банката од којашто се бара конфирмацијата 
или на јазикот којшто нормално се користи за 
деловни цели. 

 
12. Контролата над содржината и испраќањето на 

барањата за конфирмација претставува одго-
ворност на ревизорот. Меѓутоа, ќе биде по-
требно барањето да биде овластено од стра-
на на банката којашто бара конфирмација. 
Одговорите треба да му бидат вратени ди-
ректно на ревизорот и, за да се олесни вакви-
от одговор, кон барањето треба да биде при-
ложен и однапред адресиран плик.  

 
Содржина на барањата за конфирмација 
 
13. Формата и содржината на писмото за барање 

на конфирмација ќе зависи од целта за која-
што се бара, од локалната практика и од сме-
тководствените постапки на банката којашто 
бара конфирмација, како на пример дали таа 
обемно ја користи електронската обработка на 
податоци. 

 
14. Барањето за конфирмација треба да биде 

подготвено на јасен и концизен начин за да се 
обезбеди сигурно разбирање од страна на 
банката од којашто се бара конфирмација. 

 
15. Сите информации за коишто вообичаено се 

бара конфирмација нема да бидат потребни 
во исто време. Според тоа, писмата за бара-
ње може да бидат испратени  во различно 
време во текот на годината, покривајќи одре-
дени аспекти на меѓубанкарскиот однос. 

 
16. Информации коишто највообичаено се бараат 

се оние во врска со салдата кои &  се должат 
на, или се побаруваат од, банката којашто ба-
ра конфирмација по основ на тековни, депо-
зитни, кредитни и други сметки. Писмото за 
барање треба да го даде описот на сметката, 
бројот и видот на валутата за сметката. Исто 
така, препорачливо е да се бараат информа-
ции и за кореспондентните сметки со салдо 
нула, како и за кореспондентните сметки кои 
биле затворени во текот на дванаесет месеци 
пред избраниот датум за конфирмирање. Бан-
ката којашто бара конфирмација може да ба-
ра конфирмација не само за салдата на сме-
тките, туку и, кога може да биде корисно, за 
други информации, како што се доспевањето 
и каматните услови, неискористените средс-
тва, кредитните линии/standby аранжмани, ка-
кви било пребивања или други права или пра-
ва на задржување, како и детали за кој било 
даден или примен колатерал. 

 
17. Важен дел од деловното работење на банките 

се однесува на контролата над оние трансак-



ции коишто вообичаено се нарекуваат ,,вонби-
лансни“. Според тоа, банката којашто бара 
конфирмација и нејзините ревизори веројатно 
ќе бараат конфирмација за неизвесните обвр-
ски, како што се оние коишто произлегуваат 
од гаранции,  писма за согласности и потврди 
за преземени обврски, меници, акцептни на-
лози и индосаменти. Конфирмации може да 
се бараат како за неизвесните обврски на бан-
ката којашто бара конфирмација спрема бан-
ката од којашто се бара конфирмација, така и 
за неизвесните обврски на банката од којашто 
се бара конфирмација спрема банката која-
што бара конфирмација. Деталите кои се да-
ваат или се бараат треба да ја опишат приро-
дата на неизвесните обврски заедно со нивна-
та валута и износ. 

 
18. Исто така, треба да се бара и конфирмација 

за договорите за повторно купување и повтор-
на продажба на средства и опциите кои се не-
искористени на релевантниот датум. Ваквата 
конфирмација треба да го опише средството 
коешто е покриено со договорот, датумот кога 
трансакцијата била договорена, нејзиниот да-
тум на доспевање и условите според коишто 
била комплетирана. 

 
19. Друга категорија на информации, за коишто 

често се бара независна конфирмација на да-
тум различен од датумот на трансакцијата, се 
однесува на терминските договори за валути, 
златни и сребрени шипки, хартии од вредност 
и други неизвршени договори. Добро воспо-
ставена практика е банките да ги конфирмира-
ат трансакциите со други банки како што на-
стануваат истите. Меѓутоа, практиката за ре-
визорските цели е да се конфирмира независ-
но примерок на трансакции избрани од даден 
временски период или да се конфирмираат 
сите недоспеани трансакции со дадена дого-
ворна странка. Барањето треба да содржи де-
тали за секој договор, вклучувајќи го и негови-
от број, датумот на зделката, датумот на дос-
певањето или вредноста, цената по којашто 
зделката е склучена и валутата и износот на 
договорот којшто е купен и продаден, на и од, 
банката којашто бара конфирмација. 

 
20. Банките често чуваат хартии од вредност и 

други ставки во сеф во име на корисниците. 
Оттука, писмото за барање може да бара кон-
фирмирање на ваквите ставки коишто ги чува 
банката од којашто се бара конфирмација, на 
определен датум. Конфирмацијата треба да 
вклучува опис на ставките и природата на кои 
било права на задржување или други права 
над истите. 

 
Додаток 

Поимник 
 
Овој Додаток дефинира извесни термини коишто 
се користат во ова соопштение. Листата не е на-
менета да ги вклучи сите термини коишто се кори-
стат во барањето на меѓубанкарска конфирмаци-
ја. Дефинициите се дадени во рамките на банкар-
ски контекст, иако користењето и законската при-
мена може да се разликуваат. 

Колатерал - Collateral 
Обезбедување дадено од страна на заемоприма-
телот на заемодавателот како залог за отплата на 
даден заем, коешто ретко се дава во случај на ме-
ѓубанкарското деловно работење. Така, ваквите 
заемодаватели стануваат обезбедени доверите-
ли; во случај на неисполнување на обврските, 
овие доверители имаат право да покренат судска 
постапка за реализирање на колатералот за да го 
подмират своето побарување. Кој било вид на 
имот може да се користи како колатерал. Примери 
на колатерал се: недвижен имот, обврзници, ак-
ции, меници, акцепти, подвижен имот, коносмани, 
складишници и пренесени побарувања. 
 
Неизвесни обврски - Contingent liabilities 
Потенцијални обврски, кои се искристализираат 
само по исполнувањето или неисполнувањето на 
извесни услови. Тие може да произлезат од про-
дажба, пренесување, индосирање или гарантира-
ње на преносливи инструменти или од други фи-
нансиски трансакции. На пример, тие можат да 
произлезат од: 
•  Повторен дисконт на побарувања по меници, 

трговски и банкарски акцепти коишто произле-
гуваат од комерцијални акредитиви; 

•  Дадени гаранции; или 
•  Писма за поткрепа или разбирање. 
 
Право на задржување - Encumbrance 
Побарување или товар, како што е хипотека над 
недвижен имот, што го намалува учеството на 
сопственикот во имотот. 
 
Пребивање - Offset 
Право на банката, што вообичаено се докажува во 
пишана форма, да го преземе поседувањето над 
кое било салдо на сметка коешто гарантот или 
должникот може да го има кај неа за покривање 
на обврските на гарантот, должникот или трета 
странка спрема банката. 
 
Опции - Options 
Право да се купат или продадат, или и да се купат 
и да се продадат хартии од вредност или добра 
по договорени цени, во рамките на фиксен вре-
менски период. 
 
Договор за повторно купување (или повтор-
но продавање) - Repurchase (or resale) 
agreement 
Договор помеѓу продавачот и купувачот дека про-
давачот (или купувачот) повторно ќе ги купи (или 
продаде) мениците, хартиите од вредност или и 
двата вида на имот по истекот на даден времен-
ски период или по исполнувањето на определени 
услови, или пак и двете. 
 
Чување во сеф - Safe custody 
Средство коешто банките им го нудат на своите 
корисници за складирање на вреден имот заради 
безбедно чување. 
 
Кредитна линија/Standby аранжман - Line of 
credit/Standby Facility 
 
Договорен максимален износ на финансиски 
средства коишто банката ги има направено или ги 
презема за да ги направи достапни во текот на 
определен временски период.  
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Соопштението за меѓународна ревизорска практи-
ка (СМРП) 1004, Односот помеѓу банкарските су-
первизори и екстерните ревизори на банките, 
треба да се чита во контекст на Предговорот на 
Меѓународните стандарди за контрола на ква-
литетот, ревизија, уверување и поврзани услу-
ги, којшто ја определува примената и важењето 
на СМРП.  
Ова Соопштение за меѓународна ревизорска пра-
ктика е подготвено во соработка со Базелскиот ко-
митет за банкарска супервизија* (во понатамошни-
от текст Базелскиот комитет). Одобрено е за обја-
вување од страна на Комитетот за меѓународна  
ревизорска практика и од страна на Базелскиот 
комитет. Засновано е на МСР коишто постојат од 
1 октомври 2001 година.  
Банките играат витална улога во економскиот жи-
вот и континуираната сила и стабилност на бан-
карскиот систем е прашање коешто е значајно за 
широката јавност. Во овој поглед, важни се оддел-
ните улоги на банкарските супервизори и екстер-
ните ревизори. Растечката комплексност на бан-
карството принудува постоење на поголемо вза-
емно разбирање и, кога е соодветно, поголема ко-
муникација помеѓу банкарските супервизори и ек-
стерните ревизори. 
Целта на ова Соопштение е да даде информации 
и упатство за тоа како односот помеѓу ревизорите 
и супервизорите на банките може да биде зајакнат 
во взаемна корист, а ги зема предвид Основните 
принципи за ефективна банкарска супервизија на 
Базелскиот комитет. Меѓутоа, поради тоа што при-
родата на овој однос се разликува значајно од 
земја во земја, упатството може да не биде при-
менливо во целост во сите земји. Сепак, Комите-
тот за меѓународна ревизорска практика и Базел-
                                                      
* Базелскиот комитет за банкарска супервизија е комитет на 
банкарските супервизорски тела којшто е формиран од 
страна на гувернерите на централните банки на Групата на 
десет земји во 1975 година. Составен е од виши претстав-
ници на банкарските супервизорски тела и централните 
банки од Белгија, Канада, Франција, Германија, Италија, Ја-
понија, Луксембург, Холандија, Шпанија, Шведска, Швајца-
рија, Велика Британија и Соединетите Американски Држа-
ви. Вообичаено се состанува во Банката за меѓународни по-
рамнувања во Базел, кадешто е лоциран постојаниот Се-
кретаријат. 

скиот комитет се надеваат дека тоа ќе даде корис-
но упатство за соодветните улоги на банкарските 
супервизори и екстерните ревизори во многуте 
земји каде што врските се блиски или каде што 
односот тековно се проучува. 
 
 
Вовед 
 
1. Банките играат централна улога во економија-

та. Тие ги чуваат заштедите на јавноста, обез-
бедуваат средство за плаќање за производите 
и услугите и го финансираат развојот на де-
ловното работење и трговијата. За да ги извр-
шуваат овие функции сигурно и ефикасно, по-
единечните банки мора да & наметнат доверба 
на јавноста и на оние со коишто тие деловно 
соработуваат. Затоа стабилноста на банкар-
скиот систем, како на национално, така и на 
меѓународно ниво, стана признаена како пра-
шање од општ јавен интерес. Овој јавен инте-
рес се одразува во начинот на којшто банките 
во речиси сите земји, за разлика од повеќето 
други комерцијални претпријатија, се подлож-
ни на супервизија за претпазливост од страна 
на централните банки или одредени службени 
агенции. 

 
2. Финансиските извештаи на банките исто така 

подлежат и на ревизија од страна на екстерни 
ревизори. Екстерниот ревизор ја спроведува 
ревизијата во согласност со применливите 
етички и ревизорски стандарди, вклучувајќи ги 
и оние коишто бараат независност, објектив-
ност, професионална компетентност и должно 
внимание, како и адекватно планирање и над-
зор. Мислењето на ревизорот им дава креди-
билитет на финансиските извештаи и ја зголе-
мува довербата во банкарскиот систем. 

 
3. Како што се зголемува сложеноста на делов-

ното работење на банките, како од национа-
лен, така и од меѓународен аспект, така зада-
чите на банкарските супервизори и екстерните 
ревизори стануваат се посложени. Од многу 
аспекти, банкарските супервизори и екстерни-
те ревизори се соочуваат со слични предизви-
ци и, сé повеќе, нивните улоги се сметаат за 
надополнувачки. Не само што банкарските су-
первизори имаат корист од резултатите од ра-
ботата на ревизорите, туку тие можат и да им 
се обратат на екстерните ревизори да презе-
мат дополнителни задачи кога овие задачи 
придонесуваат за извршувањето на нивните 
супервизорски улоги. Во исто време, екстер-
ните ревизори, при спроведувањето на нивна-
та улога, исто така се потпираат на банкарски-
те супервизори за информации коишто можат 
да помогнат за поефективно исполнување на 
нивните одговорности. 

 
4. Комитетот за меѓународна ревизорска практи-

ка и Базелскиот комитет го делат ставот дека 
поголемото взаемно разбирање во врска со 
соодветните улоги и одговорности на банкар-
ските супервизори и екстерните ревизори и, 
кога е соодветно, комуникацијата помеѓу нив 
ја подобрува ефективноста на ревизиите на 
финансиските извештаи на банките и суперви-
зијата во корист и на двете дисциплини. 



5. Улогите и одговорностите на одборот на дире-
ктори1 и менаџментот на банката, екстерните 
ревизори на банката и банкарските супервизо-
ри во различни земји произлегуваат од зако-
ните, обичаите и, за екстерните ревизори, 
професионалната практика. Ова соопштение 
не е наменето да ги предизвика или промени 
овие улоги или одговорности. Наместо тоа, 
наменето е да обезбеди подобро разбирање 
на природата на улогите на одборот на дире-
ктори и менаџментот на банката, екстерните 
ревизори и банкарските супервизори, поради 
тоа што погрешната претстава за овие улоги 
може да доведе до несоодветно потпирање 
на едната странка на работата на другата. 
Ова соопштение настојува да ги отстрани 
можните погрешни претстави и дава сугестии 
за тоа како секоја странка може поефективно 
да ја користи работата извршена од страна на 
друга странка. Според тоа, соопштението: 
(а) Ја определува примарната одговорност 

на одборот на директори и менаџментот 
(точки 8-13); 

(б) Ги испитува суштинските карактеристики 
на улогата на екстерните ревизори (точки 
14-27); 

(в) Ги испитува суштинските карактеристики 
на улогата на банкарските супервизори 
(точки 28-45); 

(г) Го проверува односот помеѓу банкарски-
от супервизор и екстерниот ревизор на 
банката (точки 46-55); и 

(д) Ги опишува дополнителните начини на 
коишто екстерните ревизори и сметко-
водствената професија може да придоне-
сат за процесот на супервизија (точки 56-
70). 

 
6. Во септември 1997 година, Базелскиот коми-

тет ги објави Основните принципи за ефектив-
на банкарска супервизија, познати како Базел-
ските основни принципи. Базелските основни 
принципи (коишто се користат за проценки на 
земјите од страна на организации како што се 
Светската банка и Меѓународниот монетарен 
фонд) се наменети да служат како основнa ре-
ференца за ефективен супервизорски систем 
на меѓународно ниво и во сите земји. Ова со-
општение е подготвено водејќи сметка за Ба-
зелските основни принципи. 

 
7. Соопштението е подготвено со целосна свес-

ност за значајните разлики коишто постојат во 
националните институционални и регулативни 
рамки, особено во сметководствените стан-
дарди, во супервизорските техники и во степе-
нот до којшто, во некои земји, екстерните ре-
визори тековно извршуваат задачи на барање 

                                                      
1 Изразите „одбор на директори“ и ,,менаџмент“ се користат 
не за да се идентификуваат правни конструкции, туку да се 
означат две функции на донесување на одлуки во рамките 
на банката. Според Поимникот за МСР, менаџментот ги 
вклучува службените лица и другите кои извршуваат и по-
високи менаџерски функции. Базелските основни принципи 
се повикуваат на функциите на одборот на директори за да 
ги опишат функциите на оние кои се одговорни за управува-
њето со банката. Принципите кои се истакнати во овој доку-
мент треба да се применуваат во согласност со структурата 
за корпоративно управување на земјата во којашто се наоѓа 
седиштето на банката. Треба да постои повикување на до-
кументот на Базелскиот комитет ,,Зајакнување на корпора-
тивното управување за банкарските организации“ објавен 
во септември 1999 година. 

на банкарските супервизори. Во некои земји, 
банкарските супервизори и екстерните реви-
зори веќе имаат поблиски односи отколку што 
се наведени во ова соопштение. Уредувањата 
предложени во ова соопштение не ги замену-
ваат постоечките односи. Иако ова соопште-
ние не е наменето да биде наложувачко, се-
пак постои надеж дека упатството изразено во 
истото ќе биде релевантно за сите ситуации, и 
покрај тоа што е очигледно дека ќе ги покрие 
ситуациите во некои земји подиректно отколку 
во други. 

 
Одговорноста на одборот на директори на бан-
ката и менаџментот  
 
8. Примарната одговорност за спроведувањето 

на деловното работење на банката им е доде-
лена на Одборот на директори и менаџментот 
назначен од него. Оваа одговорност вклучува, 
помеѓу другите работи, обезбедување дека: 
•  Оние на коишто им се доверени банкар-

ските задачи имаат достатна експертиза и 
интегритет и дека искусен персонал е по-
ставен на клучните позиции; 

•  Се воспоставени и се почитуваат адекват-
ни политики, практики и постапки поврза-
ни со различните активности на банката, 
вклучувајќи го и следното: 
o Поттикнување на високо етички и про-

фесионални стандарди. 
o Системи кои точно ги идентификуваат 

и мерат сите материјални ризици и 
адекватно ги надгледуваат и контро-
лираат овие ризици. 

o Адекватни интерни контроли, органи-
зациони структури и сметководствени 
постапки. 

o Вреднување на квалитетот на средс-
твата и нивното правилно признавање 
и мерење. 

o ,,Познавај го својот клиент‘‘ правила 
коишто спречуваат банката да биде 
користена, намерно или ненамерно, 
од криминални елементи. 

o Усвојувањето на погодно контролно 
опкружување, насочено кон исполну-
вање на пропишаните цели за пер-
формансите, информациите и усогла-
сеноста на банката. 

o Тестирањето на усогласеноста и 
вреднување на ефективноста на ин-
терните контроли од страна на функ-
цијата за интерна ревизија. 

•  Се воспоставени соодветни менаџмент 
информатички системи; 

•  Банката има соодветни политики и по-
стапки за управување со ризикот; 

•  Се почитуваат статутарните и регулатив-
ните директиви, вклучувајќи ги и директи-
вите во врска со солвентноста и ликвид-
носта; и  

•  Соодветно се заштитени интересите не 
само на акционерите, туку и на депоненти-
те и другите доверители. 

 
9. Менаџментот е одговорен за подготвување на 

финансиските извештаи во согласност со со-
одветната рамка за финансиско известување 
и за воспоставување на сметководствени по-
стапки коишто предвидуваат одржување на 
достатна документација за поткрепување на 
финансиските извештаи. Оваа одговорност 
вклучува обезбедување дека екстерниот реви-



зор којшто ги испитува и известува за финан-
сиските извештаи има целосен и непречен 
пристап до, и му се обезбедени, сите неопход-
ни информации коишто можат материјално да 
влијаат врз нив и, според тоа, врз ревизорски-
от извештај за истите.2 Менаџментот има од-
говорност и да им ги обезбеди на супервизор-
ските агенции сите информации коишто овие 
агенции имаат право да ги добијат врз основа 
на закон или пропис. 

 
10. Во многу земји се основани одбори за ревизи-

ја за да им се излезе во пресрет на практични-
те потешкотии коишто може да се јават во од-
борот на директори при исполнувањето на не-
говата задача за осигурување на постоењето 
и одржувањето на адекватен систем на интер-
ни контроли. Покрај тоа, ваквиот одбор го за-
јакнува како системот на интерна контрола, 
така и функцијата на интерната ревизија. Со 
цел да се зајакне ефективноста на одборот за 
ревизија, на интерните и екстерните ревизори 
треба да им биде дозволено и да бидат охра-
брени да присуствуваат на состаноците на од-
борот за ревизија. Редовните состаноци на 
одборот за ревизија со интерните и екстерни-
те ревизори помагаат за подобрување на не-
зависноста на екстерните ревизори и кредиби-
литетот на интерните ревизори и му помагаат 
на одборот за ревизија да ја извршува својата 
клучна улога за зајакнување на корпоративно-
то управување. Во некои земји, законот или 
регулативите пропишуваат дека мора да се 
одржуваат вакви состаноци. 

 
11. Кога така бара одборот на директори или ва-

жечки закон или пропис, менаџментот е одго-
ворен за воспоставувањето и ефективното ра-
ботење на постојана функција на интерна ре-
визија во банката соодветно на нејзината го-
лемина и природата на нејзиното работење. 
Оваа функција е дел од континуираното надг-
ледување на системот на интерни контроли 
поради тоа што обезбедува проценка на аде-
кватноста на, и усогласеноста со, утврдените 
политики и постапки на банката и уверување 
за адекватноста, ефективноста и одржливоста 
на управувањето со ризикот на банката и кон-
тролните постапки и инфраструктура независ-
но од оние со секојдневна одговорност за 
усогласеност со овие политики и постапки. 
При исполнувањето на своите обврски и одго-
ворности, менаџментот треба да ги преземе 
сите неопходни мерки за да осигура дека има 
континуирана и адекватна функција на интер-
на ревизија. 

 
12. За да биде целосно ефективна, функцијата на 

интерната ревизија треба да биде независна 
од организациските активности коишто ги ре-
видира или проверува, а исто така треба да 
биде независна и од секојдневниот процес на 
интерна контрола. Секоја активност и секое 
одделение, подружница или друга компонента 

                                                      
2 Во некои земји, од филијалите на прекуморските банки се 
бара да обезбедат само финансиски информации (вклучу-
вајќи и скратени финансиски извештаи) подготвени во сог-
ласност со сметководствените политики на групата или на-
ционалните регулативи. Овие финансиски информации мо-
же, но и не мора да бидат предмет на барањата на екстер-
ната ревизија. Упатството во ова соопштение е исто така 
применливо и на соодветен и практичен начин на овие ек-
стерни ревизори.  

на банкарската организација треба да потпаѓа 
во рамките на делокругот на проверката од 
страна на функцијата на интерната ревизија. 
Професионалната компетентност на секој ин-
терен ревизор и на функцијата на интерната 
ревизија како целина е од суштинско значење 
за правилното извршување на таквата функ-
ција. Поради тоа, функцијата на интерната ре-
визија треба да биде адекватно екипирана со 
лица со соодветни вештини и техничка компе-
тентност коишто се ослободени од оператив-
ни одговорности. Функцијата на интерната ре-
визија треба редовно да ги известува одборот 
на директори и менаџменот за перформанси-
те на системот на интерна контрола и систе-
мот за управување со ризикот, како и за по-
стигнувањето на целите на функцијата на ин-
терната ревизија. Менаџментот треба да вос-
постави и одобри постапка којашто осигурува 
разгледување и, доколку е соодветно, импле-
ментирање на препораките на функцијата на 
интерната ревизија. 

 
13. Одговорностите на одборот на директори и 

менаџментот на никој начин не се намалуваат 
со постоењето на систем за супервизија на 
банките од страна на банкарските супервизо-
ри или со барањето финансиските извештаи 
на банката да бидат ревидирани од страна на 
екстерен ревизор. 

 
Улогата на екстерниот ревизор на банката 
 
14. Целта на ревизијата на финансиските изве-

штаи на банката од страна на екстерниот ре-
визор е да му се овозможи на независниот ре-
визор да изрази мислење за тоа дали финан-
сиските извештаи на банката се подготвени, 
од сите материјални аспекти, во согласност со 
идентификуваната рамка за финансиско изве-
стување. Финансиските извештаи вообичаено 
се подготвуваат во согласност со рамката за 
финансиско известување на земјата во која-
што се наоѓа дирекцијата на банката,3 како и 
во согласност со кои било релевантни пропи-
си поставени од страна на регулаторите во 
таа земја. Рамките за финансиско известува-
ње може да се разликуваат од земја до земја, 
а режимот за финансиското известување на 
банките во која било дадена земја може да би-
де доста различен од режимите за другите ко-
мерцијални ентитети. Мислењето на ревизо-
рот за финансиските извештаи, поради тоа, ќе 
биде изразено во смисла на применливата на-
ционална рамка и прописи. Можно е финанси-
ските извештаи подготвени според различни 
рамки и прописи да се разликуваат значајно, а 
сепак сеуште да се во согласност со примен-
ливите национални барања. Поради оваа при-
чина, МСР 700, Ревизорскиот извештај за 
финансиските извештаи4, бара ревизорот да 
ја идентификува земјата на потеклото на рам-

                                                      
3 Во некои земји, известувањето во согласност со меѓуна-
родно прифатените сметководствени стандарди, како што 
се оние издадени или усвоени од страна на Одборот за ме-
ѓународни сметководствени стандарди, е исто така дозво-
лено. 
4 МСР 700, ‘‘Ревизорскиот извештај за финансиските изве-
штаи‘‘ ќе биде повлечен кога МСР 700 (ревидиран), ‘‘Изве-
штајот на независниот ревизор за потполн комплет на фи-
нансиски извештаи со општа намена‘‘ ќе стапи во сила. 
МСР 700 (ревидиран) стапува во сила за ревизорски изве-
штаи кои се со датум на или по 31 декември 2006 година. 



ката за финансиското известување користена 
за подготвување на финансиските извештаи 
кога таквата рамка за финансиско известува-
ње не се Меѓународните сметководствени 
стандарди. 

 
15. Извештајот на екстерниот ревизор треба да 

биде соодветно упатен, онака како што бараат 
околностите на ангажманот, вообичаено или 
до акционерите или до одборот на директори. 
Меѓутоа, извештајот може да им биде доста-
пен и на многу други странки, како што се де-
понентите, другите доверители и супервизо-
рите. Мислењето на ревизорот помага да се 
воспостави кредибилитет на финансиските из-
вештаи. Сепак, мислењето на ревизорот не 
треба да биде толкувано како обезбедување 
на уверување за идното опстојување на бан-
ката или како мислење за ефективноста и 
ефикасноста со коишто менаџментот ги извр-
шува работите на банката, поради тоа што тие 
не се цели на ревизијата. 

 
16. Ревизорот треба да обликува ревизорски по-

стапки за да го намали на прифатливо ниво 
ризикот од давање на несоодветно ревизор-
ско мислење кога финансиските извештаи се 
материјално погрешно прикажани. Ревизорот 
го проценува инхерентниот ризик за настану-
вање на материјални погрешни прикажувања 
(инхерентен ризик) и ризикот дека сметко-
водствениот систем и системот на интерна 
контрола на ентитетот нема да спречат или 
откријат и корегираат материјални погрешни 
прикажувања на навремена основа (контролен 
ризик). Ревизорот треба да го процени кон-
тролниот ризик како висок, освен доколку ре-
визорот е во состојба да идентификува кон-
троли кои веројатно ќе спречат или откријат и 
корегираат материјално погрешно прикажува-
ње и спроведува тестови на контролите кои-
што поткрепуваат пониска проценка на кон-
тролниот ризик. Врз основа на проценката на 
инхерентниот и контролниот ризик, ревизорот 
спроведува суштински постапки за да го нама-
ли целосниот ревизорски ризик на прифатли-
во ниско ниво. 

 
17. Ревизорот треба да разгледа како финанси-

ските извештаи може да бидат материјално 
погрешно прикажани, како и да разгледа дали 
се присутни фактори на ризик од измама кои 
укажуваат на можноста од измамничко финан-
сиско известување или неовластено присвоју-
вање на средства. Ревизорот треба да обли-
кува ревизорски постапки за да го намали на 
прифатливо ниско ниво ризикот погрешните 
прикажувања кои произлегуваат од измама и 
грешка, а кои се материјални за финансиските 
извештаи земени како целина, да не бидат 
откриени. МСР 240, Одговорност на ревизо-
рот да ја земе предвид измамата во ревизи-
јата на финансиските извештаи, ги наведу-
ва факторите на ризикот од измама чиешто 
присуство може да му укаже на ревизорот на 
можноста од постоење на измама. Во некои 
земји, кога ревизорот ќе утврди дека постојат 
докази за измама, од него се бара да му ги 
обелодени овие информации на супервизорот 
на банката. 

 
18. Кога ја спроведува ревизијата на финансиски-

те извештаи на банката, екстерниот ревизор 
ги препознава следните карактеристики на 

банките кои вообичаено ги издвојуваат од по-
веќето други комерцијални претпријатија, а 
кои ревизорот ги зема предвид кога го проце-
нува нивото на инхерентниот ризик: 
•  Тие имаат старателство над големи изно-

си на монетарни ставки, вклучувајќи и па-
ри и преносливи инструменти, чијашто 
физичка безбедност треба да биде зашти-
тена во текот на преносот и додека се чу-
ваат. Тие исто така имаат и старателство 
и контрола над преносливи инструменти и 
други средства кои се лесно преносливи 
во електронска форма. Карактеристиките 
на ликвидноста на овие ставки ги прават 
банките подложни на неовластено присво-
јување и измама. Банките поради тоа тре-
ба да воспостават формални оперативни 
постапки, добро дефинирани ограничува-
ња во однос на слободата на одлучување 
на поединците и ригорозни системи на ин-
терна контрола. 

•  Тие често се инволвирани во трансакции 
кои се отпочнати во една јурисдикција, 
евидентирани во  друга јурисдикција и 
управувани во трета јурисдикција. 

•  Тие работат со многу висок левериџ (од-
носно, коефициентот на соодносот на ка-
питалот спрема вкупните средства е ни-
зок), што ја зголемува ранливоста на бан-
ките на неповолни економски настани и го 
зголемува ризикот од неуспех. 

•  Тие имаат средства кои може рапидно да 
се менуваат по вредност и чија вредност 
често е тешко да се определи. Како после-
дица, релативно мало намалување на 
вредноста на средствата може да има 
значаен ефект врз нивниот капитал и по-
тенцијално на нивната регулативна сол-
вентност. 

•  Значаен износ од нивните финансиски 
средства вообичаено потекнува од кратко-
рочни депозити (било осигурани, било не-
осигурани). Губењето на довербата од де-
понентите во солвентноста на банката мо-
же брзо да резултира во криза со ликвид-
носта. 

•  Тие имаат доверителски должности во од-
нос на средствата кои ги чуваат, а кои им 
припаѓаат на други лица. Ова може да 
предизвика обврски поради злоупотреба 
на довербата. Затоа, банките треба да 
воспостават оперативни постапки и интер-
ни контроли обликувани за да обезбедат 
дека тие работат со ваквите средства са-
мо во согласност со условите според кои-
што средствата &  биле пренесени на бан-
ката. 

•  Тие се инволвирани во трансакции со го-
лем обем и разновидност чијашто вред-
ност може да биде значајна. Ова неопход-
но бара сложен сметководствен систем и 
систем на интерна контрола и распростра-
нето користење на инфомационата техно-
логија (ИТ). 

•  Тие вообичаено работат преку мрежа од 
филијали и оддели кои се географски дис-
перзирани. Ова неопходно вклучува пого-
лема децентрализација на овластувањата 
и дисперзираност на сметководствените и 
контролните функции, со консеквентни по-
тешкотии во одржувањето на еднообразни 
оперативни практики и сметководствени 
системи, особено кога мрежата на филија-
ли ги надминува националните граници. 



•  Трансакциите често може да бидат ди-
ректно иницирани и комплетирани од 
страна на клиентот без каква било интер-
венција од страна на вработените во бан-
ката, на пример преку Интернет или преку 
автоматизирани банкомати (АБ)∗. 

•  Тие често преземаат значајни обврзувања 
без каков било иницијален трансфер на 
финансиски средства освен, во некои слу-
чаи, плаќање на провизии. Овие обврзува-
ња може да вклучат сметководствени кни-
жења само во вид на белешки. Според 
тоа, може да биде тешко да се открие нив-
ното постоење. 

•  Тие се регулирани од страна на државни 
тела чиишто регулативни барања често 
влијаат врз сметководствените принципи 
коишто ги следат банките. Неусогласено-
ста со регулативните барања, на пример, 
барањата за адекватност на капиталот, 
може да има импликации за финансиските 
извештаи на банката или обелоденувања-
та во истите.  

•  Односите што може да ги има ревизорот, 
помошниците или ревизорската фирма ка-
ко клиенти на банката може да влијаат врз 
независноста на ревизорот на начин на кој 
таквите односи со другите организации не 
би влијаеле. 

•  Тие вообичаено имаат ексклузивен при-
стап до системите за клиринг и порамну-
вање за проверки и пренесувања на фи-
нансиски средства, девизни трансакции 
итн. Тие се составен дел од, или се повр-
зани со, националните и меѓународните 
системи за порамнување и, според тоа, 
може да им наметнат системски ризик на 
земјите во коишто работат. 

•  Тие може да издаваат и тргуваат со сло-
жени финансиски инструменти, од коишто 
некои може да треба да бидат евиденти-
рани според објективната вредност во фи-
нансиските извештаи. Поради тоа, тие 
треба да воспостават соодветни постапки 
за вреднување и управување со ризикот. 
Ефективноста на овие постапки зависи од 
соодветноста на избраните методологии и 
математички модели, пристапот до веро-
достојни тековни и историски пазарни ин-
формации и одржувањето на интегритетот 
на податоците. 

 
19. Деталната ревизија на сите трансакции на 

банката може да биде не само долготрајна и 
скапа, туку и неизводлива. Поради тоа, ек-
стерниот ревизор ја засновува ревизијата на 
проценката на инхерентниот ризик од матери-
јално погрешно прикажување, проценката на 
контролниот ризик и тестирањето на интерни-
те контроли обликувани за да спречат или 
откријат и корегираат материјални погрешни 
прикажувања, како и на суштинските постапки 
извршени врз основа на тестирање. Ваквите 
постапки вклучуваат едно или повеќе од след-
ното: инспекција, набљудување, распрашува-
ње и конфирмирање, пресметување и анали-
тички постапки. Поконкретно, екстерниот ре-
визор е загрижен за надоместливоста и, 
следствено, сметководствената вредност на 
заемите, вложувањата и другите средства 
прикажани во финансиските извештаи и за 

                                                      
∗ Automatic teller machines (ATMs). 

идентификувањето и адекватното обелодену-
вање во финансиските извештаи на сите ма-
теријални обврзувања и обврски, неизвесни 
или поинакви. 

 
20. Иако единствено екстерниот ревизор е одго-

ворен за ревизорскиот извештај и за опреде-
лувањето на природата, временскиот распо-
ред и обемот на ревизорските постапки, сепак 
голем дел од работата на интерната ревизија 
може да му биде корисна на екстерниот реви-
зор во ревизијата на финансиските извештаи. 
Поради тоа, како дел од ревизијата, ревизорот  
ја проценува функцијата на интерната ревизи-
ја доколку верува дека истата ќе биде реле-
вантна при определувањето на природата, 
временскиот распоред и обемот на ревизор-
ските постапки. 

 
21. МСР 610, Разгледување на работата на ин-

терната ревизија, бара екстерните ревизори 
да ги разгледаат активностите на интерните 
ревизори и нивниот ефект, доколку воопшто 
постои, врз природата, временскиот распоред 
и обемот на постапките на екстерниот реви-
зор. Екстерниот ревизор треба да го разгледа 
организацискиот статус на функцијата на ин-
терната ревизија, делокругот на нејзината 
функција, техничката компетентност на нејзи-
ните членови и професионалната грижа која-
што ја имаат кога ја проценуваат работата на 
одделот. 

 
22. Расудувањето се провејува низ работата на 

ревизорот. Ревизорот го користи професио-
налното расудување во подрачја како што се: 
•  Проценка на инхерентниот и контролниот 

ризик и ризикот од материјално погрешно 
прикажување поради измама или грешка; 

•  Одлучување за природата, временскиот 
распоред и обемот на ревизорските по-
стапки; 

•  Вреднување на резултатите од овие по-
стапки; и 

•  Проценување на разумноста на расудува-
њата и проценките коишто се направени 
од страна на менаџментот при подготву-
вањето на финансиските извештаи. 

 
23. Екстерниот ревизор ја планира и спроведува 

ревизијата за да добие разумно уверување 
дека ќе бидат откриени погрешните прикажу-
вања во финансиските извештаи на банката 
коишто, поединечно или збирно, се материјал-
ни во однос на финансиските информации 
презентирани со овие извештаи. Проценката 
за тоа што е материјално е прашање  за про-
фесионалното расудување на ревизорот и е 
под влијание на економските одлуки коишто 
корисниците на финансиските извештаи на 
банката ќе ги донесат врз основа на тие фи-
нансиски извештаи. Ревизорот ја разгледува 
материјалноста како на ниво на севкупните 
финансиски извештаи, така и во однос на пое-
динечните салда на сметки, класи на трансак-
ции и обелоденувања. Материјалноста може 
да биде под влијание на други разгледувања, 
како на пример законските и регулативните 
барања и разгледувањата во однос на поеди-
нечните салда на сметки и односи во финан-
сиските извештаи. Процесот може да резулти-
ра во различни нивоа на материјалноста во 
зависност од аспектот од којшто се разгледу-
ваат финансиските извештаи. На сличен на-



чин, нивото на материјалноста коешто ревизо-
рот го користи кога известува за финансиските 
извештаи на банката може да се разликува од 
нивото коешто го користи кога прави специјал-
ни извештаи за банкарските супервизори. 
МСР 320, Материјалност во ревизијата, ди-
скутира за ова подетално. 

 
24. Кога формира мислење за финансиските из-

вештаи, екстерниот ревизор спроведува по-
стапки обликувани за добивање на разумно 
уверување дека финансиските извештаи се 
подготвени од сите материјални аспекти во 
согласност со идентификуваната рамка за фи-
нансиско известување. Ревизијата не гаранти-
ра дека сите материјални погрешни прикажу-
вања ќе бидат откриени како резултат на та-
кви фактори како што се користењето на расу-
дување, користењето на тестирање, инхерент-
ните ограничувања на интерната контрола и 
фактот дека повеќето од доказите кои му се 
достапни на ревизорот се убедителни, а не 
конклузивни по својата природа. Ризикот да 
не биде откриено материјално погрешно при-
кажување коешто резултира од измама е пого-
лем од ризикот да не биде откриено матери-
јално погрешно прикажување коешто резулти-
ра од грешка бидејќи измамата може да вклу-
чи софистицирани и внимателно организира-
ни шеми кои се обликувани да ја прикријат, ка-
ко што е фалсификувањето, намерното нееви-
дентирање на трансакции или намерните по-
грешни изјави кои му се даваат на ревизорот. 
Ваквите обиди за прикривање може да биде 
уште потешко да се откријат кога се проследе-
ни со заговор. Понатаму, ризикот ревизорот 
да не открие материјално погрешно прикажу-
вање коешто резултира од измама на менаџ-
ментот е поголем отколку за измама на врабо-
тените, бидејќи одборите на директори и ме-
наџментот се често во позиција којашто прет-
поставува нивен интегритет и им овозможува 
да ги надминат формално воспоставените 
контролни постапки. Поради тоа, ревизорот ја 
планира и извршува ревизијата со став на 
професионален скептицизам, признавајќи де-
ка може да постојат околности коишто причи-
нуваат финансиските извештаи да бидат ма-
теријално погрешно прикажани. 

 
25. Кога ревизорот ќе открие погрешно прикажу-

вање коешто е материјално за финансиските 
извештаи земени како целина, вклучувајќи го 
и користењето на несоодветна сметководстве-
на политика или вреднување на средства или 
необелоденување на важни информации, ре-
визорот треба да побара од менаџментот да 
ги корегира финансиските извештаи за да го 
исправи погрешното прикажување. Доколку 
менаџментот одбие да ја направи исправката, 
ревизорот треба да издаде мислење со резер-
ва или неповолно мислење за финансиските 
извештаи. Ваквиот извештај може да има се-
риозен ефект врз кредибилитетот, па дури и 
стабилноста на банката, па затоа менаџмен-
тот вообичаено ги презема чекорите коишто 
се потребни за негово одбегнување. На сли-
чен начин, ревизорот треба да издаде мисле-
ње со резерва или воздржување од мислење 
доколку менаџментот не му ги обезбеди на ре-
визорот сите информации или објаснувања 
коишто ги бара ревизорот. 

26. Како дополнителен, но не и неопходно соста-
вен дел на ревизијата, екстерниот ревизор во-
обичаено му соопштува извесни информации 
на менаџментот. Овие информации вообичае-
но содржат коментари за такви прашања како 
што се материјалните слабости на интерната 
контрола или погрешните прикажувања кои-
што ревизорот ги забележал во текот на извр-
шувањето на ревизијата, но коишто не намет-
нуваат модифицирање на ревизорскиот изве-
штај (било затоа што биле извршени дополни-
телни постапки за да се надомести за слабо-
ста на контролата, било затоа што погрешни-
те прикажувања биле исправени во финанси-
ските извештаи или пак биле нематеријални 
во нивниот контекст). Исто така, екстерниот 
ревизор комуницира за прашањата на управу-
вањето со оние коишто се одговорни за упра-
вувањето со банката. Во некои земји, екстер-
ниот ревизор доставува и, или како дел од за-
конските барања или врз основа на договор, 
извештај во долга форма до менаџментот или 
до банкарскиот супервизор за одредени пра-
шања како што се составот на салдата на 
сметките или портфолиото на заеми, ликвид-
носта и заработката, финансиските коефици-
енти, адекватноста на системите на интерната 
контрола, анализата на банкарските ризици 
или усогласеноста со законските или суперви-
зорските барања. 

 
27. Во некои земји, од екстерниот ревизор се ба-

ра веднаш да го извести банкарскиот суперви-
зор за кој било факт или одлука којашто може 
да: 
•  Претставува материјално кршење на зако-

ните или прописите; 
•  Влијае врз способноста на банката да 

продолжи како континуитет; или 
•  Доведе до модифициран извештај. 

 
Улогата на банкарскиот супервизор 
 
28. Клучната цел на супервизијата за претпазли-

вост е да се одржи стабилноста и довербата 
во финансискиот систем, на тој начин намалу-
вајќи го ризикот од загуба за депонентите и 
другите доверители. Покрај тоа, супервизијата 
исто така често е насочена и кон верификува-
ње на усогласеноста со законите и прописите 
коишто ги регулираат банките и нивните 
активности. Меѓутоа, во ова соопштение фоку-
сот е на аспектот на претпазливоста на улога-
та на банкарскиот супервизор. 

 
29. Банкарската супервизија е заснована на си-

стем на давање на дозволи, којшто им дозво-
лува на супервизорите да ја идентификуваат 
популацијата којашто ќе биде предмет на су-
первизијата и да го контролираат влезот во 
банкарскиот систем. Со цел да се квалифику-
ваат за добивање и задржување на банкар-
ската дозвола, ентитетите мора да почитуваат 
одредени барања за претпазливост. Овие ба-
рања може да се разликуваат од земја до зем-
ја во однос на нивното прецизно специфици-
рање; некои може да бидат поблиску дефини-
рани во пропис, а други може да бидат поши-
роко определени, дозволувајќи му на суперви-
зорското тело извесен степен на слобода во 
одлучувањето при нивното толкување. Сепак, 
следните основни барања за банкарска дозво-
ла вообичаено се среќаваат кај повеќето си-
стеми на супервизија: 



•  Банката мора да има погодни акционери и 
членови на одборот (оваа замисла вклучу-
ва интегритет и положба во деловната за-
едница, како и финансиска сила на сите 
главни акционери). 

•  Менаџментот на банката мора да биде че-
сен и доверлив и мора да поседува соод-
ветни вештини и искуство за да работи со 
банката на здрав и претпазлив начин. 

•  Организацијата и интерната контрола на 
банката мора да бидат конзистентни со 
нејзините деловни планови и стратегии. 

•  Банката треба да има правна структура во 
согласност со нејзината оперативна стру-
ктура. 

•  Банката мора да има адекватен капитал за 
да ги издржи ризиците кои се инхерентни 
по природа и големината на нејзиното де-
ловно работење. 

•  Банката мора да има достатна ликвидност 
за да излезе во пресрет на одливите на 
финансиски средства. 

 
30. Често се пропишуваат понатамошни и поде-

тални барања, вклучувајќи и минимални нуме-
рички коефициенти за адекватноста на капи-
талот и ликвидноста на банката. Каква и да е 
прецизната форма на прописите, сепак, нив-
ната цел е да воспостават услови за осигуру-
вање дека банката ќе го спроведува своето 
деловно работење на претпазлив начин и де-
ка ќе има адекватни финансиски ресурси за 
надминување на неповолните околности и за-
штита на депонентите од загуба. 

 
31. Покрај давањето на дозволи на нови банки, 

повеќето банкарски супервизори имаат овла-
стување и да ги проверуваат и отфрлаат 
предлозите за пренесување на значајната 
сопственост или контролирачкото учество во 
постоечките банки на други странки. 

 
32. Континуираната банкарска супервизија вооби-

чаено се спроведува врз основа на препораки 
и упатства. Сепак, банкарските супервизори 
може да прибегнат кон правна сила за да пре-
дизвикаат навремено корективно дејствие кога 
банката нема да ги исполни барањата за прет-
пазливост, кога има кршења на законите или 
прописите, или пак кога депонентите се сооче-
ни со значаен ризик од загуба. Во екстремни 
околности, супервизорот може да има овла-
стување да ја отповика дозволата на банката. 

 
33. Една од основите на супервизијата за прет-

пазливост е адекватноста на капиталот. Во 
повеќето земји постојат барања за минимален 
капитал за основање на нова банка и тестови-
те за адекватност на капиталот се редовен 
елемент на континуираната супервизија. Во 
консултативниот пакет „Новиот Базелски дого-
вор за капиталот‘‘ издаден од страна на Ба-
зелскиот комитет во јануари 2001 година, Ба-
зелскиот комитет предлага рамка за адекват-
ност на капиталот базирана на три компле-
ментарни столба: барања за минимален капи-
тал, процес на супервизорска проверка и па-
зарна дисциплина. 
•  Првиот столб ги дефинира барањата за 

минимален капитал за три широки катего-
рии на ризици: кредитен ризик, пазарен 
ризик и оперативен ризик. 

•  Вториот столб, процесот на супервизорска 
проверка, се заснова на следните принци-

пи. Банките мора да имаат достатна сол-
вентност во однос на нивниот профил на 
ризикот и супервизорите мора да имаат 
способност да бараат од банките да др-
жат капитал којшто го надминува мини-
малниот. Банките треба да ја проценуваат 
интерно и на континуирана основа аде-
кватноста на својот капитал врз основа на 
нивниот сегашен и иден профил на ризи-
кот и супервизорите треба да ја проверу-
ваат интерната постапка на банките за 
проценка на адекватноста на капиталот. 
Конечно, супервизорите мора да интерве-
нираат рано, имајќи ја предвид релативно 
неликвидната природа на најголем дел од 
средствата на банките и ограничените оп-
ции кои повеќето банки ги имаат при брзо-
то подигање на капиталот. 

•  Третиот столб, пазарната дисциплина, ја 
зголемува улогата на пазарните учесници 
во охрабрувањето на банките да одржува-
ат адекватни нивоа на капитал. Од овој 
аспект, банките мора да обелоденуваат 
квантитативни и квалитативни информа-
ции за нивниот капитал и профил на ризи-
кот. 

 
34. Банките се подложни на различни ризици. Су-

первизорите набљудуваат и може да ограни-
чат редица на банкарски ризици, како што е 
кредитниот ризик, пазарниот ризик (вклучувај-
ќи го и ризикот на каматната стапка и на де-
визниот курс), ризикот на ликвидноста и ризи-
кот на финансирањето, оперативниот ризик, 
правниот ризик и ризикот на репутацијата. Сé 
повеќе, супервизорите настојуваат да развијат 
системи на мерење кои ќе ја опфатат големи-
ната на изложеноста на одредени ризици (на 
пример, ризиците вклучени во деривативните 
финансиски инструменти). Овие системи че-
сто ја формираат основата за одредени кон-
троли или лимити за различни категории на 
изложеност. 

 
 
35. Најзначаен од банкарските ризици, во смисла 

на историското искуство за загубите, е ризикот 
дека клиентот или договорната странка нема 
да ја подмират обврската во полна вредност, 
било кога ќе доспее или во кое било време по-
тоа (понекогаш познат како кредитен ризик). 
Не е улога на банкарскиот супервизор да ги 
насочува политиките за одобрување на заеми 
на банките, но важно е за супервизорот да би-
де уверен дека банката има усвоено здрав си-
стем за управување со кредитниот ризик. Су-
первизорот исто така ја оценува и ефективно-
ста на политиките и практиката на банката за 
проценување на квалитетот на заемите. Су-
первизорот сака да се увери дека методите 
кои се користени и расудувањата кои се пра-
вени од страна на менаџментот за пресмету-
вање на исправките создаваат збирен износ 
на специфични и општи надоместоци кои се 
адекватни за апсорбирање на проценетите 
кредитни загуби, на навремена основа, во сог-
ласност со соодветните политики и постапки. 
Покрај тоа, супервизорот исто така сака и да 
осигура дека кредитниот ризик е адекватно 
диверзифициран по пат на правила за ограни-
чување на изложеностите, било во смисла на 
поединечните заемоприматели, индустриски 
или комерцијални сектори или конкретни земји 
или економски региони. 



36. Иако е тешко да се процени, квалитетот на за-
емите на банката и другите средства е една 
од најкритичните детерминанти на нејзината 
финансиска состојба. Следствено, точното и 
претпазливото вреднување на средствата е 
од голема важност за супервизорите поради 
тоа што има директно влијание врз определу-
вањето на износот на капиталот којшто е иска-
жан во извештаите на банката. Како што е ве-
ќе укажано, капиталот широко се користи како 
стандард за супервизија наспроти којшто се 
мерат или ограничуваат изложеностите. Иако 
правилното вреднување на средствата е една 
од примарните одговорности на менаџментот, 
сепак процесот на вреднување често вклучува 
значајно расудување. Општо земено, освен 
доколку супервизорот не изврши сопствено 
вреднување на овој процес за да ја определи 
неговата точност и усогласеност со докумен-
тираните политики и постапки, супервизорот 
ќе треба да се потпре во голем дел на расуду-
вањето на менаџментот за правилното вред-
нување на средствата и на фактот дека вред-
нувањата коишто се јавуваат во финансиските 
извештаи биле предмет на екстерна ревизија. 

 
37. Супервизорите &  придаваат големо значење 

на потребата банките да имаат воспоставено 
интерни контроли кои се адекватни за приро-
дата, делокругот и обемот на нивното деловно 
работење. Целта на интерните контроли е да 
помогнат во постигнувањето на целите на ме-
наџментот за осигурување, доколку е изводли-
во, на уредно и ефикасно спроведување на 
неговото деловното работење, вклучувајќи го 
и придржувањето кон политиките на менаџ-
ментот, чувањето на средствата, спречување-
то и откривањето на измама и грешка, точно-
ста и комплетноста на сметководствената 
евиденција и навременото подготвување на 
веродостојни финансиски информации. 

 
38. Развојот на софистициран компјутеризиран 

информатички систем кој функционира во ре-
ално време многу го зголеми потенцијалот за 
контрола, но за возврат донесе со себе допол-
нителни ризици коишто произлегуваат од 
можноста за комјутерски дефект или измама. 
Воведувањето на електронското тргување 
исто така воведе значајни нови ризици и бара, 
за возврат, дополнителни контроли. 

 
39. Супервизорите се грижат да осигураат дека 

квалитетот на менаџментот е адекватен за 
природата и делокругот на деловното работе-
ње. Во регулативните опкружувања во коишто 
редовно се спроведуваат теренски инспекции, 
испитувачите имаат можност да забележат 
знаци на недостатоци на менаџментот. На 
други места, супервизорот вообичаено се до-
говара да го интервјуира мемаџментот на ре-
довна основа и бара други можности за конта-
кти каде што ќе се јават. Каква и да е природа-
та на регулативното опкружување, супервизо-
рот се обидува да ги користи овие можности 
за да ги разбере деловните планови и страте-
гии на менаџментот и како тој очекува да ги 
оствари истите. На сличен начин, супервизо-
рот настојува да открие дали банката е пра-
вилно опремена за да ги спроведува своите 
функции во смисла на вештините и компетент-
носта на нејзиниот персонал и опремата и ка-
пацитетите со коишто располага. Информаци-
ите добиени од овие контакти со менаџментот 
му помагаат на супервизорот да формира 
мислење за компетентноста на менаџментот. 

40. Ефективната супервизија бара собирање и 
анализа на информациите за банките кои би-
ле предмет на супервизија.. На пример, супер-
визорите собираат, проверуваат и анализира-
ат извештаи за претпазливост и статистички 
извештаи од банките. Тие вклучуваат основни 
финансиски извештаи, како и поткрепувачки 
прегледи коишто обезбедуваат поголеми де-
тали. Овие извештаи се користат за да се про-
вери придржувањето кон определени барања 
за претпазливост и тие исто така обезбедува-
ат и основа за дискусии со менаџментот на 
банката. Вонтеренското набљудување може 
често да идентификува потенцијални пробле-
ми, особено во интервалот помеѓу теренските 
инспекции, на тој начин обезбедувајќи рано 
откривање и поттикнување на корективно дејс-
твие пред проблемите да станат посериозни. 

 
41. Супервизорите мора да имаат средства за 

проверка на валидноста на информациите ко-
ишто ги добиваат или преку теренските инс-
пекции или преку користењето на екстерни ре-
визори. Теренската работа, било да е изврше-
на од страна на сопствениот персонал на бан-
карскиот супервизор или наложена од страна 
на супервизорот, но преземена од страна на 
екстерни ревизори, е структуирана да обезбе-
ди независно верификување на тоа дали аде-
кватен систем на интерна контрола, кој ги ис-
полнува конкретните критериуми коишто ги 
наметнува супервизорот, постои во поединеч-
ните банки и дали информациите обезбедени 
од страна на банките се веродостојни. 

42. За да го зголемат своето разбирање на корпо-
ративното управување и системот на работе-
ње на банката, некои супервизорски тела се 
сретнуваат периодично со одборот за ревизи-
ја на банката или нејзиниот одбор на директо-
ри. Ова му дава можност на одборот за реви-
зија или одборот на директори да дискутира 
за каква било загриженост којашто може да ја 
има во врска со менаџментот на банката и му 
овозможува на супервизорот да формира гле-
диште во однос на ефективноста на одборот 
за ревизија. 

 
43. Банкарските супервизори се заинтересирани 

за осигурување дека сета работа извршена од 
страна на екстерните ревизори е спроведена 
од страна на ревизори коишто: 
•  Се правилно лиценцирани и со добар уг-

лед; 
•  Имаат релевантно професионално искус-

тво и компетентност; 
•  Се подложени на програма за обезбеду-

вање на квалитет; 
•  Се независни, и фактички и во однесува-

ње, од банката која се ревидира; 
•  Се објективни и непристрасни; и 
•  Се усогласени со другите применливи 

етички барања.5 
 

44. Во некои земји, банкарскиот супервизор има 
законска моќ над назначувањето на екстерни-
те ревизори, како што е правото на одобрува-
ње или отстранување, и правото за наложува-
ње на независна ревизија. Оваа моќ е намене-

                                                      
5 Ревизорот е усогласен со релевантните национални етич-
ки стандарди и Кодексот за етика на професионалните 
сметководители издаден од страна на Меѓународната фе-
дерација на сметководители. 



та да осигура дека екстерните ревизори кои-
што ги назначуваат банките ги имаат искус-
твото, ресурсите и вештините коишто се по-
требни во околностите. Кога не постои очиг-
ледна причина за промена на екстерниот ре-
визор, супервизорите исто така нормално ќе 
ги истражат околностите коишто предизвикале 
банката да не го назначи повторно ревизорот. 

 
45. Супервизорите имаат јасен интерес за осигу-

рување на високи стандарди за ревизијата на 
банките. Покрај тоа, важна грижа на суперви-
зорите е независноста на екстерниот ревизор 
којшто ја извршува ревизијата на банката, 
особено кога ревизорот &  обезбедува и извес-
ни видови на неревизорски услуги на банката. 
Во согласност со тоа, супервизорите настоју-
ваат да одржуваат близок контакт со нацио-
налните професионални ревизорски тела со 
цел да ги покријат прашањата од взаемен ин-
терес. 

 
Односот помеѓу банкарскиот супервизор и ек-
стерниот ревизор 
 
46. Во многу погледи банкарскиот супервизор и 

екстерниот ревизор имаат комплементарни 
интереси во врска со исти прашања, иaко фо-
кусот на нивните интереси е различен. 
•  Банкарскиот супервизор е примарно заин-

тересиран за одржувањето на стабилноста 
на банкарскиот систем и поттикнување на 
сигурноста и стабилноста на поединечните 
банки со цел да ги заштити интересите на 
депонентите. Поради тоа, супервизорот ја 
надгледува сегашната и идната одржли-
вост на банките и ги користи нивните фи-
нансиски извештаи за проценување на 
нивната состојба и успешност. Екстерниот 
ревизор, од друга страна, примарно е заин-
тересиран за известувањето за финанси-
ските извештаи на банката, вообичаено на 
акционерите или одборот на директори на 
банката. Кога го прави ова, ревизорот ја 
разгледува соодветноста на користењето 
на претпоставката за континуитет од стра-
на на менаџментот. Ревизорот го разгледу-
ва периодот на проценката користен од 
страна на менаџментот и, кога тој период е 
помал од 12 месеци од датумот на билан-
сот на состојба, бара од менаџментот да го 
продолжи периодот на проценката на нај-
малку 12 месеци од датумот на билансот 
на состојба. Ако менаџментот одбие да го 
направи тоа, тогаш МСР 570, Континуи-
тет, бара ревиророт да ја разгледа потре-
бата од модифицирање на ревизорскиот 
извештај како резултат на ограничувањето 
на работата на ревизорот. Исто така, реви-
зорот го распрашува менаџментот за него-
вото знаење за настани или услови по пер-
иодот на проценка користен од страна на 
менаџментот коишто може да наметнат се-
риозно сомневање во способноста на бан-
ката да продолжи како континуитет. 

•  Банкарскиот супервизор е заинтересиран 
за одржувањето на стабилен систем на ин-
терна контрола како основа за сигурно и 
претпазливо управување со деловното ра-
ботење на банката. Екстерниот ревизор, во 
повеќето ситуации, е заинтересиран за 
проценката на интерната контрола за да го 
определи степенот до којшто може да се 
потпре на системот при планирањето и из-
вршувањето на ревизијата. 

•  Банкарскиот супервизор мора да биде за-
доволен дека секоја банка одржува аде-
кватна евиденција подготвена во соглас-
ност со конзистентни сметководствени по-
литики и практика којашто му овозможува 
на супервизорот да ја оцени финансиската 
состојба на банката и профитабилноста на 
нејзиното деловно работење и дека банка-
та објавува или става на располагање на 
регуларна основа финансиски извештаи 
коишто објективно ја одразуваат нејзината 
состојба. Екстерниот ревизор е заинтере-
сиран за тоа дали се одржува адекватна и 
достатно веродостојна сметководствена 
евиденција за да му овозможи на ентите-
тот да подготви финансиски извештаи кои 
не содржат материјални погрешни прика-
жувања и на тој начин да му се овозможи 
на екстерниот ревизор да изрази мислење 
за овие извештаи. 

 
47. Кога банкарскиот супервизор користи ревиди-

рани финансиски извештаи во текот на супер-
визорските активности, супервизорот треба да 
ги има на ум следните фактори: 
•  Супервизорските потреби вообичаено не 

се примарната цел поради којашто се под-
готвуваат финансиските извештаи. 

•  Ревизијата во согласност со МСР е облику-
вана да обезбеди разумно уверување дека 
финансиските извештаи земени како цели-
на се ослободени од материјално погреш-
но прикажување. 

•  Важноста на сметководствените политики 
кои се користени за подготвување на фи-
нансиските извештаи бидејќи рамките за 
финансиско известување бараат користе-
ње на расудување при нивната примена и 
може да дозволат избор на извесни поли-
тики или за тоа како да се применуваат. 

•  Финансиските извештаи вклучуваат инфор-
мации засновани на расудувања и процен-
ки направени од страна на менаџментот и 
испитани од страна на ревизорот. 

•  Финансиската состојба на банката може да 
биде под влијание на последователни на-
стани откако финансиските извештаи ќе 
бидат подготвени. 

•  Супервизорот не може да претпостави де-
ка оценката на интерната контрола од 
страна на ревизорот за целите на ревизи-
јата неопходно ќе биде адекватна за цели-
те за коишто на супервизорот му е потреб-
на оценката, земајќи ги предвид различни-
те цели за коишто се оценува и тестира ин-
терната контрола од страна на супервизо-
рот и ревизорот. 

•  Контролите и сметководствените политики 
коишто ги разгледува екстерниот ревизор 
може да не бидат истите како оние коишто 
ги користи банката кога подготвува инфор-
мации за банкарскиот  супервизор. 

 
48. Без оглед на тоа, постојат многу подрачја каде 

што работата на банкарскиот супервизор и на 
екстерниот ревизор може да бидат корисни 
една за друга. Комуникацијата од ревизорите 
до менаџментот и другите извештаи коишто ги 
доставуваат ревизорите може да им обезбе-
дат на супервизорите вреден увид во различ-
ните аспекти од банкарското работење. Во 
многу земји е практика ваквите извештаи да 
им бидат достапни на супервизорите. 



49. На сличен начин, екстерните ревизори може 
да добијат корисни увиди од информациите 
коишто потекнуваат од банкарскиот суперви-
зор. Кога се врши супервизорска инспекција 
или интервју на менаџментот, заклучоците 
извлечени од инспекцијата или интервјуто во-
обичаено &  се соопштуваат на банката. Овие 
комуникации може да им бидат корисни на ре-
визорите доколку обезбедуваат независна 
проценка во важни подрачја како што е аде-
кватноста на надоместоците за загубите по 
заеми и го насочуваат вниманието на конкрет-
ни подрачја од супервизорски интерес. Исто 
така, супервизорските тела може да развијат 
извесни неформални коефициенти или упат-
ства за претпазливост коишто им се ставаат 
на располагање на банките и коишто може да 
им помогнат на ревизорите при извршувањето 
на аналитичките проверки.  

 
50. Кога комуницираат со менаџментот, како бан-

карските супервизори, така и екстерните реви-
зори се свесни за придобивките коишто може 
да циркулираат од едни кон други од познава-
њето на прашањата содржани во ваквите ко-
муникации. Затоа, поволно е комуникациите 
од ваква природа да се прават во пишана 
форма, така што ќе формираат дел од еви-
денцијата на банката до којашто другата 
странка треба да има пристап. 

 
51. За да се заштитат интересите и на двете стра-

ни во врска со доверливоста на информации-
те кои се стекнати при спроведувањето на 
нивните соодветни функции, нормално е, кога 
контактите помеѓу банкарскиот супервизор и 
екстерниот ревизор ќе станат неопходни, ме-
наџментот на банката да е исто така присутен 
или барем информиран. Се препорачува да се 
преземат навремени и соодветни мерки за да 
екстерните ревизори не може да се сметаат 
за одговорни за информациите кои со добра 
намера им се обелоденети на супервизорски-
те власти во согласност со применливите за-
кони и прописи. Овие мерки може да заземат 
форма на законски иницијативи или може да 
бидат договор помеѓу банката, нејзиниот ме-
наџмент, екстерниот ревизор и супервизорско-
то тело. Ова е особено точно кога присуството 
на менаџментот би ја компромитирало диску-
сијата, на пример, кога ревизорот верува дека 
менаџментот е вклучен во измамничко одне-
сување. 

 
52. МСР 260, Комуницирање за ревизорски пра-

шања со оние кои се одговорни за управува-
њето, ги идентификува прашањата од инте-
рес за управувањето и бара ревизорите да ко-
муницираат за тие прашања на навремена ос-
нова со оние кои се одговорни за управување-
то.6 Ревизорските прашања од интерес за 

                                                      
6 Вообичаено ваквите прашања го вклучуваат следното: 

•  Општиот пристап и сеопштиот делокруг на ревизијата, 
вклучувајќи ги и сите очекувани ограничувања на исти-
те, или сите дополнителни барања; 

•  Изборот на и промените во значајните сметководстве-
ни политики и практики коишто имаат, или може да 
имаат, материјален ефект врз финансиските извештаи 
на ентитетот; 

•  Потенцијалниот ефект на сите значајни ризици и изло-
жености, како што се претстојните судски спорови, врз 

управувањето ги вклучуваат само оние пра-
шања коишто ги забележал ревизорот како 
резултат на извршувањето на ревизијата. Од 
ревизорот не се бара, во ревизијата во сог-
ласност со МСР, да обликува постапки за кон-
кретната цел на идентификување на прашања 
од интерес за управувањето. Извесни реви-
зорски прашања од интерес за управувањето 
веројатно ќе бидат од интерес за банкарските 
супервизори, особено кога овие прашања мо-
же да бараат итно дејствие од страна на су-
первизорот. Кога така бара супервизорската, 
правната или регулативната рамка или со 
формален договор или протокол, ревизорот 
треба да му ги соопшти ваквите прашања на 
банкарскиот супервизор на навремена основа. 
Во ситуации каде што нема вакви барања, до-
говори или протоколи, ревизорот треба да го 
поттикнува менаџментот на банката или оние 
кои се одговорни за управувањето да му ги со-
општуваат на супервизорот на банката на на-
времена основа прашањата коишто, според 
расудувањето на ревизорот, може да му би-
дат од итен интерес.7 Понатаму, дури и кога 
нема барање да направи така, ревизорот тре-
ба да размисли да му ги соопшти ваквите пра-
шања на банкарскиот супервизор кога менаџ-
ментот или оние кои се одговорни за управу-
вањето нема да го сторат тоа. Во вакви окол-
ности, ревизорот треба да разгледа дали за-
конот го штити ревизорот кога прави вакви ко-
муницирања. 

 
53. Следните се примери за видови на други пра-

шања коишто може да ги забележи ревизорот 
и коишто може да бараат итно дејствие од 
страна на банкарскиот супервизор: 

                                                                                    
финансиските извештаи коишто треба да бидат обело-
денети во финансиските извештаи; 

•  Ревизорските корекции, без разлика дали се евиденти-
рани од страна на ентитетот, коишто имаат или може 
да имаат, значаен ефект врз финансиските извештаи 
на ентитетот; 

•  Материјалните неизвесности поврзани со настани и ус-
лови коишто може да фрлат значајно сомневање на 
способноста на ентитетот да продолжи како континуи-
тет; 

•  Несогласувањата со менаџментот за прашања коишто, 
поединечно или збирно, може да бидат значајни за фи-
нансиските извештаи на ентитетот или ревизорскиот 
извештај. Овие комуницирања вклучуваат разгледува-
ња за тоа дали прашањето било, или не било, разре-
шено и значајноста на прашањето; 

•  Очекуваните модифицирања на ревизорскиот изве-
штај; 

•  Други прашања коишто налагаат внимание од страна 
на оние кои се одговорни за управувањето, како што се 
материјални слабости на интерната контрола, праша-
ња кои се однесуваат на интегритетот на менаџментот 
и измама во којашто е инволвиран менаџментот; и 

•  Сите други прашања договорени во условите на ангаж-
манот. 

 
7 Јасните барања во врска со комуницирањето на ревизори-
те со банкарските супервизори се веќе воспоставени во 
многу земји, било со закон, со супервизорско барање или со 
формален договор или протокол. Ова е од взаемен интерес 
и за ревизорите и за банкарските супервизори. Во земјите 
без вакви барања, банкарските супервизори и сметководс-
твените тела се охрабруваат да разгледуваат иницијативи 
или поддршка за соодветни мерки во овој поглед. 



•  Информации коишто укажуваат на неис-
полнување на едно од барањата за бан-
карска дозвола. 

•  Сериозен конфликт во рамките на телата 
за донесување на одлуки или неочекувано 
заминување на менаџер со клучна позици-
ја. 

•  Информации коишто може да укажат на 
материјално кршење на законите и пропи-
сите или основачките акти, статутот или 
правилниците на банката. 

•  Намерата на ревизорот да се повлече или 
заминувањето на ревизорот од канцела-
ријата. 

•  Материјални неповолни промени на ризи-
ците на деловното работење на банката и 
можно зголемување на ризиците. 

Исто така, во многу случаи екстерниот реви-
зор им ги соопштува овие прашања и на оние 
кои се одговорни за управувањето. 
 

54. Во извесен број на земји, екстерниот ревизор 
спроведува одредени задачи или издава спе-
цијални извештаи во согласност со законите 
или по барање на банкарскиот супервизор за 
да му помогне на супервизорот во извршува-
њето на неговите супервизорски функции. 
Овие должности може да вклучат известува-
ње за тоа дали: 
•  Се почитуваат условите од дозволата; 
•  Се адекватни системите за одржување на 

сметководствената и другите евиденции и 
системите на интерна контрола; 

•  Е адекватна методата којашто ја користи 
банката за подготвување на извештаите 
за банкарскиот супервизор и дали се точ-
ни информациите вклучени во овие изве-
штаи, а коишто може да вклучуваат одре-
дени коефициенти на соодносот на средс-
твата спрема обврските и другите барања 
за претпазливост; 

•  Е адекватна организацијата врз основа на 
критериуми дадени од страна на суперви-
зорското тело; 

•  Се почитуваат законите и прописите; и 
•  Се следат соодветни сметководствени по-

литики. 
 

55. Банкарските супервизори и интерните и ек-
стерните ревизори соработуваат помеѓу себе 
за да ги направат нивните придонеси кон про-
цесот на супервизија поефикасни и поефе-
ктивни. Соработката ја оптимизира супервизи-
јата при што & овозможува на секоја странка 
да се концентрира на своите сопствени одго-
ворности. Во некои земји соработката може да 
биде заснована на периодични состаноци на 
супервизорот и екстерните и интерните реви-
зори. 

 
Дополнителни барања за екстерниот ревизор 
да придонесува за процесот на супервизија 
 
56. Барањето на супервизорот од екстерниот ре-

визор да му помага во одредени супервизор-
ски задачи треба да биде направено во кон-
текст на добро дефинирана рамка којашто е 
изложена во применлив закон или договорна 
согласност помеѓу банката и супервизорот. 
Овие барања може во некои случаи да бидат 
предмет на одделен ангажман. Во оваа ситуа-
ција, треба да бидат воспоставени следните 
критериуми. 

57. Прво, основната одговорност за обезбедува-
ње на комплетни и точни информации на бан-
карскиот супервизор мора да остане кај ме-
наџментот на банката. Улогата на екстерниот 
ревизор е да известува за тие информации 
или за примената на определени постапки. 
Како таков, ревизорот не презема никакви су-
первизорски одговорности, но, обезбедувајќи 
го овој извештај, му овозможува на супервизо-
рот да прави расудувања за банката на пое-
фективен начин. 

 
58. Второ, нормалниот однос помеѓу екстерниот 

ревизор и ревидираната банка треба да биде 
заштитен. Ако нема други законски барања 
или договорни согласности кои управуваат со 
работата на екстерниот ревизор, сите текови 
на информации помеѓу банкарскиот суперви-
зор и ревизорот типично се канализираат пре-
ку банката, освен во исклучителни околности. 
Оттука, банкарскиот супервизор ќе бара бан-
ката да го уреди добивањето на информации-
те коишто ги бара од ревизорот и ваквите ин-
формации ќе му бидат доставени на суперви-
зорот преку банката. Сите состаноци помеѓу 
екстерниот ревизор и банкарскиот супервизор, 
освен како што е укажано во точките 51 и 52  
погоре, ќе бидат посетени од страна на прет-
ставници на банката, а ќе биде потребно одо-
брение од банката пред ревизорот да му пре-
несе копии од комуникациите на менаџментот 
и други извештаи на супервизорот.8 

 
59. Трето, пред да склучи какви било аранжмани 

со банкарскиот супервизор, екстерниот реви-
зор треба да разгледа дали може да се јават 
какви било конфликти на интереси. Доколку е 
така, тие треба да бидат задоволително раз-
решени пред почетокот на работата, нормал-
но со добивање на претходно одобрение од 
менаџментот на банката за преземање на за-
дачата. 

 
60. Четврто, супервизорските барања мора да би-

дат конкрентни и јасно дефинирани во врска 
со информациите коишто се бараат. Ова зна-
чи дека супервизорот треба, колку што е мож-
но, да ги опише стандардите наспроти кои мо-
же да се мери успешноста на банката, така 
што ревизорот ќе може да извести за тоа дали 
истите се или не се постигнати. Ако, на при-
мер, се бараат информации за квалитетот на 
средствата на заемите, супервизорот мора да 
определи кои критериуми треба да се кори-
стат за класифицирање на заемите во соглас-
ност со категоријата на ризикот. На сличен на-
чин, секогаш кога е можно, мора да се постиг-
не одредено разбирање помеѓу банкарските 
супервизори и екстерните ревизори во врска 
со концептот на материјалноста. 

 
61. Петто, задачите коишто банкарскиот суперви-

зор бара да ги изврши екстерниот ревизор 
треба да бидат во рамките на компетентноста 
на ревизорот, како техничка, така и практична. 
Од ревизорот може, на пример, да се бара да 
го процени степенот на изложеноста на банка-
та на одреден заемопримател или земја. Ме-
ѓутоа, без јасно и конкретно упатство, ревизо-
рот нема да биде во состојба да процени дали 

                                                      
8 Многу банки му ги доставуваат копиите од комуникациите 
на екстерниот ревизор со менаџментот и другите специјал-
ни извештаи директно на банкарскиот супервизор. 



кои било конкретни изложености се прекумер-
ни. Покрај тоа, ревизиите се спроведуваат во 
интервали, а не континуирано, така што, на 
пример, не е разумно да се очекува екстерни-
от ревизор, покрај работата неопходна за 
спроведувањето на ревизијата, да спроведе и 
целосна оценка на интерната контрола или да 
ја набљудува усогласеноста на банката со си-
те супервизорски правила освен преку конти-
нуирана програма за работа во текот на опре-
делен временски период. 

 
62. Шесто, задачата на екстерниот ревизор за 

банкарскиот супервизор мора да има рацио-
нална основа. Ова значи дека, освен во спе-
цијални околности, задачата мора да биде 
комплементарна на редовната ревизорска ра-
бота и може да биде извршена поекономично 
или поекспедитивно отколку од страна на су-
первизорот, било поради специјализираните 
вештини на ревизорот или поради тоа што на 
тој начин се одбегнува дуплирањето. 

 
63. Конечно, треба да бидат заштитени извесни 

аспекти на доверливоста, особено доверливо-
ста на информациите коишто екстерниот ре-
визор ги добива преку професионалните одно-
си со другите ревизорски клиенти, а коишто не 
& се достапни на банката или јавноста. 

 
64. Начинот на којшто улогата на екстерниот ре-

визор може да биде проширена зависи од 
природата на националното супервизорско оп-
кружување. На пример, ако банкарскиот су-
первизор следи активен пристап, со зачестени 
и ригорозни инспекции, помошта која може да 
биде побарана од екстерниот ревизор нор-
мално ќе биде минимална. Ако, од друга стра-
на, постои историја на помалку директна су-
первизија, примарно заснована на анализа на 
информациите кои се известуваат обезбедени 
од страна на менаџментот на банката, за раз-
лика од инспекцијата, или ако супервизорски-
те ресурси се ограничени, супервизорот може 
да оствари корист од помошта којашто може 
да ја понуди екстерниот ревизор во обезбеду-
вањето на уверување за добиените информа-
ции. 

 
65. Меѓутоа, во моментов, многу земји практику-

ваат супервизорски пристап којшто содржи 
елементи и на инспекција и на анализа на ин-
формациите кои се известуваат. Како што 
банкарството се развива во својата комплекс-
ност, така инспекцијата се покажува како се 
поизискувачка во смисла на супервизорските 
ресурси. Оттука, многу супервизорски тела ко-
ишто практикуваат теренска инспекција се мо-
тивирани повеќе да се потпираат на информа-
циите кои се известуваат, како и да бараат по-
мош од екстерниот ревизор во оние подрачја 
за коишто вештините на ревизорот се особено 
соодветни. 

 
66. Кога банкарските супервизори претходно се 

потпираа единствено на нивната анализа на 
извештаите за претпазливост, тие утврдија 
дека извесен степен на испитување на лице 
место претставува пожелна заштита. Затоа, 
во тие земји, супервизорите се потпираат по-
веќе отколку порано на екстерните ревизори 
за да им помогнат по пат на извршување на 
конкрентни задачи (види точка 54). 

67. Во оние земји каде што контактите помеѓу ек-
стерните ревизори и банкарските супервизори 
се блиски веќе долг период, изградена е врска 
на взаемна доверба, а продолженото искуство 
на соработка му има овозможено на секој од 
нив да остварува корист од работата на други-
от. Искуството во тие земји укажува дека 
конфликтите на интереси коишто ревизорите 
може во принцип да ги согледаат како такви 
коишто ја спречуваат блиската соработка со 
супервизорите попримаат помало значење во 
практиката и не претставуваат пречка за пло-
ден дијалог. 

 
Потребата за континуиран дијалог помеѓу бан-
карските супервизори и сметководствената 
професија 
 
68. Доколку банкарските супервизори треба да 

извлекуваат корист од работата на екстерните 
ревизори на континуирана основа, супервизо-
рите треба да дискутираат за тековните по-
драчја на супервизорска грижа со сметководс-
твената професија како целина. Ова може да 
се постигне преку периодични дикусии на на-
ционално ниво помеѓу супервизорските тела и 
професионалните сметководствени тела. Ва-
квите дискусии треба да ги покријат подрачја-
та од взаемен интерес. При правењето на ин-
формирани расудувања, од значајна помош 
за ревизорите е тие да имаат колку што е 
можно појасно разбирање на познавањето и 
ставот на супервизорските тела за ваквите 
прашања. Во текот на ваквите дискусии, су-
первизорите исто така треба да имаат и мож-
ност да ги изразат своите гледишта за сметко-
водствените политики и ревизорските стан-
дарди воопшто, како и за конкретните реви-
зорски постапки поединечно. Ова помага во 
подобрувањето на општиот стандард на реви-
зијата на финансиските извештаи на банките. 
Се препорачува сопствените асоцијации на 
дејноста на банките да бидат инволвирани во 
дискусиите за овие теми, на пример, преку ра-
ководителот на функцијата на интерната ре-
визија, за да осигура дека гледиштата на сите 
странки ќе бидат земени предвид. 

 
69. Дискусиите помеѓу банкарските супервизори и 

професионалните сметководствени тела мо-
жат исто така корисно да ги вклучуваат и глав-
ните ревизорски прашања и тематските сме-
тководствени проблеми, како што се соодвет-
ните сметководствени техники за новоразвие-
ните инструменти, како и другите аспекти на 
финансиската иновација и секуратизација. 
Овие дискусии може да помогнат во усвојува-
њето на најсоодветните сметководствени по-
литики од страна на банките. 

 
70. Како банкарските супервизори, така и сметко-

водствената професија имаат интерес во по-
стигнувањето на еднообразност помеѓу банки-
те во нивната примена на соодветни сметко-
водствени политики. Банкарските супервизори 
се често во состојба да имаат убедително 
влијание врз банките во постигнување на ед-
нообразни политики поради нивната регула-
тивна моќ, додека екстерните ревизори се че-
сто во подобра позиција да ја набљудуваат 
или проверуваат фактичката примена на ва-
квите политики. Затоа, континуираниот дија-
лог помеѓу супервизорските агенции и профе-
сијата може значајно да придонесе во насока 
на хармонизирање на сметководствените 
стандарди за банките на национално ниво. 
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водствената евиденција и 
финансиските извештаи на 
малиот ентитет 

 

Додаток 2: Каде да се најдат разгле-
дувања на ревизијата на 
мал ентитет 

 

 
 
Соопштението за меѓународна ревизорска практи-
ка (СМРП) 1005, Посебните разгледувања во ре-
визијата на малите ентитети, треба да се чита 
во контекст на Предговорот на Меѓународните 
стандарди за контрола на квалитетот, ревизи-
ја, уверување и поврзани услуги, којшто ја опреде-
лува примената и важењето на СМРП.  
 
 
Во септември 2002 година, Одборот за меѓу-
народни стандарди за ревизија и уверување 
(ОМСРУ) се согласи дека ова Соопштение за 
меѓународна ревизорска практика (СМРП) 
треба да биде преработено за да ги земе 
предвид Меѓународните стандарди за реви-
зија (МСР) издадени помеѓу март 1999 година 
и март 2003 година, како и дека за МСР изда-
дени по март 2003 година, секогаш кога е по-
требно, разгледувањата во ревизијата на 
малите ентитети треба да бидат вклучени 
во текстот на тие МСР. 
 
Упатството содржано во ова СМРП ќе биде 
повлечено кога промените на поврзаните 
МСР ќе стапат во сила. 
 
Според тоа, читателите се предупредуваат 
дека, покрај упатството во ова СМРП, треба 
да се направи посочување и на посебните 
разгледувања во ревизијата на малите енти-
тети вклучени во МСР издадени по март 
2003 година. 
 
Вовед 
 
1. Меѓународните стандарди за ревизија (МСР) 

ги содржат основните принципи и главните по-
стапки заедно со поврзаното упатство коишто 

се применуваат во ревизијата на финансиски-
те извештаи на кој било ентитет, без оглед на 
неговата големина, неговата правна форма, 
сопственичката или менаџерската структура, 
или пак природата на неговите активности. 
ОМСРУ1 признава дека малите ентитети при-
чинуваат извесен број на посебни ревизорски 
разгледувања. Ова Соопштение за меѓуна-
родна ревизорска практика (СМРП) не воспо-
ставува какви било нови барања за ревизијата 
на малите ентитети; ниту пак воспоставува ка-
кви било изземања од барањата на МСР. Си-
те ревизии на малите ентитети треба да се 
спроведуваат во согласност со МСР. 

 
2. Целта на ова СМРП е да ги опише карактери-

стиките коишто воглавно се среќаваат кај ма-
лите ентитети и да укаже како тие може да 
влијаат врз примената на МСР. Ова СМРП 
вклучува: 
(а) Дискусија за карактеристиките на малите 

ентитети; и 

(б) Упатство за примената на МСР издадени 
до март 2003 година во ревизијата на ма-
лите ентитети. 

3. На сопственикот-менаџер на малиот ентитет 
често му е потребна помош во подготвување-
то на сметководствената евиденција и финан-
сиските извештаи. Делот 8 од Кодексот за 
етика на професионалните сметководите-
ли на МФС (Кодексот) ја покрива независно-
ста, а ревизорите кои го разгледуваат обезбе-
дувањето на други услуги на малите ентитети 
кои се ревизорски клиенти треба да се повика-
ат на Кодексот и нивните национални барања 
за независност. Додатокот на ова СМРП содр-
жи коментар за примената на МСР кога реви-
зорите исто така ја подготвуваат и сметко-
водствената евиденција и финансиските изве-
штаи на малите ентитети кои се ревизорски 
клиенти. 

 
4. При определувањето на природата и делокру-

гот на упатството дадено во ова СМРП, ОМС-
РУ настојуваше да обезбеди ниво на упатство 
кое ќе биде од општа применливост за сите 
ревизии на мали ентитети и кое ќе му помогне 
на ревизорот во користењето на професио-
налното расудување во врска со примената 
на МСР. Меѓутоа, не е дадено детално упат-
ство од процедурална природа, поради тоа 
што издавањето на вакво упатство може да го 
поткопа правилното користење на професио-
налното расудување во ревизијата. 

 
Карактеристиките на малите ентитети 
 
5. Ревизорот на ентитетот го прилагодува реви-

зорскиот пристап на околностите на ентитетот 
и ангажманот. Ревизијата на мал ентитет се 
разликува од ревизијата на голем ентитет по-
ради тоа што документацијата може да биде 
несофистицирана, а и ревизиите на малите 
ентитети вообичаено се помалку комплексни и 
може да се извршуваат користејќи помалку по-
мошници. 

                                                 
1 Оригиналното СМРП беше подготвено и издадено од 
страна на Комитетот за меѓународна ревизорска практика 
(КМРП). Стапувајќи во сила на 1 април 2002 година, КМРП 
беше заменет со Одборот за меѓународни стандарди за ре-
визија и уверување (ОМСРУ). 



6. Значењето на ,,мал ентитет“ во овој контекст 
ја зема предвид не само големината на енти-
тетот, туку и неговите типични квалитативни 
карактеристики. Квантитативните индикатори 
на големината на ентитетот може да вклучу-
ваат збирови од билансот на состојба, прихо-
ди и број на вработени, но ваквите индикатори 
не се дефинитивни. Поради тоа, не е можно 
да се даде адекватна дефиниција за мал ен-
титет само во квантитативни термини. 

 
7. За целите на ова СМРП, мал ентитет е кој би-

ло ентитет во којшто: 

(а) Постои концентрираност на сопственоста 
и менаџментот кај мал број на поединци 
(често еден поединец2); и  

(б) Може да се сретнат и една или повеќе од 
следните работи:  
(i) Малку извори на приход;  
(ii) Несофистицирано водење на кни-

гите; или 
(iii) Ограничени интерни контроли за-

едно со потенцијалот за заобико-
лување на контролите од страна 
на менаџментот.  

 
8. Квалитативните карактеристики опишани по-

горе не се исцрпни, тие не се исклучителни за 
малите ентитети и малите ентитети не мора 
неопходно да ги покажуваат сите од овие ка-
рактеристики. За целите на ова СМРП, малите 
ентитети вообичаено ги покажуваат каракте-
ристиките под (а) и една или повеќе од кара-
ктеристиките вклучени под (б). 

 
Концентрираност на сопственоста и менаџ-
ментот 
 
9. Малите деловни ентитети вообичаено имаат 

неколку сопственици; често постои инокосен 
сопственик. Сопственикот може да вработи 
менаџер кој ќе го води ентитетот, но, во пове-
ќето случаи, е директно инволвиран во воде-
њето на ентитетот на секојдневна основа. На 
сличен начин, во случајот на малите непро-
фитни организации и ентитети од јавниот се-
ктор, иако често постојат неколку поединци 
кои се задолжени со формална одговорност 
за ентитетот, сепак може да има неколку луѓе 
вклучени во управувањето на ентитетот на се-
којдневна основа. 

 
10. Ова СМРП го користи терминот ,,сопственик-

менаџер“ за да укаже на сопствениците на ен-
титетите кои се вклучени во управувањето на 
ентитетот на секојдневна основа. Кога сопс-
твениците не се инволвирани на секојдневна 
основа, терминот ,,сопственик-менаџер“ се ко-
ристи да се посочи и на сопствениците и на 
сите менаџери кои се вработени да го водат 
ентитетот. 

 
 
 

                                                 
2 Зборот ,,поединец‘‘ означува сопственост од страна на 
физичко лице, а не од страна на друг ентитет. Меѓутоа, да-
ден ентитет во сопственост на друго претпријатие може да 
се смета за ,,мал ентитет“ за целите на ова СМРП ако сопс-
твеникот ги покажува релевантните карактеристики. 

Неколку извори на приход 
 
11. Малите ентитети често имаат ограничен опсег 

на производи или услуги и работат на една 
или ограничен број на локации. Ваквите кара-
ктеристики може да направат на ревизорот да 
му биде полесно да го стекне, евидентира и 
одржува познавањето на ентитетот отколку 
што би бил случајот со поголем ентитет. При-
мената на широк опсег на ревизорски постап-
ки може да биде едноставна во ваквите окол-
ности. На пример, понекогаш може да бидат 
конструирани ефективни модели за предвиду-
вање коишто се користат во аналитичките по-
стапки. Аналитичките постапки може да обез-
бедат корисни докази, понекогаш намалувајќи 
ја потребата за други суштински постапки. По-
крај тоа, во многу мали ентитети, сметководс-
твените популации често се мали и се анали-
зираат лесно. 

 
Несофистицирано евидентирање 
 
12. Малите ентитети треба да водат достатна 

сметководствена евиденција за да се усогла-
сат со какви било релевантни законски или ре-
гулативни барања и да ги задоволат потреби-
те на ентитетот, вклучувајќи го и подготовува-
њето и ревизијата на финансиските извештаи. 
Поради тоа, сметководствениот систем треба 
да биде обликуван на таков начин што ќе 
обезбедува разумно уверување дека: 

(а) Сите трансакции и други сметководстве-
ни информации кои требало да бидат 
евидентирани се и фактички евидентира-
ни; 

(б) Средствата и обврските евидентирани во 
сметководствениот систем постојат и се 
евдентирани според точните износи; и 

(в) Измамата или грешката во обработката 
на сметководствените информации ќе би-
де откриена. 

13. Повеќето мали ентитети вработуваат неколку, 
доколку и воопшто вработуваат, вработени 
кои се ангажирани единствено во евидентира-
њето. Како последица на тоа, книговодствени-
те функции и сметководствената евиденција 
често се несофистицирани. Евидентирањето 
може да биде несофистицирано или слабо, 
што резултира во поголем ризик дека финан-
сиските извештаи може да бидат неточни или 
непотполни. Многу мали ентитети практикува-
ат да склучуваат договори и да го пренесува-
ат извршувањето на дел или целото нивно 
евидентирање на надворешни ентитети.   

 
14. За малите ентитети често е погодно да кори-

стат сметководствени софтверски пакети од 
познати марки, обликувани за користење на 
персонален компјутер. Многу од овие пакети 
се широко тестирани и признаени и може, ако 
се избрани и имплементирани со грижа, да 
обезбедат разумна основа за веродостоен и 
исплатлив сметководствен систем. 

 
Ограничени интерни контроли 
 
15. Големината и економските разгледувања на 

малите ентитети значат дека софистицирани 
интерни контроли често се ниту потребни, ни-
ту пожелни, а фактот дека има неколку врабо-
тени го ограничува степенот до којшто е из-



водлива поделбата на должностите. Меѓутоа, 
за клучните подрачја, дури и во многу мал ен-
титет, може да биде изводливо да се импле-
ментира извесен степен на поделба на долж-
ностите или друга форма на несофистицира-
ни, но ефективни контроли. Супервизорските 
контроли коишто на секојдневна основа ги из-
вршува сопственикот-менаџер може исто така 
да имаат значаен корисен ефект бидејќи сопс-
твеникот-менаџер има личен интерес да ги за-
штити средствата на ентитетот, да ја измери 
неговата успешност и да ги контролира него-
вите активности. 

 
16. Сопственикот-менаџер зазема доминантна по-

зиција во малиот ентитет. Директната контро-
ла на сопственикот-менаџер над сите одлуки, 
како и способноста лично да интервенира во 
кое било време за да обезбеди соодветен од-
говор на променливите околности, често се 
важни карактеристики на менаџментот на ма-
лите ентитети. Извршувањето на оваа контро-
ла може исто така да надомести за инаку сла-
бите постапки на интерна контрола. На при-
мер, во случаи каде што има ограничена по-
делба на должностите во подрачјето на наба-
вките и паричните исплати, интерната контро-
ла се подобрува кога сопственикот-менаџер 
лично ги потпишува сите налози за плаќање. 
Кога сопственикот менаџер не е вклучен, по-
стои поголем ризик дека може да настане из-
мама или грешка од страна на вработените и 
истата да не биде откриена. 

 
17. Иако недостатокот на софистицираност на ин-

терните контроли, сам од себе, не укажува на 
висок ризик од измама или грешка, сепак до-
минантната позиција на сопственикот-мена-
џер може да биде злоупотребена: заобиколу-
вањето на контролите од страна на менаџмен-
тот може да има значаен негативен ефект врз 
контролното опкружување во секој ентитет, 
доведувајќи до зголемен ризик од измама на 
менаџментот или материјално погрешно при-
кажување во финансиските извештаи. На при-
мер, сопственикот-менаџер може да го насочи 
персоналот да направи исплати кои тие инаку 
не би ги направиле во отсуство на поткрепу-
вачка документација. 

 
18. Влијанието на сопственикот-менаџер и потен-

цијалот за заобиколување на интерните кон-
троли од страна на менаџментот врз ревизија-
та во голем степен зависи од интегритетот, 
ставовите и мотивите на сопственикот-мена-
џер. Како и во која било друга ревизија, така и 
ревизорот на малиот ентитет применува про-
фесионален скептицизам.  Ревизорот ниту 
претпоставува дека сопственикот-менаџерот е 
нечесен, ниту пак претпоставува неоспорлива 
чесност. Ова е важен фактор којшто ревизо-
рот треба да го разгледа кога го проценува ре-
визорскиот ризик, ја планира природата и обе-
мот на ревизорската работа, ги вреднува ре-
визорските докази и ја проценува веродостој-
носта на изјвите на менаџментот. 

 
Коментар за примената на Меѓународните 
стандарди за ревизија 
 
19. Коментарот којшто следува обезбедува упат-

ство за примената на МСР во ревизијата на 
мал ентитет. Ова упатство е додаток на, а не 
замена за, упатството содржано во релевант-
ните МСР и води сметка за посебните разгле-
дувања релевантни за ревизијата на малите 

ентитети. За конкретните барања на МСР, ре-
визорот треба да се повика на соодветниот 
МСР. Кога даден МСР, во принцип, е примен-
лив на ревизијата на финансиските извештаи 
на малите ентитети и не постојат посебни 
разгледувања применливи на ревизијата на 
мал ентитет, не е дадено упатство во врска со 
тој МСР. 

 
МСР 210: Услови на ревизорски ангажмани 
 
20. Во многу случаи, сопствениците-менаџерите 

на малите ентитети не се целосно свесни за 
нивните сопствени одговорнсти или за оние 
на нивните ревизори. Поконкретно, сопствени-
ците-менаџерите може да не сфаќаат дека 
финансиските извештаи се нивна одговор-
ност, особено во случаи каде што сопствени-
кот-менаџерот користел надворешни извори 
за подготовка на финансиските извештаи. 

 
21. Една од целите на писмото за ангажман е јас-

но да се соопштат соодветните одговорности 
на сопственикот-менаџер и ревизорот. Дода-
токот на МСР 210 дава пример на писмо за 
ревизорски ангажман. 

 
22. Точка 7 од МСР 210 наведува дека во писмото 

за ангажманот ревизорот може да сака да го 
вклучи своето очекување за добивање на пи-
шана потврда којашто се однесува на изјавите 
дадени во врска со ревизијата. МСР 580, Изја-
ви на менаџментот, бара ревизорот да при-
бави докази дека менаџментот ја потврдува 
својата одговорност за објективното презенти-
рање на финансиските извештаи во соглас-
ност со релевантната рамка за финансиско 
изврстување и дека ги има одобрено финан-
сиските извештаи. Другите МСР бараат извес-
ни конкретни изјави. Ревизорот може да раз-
мисли во писмото за ангажманот да вклучи 
укажување на предвидените прашања за кои-
што ќе бидат добиени изјави на менаџментот. 
Ова му обезбедува можност на ревизорот да 
дискутира со сопственикот-менаџер на поче-
токот на ангажманот за причините за добива-
њето на ваквите изјави и потенцијалното вли-
јание врз ревизорскиот извештај во случај да 
не бидат добиени ваквите изјави, што може да 
помогне да се одбегне јавување на проблем 
кога ревизијата ќе се приближува кон завршу-
вањето. Исто така, на ревизорот ќе му помог-
не да ги разгледа импликациите врз ревизија-
та и известувањето доколку сопственикот-ме-
наџер не може да ги даде или одбива да ги 
даде потребните изјави. 

 
23. Во некои случаи ревизорот може да утврди 

дека нема да биде можно да се прибават до-
статни докази за формирање на мислење за 
финансиските извештаи поради слабостите 
коишто може да произлезат од карактеристи-
ките на малиот ентитет. Во овие околности, а 
каде што е дозволено со релевантната јурист-
дикција, ревизорот може да одлучи да не го 
прифати ангажманот или да се повлече од ан-
гажманот по прифаќањето. Алтернативно, ре-
визорот може да одлучи да продолжи со ан-
гажманот, но да изрази мислење со резерва 
или воздржување од мислење. Ревизорот ја 
почитува точката 41 од МСР 700, Ревизорски-
от извештај за финансиските извештаи, ко-
јашто наведува дека ревизорот вообичаено 
нема да прифати ревизорски ангажман во кој-
што условите на ангажманот се такви што ре-
визорот верува дека постои потреба од изра-
зување на воздржување од мислење. 



МСР 220: Контрола на квалитет за ревизорска 
работа3 
 
24.  Примарната цел на контролата на квалитетот 

е да обезбеди уверување дека ревизиите се 
спроведуваат во согласност со општоприфа-
тените ревизорски стандарди. Ревизорот на 
мал ентитет треба да ја има на ум оваа цел 
кога ја определува природата, временскиот 
распоред и обемот на политиките и постапки-
те соодветни за околностите. 

 
25. Точка 5 на МСР 220 наведува: ,,Природата, 

временскиот распоред и обемот на политики-
те и постапките за контрола на квалитет на 
ревизорската фирмата зависат од извесен 
број на фактори како што се големината и 
природата на практиката...‘‘. Многу ревизии на 
мали ентитети се преземаат од страна на ма-
ли ревизорски фирми. Ваквите фирми, кога ги 
определуваат соодветните политики и постап-
ки, ги разгледуваат подрачјата наведени во 
точката 6 од МСР 220 коишто се: 

(а) Професионални барања; 
(б) Вештини и компетентност; 

(в) Назначување; 
(г) Делегирање; 

(д) Консултирање;: 

(е) Прифаќање и задржување на клиенти; и 
(ж) Надгледување: 

26. Со можно исклучување на ,,назначувањето“ и 
,,делегирањето“ (кои може да не бидат реле-
вантни за самостојните практичари без по-
мошници), сите овие вообичаено ќе се одра-
зат во аранжманите воспоставени од страна 
на фирмите кои ревидираат мали ентитети. 

 
27. Барањата на МСР 220 во врска со контролата 

на квалитетот на поединечните ревизии се 
воглавно релевантни за ангажманите каде 
што дел од работата се делегира на еден или 
повеќе помошници. Многу ревизии на мали 
ентитети целосно ги спроведува партнерот на 
ревизорскиот ангажман (којшто може да биде 
самостоен практичар). Во вакви ситуации, не 
се јавуваат прашањата за насочување и над-
зор на помошниците и проверка на нивната 
работа бидејќи партнерот на ревизорскиот ан-
гажман, којшто лично ги има спроведено сите 
значајни аспекти од работата, е свесен за си-
те материјални прашања. 

 
28. Без оглед на тоа, партнерот на ревизорскиот 

ангажман (или самостојниот практичар) треба 
да биде задоволен дека ревизијата е изврше-
на во согласност со МСР. Развивањето или 
добивањето на погодно обликуван образец на 
контролна листа за комплетирање на ревизи-
јата може да обезбеди корисна алатка за те-
стирање на комплетноста и адекватноста на 

                                                 
3 МСР 220 (ревидиран), ‘‘Контрола на квалитет за ревизии 
на историски финансиски информации‘‘ издаден во февруа-
ри 2004 година, содржи специјални разгледувања при реви-
зијата на мали ентитети и стапува во сила за ревизии на 
финансиски информации за периодите кои почнуваат на 
или по 15 јуни, 2005 година. Точките 24-28 од ова СМРП ќе 
бидат повлечени кога МСР 220 (ревидиран) ќе стапи во си-
ла. 

процесот којшто се следи во ревизијата. Фор-
мирањето на објективно гледиште за соодвет-
носта на расудувањата направени во текот на 
ревизијата може да претставува практичен 
проблем кога истиот поединец исто така ја из-
вршува и целата ревизија. Кога се инволвира-
ни особено комплексни или невообичаени 
прашања, а ревизијата ја извршува самостоен 
практичар, може да биде пожелно да се кон-
султираат други ревизори со погодно искуство 
или пак ревизорското професионално тело, на 
доверлива основа. 

 
МСР 230: Документација 
 
29. Ревизорот може да има продлабочено разби-

рање на ентитетот и неговото деловно рабо-
тење, поради блиските односи помеѓу ревизо-
рот и сопственикот-менаџер, големината на 
ентитетот којшто се ревидира или големината 
на ревизорскиот тим и ревизорската фирма. 
Сепак, тоа разбирање не ја елиминира потре-
бата ревизорот да води адекватни работни 
документи. Работните документи помагаат во 
планирањето, извршувањето, надзорот и про-
верката на ревизијата и ги евидентираат дока-
зите кои се добиени за поткрепување на реви-
зорското мислење. 

 
30. Дисциплината наметната со барањето да се 

евидентира размислувањето и заклучоците за 
значајните прашања коишто бараат користе-
ње на расудување често може, во практиката, 
да ја зголеми јасноста на разбирањето на 
отворените прашања од страна на ревизорот 
и да го подобри квалитетот на заклучоците. 
Ова важи за сите ревизии, дури и во случајот 
на самостоен практичар без помошници. 

 
31. Различни техники може да се користат за до-

кументирање на сметководствениот систем и 
системот на интерна контрола на ентитетот, 
во зависност од нивната комплексност. Меѓу-
тоа, користењето на дијаграми на текови или 
наративни описи на системот често се најефи-
касни техники во малите ентитети. Овие може 
да се чуваат како постојани информации и се 
проверуваат и ажурираат како што е потребно 
во наредните години. 

 
32. Точката 11 од МСР 230 дава примери за содр-

жина на работните документи. Овие примери 
не се наменети да бидат користени како кон-
тролна листа на прашањата кои треба да би-
дат вклучени во сите случаи. Ревизорот на 
мал ентитет користи расудување при опреде-
лувањето на содржината на работните доку-
менти во секој поодделен случај. 

 
33. И покрај тоа, ревизорот на голем или мал ен-

титет, треба да ги евидентира во работните 
документи: 
(а) Планирањето на ревизијата; 
(б) Ревизорската програма во којашто се 

определува природата, временскиот рас-
поред и обемот на извршените ревизор-
ски постапки; 

(в) Резултатите на овие постапки; и 
(г) Заклучоците извлечени од прибавените 

ревизорски докази заедно со размислува-
њето и заклучоците за сите значајни пра-
шања кои бараат користење на расудува-
ње. 



МСР 240: Одговорноста на ревизорот да ја зе-
ме предвид измамата во ревизијата на финан-
сиските извештаи  
 
34.-38.  МСР 240 издаден во февруари 2004 годи-

на содржи специјални разгледувања кај 
ревизијата на мали ентитети и стапува во 
сила за ревизии на финансиски извештаи 
за периодите кои почнуваат на или по 15 
декември 2004 година. Точките 34-38 од 
ова СМРП беа повлечени кога стапи во 
сила МСР 240. 

 
МСР 250: Разгледување на законите и прописи-
те во ревизијата на финансиските извештаи 
 
39. МСР 250 бара ревизорот да стекне општо 

разбирање за законската и регулативната 
рамка на којашто подлежи ентитетот. По-
крај тие закони и прописи што директно се 
однесуваат на подготовувањето на фи-
нансиските извештаи, може исто така да 
има и закони и прописи кои даваат закон-
ска рамка за водењето на ентитетот и кои 
се централни за способноста на ентитетот 
да го спроведува своето деловно работе-
ње. Бидејќи повеќето мали ентитети има-
ат некомпликувани активности, законското 
и регулативното опкружување на кое се 
подложни е помалку компликувано откол-
ку опкружувањето во кое работат поголе-
мите и подиверзификуваните ентитети. 

 
40. Откако ревизорот на малиот ентитет ќе ги 

идентификува сите релевантни закони и 
прописи својствени за дејноста, овие ин-
формации се евидентираат како постојани 
информации како дел од познавањето на 
ентитетот и се проверуваат и ажурираат 
во последователните години. 

 
МСР 260: Комуницирање за ревизорски праша-
ња со оние кои се одговорни за управувањето 
 
41. Точката 5 од МСР 260 бара ревизорот да 

ги определи релевантните лица кои се од-
говорни за управувањето и со коишто тре-
ба да комуницира за ревизорските праша-
ња од интерес за управувањето. Управу-
вачката структура кај малиот ентитет мо-
же да не биде добро дефинирана, или пак 
оние кои се одговорни за управувањето 
на малиот ентитет може да бидат истите 
поединци како и оние кои се одговорни за 
раководењето на ентитетот. Исто така, 
таа може да вклучува сопружници или 
други роднини, кои може да не бидат 
вклучени во надзорот или контролата на 
ентитетот на секојдневна основа. Ревизо-
рот треба да определи на кого му се дове-
рени надзорот, контролата и насочување-
то на малиот ентитет.  

 
МСР 300: Планирање на ревизија на финанси-
ски извештаи 
 
42.-43. МСР 300 издаден во јуни 2004 година со-

држи специјални разгледувања кај ревизи-
јата на мали ентитети и стапува во сила 
за ревизии на финансиски извештаи за 
периодите кои почнуваат на или по 15 де-
кември 2004 година. Точките 42 и 43 од 
ова СМРП беа повлечени кога стапи во 
сила МСР 300. 

МСР 315: Разбирање за ентитетот и неговото 
опкружување и проценка на ризиците од 

 материјално погрешно прикажување 
  
44.-46. МСР 315 издаден во октомври 2003 годи-

на содржи специјални разгледувања кај 
ревизијата на мали ентитети и стапува во 
сила за ревизии на финансиски извештаи 
за периодите кои почнуваат на или по 15 
декември 2004 година. Точките 44-46 од 
ова СМРП беа повлечени кога стапи во 
сила МСР 315. 

 
МСР 320: Материјалност во ревизијата 
 
47. Материјалноста се дефинира во Рамката 

за подготвување и презентирање на фи-
нансиските извештаи на Одборот за ме-
ѓународни сметководствени стандарди на 
следниот начин: ,,Информациите се мате-
ријални доколку нивното испуштање или 
погрешно прикажување може да влијае 
врз економските одлуки на корисниците 
направени врз основа на финансиските 
извештаи. Материјалноста зависи од голе-
мината на ставката или грешката проце-
нета во конкретните околности на нејзино-
то испуштање или погрешно прикажува-
ње. Според тоа, материјалноста, пред сé, 
обезбедува праг или точка на пресек, а не 
примарна квалитативна карактеристика 
која информациите мора да ја поседуваат 
за да бидат корисни‘‘.  

 
Фаза на планирање 
 
48. За целите на планирањето на ревизијата, 

вообичаено е потребно да се процени ма-
теријалноста од квалитативна и квантита-
тивна перспектива. Една цел на ова пре-
лиминарно расудување за материјалноста 
е да се фокусира вниманието на ревизо-
рот на позначајните ставки во финанси-
ските извештаи додека се определува ре-
визорската стратегија. Ако нема авторита-
тивни изјави за тоа како се проценува ма-
теријалноста во квантитативни термини, 
ревизорот треба во секој случај да кори-
сти професионално расудување од аспект 
на околностите. Еден пристап кон процен-
ката на квантитативната материјалност е 
да користи процент од клучните бројки во 
финансиските извештаи како на пример 
една од следните: 

•  Добивка или загуба пред оданочување 
(корегирана, доколку е соодветно, за ефе-
ктот на какви било невообичаени нивоа на 
ставки на издатоци, како на пример надо-
местокот на сопственикот-менаџер). 

•  Приходи. 

•  Збир на билансот на состојба. 
 

49. Често во случајот на малите ентитети, на-
црт финансиските извештаи не му се до-
стапни на ревизорот при почнувањето на 
ревизијата. Во овој случај, ревизорот тре-
ба да ги користи најдобрите информации 
достапни во моментот. Може да се кори-
сти бруто билансот за тековната година, 
доколку е достапен. Често може полесно 
да се добие проценка на приходите за те-
ковниот период отколку на добивката (или 



загубата) или на збирот на билансот на 
состојба. Вообичаен пристап во прелими-
нарното расудување за материјалноста е 
да се пресмета материјалноста на реви-
дираните финансиски извештаи од прет-
ходната година изменета за познатите 
околности во врска со годината која е 
предмет на ревизијата. 

 
50. Проценката на материјалноста како про-

цент од резултатите пред оданочување 
може да биде несоодветна кога ентитетот 
е на или е блиску до прагот на рентабил-
носта бидејќи може да даде несоодветно 
ниско ниво на материјалноста, што ќе до-
веде до непотребно обемни ревизорски 
постапки. Во вакви случаи, ревизорот мо-
же да ја користи процентуалната метода, 
на пример, на приходите или збировите 
на билансот на состојба. Алтернативно, 
материјалноста може да биде проценета 
земајќи ги предвид проценетите нивоа на 
материјалноста во претходните години и 
нормалните нивоа на резултатите. Покрај 
разгледувањето на материјалноста на ни-
во на целосните финансиски извештаи, 
ревизорот ја разгледува материјалноста и 
во врска со салдата на поединечните сме-
тки, класите на трансакции и обелодену-
вањата. 

 
Проценка на материјалноста при вреднување на 
резултатите од ревизорските постапки 
 
51. Без оглед на тоа која основа се користи за 

проценка на материјалноста за целите на 
планирањето на ревизијата, ревизорот 
треба повторно да ја процени материјал-
носта кога ги вреднува резултатите од ре-
визорските постапки. Оваа повторна про-
ценка треба да ја земе предвид финална-
та верзија на нацрт финансиските изве-
штаи, вклучувајќи ги и сите договорени ко-
рекции и информации кои се добиени во 
текот на ревизијата. 

 
52. Иако материјалноста во фазата на изве-

стување се разгледува во квантитативни 
термини, сепак не постои јасен вредносен 
праг туку опсег на вредности во рамките 
на коишто ревизорот го користи расудува-
њето. За износите над горната граница на 
опсегот може да се претпостави дека се 
материјални, а за износите под долната 
граница може да се претпостави дека се 
нематеријални, иако и двете претпоста-
вките може да бидат побиени по пат на 
примена на квалитативни разгледувања. 

 
53. Покрај тоа, иако планирањето може да би-

де засновано на квантитативна проценка 
на материјалноста, сепак мислењето на 
ревизорот треба да го земе предвид не 
само износот, туку и квалитативната при-
рода на некорегираните погрешни прика-
жувања во рамките на финансиските изве-
штаи. 

 
МСР 330: Постапките на ревизорот како одго-
вор на проценетите ризици 
 
54.-65. МСР 330 издаден во октомври 2003 годи-

на, содржи разгледувања кај ревизијата 
на мали ентитети и стапува во сила за ре-

визии на финансиски извештаи за перио-
дите кои почнуваат на или по 15 декември 
2004 година. Точките 54-65 од ова СМРП 
беа повлечени кога стапи во сила МСР 
330. 

 
МСР 500: Ревизорски докази 
 
66.-70. МСР 500 издаден во октомври 2003 годи-

на, содржи разгледувања кај ревизијата 
на мали ентитети и стапува во сила за ре-
визии на финансиски извештаи за перио-
дите кои почнуваат на или по 15 декември 
2004 година. Точките 66-70 од ова СМРП 
беа повлечени кога стапи во сила МСР 
500. 

 
МСР 520: Аналитички постапки 
 
Аналитички постапки во планирањето на реви-
зијата 
 
71. Ревизорот применува аналитички постап-

ки во фазата на планирање на ревизијата. 
Природата и обемот на аналитичките по-
стапки во фазата на планирање на реви-
зијата на даден мал ентитет може да биде 
ограничена од навременоста на обрабо-
тката на трансакциите од страна на мали-
от ентитет и недостатокот на веродостојни 
финансиски информации во таа времен-
ска точка. Малите ентитети може да нема-
ат меѓупериодски или месечни финанси-
ски информации кои може да се користат 
во аналитичките постапки во фазата на 
планирање. Ревизорот може, како алтер-
натива, да спроведе кратка проверка на 
главната книга или друга таква сметко-
водствена евиденција која може да биде 
лесно достапна. Во многу случаи, може да 
не постојат документирани информации 
кои може да се користат за оваа цел, а ре-
визорот може да ги добие потребните ин-
формации преку дискусија со сопствени-
кот-менаџер. 

 
Аналитички постапки како суштински постапки 
 
72. Аналитичките постапки често може да би-

дат исплатливо средство за прибавување 
на доказите кои му се потребни на ревизо-
рот. Ревизорот ги проценува контролите 
над подготвувањето на информациите кои 
се користат при примената на аналитички-
те постапки. Кога ваквите контроли се 
ефективни, ревизорот ќе има поголема 
доверба во веродостојноста на информа-
циите и, оттука, во резултатите од анали-
тичките постапки. 

 
73. Понекогаш може да биде ефективен несо-

фистициран модел за предвидување. На 
пример, кога даден мал ентитет има вра-
ботено познат број на персонал по фиксни 
стапки на плати во текот на периодот, то-
гаш вообичаено ќе биде можно ревизорот 
да ги користи овие податоци за да ги про-
цени вкупните трошоци за плата за перио-
дот со висок степен на точност, така обез-
бедувајќи ревизорски докази за значајна 
ставка во финансиските извештаи и нама-
лувајќи ја потребата од извршување на 
тестови на детали на платите. Користење-
то на широко признаените трговски кое-



фициенти (како што се стапките на бруто 
добивка за различните видови на мало-
продажни ентитети) често може ефектив-
но да се користи кај аналитичките постап-
ки за да се обезбедат докази за поткрепу-
вање на разумноста на евидентираните 
ставки. Обемот на аналитичките постапки 
во ревизијата на малиот ентитет може да 
биде ограничен поради недостапноста на 
информациите на кои се засновани анали-
тичките постапки. 

74. Аналитичките постапки за предвидување 
често може да бидат ефективно средство 
за тестирање на комплетноста, под услов 
резултатите да може да бидат предвиде-
ни со разумен степен на прецизност и до-
верба. Отстапувањата од очекуваните ре-
зултати може да укажат на можни испу-
штања кои не биле откриени со другите 
суштински тестови. 

 
75. Сепак, различните видови на аналитички 

постапки обезбедуваат различни нивоа на 
уверување. Аналитичките постапки кои 
вклучуваат, на пример, предвидување на 
вкупниот приход од изнајмување на згра-
да поделена во станови, земајќи ги пред-
вид цените на изнајмувањето, бројот на 
становите и стапките на испразнети ста-
нови, може да биде многу убедителен из-
вор на докази и може да ја елиминира по-
требата од понатамошно верификување 
преку тестови на детали. Наспроти тоа, 
пресметувањето и споредувањето на 
стапките на бруто добивка како средство 
за потврдување на податокот за приходи-
те може да бидат помалку убедителен из-
вор на докази, но може да обезбеди ко-
рисно поткрепување доколку се користи 
во комбинација со други ревизорски по-
стапки. 

 
Аналитички постапки како дел од сеопштата 
проверка 
 
76. Аналитичките постапки кои обично се из-

вршуваат во оваа фаза на ревизијата се 
многу слични со оние кои се користат во 
фазата на планирање на ревизијата. Тие 
го вклучуваат следното: 

•  Споредување на финансиските извештаи 
за тековната година со оние од претход-
ните години. 

•  Споредување на финансиските извештаи 
со какви било буџети, прогнози или очеку-
вања на менаџментот. 

•  Проверка на трендовите кај кои било зна-
чајни коефициенти во финансиските изве-
штаи. 

•  Разгледување дали финансиските изве-
штаи адекватно ги одразуваат сите про-
мени во ентитетот за кои е свесен ревизо-
рот. 

•  Распрашување за необјаснетите или нео-
чекуваните карактеристики на финанси-
ските извештаи. 

 
МСР 530: Методата на примерок во ревизијата 
и други начини на тестирање 
 
77. Постојат различни методи за избирање на 

ставки за тестирање, а изборот на ревизо-

рот на соодветната метода ќе биде воден 
од разгледувањето на ефективноста и 
ефикасноста. Средствата кои му се распо-
ложливи на ревизорот се: 

•  Избирање на сите ставки (100% испитува-
ње); 

•  Избирање на одредени ставки; или 

•  Метода на примерок во ревизијата. 
 

78. Малите популации кои вообичаено се сре-
ќаваат кај малите ентитети може да го на-
прават изводливо тестирањето на: 

(а) 100% од популацијата; или 
(б) 100% од некој дел на популацијата, 

на пример, сите ставки над даден из-
нос, применувајќи аналитички постап-
ки на салдото на популацијата, до-
колку е материјално. 

 
79. Кога горенаведените методи на прибаву-

вање на ревизорски докази нема да бидат 
усвоени, ревизорот го разгледува користе-
њето на постапки кои вклучуваат метода 
на примерок во ревизијата. Кога ревизо-
рот ќе одлучи да користи метода на при-
мерок во ревизијата, важат истите основ-
ни принципи и во големите и во малите 
ентитети. Ревизорот ги избира ставките на 
примерокот на таков начин што ќе може 
да се очекува примерокот да биде репре-
зентативен за популацијата. 

 
МСР 545: Ревизија на мерења и обелоденува-
ња според објективна вредност  
 
80. Во согласност со точката 4 од МСР 545, 

менаџментот е одговорен за правењето 
на мерењата и обелоденувањата според 
објективната вредност вклучени во фи-
нансиските извештаи. Исто така, менаџ-
ментот е одговорен и за воспоставување 
на процес за сметководство и финансиско 
известување за определување на мере-
њата и обелоденувањата според објектив-
ната вредност, избирање на соодветни 
методи за проценка, идентификување и 
соодветно поткрепување на сите значајни 
претпоставки кои се користени, подготву-
вање на проценка и обезбедување дека 
презентирањето и обелоденувањето на 
мерењата според објективната вредност 
се во согласност со идентификуваната 
рамка за финансиско известување на ен-
титетот. 

 
81. Во согласност со точката 11 од МСР 545, 

во некои случаи, мерењето според обје-
ктивната вредност, а оттука и процесот 
воспоставен од страна на менаџментот за 
определување на објективната вредност 
може да биде едноставен и веродостоен. 
На пример, менаџментот може да биде во 
состојба да се повика на објавени ценовни 
котации за да ја определи објективната 
вредност за пазарните хартии од вред-
ност кои ги чува ентитетот. Меѓутоа, некои 
мерења според објективната вредност се 
неминовно посложени од други и вклучу-
ваат неизвесност за случувањето на идни-
те настани или нивниот исход, па оттука 
треба да бидат направени претпоставки 



коишто може да вклучат користење на 
расудување како дел од процесот на ме-
рењето.  

 
82. Сопственикот-менаџер на малиот ентитет 

може да ја нема експертизата и искуство-
то потребно за исполнување на одговор-
ностите посочени во точката 80 за мере-
њата според објективната вредност освен 
оние кои се засновани на објавените це-
новни котации. Ревизорот признава дека 
користењето на експерт, како што е неза-
висен проценител, може да претставува 
значаен трошок за малиот ентитет. Меѓу-
тоа, доколку се смета за неопходно во да-
дените околности, ревизорот треба да му 
препорача на сопственикот-менаџер кори-
стење на експерт. 

 
83. Било каква помош обезбедена од ревизо-

рот може да создаде закани по независно-
ста на ревизорот. Ревизорот треба да се 
повика на точките 8.171 до 8.176 од Коде-
ксот за упатство во врска со услугите за 
вреднување кои може да предизвикаат за-
кана и потенцијалните заштити кои може 
да бидат разгледани. 

 
84. Точката 63 од МСР 545 бара ревизорот да 

добие пишани изјави од менаџментот во 
врска со разумноста на значајните претпо-
ставки, вклучувајќи и дали тие соодветно 
ја одразуваат намерата и способноста на 
менаџментот да спроведе одредени теко-
ви на дејствија во име на ентитетот кога е 
релевантно за мерењата и обелоденува-
њата според објективната вредност. По-
ради причините истакнати во точката 82, 
сопственикот-менаџер може да биде на 
мислење дека не е можно да ги обезбеди 
бараните изјави. Одговорноста за праве-
њето на мерењата и обелоденувањата 
според објективната вредност вклучени во 
финансиските извештаи лежи кај сопстве-
никот-менаџер. Ако сопственикот-менаџер 
одбие да ги обезбеди бараните изјави, тоа 
ќе сочинува ограничување на делокругот 
и ревизорот ќе изрази мислење со резер-
ва или воздржување од мислење. 

 
МСР 550: Поврзани странки 
 
85. Помеѓу малиот ентитет и сопственикот-

менаџер или помеѓу малиот ентитет и ен-
титетите поврзани со сопственикот-мена-
џер често се склучуваат значајни трансак-
ции. Малите ентитети ретко имаат софи-
стицирани политики и кодекси за однесу-
вање за трансакциите со поврзани стран-
ки. Навистина, трансакциите со поврзани 
странки се редовна карактеристика на 
многу ентитети кои се во сопственост и се 
управувани од страна на поединец или од 
страна на семејство. Понатаму, сопстве-
никот-менаџер може целосно да не ја раз-
бира дефиницијата на поврзана странка, 
особено кога релевантните смеководстве-
ни стандарди извесни односи ги сметаат 
за поврзани, а други не. Обезбедувањето 
на изјавите на менаџментот во врска со 
потполноста на обелоденувањето може 
да вклучи некое објаснување од страна на 
ревизорот за техничката дефиниција на 
поврзаната странка. 

86. Ревизорот на малиот ентитет вообичаено 
извршува суштински постапки на иденти-
фикувањето на поврзаните странки и 
трансакциите со поврзаните странки. Ме-
ѓутоа, ако ревизорот го процени ризикот 
од необелоденети трансакции со поврза-
ни странки како низок, ваквите суштински 
постапки не мора да бидат обемни. Реви-
зорот често дејствува како ревизор на 
други ентитети поврзани со малиот енти-
тет, што може да помогне во идентифику-
вањето на поврзаните странки. 

 
87. Продлабоченото познавање на малиот ен-

титет од страна на ревизорот може да би-
де од помош во идентификувањето на по-
врзаните странки, кои во многу случаи, ќе 
бидат со ентитети контролирани од стра-
на на сопственикот-менаџер. Ова позна-
вање може исто така да му помогне на ре-
визорот да процени дали можеби се слу-
чиле трансакции со поврзани странки кои 
не биле признаени во сметководствената 
евиденција на ентитетот. 

 
МСР 560: Последователни настани 
 
Последователни настани помеѓу крајот на пери-
одот и датумот на ревизорскиот извештај 
 
88. Не е вообичаено од малите ентитети да 

се бара да известуваат набргу по нивниот 
крај на периодот. Често се случува повеќе 
време да помине помеѓу крајот на перио-
дот и одобрувањето или потпишувањето 
на финансиските извештаи од страна на 
сопственикот-менаџер во случајот на ма-
лите ентитети, отколку во случајот на го-
лемите ентитети. Периодот кој треба да 
биде покриен со постапките за последова-
телните настани на ревизорот затоа често 
е подолг во ревизијата на малиот ентитет, 
дозволувајќи поголема можност за случу-
вањето на последователни настани кои 
може да влијаат врз финансиските изве-
штаи. МСР 560 бара ревизорот да изврши 
постапки со кои ќе го покрие целиот пери-
од од крајот на периодот до датумот на 
ревизорскиот извештај. 

89. Постапките за последователните настани 
кои ги извршува ревизорот на малиот ен-
титет ќе зависат од информациите кои се 
достапни и, поконкретно, степенот до кој-
што е оформена сметководствената еви-
денција од крајот на периодот. Кога сме-
тководствената евиденција не е ажурира-
на, а извештаите од состаноците на дире-
кторите не се подготвени, релевантните 
постапки може да бидат во форма на рас-
прашување на сопственикот-менаџер, 
евидентирајќи ги одговорите на сопстве-
никот-менаџер и инспекција на банкарски-
те извештаи. Точката 5 од МСР 560 дава 
примери на некои прашања кои може да 
биде соодветно ревизорот да ги разгледа 
во текот на овие распрашувања. 

 
90. Ревизорот може, во зависност од околно-

стите, да размисли дека писмото со изјави 
треба да ги покрие последователните на-
стани. Писмото со изјави вообичаено е со 
истиот датум како и ревизорскиот изве-
штај, така што го покрива целиот период 
од крајот на периодот. 



91. Упатството за постапките на ревизорот во 
врска со последователните настани (до-
колку воопшто постојат) во периодот по-
меѓу одобрувањето на финансиските из-
вештаи и датумот на ревизорскиот изве-
штај е дадено во упатството обезбедено 
во ова СМРП за МСР 700, Ревизорскиот 
извештај за финансиските извештаи.  

 
Последователни настани помеѓу датумот на 
ревизорскиот извештај и издавањето на финан-
сиските извештаи 
 
92. Кога, како во многу мали ентитети, соста-

нокот на кој се одобруваат или потпишу-
ваат финансиските извештаи непосредно 
е проследен со годишното општо собра-
ние, интервалот помеѓу двата не бара ка-
кви било одделни разгледувања од стра-
на на ревизорот поради тоа што е многу 
краток. 

 
93. Ако ревизорот стане свесен за факт кој 

материјално влијае врз финансиските из-
вештаи, ревизорот треба да разгледа да-
ли финансиските извештаи бараат измени 
и дополнувања, да дискутира за праша-
њето со менаџментот и да преземе дејс-
твие кое е соодветно во околностите. 

 
МСР 570: Континуитет 
 
94. Големината на ентитетот влијае врз него-

вата способност да ги издржи неповолни-
те услови. Малите ентитети може брзо да 
одговараат за да ги искористат можности-
те, но може да имаат недостаток од ре-
зерви за опстојување на работењето. 

 
95. МСР 570 бара ревизорот да разгледа да-

ли има какви било настани или услови кои 
може да наметнат значајно сомневање во 
способноста на ентитетот да продолжи ка-
ко континуитет. Условите кои се особено 
важни за малиот ентитет го вклучуваат 
ризикот дека банките и другите заемода-
ватели може да престанат да го поддржу-
ваат ентитетот, можноста за губење на 
главниот добавувач, главниот купувач или 
клучниот вработен, како и можното губе-
ње на правото да работи под лиценцата, 
франшизата или друг правен договор. 

 
96. МСР 570 дава упатство за дополнителни-

те ревизорски постапки кои може да бидат 
релевантни кога се идентификувани на-
стани или услови кои може да наметнат 
значајно сомневање во способноста на 
ентитетот да продолжи како континуитет. 
Ваквите постапки може да вклучат про-
верка на документацијата како што се 
прогнозите на паричните текови и доби-
вката. Кај ревизијата на малиот ентитет, 
ревизорот обично не очекува да пронајде 
детални прогнози кои се релевантни за 
разгледувањето на континуитетот. Без ог-
лед на тоа, ревизорот треба да дискутира 
со сопственикот-менаџер за статусот на 
ентитетот во однос на континуитетот и, 
поконкретно, за финансирањето на енти-
тетот на среден и долг рок. Ревизорот 
треба да ги разгледа овие дискусии во 
светло на поткрепувачката документација 
и познавањето на ревизорот на деловното 

работење. Ревизорот треба да побара пи-
шана изјава од сопственикот-менаџер за 
идентификуваните прашања. 

 
97. Кога малиот ентитет е во голем степен 

финансиран со заем од сопственикот-ме-
наџер, може да биде важно овие финан-
сиски средства да не бидат повлечени. На 
пример, продолжувањето на малиот енти-
тет во финансиска потешкотија може да 
биде зависно од подредувањето од стра-
на на сопственикот-менаџер на неговиот 
заем на ентитетот во полза на банките 
или другите финансиски институции. Во 
вакви околности ревизорот треба да на-
прави инспекција на соодветните, доку-
ментарни докази на подредувањето на за-
емот на сопственикот-менаџер. Кога енти-
тетот е зависен од дополнителна поткре-
па од сопственикот-менаџер, ревизорот 
треба да ја разгледа способноста на сопс-
твеникот-менаџер да ги исполни обврски-
те од поткрепувачкиот аранжман. Покрај 
тоа, ревизорот може да побара пишана 
изјава којашто ја потврдува намерата или 
разбирањето на сопственикот-менаџер. 

 
МСР 580: Изјави на менаџментот 
 
98. Точката 6 од МСР 580 наведува дека, кога 

изјавите се однесуваат на прашања кои се 
материјални за финансиските извештаи, 
ревизорот треба да: 
(а) Бара поткрепувачки ревизорски дока-

зи од извори во или надвор од ентите-
тот; 

(б) Оцени дали изјавите дадени од стра-
на на менаџментот изгледаат разумни 
и конзистентни со другите прибавени 
ревизорски докази, вклучувајќи ги и 
другите изјави; и  

(в) Разгледа дали може да се очекува по-
единците кои ги даваат изјавите да 
бидат добро информирани за конкрет-
ните прашања. 

 
99. Точката 7 од МСР 580 наведува дека изја-

вите на менаџментот не може да бидат 
замена за други ревизорски докази за кои-
што ревизорот очекува да бидат располо-
живи. Доколку не може да се добијат ва-
кви ревизорски докази, тогаш тоа може да 
сочинува ограничување на делокругот на 
ревизијата и ревизорот треба да ги разг-
леда импликациите врз ревизорскиот из-
вештај. Сепак, во извесни случаи, изјава 
од менаџментот може да биде единстве-
ниот ревизорски доказ кој ревизорот може 
разумно да очекува да биде расположив. 

 
100. Во поглед на конкретните карактеристики 

на малите ентитети, ревизорот може да 
просуди дека е соодветно да добие пиша-
ни изјави од сопственикот-менаџер во од-
нос на комплетноста и точноста на сме-
тководствената евиденција и на финанси-
ските извештаи (на пример, дека сите при-
ходи се евидентирани). Ваквите изјави, 
сами по себе, не обезбедуваат достатни 
ревизорски докази. Ревизорот треба да ги 
процени изјавите заедно со резултатите 
од другите релевантни ревизорски постап-



ки, познавањето на деловното работење и 
на неговитот сопственик-менаџер од стра-
на на ревизорот и треба да разгледа да-
ли, во конкретните околности, ќе биде раз-
умно да се очекува да бидат расположиви 
други ревизорски докази. Можноста од не-
доразбирања помеѓу ревизорот и сопстве-
никот-менаџер се намалува кога усните 
изјави ќе бидат потврдени во пишана 
форма од страна на сопственикот-мена-
џер.  

 
101. Поради природата на малите ентитети, 

сопствениците-менаџери може да бидат 
на мислење дека не е можно да обезбе-
дат извесни конкретни изјави. Ова особе-
но може да биде случај за одредени изја-
ви во МСР 240, МСР 545 и МСР 570 (пови-
кајте се на точките 84, 96 и 97 од ова 
СМРП). Ревизорот се охрабрува да диску-
тира со сопственикот-менаџер за причини-
те за добивањето на ваквите изјави и по-
тенцијалното влијание врз ревизорскиот 
извештај доколку ваквите изјави не бидат 
добиени. Како што е забележано во точка-
та 22 од ова СМРП, може да биде корисно 
да се дискутира за овие изјави со менаџ-
ментот кога се договараат условите на ан-
гажманот. 

 
МСР 700: Ревизорскиот извештај за финанси-
ските извештаи4 
 
102. Целта на секоја ревизија за ревизорот е 

да прибави достатни соодветни ревизор-
ски докази за да биде во можност да изра-
зи мислење за финансиските извештаи. 
Во многу случаи ревизорот е во можност 
да изрази мислење без резерва за финан-
сиските извештаи на малите ентитети. 
Меѓутоа, може да постојат околности кои 
наметнуваат модифицирање на ревизор-
скиот извештај. 

 
Ограничувања на делокругот 
 
103. Кога ревизорот не е во можност да обли-

кува или спроведе постапки за да прибави 
достатни соодветни ревизорски докази во 
однос на комплетноста на сметководстве-
ната евиденција, тогаш тоа може да сочи-
нува ограничување на делокругот на реви-
зорската работа. Ограничувањето ќе до-
веде до изразување на резерва во мисле-
њето или, во околности каде што можните 
ефекти на ограничувањето се толку зна-
чајни што ревизорот не е во состојба да 
изрази мислење за финансиските изве-
штаи, воздржување од мислење. 

 
104. За оваа цел може да се користат следни-

те илустративни пасуси: 
Пример на пасуси за ревизорски изве-
штај со мислење со резерва кога 

                                                 
4 МСР 700 (ревидиран), ‘‘Извештајот на независниот реви-
зор за потполн комплет на финансиски извештаи со општа 
намена‘‘ и МСР 701, ‘‘Модификации на извештајот на неза-
висниот ревизор‘‘ беа издадени во декември 2004 година и 
стапуваат во сила за ревизорските извештаи кои се со да-
тум на или по 31 декември 2006 година. Точките 102-104 од 
ова СМРП ќе бидат повлечени кога МСР 700 (ревидиран) и 
МСР 701 ќе стапат во сила. 

комплетноста на сметководствена-
та евиденција не е поткрепена - огра-
ничување на делокругот кое не го 
спречува ревизорот да изрази мисле-
ње 
Евидентираните приходи од продажба 
на претпријатието вклучуваат Х денари 
во однос на продажби во готово. Немаше 
систем на контрола над ваквите про-
дажби на кој би можеле да се потпреме 
за целите на нашата ревизија и немаше 
задоволителни ревизорски постапки кои 
би можеле да ги извршиме за да добиеме 
разумно уверување дека сите продажби 
во готово биле правилно евидентирани. 
Според нашето мислење, со исклучок на 
ефектите на ваквите корекции, доколку 
воопшто постојат, коишто можеби ќе 
беа утврдени како потребни доколку 
бевме во состојба да се увериме во однос 
на комплетноста и точноста на сме-
тководствената евиденција во однос на 
приходите од продажба, финансиските 
извештаи даваат вистинска и објектив-
на слика на (или ,,ја презентираат обје-
ктивно, од сите материјални аспекти‘‘) 
финансиската состојба на претпријати-
ето заклучно со ... , како и резултатите 
од неговото работење и неговите па-
рични текови за годината којашто завр-
шува тогаш во согласност со ... (и се 
усогласени со ...). 
Пример на пасуси за ревизорски изве-
штај со воздржување од мислење кога 
комплетноста на сметководствена-
та евиденција не е поткрепена - огра-
ничување на делокругот кое е толку 
значајно што ревизорот не е во мож-
ност да изрази мислење 
Продажбите на претпријатието целос-
но се направени на парична основа. Не-
маше систем на контрола над ваквите 
продажби на кој би можеле да се потпре-
ме за целите на нашата ревизија и нема-
ше задоволителни ревизорски постапки 
кои би можеле да ги извршиме за да до-
биеме разумно уверување дека сите про-
дажби во готово биле правилно евиден-
тирани.  
Поради значајноста на прашањето за 
кое е дискутирано во претходниот па-
сус, ние не изразуваме мислење за фи-
нансиските извештаи. 

 
Датум и потпис на ревизорскиот извештај 
 
105. Ревизорот го датира извештајот заклучно 

со датумот на завршувањето на ревизија-
та. Овој датум не треба да биде порано од 
датумот на кој сопственикот-менаџер ги 
одобрува или потпишува финансиските 
извештаи. Одобрувањето може да биде 
во форма на изјава на менаџментот. Кај 
ревизијата на малите ентитети, од пра-
ктични причини, ревизорот може фактички 
да го потпише извештајот на датум подоц-
на од оној на кој сопственикот-менаџер ги 
одобрува или потпишува финансиските 
извештаи. Претходното планирање од 
страна на ревизорот, како и дискусиите со 
менаџментот за нивните постапки за фи-



нализирање на финансиските извештаи, 
често ќе го спречи настанувањето на оваа 
ситуација. Кога не може да се одбегне, по-
стои можност некој настан во текот на ме-
ѓупериодот материјално да влијае врз фи-
нансиските извештаи. Затоа, ревизорот 
презема соодветни чекори за да: 

(а) Стекне уверување дека, на тој подоцне-
жен датум, сопственикот-менаџер ќе ја 
има потврдено одговорноста за финанси-
ските извештаи или ставките кои се јаву-
ваат во истите; и 

(б) Осигури дека нивните постапки за про-
верка на последователните настани го 
покриваат периодот сé до тој датум. 

 
МСР 720: Други информации во документи кои-
што содржат ревидирани финансиски изве-
штаи 
 
106. Ревизорот ги чита другите информации за 

да идентификува материјални неконзи-
стентности со ревидираните финансиски 
извештаи. Примери на ,,други информа-
ции“ кои често се вклучени со финанси-
ските извештаи на малиот ентитет се де-
талниот извештај за приходите и расходи-
те, кој често се приложува со ревидирани-
те финансиски извештаи за даночни цели, 
како и извештајот на менаџментот. 

 
Додаток 1 

 
Коментар за примената на МСР кога ревизорот 
ја подготвува и сметководствената евиденција 
и финансиските извештаи на малиот ентитет  
 
Овој додаток е релевантен за ревизорите на кои 
им е законски и професионално дозволено да ја 
подготвуваат сметководствената евиденција и фи-
нансиските извештаи за нивните ревизорски кли-
енти кои се мали ентитети. Кога ја подготвува сме-
тководствената евиденција и финансиските изве-
штаи, ревизорот може да добие корисни инфор-
мации за ентитетот и за целите на неговиот сопс-
твеник-менаџер, стилот на менаџмент и филозо-
фијата. Исто така, ревизорот стекнува и продла-
бочено познавање на ентитетот, што му помага во 
планирањето и спроведувањето на ревизијата. 
Без оглед на тоа, ревизорот треба да запамети 
дека подготвувањето на сметководствената еви-
денција и финансиските извештаи за ревизорски-
те клиенти кои се мали ентитети не го ослободува 
ревизорот од прибавувањето на достатни и соод-
ветни ревизорски докази. Прашањата истакнати 
подолу може да бидат релевантни во примената 
на МСР од страна на ревизорот кој исто така ја 
подготвува и сметководствената евиденција и фи-
нансиските извештаи за ревизорските клиенти кои 
се мали ентитети. 
 
МСР 210: Услови на ревизорски ангажмани 
 
1. Кога ревизорот има помогнато во подготовка-

та на финансиските извештаи, сопствениците-
менаџери на малите ентитети може да не би-
дат целосно свесни за нивните сопствени за-
конски одговорнсоти или оние на ревизорот. 
Сопствениците-менаџери може да не ценат 
дека финансиските извештаи се нивна одго-
ворност, или пак дека ревизијата на финанси-
ските извештаи е законски доста поинаква од 
кои било други услуги кои ги обезбедува реви-

зорот. Една од целите на писмото за ангажма-
нот е да се одбегнат какви било вакви недо-
разбирања. 

 
2. Точката 3 од МСР 210 наведува дека ревизо-

рот може да ги договори условите на ангажма-
нот за други услуги по пат на одделни писма 
за ангажман. Меѓутоа, нема барање за оддел-
ни писма и, во случајот на малиот ентитет, мо-
же да има практични причини зошто едно 
единствено комбинирано писмо може да биде 
посоодветно.  

 
МСР 230: Документација 
 
3. Кога ревизорот ја подготвува сметководстве-

ната евиденции или финансиските извештаи 
за малиот ентитет, ваквите услуги не се реви-
зорска работа и барањата на МСР 230 обично 
не се применуваат на, на пример, документи-
рањето на работата извршена при подготву-
вањето на финансиските извештаи. 

 
4. Едно разгледување кога се воспоставува по-

литика за задржување на работните докумен-
ти на малиот ентитет е тоа што сопственици-
те-менаџери често бараат копии од работните 
документи кои содржат сметководствени ин-
формации за да им помогнат во администри-
рањето на нивниот ентитет. Точката 14 од 
МСР 230 наведува дека работните документи 
се сопственост на ревизорот. Иако делови или 
извадоци од работните документи можат да 
му бидат ставени на располагање на ентите-
тот по наоѓање на ревизорот, тие не претста-
вуваат замена за сметководствената евиден-
ција на ентитетот. Може да биде корисно пис-
мото за ангажман да ги истакне овие барања 
во врска со сметководствената евиденција. 

 
МСР 240: Одговорноста на ревизорот да ја зе-
ме предвид измамата во ревизијата на финан-
сиските извештаи 
 
5. Ревизорот може да има стекнато познавање 

за личната финансиска состојба и животниот 
стил на сопственикот-менаџер преку обезбе-
дувањето на други услуги на ентитетот или 
сопственикот-менаџер. Ова познавање може 
да го зајакне квалитетот на проценката на ре-
визорот на инхерентниот ризик од измама. Не-
објаснетите барања за подготвување на фи-
нансиските извештаи и завршување на реви-
зијата во неразумно краток временски период 
може исто така да укаже дека постои зголемен 
ризик од настанување на измама или грешка. 

МСР 250: Разгледување на законите и прописи-
те во ревизијата на финансиските извештаи 
 
6. Повеќето ентитети подлежат на барања кои 

директно се однесуваат на подготовувањето 
на финансиските извештаи, вклучувајќи ја и 
релевантната законска регулатива за претпри-
јатијата. Сметководствената експертиза на ре-
визорот во врска со законската регулатива по-
врзана со подготовувањето на финансиските 
извештаи му помага на сопственикот-менаџер 
да осигура дека се почитувани релевантните 
законски обврски. 

 
МСР 300: Планирање на ревизија на финанси-
ски извештаи 
 
7. Кога ревизорот ја подготвува сметководстве-

ната евиденција или финансиските извештаи, 
потребна е достатна флексибилност во сеоп-



штиот ревизорски план за да се земат пред-
вид сите подрачја на идентификуван ревизор-
ски ризик и доказите добиени при извршува-
њето на овие услуги. Затоа ревизорот на ма-
лиот ентитет планира да го земе предвид поз-
навањето стекнато од подготвувањето на сме-
тководствената евиденција или финансиските 
извештаи така што пристапот кон прибавува-
њето на докази ќе биде правилно координи-
ран, а ќе се осигура ефикасност на работата и 
трошоците. 

 
МСР 315: Разбирање за ентитетот и неговото 
опкружување и проценка на ризиците од мате-
ријално погрешно прикажување и МСР 330: По-
стапките на ревизорот како одговор на проце-
нетите ризици 
 
8. Кога ја подготвува сметководствената евиден-

ција или финансиските извештаи, ревизорот 
може да стекне разбирање на сметководстве-
ниот систем и системот на интерна контрола. 
Се разгледува дали постојат извесни интерни 
контроли кои ревизорот може да сака да ги 
процени и тестира, кои може да влијаат врз 
природата, временскиот распоред и обемот 
на суштинските постапки потребни за ревизи-
јата. 

 
МСР 500: Ревизорски докази 
 
9. Кога ја подготвува сметководствената евиден-

ција или финансиските извештаи, ревизорот 
на малиот ентитет користи професионално 
расудување кога разгледува дали тие услуги 
резултираат во намалување на ревизорската 
работа потребна за поткрепување на мисле-
њето на ревизорот. Подготовувањето на сме-
тководствената евиденција или финансиските 
извештаи ретко ќе ги обезбеди сите, а може 
дури и воопшто да не обезбеди, ревизорски 
докази кои му се потребни на ревизорот. По-
конкретно, тие услуги обично не прават ништо 
повеќе од тоа што обезбедуваат некои од по-
требните докази во врска со потполноста на 
популацијата, или пак вредноста по која ста-
вките се наведени во финансиските извештаи. 
Меѓутоа, ревизорските докази често може да 
се добијат истовремено со подготвувањето на 
сметководствената евиденција или финанси-
ските извештаи. Обично ќе биде потребна 
одредена ревизорска работа, на пример, на 
надоместливоста на побарувањата од купува-
чите, вреднувањето и сопственоста на зали-
хите, сметководствената вредност на фиксни-
те средства и вложувањата и комплетноста на 
обврските спрема доверителите. 

 
МСР 520: Аналитички постапки 
 
10. Кај малите ентитети каде што ревизорот е ан-

гажиран да ја подготви сметководствената 
евиденција или финансиските извештаи, ана-
литичките постапки спроведени во фазата на 
планирање на ревизијата ќе бидат поефектив-
ни доколку тие услуги се завршени пред да се 
финализира планирањето на ревизијата. 

 
МСР 540: Ревизија на сметководствени процен-
ки 
 
11. Иако сопственикот-менаџер е одговорен за 

определувањето на износот на проценката кој 
ќе биде вклучен во финансиските извештаи, 

од ревизорот на малиот ентитет често се бара 
да помага или да советува при поготовување-
то на какви било сметководствени проценки. 
Помагајќи во процесот на подготвување на 
сметководствената проценка, ревизорот исто-
времено добива и докази релевантни за ис-
полнување на барањата на МСР 540. Меѓутоа, 
помагањето во овој процес не го ослободува 
ревизорот од потребата да прибави достатни 
и соодветни ревизорски докази во врска со 
разумноста и соодветноста на основните 
претпоставки користени при добивањето на 
проценките. 

 
МСР 545: Ревизија на мерења и обелоденува-
ња според објективна вредност 
 
12. Иако сопственикот-менаџер е одговорен за 

мерењата и обелоденувањата според обје-
ктивната вредност, од ревизорот на малиот 
ентитет може да биде побарано да помогне во 
процесот на подготвување на мерењата и 
обелоденувањата според објективната вред-
ност. Менаџментот останува одговорен за 
разумноста на претпоставките на кои се зас-
новани мерењата и обелоденувањата според 
објективната вредност и, како резултат, реви-
зорот презема соодветни чекори за да добие 
согласност и потврдување на одговорноста од 
страна на сопственикот-менаџер. 

 
13. Помагајќи во процесот на подготовување на 

мерењата и обелоденувањата според обје-
ктивната вредност, ревизорот истовремено 
добива и докази релевантни за исполнување 
на барањата на МСР 545. Меѓутоа, помагање-
то во овој процес не го ослободува ревизорот 
од потребата да прибави достатни и соодвет-
ни ревизорски докази во врска со разумноста 
и соодветноста на основните претпоставки ко-
ристени при добивањето на мерењата или 
обелоденувањата. 

 
МСР 550: Поврзани странки 
 
14. Кога го проценува ризикот од необелоденети 

трансакции со поврзани странки, ревизорот ги 
разгледува прашањата кои настануваат кога 
ја подготвува сметководствената евиденција 
или финансиските извештаи на малиот енти-
тет, кога помага во подготовувањето на пра-
шањата за персонален и корпоративен данок 
или кога ги проверува тековните сметки на 
сопственикот-менаџер. 

 
15. Ова, земено заедно со информациите добие-

ни преку дискусија со сопственикот-менаџер, 
помага во проценката на ризикот во ова по-
драчје и може да обезбеди разумна основа за 
проценка на ризикот како низок. 

 
16. Оваа помош и блискиот однос помеѓу ревизо-

рот и сопственикот-менаџер може да помогнат 
во идентификувањето на поврзаните странки, 
што, во повеќето случаи, ќе бидат ентитети 
контролирани од страна на сопственикот-ме-
наџер. 

 
МСР 570: Континуитет 
 
17. Во некои мали ентитети, од ревизорот може 

да се бара да му помага на сопственикот ме-
наџер во проценката на континуитетот, а по-
некогаш и во подготовувањето на кои било по-



требни прогнози на паричните текови и доби-
вката. Во сите случаи, сопственикот менаџер 
останува одговорен за проценката на контину-
итетот за кои било подготвени информации 
(дури и ако ревизорот помагал во нивната 
компилација), како и за разумноста на претпо-
ставките на кои се засновани. Во вакви окол-
ности, ревизорот презема соодветни чекори 
за да добие согласност и потврдување на од-
говорноста од страна на сопственикот-мена-
џер. 

 
МСР 580: Изјави на менаџментот 
 
18. Во ревизијата на малиот ентитет, особено е 

важно за ревизорот да добие изјави од менаџ-
ментот во коишто сопственикот-менаџер ја по-
тврдува својата одговорност за објективното 
презентирање на финансиските извештаи. 
Ова е особено потребно кога ревизорот ги 
има подготвено финансиските извештаи, по-
ради опасноста улогата и одговорноста на ре-
визорот во врска со финансиските извештаи 
да бидат погрешно разбрани. За да осигури 
дека изјавите ќе имаат смисол, ревизорот го 
разгледува објаснувањето на овие прашања 
на менаџментот пред да ги добие изјавите. 

 
Додаток 2 

 
Каде да се најдат разгледувања на ревизијата 
на мал ентитет 
 
Табелата подолу ги наведува МСР за коишто 
ОМСРУ (и неговиот претходник, КМРП) има подго-
твено разгледувања на ревизијата на малите ен-
титети и дава укажување за тоа каде може да се 
најдат разгледувањата. 
 
МСР Наслов Каде да се најдат разгле-

дувања на ревизијата на 
мали ентитети 

210 Услови на ревизорски 
ангажмани 

СМРП 1005  

220 Контрола на квалитет 
за ревизорска работа 

СМРП 1005 

МСР 220 (ревидиран), 
‘‘Контрола на квалитет за 
ревизии на историски фи-
нансиски информации‘‘. 
Стапува во сила за реви-
зии на финансиски инфор-
мации за периодите кои 
почнуваат на или по 15 ју-
ни 2005 година. 

230 Документација СМРП 1005 

240 Одговорност на реви-
зорот да ја земе пред-
вид измамата во реви-
зијата на финансиски-
те извештаи 

МСР 240. Стапува во сила 
за ревизии на финансиски 
извештаи за периодите 
кои почнуваат на или по 
15 декември 2004 година. 

250 Разгледување на зако-
ните и прописите во 
ревизијата на финан-
сиските извештаи  

СМРП 1005 

260 Комуницирање за ре-
визорски прашања со 
оние кои се одговорни 
за управувањето 

СМРП 1005 

300 Планирање на ревизи-
ја на финансиски изве-
штаи 

МСР 300. Стапува во сила 
за ревизии на финансиски 
извештаи за периодите 
кои почнуваат на или по 
15 декември 2004 година. 

315 Разбирање за ентите-
тот и неговото опкру-
жување и проценка на 
ризиците од матери-
јално погрешно прика-
жување 

МСР 315.Стапува во сила 
за ревизии на финансиски 
извештаи за периодите 
кои почнуваат на или по 
15 декември 2004 година. 

320 Материјалност во ре-
визијата 

СМРП 1005 

330 Постапките на ревизо-
рот како одговор на 
проценетите ризици 

МСР 330. Стапува во сила 
за ревизии на финансиски 
извештаи за периодите 
кои почнуваат на или по 
15 декември 2004 година. 

500 Ревизорски докази МСР 500. Стапува во сила 
за ревизии на финансиски 
извештаи за периодите 
кои почнуваат на или по 
15 декември 2004 година. 

520 Аналитички постапки СМРП 1005 

530 Метода на примерок 
во ревизијата и други 
постапки за селектив-
но тестирање 

СМРП 1005 

545 Ревизија на мерења и 
обелоденувања спо-
ред објективна вред-
ност 

СМРП 1005 

550 Поврзани странки СМРП 1005 

560 Последователни на-
стани 

СМРП 1005 

570 Континуитет СМРП 1005 

580 Изјави на менаџмен-
тот 

СМРП 1005 

700 Ревизорскиот изве-
штај за финансиските 
извештаи 

СМРП 1005 

МСР 700 (ревидиран), 
‘‘Извештајот на независни-
от ревизор за потполн 
комплет на финансиски 
извештаи со општа наме-
на‘‘ и МСР 701, ‘‘Модифи-
кации на извештајот на не-
зависниот ревизор‘‘. Ста-
пуваат во сила за реви-
зорски извештаи кои се со 
датум на или по 31 декем-
ври 2006 година.  

720 Други информации во 
документи коишто со-
држат ревидирани фи-
нансиски извештаи 

СМРП 1005 
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Речник и литература  
 
Соопштението за меѓународна ревизорска практи-
ка (СМРП) 1006, Ревизии на финансиските изве-
штаи на банки, треба да се чита во контекст на 
Предговорот на Меѓународните стандарди за 
контрола на квалитетот, ревизија, уверување и 
поврзани услуги, којшто ја определува примената 
и важењето на СМРП.  
 
Ова соопштение беше подготвено од страна на 
Комитетот за меѓународна ревизорска практика 
(КМРП) на Меѓународната федерација на сметко-
водители. Под-комитетот на КМРП за ревизија на 
банките вклучуваше набљудувачи од Базелскиот 
комитет за банкарска супервизија(во понатамош-
ниот текст Базелскиот комитет)*. Документот беше 

                                                 
* Базелскиот комитет за банкарска супервизија е комитет на 
банкарските и супервизорските тела којшто е формиран од 
страна на гувернерите на централните банки на десет земји 
во 1975 година. Составен е од виши претставници на бан-
карските супервизорски тела и централните банки од Бел-
гија, Канада, Франција, Германија, Италија, Јапонија, Лу-
ксембург, Холандија, Шпанија, Шведска, Швајцарија, Вели-
ка Британија и Соединетите Американски Држави. Вообича-
ено се состанува во Банката за меѓународни порамнувања 
во Базел, кадешто е лоциран неговиот постојан секретари-
јат. 

одобрен за објавување од страна на КМРП на не-
говиот состанок во октомври 2001 година. Тој е 
заснован на постојните МСР на 1 октомври 2001 
година. 

  
Вовед 
 
1. Целта на ова соопштение е да им обезбеди 

практична помош на ревизорите и да промо-
вира добра практика во примената на Меѓуна-
родните стандарди за ревизија (МСР) во реви-
зијата на финансиските извештаи на банките. 
Сепак, не постои намера тоа да преставува 
исцрпно набројување на постапките и практи-
ките кои треба да се користат во таква ревизи-
ја. Кога спроведува ревизија во согласност со 
МСР, ревизорот ги почитува сите барања на 
сите МСР. 

 
2. Во многу земји, банкарските супервизори ба-

раат ревизорот да ги извести регулаторите за 
извесни настани или да им доставува редовни 
извештаи покрај ревизорскиот извештај за фи-
нансиските извештаи на банките. Ова сооп-
штение не се однесува на ваквите извештаи, 
за коишто барањата често значајно се разли-
куваат од земја до земја. СМРП 1004, Одно-
сот помеѓу банкарските супервизори и ек-
стерните ревизори на банките, подетално 
дискутира за оваа тема.  

 
3. За целите на ова соопштение, банка е вид на 

финансиска институција чијашто главна актив-
ност е земањето на депозити и позајмици за 
целите на давање заеми и вложување и која е 
признаена како банка од страна на регулатив-
ните тела во која било земја во којашто рабо-
ти. Има извесен број на други видови на енти-
тети кои спроведуваат слични функции, на 
пример, кредитни здруженија за градежни зае-
ми, кредитни унии, друштва за взаемна по-
мош, здруженија за заеми и штедилници. 
Упатството во ова соопштение е применливо 
во ревизиите на финансиските извештаи кои 
ги покриваат банкарските активности кои ги 
спроведуваат тие ентитети. Тој исто така се 
применува и во ревизиите на консолидирани-
те финансиски извештаи кои ги вклучуваат ре-
зултатите од банкарските активности спрове-
дени од страна на кој било член на групата. 
Ова соопштение ги покрива тврдењата напра-
вени во однос на банкарските активности во 
финансиските извештаи на ентитетот и на тој 
начин укажува кои тврдења во финансиските 
извештаи на банката предизвикуваат особени 
потешкотии и зошто го прават тоа. Ова бара 
пристап кој е заснован на елементите на фи-
нансиските извештаи. Сепак, кога прибавува 
ревизорски докази за поткрепување на тврде-
њата во финансиските извештаи, ревизорот 
често спроведува постапки засновани на ви-
довите на активности кои ги спроведува енти-
тетот и начинот на кој тие активности влијаат 
врз тврдењата во финансиските извештаи. 

 
4. Банките вообичаено преземаат широк опсег 

на активности. Сепак, повеќето банки и пона-
таму ги задржуваат основните активности на 
прибирање депозити, земање позајмици, да-
вање на заеми, порамнување, тргување и тре-
зорски работи. Примарната цел на ова сооп-
штение е обезбедувањето на упатство за ре-
визорските импликации на таквите активно-
сти. Покрај тоа, ова соопштение обезбедува 



ограничено упатство во врска со гаранциите 
за емисиите на хартии од вредност и брокерс-
твото, како и управувањето со средствата, 
што се активности со кои често се соочуваат 
ревизорите на финансиските извештаи на 
банките. Банките типично преземаат активно-
сти кои вклучуват деривативни финансиски  
инструменти. Ова соопштение дава упатство 
за ревизорските импликации на таквите актив-
ности кога тие се дел од трговското и трезор-
ското работење на банката. СМРП 1012, Реви-
зија на деривативни фианансиски инстру-
менти, дава упатство за таквите активности 
кога банката чува деривативи како краен ко-
рисник. 

 
5. Ова соопштение има намера да ги нагласи 

оние ризици кои се единствени за банкарските 
активности. Постојат многу прашања поврзани 
со ревизијата кои банките ги делат со другите 
комерцијални ентитети. Од ревизорот се оче-
кува да има достатно разбирање за таквите 
прашања и затоа, иако тие прашања може да 
влијаат врз ревизорскиот пристап или може 
да имаат материјално влијание врз финанси-
ските извештаи на банката, ова соопштение 
не дискутира за нив. Ова соопштение во оп-
шти црти ги опишува аспектите на банкарско-
то работење со кои ревизорот се запознава 
пред да ја преземе ревизијата на финансиски-
те извештаи на банката: тоа нема намера да 
го опишува банкарското работење. Според 
тоа, ова соопштение само по себе не му обез-
бедува на ревизорот достатно претходно поз-
навање за преземање на ревизија на финан-
сиски извештаи на банка. Сепак, тоа ги посо-
чува подрачјата каде што е потребно такво 
претходно познавање. Ревизорите ќе го надо-
полнат упатството во ова соопштение со со-
одветен референтен материјал и со повикува-
ње на работата на експерти доколку е потреб-
но. 

 
6. Банките ги имаат следните карактеристики 

кои обично ги издвојуваат од повеќето други 
комерцијални претпријатија: 
•  Тие имаат старателство над големи износи 

на монетарни ставки, вклучувајќи и пари и 
преносливи инструменти, чијашто физичка 
безбедност треба да биде заштитена во те-
кот на преносот и додека се чуваат. Тие 
исто така имаат и старателство и контрола 
над преносливи инструменти и други средс-
тва кои се лесно преносливи во електрон-
ска форма. Карактеристиките на ликвидно-
ста на овие ставки ги прават банките под-
ложни на неовластено присвојување и из-
мама. Банките поради тоа треба да воспо-
стават формални оперативни постапки, до-
бро дефинирани ограничувања во однос на 
слободата на одлучување на поединците и 
ригорозни системи на интерна контрола. 

•  Тие често се инволвирани во трансакции 
кои се отпочнати во една јурисдикција, еви-
дентирани во  друга јурисдикција и управу-
вани во трета јурисдикција. 

•  Тие работат со многу висок ливериџ (однос-
но, коефициент на соодносот на капиталот 
спрема вкупните средства е низок), што ја 
зголемува ранливоста на банките на непо-
волни економски настани и го зголемува ри-
зикот од неуспех. 

•  Тие имаат средства кои може рапидно да 
се менуваат по вредност и чија вредност 

често е тешко да се определи. Како после-
дица, релативно мало намалување на вред-
носта на средствата може да има значаен 
ефект врз нивниот капитал и потенцијално 
на нивната регулативна солвентност. 

•  Значаен износ од нивните финансиски 
средства вообичаено потекнува од кратко-
рочни депозити (било осигурани, било нео-
сигурани). Губењето на довербата од депо-
нентите во солвентноста на банката може 
брзо да резултира во криза со ликвидноста. 

•  Тие имаат доверителски должности во од-
нос на средствата кои ги чуваат, а кои им 
припаѓаат на други лица. Ова може да пре-
дизвика обврски поради злоупотреба на до-
вербата. Затоа, тие треба да воспостават 
оперативни постапки и интерни контроли 
обликувани за да обезбедат дека тие рабо-
тат со ваквите средства само во согласност 
со условите според коишто средствата &  
биле пренесени на банката. 

•  Тие се инволвирани во трансакции со голем 
обем и разновидност чијашто вредност мо-
же да биде значајна. Ова вообичаено бара 
сложен сметководствен систем и систем на 
интерна контрола и распространето кори-
стење на информационата технологија 
(ИТ). 

•  Тие вообичаено работат преку мрежа од 
филијали и оддели кои се географски дис-
перзирани. Ова неопходно вклучува поголе-
ма децентрализација на овластувањата и 
дисперзираност на сметководствените и 
контролните функции, со консеквентни те-
шкотии во одржувањето на еднообразни 
оперативни практики и сметководствени си-
стеми, особено кога мрежата на филијали 
ги надминува националните граници. 

•  Трансакциите често може да бидат директ-
но иницирани и комплетирани од страна на 
клиентот без каква било интервенција од 
страна на вработените во банката, на при-
мер преку Интернет или преку автоматизи-
рани банкомати (АБ)*. 

•  Тие често преземаат значајни обврзувања 
без каков било иницијален трансфер на фи-
нансиски средства освен, во некои случаи, 
плаќање на провизии. Овие обврзувања мо-
же да вклучат сметководствени книжења 
само во вид на белешки. Според тоа, може 
да биде тешко да се открие нивното постое-
ње. 

•  Тие се регулирани од страна на државни 
тела чиишто регулативни барања често 
влијаат врз сметководствените принципи 
коишто ги следат банките. Неусогласеноста 
со регулативните барања, на пример, бара-
њата за адекватност на капиталот, може да 
има импликации за финансиските извештаи 
на банката или обелоденувањата во истите.  

•  Односите што може да ги има ревизорот, 
помошниците или ревизорската фирма како 
клиенти на банката може да влијаат врз не-
зависноста на ревизорот на начин на кој та-
квите односи со другите организации не би 
влијаеле. 

•  Тие вообичаено имаат екслузивен пристап 
до системите за клиринг и порамнување за 
проверки и пренесувања на финансиски 
средства, девизни трансакции итн.  

                                                 
* Automatic teller machines (ATMs) – Забелешка на преведу-
вачот. 



•  Тие се составен дел од, или се поврзани со, 
националните и меѓународните системи за 
порамнување и, според тоа, може да им на-
метнат системски ризик на земјите во кои-
што работат. 

•  Тие може да издаваат и тргуваат со сложе-
ни финансиски инструменти, од коишто не-
кои може да треба да бидат евидентирани 
според објективната вредност во финанси-
ските извештаи. Поради тоа, тие треба да 
воспостават соодветни постапки за вредну-
вање и управување со ризикот. Ефективно-
ста на овие постапки зависи од соодветно-
ста на избраните методологии и математич-
ки модели, пристапот до веродостојни те-
ковни и историски пазарни информации и 
одржувањето на интегритетот на податоци-
те. 

 
7. Во ревизијата на банките се јавуваат посебни 

ревизорски разгледувања поради прашања 
како што се следните: 
•  Особената природа на ризиците кои се 

поврзани со трансакциите кои ги презема-
ат банките. 

•  Опсегот на банкарското работење и зна-
чајните изложености кои произлегуваат од 
истиот, а кои може да се јават во краток 
период. 

•  Обемната зависност од ИТ за обработка 
на трансакциите. 

•  Ефектот на прописите во различните ју-
рисдикции во коишто работат. 

•  Континуираниот развој на нови производи 
и банкарски практики кои може да не се 
придружени со паралелен развој на сме-
тководствени принципи или интерни кон-
троли. 

 
8. Ова соопштение е организирано во дискусија 

за различните аспекти на ревизијата на банка-
та со нагласување на оние прашања кои се 
или карактеристични, или се од особена важ-
ност, за таквата ревизија. За илустративни це-
ли се вклучени додатоци кои содржат примери 
за: 
(а) Типични знаци за предупредување за из-

мама во банкарското работење; 
(б) Типични интерни контроли, тестови на 

контрола и суштински ревизорски постап-
ки за две од главните оперативни подрач-
ја на банката: трезорското и трговското 
работење и активностите на давање на 
заеми; 

(в) Финансиски коефициенти кои вообичаено 
се користат во анализата на финансиска-
та состојба и успешноста на банката; и  

(г) Ризици и прашања во работењето со хар-
тии од вредност, приватното банкарство и 
управувањето со средствата. 

 
Ревизорски цели 
 
9. МСР 200, Цели и општи принципи кои управу-

ваат со ревизијата на финансиските изве-
штаи, наведува дека: 
Целта на ревизијата на финансиските изве-
штаи е да му овозможи на ревизорот да изра-
зи мислење за тоа дали финансиските изве-
штаи се подготвени, од сите материјални ас-
пекти, во согласност со идентификуваната 
рамка за финансиско известување. 

10. Целта на ревизијата на финансиските изве-
штаи на банката спроведена во согласност со 
МСР е, оттука, да му овозможи на ревизорот 
да изрази мислење за финансиските изве-
штаи на банката, кои се подготвени во соглас-
ност со идентификуваната рамка за финанси-
ско известување. 

 
11. Ревизорскиот извештај укажува на рамката за 

финансиско известување која била користена 
за подготвување на финансиските извештаи 
на банката (вклучувајќи и идентификување на 
земјата од каде потекнува рамката за финан-
сиско известување кога користената рамка не 
се Меѓународните сметководствени стандар-
ди). Кога известувањето за финансиските из-
вештаи на дадена банка подготвени конкретно 
за користење во земја која не е онаа во рамки-
те на чии правила била основана банката, ре-
визорот разгледува дали финансиските изве-
штаи содржат соодветни обелоденувања за 
користената рамка за финансиско известува-
ње. Точките од 101 до 103 на ова соопштение 
подетално дискутираат за ревизорскиот изве-
штај.  

 
Договарање на условите на ангажманот 
 
12. Како што е наведено во МСР 210, Услови на 

ревизорски ангажмани:  
Писмото за ангажманот го документира и по-
тврдува прифаќањето на назначувањето од 
страна на ревизорот, целта и делокругот на 
ревизијата, степенот на одговорностите на ре-
визорот спрема клиентот и формата на сите 
извештаи. 

 
13. Точката 6 набројува некои од карактеристики-

те кои се единстени за банките и укажува на 
подрачјата каде што на ревизорот и помошни-
ците може да им се потребни специјалистички 
вештини. Кога ја разгледува целта и делокру-
гот на ревизијата и степенот на одговорности-
те, ревизорот ги разгледува своите сопствени 
вештини и компетентност и оние на неговите 
помошници за спроведување на ангажманот. 
Кога го прави тоа, ревизорот ги разгледува 
следниве фактори: 
•  Потребата за достатна експертиза за ас-

пектите на банкарството кои се релевант-
ни за ревизијата на деловните активности 
на банката. 

•  Потребата за експертиза во контекст на 
ИТ системите и комуникациските мрежи 
кои ги користи банката. 

•  Адекватноста на ресурсите или аранжма-
ните помеѓу фирмите за спроведување на 
потребната работа на дадениот број на 
домашни и меѓународни локации на бан-
ката на коишто може да се потребни реви-
зорски постапки. 

 
14. Покрај општите фактори истакнати во МСР 

210, кога издава писмо за ангажман, ревизо-
рот го разгледува вклучувањето на коментари 
за следното: 
•  Користењето и изворот на специјализира-

ни сметководствени принципи, со особено 
посочување на: 

o Кои било барања содржани во за-
конот или прописите применливи 
на банките; 

o Изјави на банкарските суперви-
зорски и други регулативни тела; 



o Изјави на релевантните професи-
онални сметководствени тела, на 
пример, Одборот за меѓународни 
сметководствени стандарди;  

o Изјави  на Базелскиот комитет за 
банкарската супервизија; и 

o Практика во дејноста. 
•  Содржината и формата на ревизорскиот 

извештај за финансиските извештаи и кои 
било извештаи со посебна намена кои се 
бараат од ревизорот покрај ревизорскиот 
извештај за финансиските извештаи. Ова 
вклучува дали таквите извештаи се одне-
суваат на примената на регулативни или 
други сметководствени принципи со по-
себна намена или ги опишуваат постапки-
те кои се посебно преземени за да се ис-
полнат регулативните барања. 

•  Природата на кои било посебни барања 
за комуницирање или протоколи кои може 
да пстојат помеѓу ревизорот и банкарски-
те супервизорски и други регулативни те-
ла. 

•  Пристапот до работните документи на ре-
визорот кој ќе им биде доделен на банкар-
ските супервизори кога таквиот пристап се 
бара со закон, како и претходната соглас-
ност на банката за овој пристап.  

 
Планирање на ревизијата 
 
Вовед 
 
15. Ревизорскиот план, помеѓу другото, вклучува 

и: 
•  Стекнување на достатно познавање на 

деловното работење и управувачката 
структура на ентитетот, како и достатно 
разбирање за сметководствениот систем 
и системот на интерна контрола, вклучу-
вајќи ги и функциите на управувањето со 
ризиците и интерната ревизија; 

•  Разгледување на очекуваните проценки 
на инхерентниот и контролниот ризик, 
што е ризикот дека ќе се случат матери-
јални погрешни прикажувања (инхерен-
тен ризик) и ризикот дека системот на ин-
терна контрола на банката нема да ги 
спречи или открие и корегира таквите по-
грешни прикажувања на навремена осно-
ва (контролен ризик); 

•  Определување на природата, временски-
от распоред и обемот на ревизорските 
постапки кои треба да бидат извршени; и 

•  Разгледување на претпоставката за кон-
тинуитет во однос на способноста на ен-
титетот да продолжи да работи во дог-
ледна иднина, што ќе биде периодот кој 
го користел менаџментот при правењето 
на неговата проценка според рамката за 
финансиско известување. Овој период 
вообичаено ќе биде период од најмалку 
една година по датумот на билансот на 
состојба. 

 
Стекнување на познавање на деловното ра-
ботење 
 
16. Стекнувањето на познавање на деловното ра-

ботоење на банката бара ревизорот да ги раз-
бере: 
•  Структурата на корпоративното управува-

ње на банката; 

•  Економското и регулативното опкружува-
ње кое преовладува во главните земји во 
коишто работи банката; и  

•  Пазарните услови кои постојат во секој 
значаeн сектор во коj работи банката. 

 
17. Корпоративното управување игра особено 

важна улога во банките; многу регулатори ба-
раат од банките да имаат ефективна структу-
ра на корпоративно управување. Според тоа, 
ревизорот стекнува разбирање за структурата 
на корпоративното управување на банката и 
како оние кои се одговорни за управување ги 
исполнуваат своите одговорности за надзор, 
контрола и насочување на банката. 

 
18. На сличен начин ревизорот стекнува и одржу-

ва солидно работно познавање на производи-
те и услугите кои ги нуди банката. Кога го 
стекнува и одржува тоа знаење, ревизорот е 
свесен за бројните варијанти на основните де-
позитни, кредитни и трезорски услуги кои се 
нудат и продолжуваат да се развиваат од 
страна на банките како одговор на пазарните 
услови. Ревизорот стекнува разбирање за 
природата на услугите кои се пружаат преку 
инструменти како што се акредитивите, акцеп-
тите, фјучерсите на каматните стапки, термин-
ските договори и своп договорите, опциите и 
другите слични инструменти за да ги разбере 
инхерентните ризици и импликациите на исти-
те врз ревизијата, сметководството и обело-
денувањата.  

 
19. Доколку банката користи услужни организации 

за обезбедување на основни услуги или 
активности, како што се парични порамнувања 
или порамнувања со хартии од вредност, ин-
терни активности или услуги на интерна реви-
зија, одговорноста за почитувањето на прави-
лата и прописите и цврсти интерни контроли 
останува кај оние кои се одговорни за управу-
вањето и менаџментот на банката којашто го 
склучила договорот со услужната организаци-
ја. Ревизорот ги разгледува законските и регу-
лативните ограничувања и стекнува разбира-
ње за тоа како менаџментот и оние кои се од-
говорни за управувањето следат дали систе-
мот на интерна контрола (вклучувајќи ја и ин-
терната ревизија) работи ефективно. МСР 
402, Ревизорски разгледувања во врска со ен-
титети кои користат услужни организации, 
дава понатамошно упатство за ова прашање. 

 
20. Постои извесен број на ризици поврзани со 

банкарските активности кои, иако не се единс-
твени за банкарството, сепак се важни по тоа 
што служат за обликување на банкарското ра-
ботење. Ревизорот стекнува разбирање за 
природата на тие ризици и како банката упра-
вува со истите. Ова разбирање му дозволува 
на ревизорот да ги процени нивоата на инхе-
рентниот и контролниот ризик поврзани со 
различните аспекти на банкарското работење 
и да ја определи природата, временскиот рас-
поред и обемот на ревизорските постапки. 

 
Разбирање на природата на банкарските ризици 
 
21. Ризиците поврзани со банкарските активности 

можат пошироко да бидат категоризирани ка-
ко: 



Ризик на 
земјата: 

Ризикот странските клиенти и договорните 
странки да не ги подмират нивните обврски 
поради економски, политички и општествени 
фактори во земјата на договорната странка 
и надворешни за клиентот или договорната 
странка. 

Кредитен 
ризик: 

Ризикот дека клиентот или договорната 
странка нема да ја подмират обврската за 
полната вредност, било кога ќе доспее или 
во кое било време потоа. Кредитниот ризик, 
особено од комерцијалните заеми, може да 
се смета за најважен ризик во банкарското 
работење. Кредитниот ризик произлегува од 
давањето на заеми на поединци, претприја-
тија, банки и влади. Тој исто така постои и 
кај други средства покрај заемите, како на 
пример кај вложувањата, салдата кои се по-
баруваат од други банки и вонбилансните 
обврзувања. Кредитниот ризик исто така го 
вклучува и ризикот на земјата, ризикот на 
преносот, ризикот на замена и ризик на по-
рамнување.  

Валутен ри-
зик: 

Ризикот од загуба која произлегува од идни 
промени на девизните курсеви применливи 
на средствата, обврските и правата и обли-
гациите во странска валута. 

Ризик на до-
верител: 

Ризикот од загуба која произлегува од фа-
ктори како што се неуспехот да се одржува 
безбедно старателство или небрежност во 
управувањето со средствата во име на дру-
ги странки. 

Ризик на ка-
матна стап-
ка: 

Ризикот дека дадена промена на каматните 
стапки ќе има неповолен ефект врз вредно-
ста на средствата и обврските или ќе влијае 
врз паричните текови од камата. 

Правен и 
документа-
рен ризик: 

Ризикот дека договорите се документирани 
неточно или не се полноважни во релевант-
ната јурисдикција во којашто договорите 
треба да се спроведат или каде што работат 
договорните странки. Ова може да го вклучи 
ризикот дека средствата ќе се покажат како 
помалку вредни или дека обврските ќе се 
покажат како поголеми од очекуваните пора-
ди неадекватен или неточен правен совет 
или документација. Покрај тоа, постоечките 
закони може да не успеат да разрешат прав-
ни прашања коишто ја вклучуваат банката; 
даден судски случај кој вклучува одредена 
банка може да има пошироки импликации 
врз банкарското деловно работење и да 
вклучува трошоци за истата и за многу или 
за сите други банки; и законите кои влијаат 
врз банките или другите комерцијални прет-
пријатија може да се изменат. Банките се 
особено чувствителни на правните ризици 
кога склучуваат нови видови на трансакции 
и кога законското право на договорната 
странка да ја склучи трансакцијата не е вос-
поставено. 

Ризик на ли-
квидноста: 

Ризикот од загуба која произлегува од про-
мените на способноста на банката да прода-
де или отуѓи дадено средство. 

Ризик на 
моделира-
ње: 

Ризикот поврзан со несовршеностите и суб-
јективноста на моделите за вреднување кои-
што се користат за определување на вред-
носта на средствата или обврските. 

Оперативен 
ризик: 

Ризикот од директна или индиректна загуба 
која произлегува од неадекватни или неус-
пешни внатрешни процеси, луѓе и системи 
или од надворешни настани. 

Ценовен ри-
зик: 

Ризикот од загуба која произлегува од непо-
волни промени на пазарните цени, вклучу-
вајќи ги и каматните стапки, девизните кур-
севи, цените на главнината и производите и 
од промени на пазарните цени на вложува-
њата. 

Регулативен 
ризик: 

Ризикот од загуба која произлегува од неус-
пех да се почитуваат регулативните или за-
конските барања во релевантната јурисдик-
ција во којашто работи банката. Тој исто та-
ка вклучува и каква било загуба која може 
да произлезе од промени на регулативните 
барања. 

Ризик на за-
мена: 

(Понекогаш наречен и ризик на успешноста) 
Ризикот клиентот или договорната странка 
да не ги извршат условите од договорот. 
Ова неизвршување создава потреба да се 
замени неуспешната трансакција со друга 

по тековна пазарна цена. Ова може да ре-
зултира во загуба за банката еднаква на 
разликата помеѓу договорната цена и теков-
ната пазарна цена. 

Ризик на уг-
ледот: 

Ризикот од губење на деловното работење 
поради неповолно јавно мислење и после-
дователна штета по угледот на банката која 
произлегува од неуспехот правилно да се 
управува со некои од горенаведените ризи-
ци, или пак од инволвираност на банката 
или на нејзиниот врвен менаџмент во непра-
вилни или незаконски активности, како што 
е перењето пари или обиди да се прикријат 
загубите. 

Ризик на по-
рамнување: 

Ризикот дека една странка во трансакцијата 
ќе биде подмирена без да прими вредност 
од клиентот или другата договорна странка. 
Ова вообичаено ќе резултира во загуба на 
полниот износ на главницата за банката. 

Ризик на 
солвент-
ност: 

Ризикот од загуба која произлегува од мож-
носта банката да нема достатни финансиски 
средства да ги исполни своите обврски, или 
пак од неможноста на банката да пристапи 
до пазарите на капитал за да ги подигне по-
требните финансиски средства. 

Ризик на 
пренос: 

Ризикот од загуба кој произлегува кога обвр-
ската на другата договорна страна нема да 
биде деноминирана во домашната валута 
на другата договорна странка. Договорната 
странка може да не биде во состојба да ја 
добие валутата на обврската независно од 
конкретната финансиска состојба на дого-
ворната странка. 

 
22. Банкарските ризици се зголемуваат со степе-

нот на концентрација на изложеноста на бан-
ката на кој било клиент, дејност, географско 
подрачје или земја. На пример, портфолиото 
на заеми на банката може да покажува голема 
концентрација на заеми или обврзувања во 
одредени дејности, а некои, како што се нед-
вижности, испорака и природни ресурси, може 
да имаат високо специјализирани практики. 
Проценката на релевантните ризици поврзани 
со заемите дадени на ентитетите во тие дејно-
сти може да бара познавање на тие дејности, 
вклучувајќи го и нивните деловни, оперативни 
и известувачки практики. 

 
23. Повеќето трансакции вклучуваат повеќе од 

еден од ризиците идентификувани погоре. По-
натаму, поединечните ризици објаснети пого-
ре може да бидат взаемно поврзани. На при-
мер, кредитната изложеност на банката во 
трансакциите со хартии од вредност може да 
се зголеми како резултат на зголемувањето 
на пазарната цена на тие хартии од вредност. 
На сличен начин, неплаќањето и неподмиру-
вањето може да има последици врз состојба-
та на ликвидноста на банката. Ревизорот за-
тоа ги разгледува овие и другите случаи на 
взаемна поврзаност на ризиците кога ги ана-
лизира ризиците на кои е изложена банката. 

 
24. Банките може да бидат подложни на ризици 

кои произлегуваат од природата на нивната 
сопственост. На пример, сопственикот или 
групата на сопственици на банката може да се 
обидат да влијаат врз алокацијата на кредити-
те. Во строго контролирана банка, сопствени-
ците може да имаат значајно влијание врз ме-
наџментот на банката влијаејќи врз нивната 
независност и расудување. Ревизорот ги разг-
ледува таквите ризици. 

 
25. Покрај разбирањето на надворешните факто-

ри кои може да укажат на зголемен ризик, ре-
визорот ја разгледува и природата на ризици-
те кои произлегуваат од работењето на банка-



та. Факторите кои придонесуваат значајно за 
оперативниот ризик го вклучуваат следново: 
(а) Потребата да се обработува голем обем 

на трансакции точно и во рамките на кра-
тко време. Оваа потреба речиси секогаш 
се исполнува со обемно користење на ИТ, 
со последователните ризици од: 
(i) Неспроведување на склучените транс-

акции во рамките на потребното вре-
ме, предизвикувајќи неможност да се 
примат или направат плаќања за тие 
трансакции; 

(ii) Неспроведување на сложените транс-
акции на правилен начин; 

(iii) Големи погрешни прикажување кои 
произлегуваат од дефект на интерна-
та контрола; 

(iv) Губење на податоци што произлегува 
од паѓање на системите; 

(v) Корумпираност на податоците што 
произлегува од неовластено вмешу-
вање во системите; и  

(vi) Изложеност на пазарни ризици што 
произлегува од недостаток на веродо-
стојни ажурирани информации. 

(б) Потребата да се користи електронски пре-
нос на финансиски средства (ЕПФС) или 
други телекомуникациски системи за пре-
нос на сопственост над големи суми на 
пари, со последователниот ризик од изло-
женост на загуба која произлегува од пла-
ќања на погрешни странки поради измама 
или грешка. 

(в) Спроведување на работењето на многу 
локации со последователна географска 
дисперзираност на обработката на транс-
акциите и интерните контроли. Како ре-
зултат: 
(i) Постои ризик распространетата изло-

женост на банката по клиент и по про-
извод да не биде адекватно агрегира-
на и следена; и 

(ii) Може да се случат дефекти на контро-
лата и истите да останат неоткриени 
или некорегирани поради физичка 
разделеност помеѓу менаџментот и 
оние кои ракуваат со трансакциите. 

(г) Потребата да се следат и да се управува 
со значајните изложености кои може да се 
јават во кратки временски рамки. Проце-
сот на клиринг на трансакциите може да 
предизвика значајно зголемување на по-
барувањата и обврските во текот на де-
нот, повеќето од кои се подмируваат до 
крајот на денот. Ова вообичаено се посо-
чува како ризик од плаќање во рамките на 
денот. Овие изложености произлегуваат 
од трансакции со клиенти и договорни 
странки и може да го вклучат ризикот на 
каматна стапка, валутниот ризик и пазар-
ниот ризик. 

(д) Ракувањето со голем обем на монетарни 
ставки, вклучувајќи пари, преносливи ин-
струменти и преносливи салда на клиен-
ти, со последователен ризик од загуба ко-
ја произлегува од кражба и измама од 
страна на вработените или други странки. 

(е) Инхрентната сложеност и променливоста 
на опкружувањето во коешто работи бан-
ката, резултирајќи во ризикот од несоод-
ветни стратегии за управување со ризикот 
или сметководствени третмани во однос 
на прашања како што се развојот на нови 
производи и услуги. 

(ж) Може да бидат наметнати оперативни 
ограничувања како резултат на непочиту-
вањето на законите и прописите. Прекуо-
кеанските активности подлежат на закони-
те и прописите на земјите во кои се осно-
вани, како и на оние на земјата во која се 
наоѓа седиштето на матичниот ентитет. 
Ова може да резултира во потребата да 
се следат различни барања и ризик опе-
ративните постапки кои се усогласени со 
прописите во некои јурисдикции да не ги 
исполнуваат барањата на други.  

 
26. Измамничките активности може да се случат 

во рамките на банката од страна, или со знае-
ње, на менаџментот или персоналот на банка-
та. Ваквите измами може да вклучат измам-
ничко финансиско известување без мотив за 
лична добивка (на пример, да се прикријат тр-
говски загуби), или пак неовластено присвоју-
вање на средствата на банката за лична доби-
вка кое може, но и не мора, да вклучи фалси-
фикување на евиденцијата. Алтернативно, из-
мамата може да биде извршена во банката 
без знаење или соучесништво на вработените 
на банката. МСР 240, Одговорност на реви-
зорот да ја земе предвид измамата во реви-
зијата на финансиските извештаи1, дава по-
веќе упатство за природата на одговорностите 
на ревизорот во однос на измамата. Иако мно-
гу подрачја од банкарското работење се чув-
ствителни на измамнички активности, сепак 
највообичаените се случуваат во позајмува-
њето, земањето депозити и функциите на тр-
гување. Методите кои вообичаено се користат 
за извршување на измама и избор на фактори 
на ризик од измама кои укажуваат дека може-
би се случила измама се дадени во Додаток 1.  

 
27. Според природата на нивното деловно рабо-

тење, банките се лесни цели за оние кои се 
инволвирани во активностите на перење пари 
со коишто приливите од криминалот се кон-
вертираат во финансиски средства кои изгле-
даат како да имаат легитимен извор. Во ско-
решните години препородавачите на дрога 
особено придонесоа во обемот на перењето 
пари кое се случува во рамките на банкарска-
та дејност. Во многу јурисдикции, законодав-
ството бара банките да воспоставуваат поли-
тики, постапки и контроли за застрашување и 
признавање и известување за активностите на 
перењето пари. Овие политики, постапки и 
контроли вообичаено се прошируваат на 
следново: 
•  Барање да се добие идентификација на 

клиентот (,,познавај го својот клиент”). 
•  Проверување на вработените. 
•  Барање да се знае намената за која ќе се 

користи сметката. 
•  Чување на евиденцијата за трансакциите. 
•  Известување на надлежните тела за сом-

нителните трансакции или за сите транс-
акции од определен вид, на пример, па-
ричните трансакции над определен износ. 

                                                 
1 МСР 240, ‘‘Одговорност на ревизорот да ја земе предвид 
измамата и грешката во ревизијата на финансиските изве-
штаи‘‘ беше повлечен во декември 2004 година кога стапки 
во сила МСР 240, ‘‘Одговорност на ревизорот да ја земе 
предвид измамата во ревизијата на финансиските изве-
штаи‘‘. 



•  Едукација на вработените за да им помог-
не во идентификувањето на сомнителните 
трансакции. 

Во некои јурисдикции, ревизорите може да 
имаат експлицитна обврска да ги известат 
надлежните тела за извесни видови на транс-
акции кои ќе ги забележат. Дури и кога не по-
стои таква обврска, ревизорот кој ќе открие 
можен случај на неусогласеност со законите 
или прописите треба да ги разгледа имплика-
циите врз финансиските извештаи и ревизор-
ското мислење за нив. МСР 250, Разгледува-
ње на законите и прописите во ревизијата 
на финансиските извештаи, дава поната-
мошно упатство за ова прашање. 

 
Разбирање на процесот на управување со ризи-
кот 
 
28. Менаџментот развива контроли и користи по-

казатели за успешноста кои помагаат во упра-
вувањето со клучните деловни и финансиски 
ризици. Ефективен систем на управување со 
ризикот во банката вообичаено го бара след-
ново: 
•  Надгледување и инволвираност во кон-

тролниот процес од страна на оние кои се 
одговорни за управувањето 
Оние кои се одговорни за управувањето 
треба да ги одобрат пишаните политики 
за управување со ризикот. Политиките 
треба да бидат конзистентни со деловни-
те стратегии на банката, моќта на капита-
лот, стручноста на менаџментот, регула-
тивните барања и видовите и износите на 
ризик кои ги сметаат за прифатливи. Оние 
кои се одговорни за управувањето се исто 
така одговорни и за воспоставувањето на 
култура во рамките на банката која ја наг-
ласува нивната посветеност кон интерни-
те контроли и високи етички стандарди, а 
често воспоставуваат и посебни под-одбо-
ри кои помагаат во исполнувањето на нив-
ните функции. Менаџментот е одговорен 
за имплементирање на стратегиите и по-
литиките поставени од страна на оние кои 
се одговорни за управувањето и за осигу-
рување дека е воспоставен и се одржува 
адекватен и ефективен систем на интерна 
контрола.  

•  Идентификување, мерење и следење на 
ризиците 
Ризиците кои може значајно да влијаат 
врз постигнувањето на целите на банката 
треба да бидат идентификувани, измере-
ни и следени според претходно одобрени 
лимити и критериуми. Оваа функција мо-
же да ја спроведува независна единица за 
управување со ризикот, која е исто така 
одговорна и за проверката на валидноста 
и стрес тестирањето на моделите за опре-
делување на цените и вреднувањето кои 
ги користат управата и внатрешните 
активности. Банките вообичаено имаат 
единица за управување со ризикот која ги 
следи активностите на управување со ри-
зикот и ја оценува ефективноста на моде-
лите за управување со ризикот, методоло-
гиите и користените претпоставки. Во ва-
кви ситуации, ревизорот треба да разгле-
да дали и како да ја користи работата на 
таа единица. 

•  Контролни активности 

Банката треба да има соодветни контроли 
за да управува со своите ризици, вклучу-
вајќи ја и ефективната поделба на долж-
ностите (особено помеѓу управата и вна-
трешните активности), точното мерење и 
известување за состојбите, верификување 
и одобрување на трансакциите, усогласу-
вањата на состојбите и резултатите, по-
ставувањето на лимитите, известувањето 
и одобрувањето на исклучоците во однос 
на лимитите, физичката безбедност и пла-
нирањето на неизвесностите. 

•  Активности на следење 
Моделите за управување со ризикот, ме-
тодологиите и претпоставките кои се кори-
стени за мерење и управување со ризикот 
треба редовно да се проценуваат и ажу-
рираат. Оваа функција може да ја спрове-
дува независна единица за управување со 
ризикот. Интерната ревизија треба перио-
дично да го тестира процесот на управу-
вање со ризикот за да провери дали се 
следат политиките и постапките на менаџ-
ментот и дали оперативните контроли се 
ефективни. Како единицата за управува-
ње со ризикот, така и интерната ревизија 
треба да имаат известувачка линија до 
оние кои се одговорни за управувањето и 
менаџмент кој е независен од оние за кои-
што известуваат. 

•  Веродостојни информациони системи 
На банките им се потребни веродостојни 
информациони системи кои обезбедуваат 
адекватни финансиски, оперативни ин-
формации и информации за усогласено-
ста на навремена и конзистентна основа. 
На оние кои се одговорни за управување-
то и на менаџментот им се потребни ин-
формации за управување со ризикот кои 
лесно се разбираат и им овозможуваат да 
ја проценат променливата природа на 
профилот на ризикот на банката. 
 

Развивање на сеопшт ревизорски план 
 
29. Кога развива сеопшт план за ревизијата на 

финансиските извештаи на дадена банка, ре-
визорот посветува особено внимание на: 
•  Сложеноста на трансакциите кои ги презе-

ма банката и документацијата во врска со 
нив; 

•  Степенот до кој услужните организации 
обезбедуваат кои било основни активно-
сти; 

•  Неизвесните обврски и вонбилансните 
ставки; 

•  Регулативните разгледувања; 
•  Степенот на ИТ и другите системи кои ги 

користи банката; 
•  Очекуваните проценки на инхерентниот и 

контролниот ризик; 
•  Работата на интерна ревизија; 
•  Проценката на ревизорскиот ризик; 
•  Проценката на материјалноста; 
•  Изјавите на менаџментот; 
•  Инволвираноста на други ревизори;  
•  Географската распостранетост на банкар-

ското работење и координирање на рабо-
тата помеѓу различните ревизорски тимо-
ви; 

•  Постоењето на трансакции со поврзани 
странки; и 

•  Разгледувањата на континуитетот. 
За овие прашања се дискутира во наредните 
точки. 



Сложеноста на преземените трансакции 
 
30. Банките типично имаат голема разновидност 

на активности, а тоа значи дека понекогаш на 
ревизорот му е тешко потполно да ги разбере 
импликациите на одредени трансакции. Тран-
сакциите може да бидат толку сложени што и 
самиот менаџментот нема да успее правилно 
да ги анализира ризиците за новите произво-
ди и услуги. Широката географска распостра-
нетост на активностите на банката може исто 
така да доведе до потешкотии. Банките презе-
маат трансакции кои имаат сложени и важни 
основни карактеристики кои може да не се 
очигледни од документацијата која е користе-
на за обработка на трансакциите и за нивно 
внесување во сметководствената евиденција 
на банката. Ова резултира во ризикот дека си-
те аспекти на трансакцијата може да не бидат 
потполно и точно евидентирани или покриени, 
со последователните ризици од: 
•  Загуба поради непреземање на навреме-

но корективно дејствие; 
•  Неправење на адекватни резервирања за 

загубата на навремена основа; и 
•  Неадекватно или неправилно обелодену-

вање во финансиските извештаи и други-
те извештаи. 

Ревизорот стекнува разбирање за активности-
те на банката и трансакциите кои таа ги презе-
ма кое е достатно за да му овозможи на реви-
зорот да ги идентификува и разбере настани-
те, трансакциите и практиките кои, според 
расудувањето на ревизорот, може да имаат 
значаен ефект врз финансиските извештаи 
или врз испитувањето или ревизорскиот изве-
штај. 

 
31. Многу од износите кои треба да бидат евиден-

тирани или обелоденувањата направени во 
финансиските извештаи вклучуваат користе-
ње на расудување од страна на менаџментот, 
на пример, резервирање за загуба по заеми, 
како и резервирања за финансиски инстру-
менти како што се резервирањето за ризикот 
на ликвидноста, резервирањето за ризикот на 
моделирање и резервата за оперативниот ри-
зик. Колку што е потребно поголемо расудува-
ње, толку е поголем и инхерентниот ризик и 
толку е поголемо и професионалното расуду-
вање кое се бара од ревизорот. На сличен на-
чин, може да постојат и други значајни ставки 
во финансиските извештаи кои вклучуваат 
сметководствени проценки. Ревизорот треба 
да го разгледа уптаството дадено во МСР 
540, Ревизија на сметководствени проценки. 

 
Степенот до кој услужните организации обезбе-
дуваат кои било основни активности 
 
32. Во принцип, разгледувањата кога банка кори-

сти услужни организации не се разликуваат од 
разгледувањата кога кој било друг ентитет ги 
користи. Сепак, банките понекогаш користат 
услужни организации за извршување на дел 
од нивните основни активности, како што е 
управувањето со кредити и пари. Кога банката 
користи услужни организации за такви актив-
ности, на ревизорот може да му биде тешко 
да прибави достатни соодветни ревизорски 
докази без соработката на услужната органи-
зација. МСР 402, Ревизорски разгледувања во 
врска со ентитети кои користат услужни 
организации, обезбедува понатамошно упат-

ство за ревизорските разгледувања и видови-
те на извештаи кои ревизорите на услужните 
организации им ги обезбедуваат на клиентите 
на организацијата. 

 
Неизвесни обврски и вонбилансни ставки 
 
33. Банките исто така типично се ангажираат и во 

трансакции кои: 
•  Имаат низок приход од надоместоци или 

елемент на добивка како процент од 
средството или обврската на кои се засно-
вани; 

•  Локалната регулатива може да не бара да 
бидат обелоденети во билансот на состој-
ба, па дури и во белешките кон финанси-
ските извештаи; 

•  Се евидентирани само на сметки во вид 
на меморандум; или 

•  Вклучуваат секуратизација и продажба на 
средства така што тие повеќе не се јаву-
ваат во финансиските извештаи на банка-
та. 

Примери на такви трансакции се услуги за 
безбедно старателство, гаранции, писма за 
согласности и акредитиви, свопови на каматни 
стапки и валутни свопови и обврзувања и оп-
ции за купување и продавање на девизи. 
 

34. Ревизорот ги проверува изворите на приходи-
те на банката и прибавува достатни соодвет-
ни ревизорски докази за следното: 
(а) Точноста и комплетноста на сметководс-

твената евиденција која се однесува на 
таквите трансакции. 

(б) Постоењето на правилни контроли за 
ограничување на банкарските ризици кои 
произлегуваат од таквите трансакции. 

(в) Адекватноста на кое било резервирање за 
загуба кое може да биде потребно. 

(г) Адекватноста на кои било обелоденувања 
во финансиските извештаи кои може да 
бидат потребни. 

 
Регулативни разгледувања  
 
35. Соопштението за меѓународна ревизорска 

практика 1004 обезбедува информации и 
упатство за односот помеѓу ревизорите на 
банката и банкарските супервизори. Базелски-
от комитет издаде супервизорско упатство во 
врска со цврста банкарска практика за управу-
вање со ризикот, системите на интерна кон-
трола, сметководството и обелоденувањата 
за заемите, другите обелоденувања и за други 
подрачја на активностите на банките. Покрај 
тоа, Базелскиот комитет издаде упатство и за 
проценката на адекватноста на капиталот и 
други важни супервизорски теми. Ова упат-
ство му е достапно на ревизорот и на јавноста 
на интернет web страницата на Банката за ме-
ѓународно порамнување (БМП). 

 
36. Во согласност со МСР 310, Познавање на де-

ловното работење2, ревизорот разгледува 
дали тврдењата во финансиските извештаи се 
конзистентни со познавањето на деловното 

                                                 
2 МСР 310, ‘‘Познавање на деловното работење‘‘ беше пов-
лечен во декември 2004 година кога стапи во сила МСР 
315, ‘‘Разбирање за ентитетот и неговото опкружување и 
проценка на ризиците од материјално погрешно прикажува-
ње‘‘. 



работење на ревизорот. Во многу регулативни 
рамки, нивото и видовите на деловното рабо-
тење кои на банката & е дозволено да ги пре-
зема зависат од нивото на нејзините средства 
и обврски и видовите и согледаните ризици 
кои им се припишуваат на тие средства и об-
врски (рамка на ризично-пондериран капитал). 
Во такви околности постојат поголеми прити-
соци менџментот да биде вовлечен во измам-
ничко финансиско известување по пат на по-
грешно категоризирање на средствата и обвр-
ските или по пат на нивно опишување како по-
малку ризични отколку што фактички се, осо-
бено кога банката работи со, или блиску до, 
минималните потребни нивоа на капитал. 

 
37. Постојат многу постапки кои ги извршуваат и 

ревизорите и банкарските супервизори, вклу-
чувајќи и: 
•  Извршување на аналитички постапки; 
•  Прибавување на доказ во однос на рабо-

тењето на системот на интерна контрола; 
и 

•  Проверка на квалитетот на средствата на 
банката и на проценката на банкарските 
ризици. 

Ревизорот затоа наоѓа дека е корисно да де-
лува взаемно со супервизорите и да има при-
стап до комуникацијата која супервизорите 
може да му ја има упатено на менаџментот на 
банката во врска со резултатите од нивната 
работа. Проценката направена од страна на 
супервизорите во важните подрачја како што 
се адекватноста на практиките за управување 
со ризикот и резервирањата за загубите од за-
еми, како и претпазливите коефициенти кори-
стени од страна на супервизорите може да му 
бидат од помош на ревизорот при извршува-
њето на аналитичките постапки и при фокуси-
рањето на вниманието на одредени подрачја 
од важност за супервизорите. 
 

Степенот на ИТ и другите системи 
 
38. Големиот обем на трансакции и кратките роко-

ви во кои тие мора да бидат обработени ти-
пично резултираат во тоа што повеќето банки 
екстензивно користат ИТ, ЕПФС и други теле-
комуникациски системи. 
Загриженоста во врска со контролата која про-
излегува од користењето на ИТ од страна на 
банката е слична на онаа која произлегува ко-
га другите организации користат ИТ. Сепак, 
прашањата кои се од особено значење за ре-
визорот на банката го вклучуваат следново: 
•  Користењето на ИТ за пресметка и еви-

дентирање на суштински сиот приход и 
расход од камата, кои вообичаено се два-
та најважни елементи во определувањето 
на заработувачката на банката. 

•  Користењето на ИТ и телекомуникациски-
те системи за определување на позициите 
на хартиите од вредност во странска ва-
лута и зделките со деривативи, како и за 
пресметка и евидентирање на добивките 
и загубите кои произлегуваат од нив. 

•  Екстензивна, а во некои случаи и речиси 
целосна, зависност од евиденцијата гене-
рирана од ИТ бидејќи го преставува 
единствениот лесно пристаплив извор на 
детални и ажурирани информации за со-
стојбата на средствата и обврските на 
банката, како што се заемите на клиенти и 
салдата на депозитите. 

•  Користење на сложени модели за вредну-
вање кои се инкорпорирани во ИТ систе-
мите. 

•  Моделите кои се користат за вреднување 
на средствата и податоците кои ги кори-
стат тие модели често се чуваат во работ-
ни листови подготвени од страна на пое-
динци на персоналните компјутери кои не 
се поврзани со главните ИТ системи на 
банката и кои не се предмет на истите 
контроли како и апликациите на тие систе-
ми. СМРП 1001, Опкружување на ИТ - са-
мостојни персонални компјутери3, обез-
бедува упатство за ревизорите во врска 
со тие апликации. 

•  Користењето на различни ИТ системи кои 
резултираат во ризикот од губење на ре-
визорската трага и некомпатибилност на 
различните системи. 

Системите за ЕПФС се користат од страна на 
банките како интерно (на пример, за пренос 
помеѓу филијалите и помеѓу автоматизирани-
те банкарски машини и компјутеризираните 
датотеки кои ја евидентираат активноста на 
сметката), така и екстерно помеѓу банката и 
други финансиски институции (на пример, 
преку SWIFT мрежа), а исто така и помеѓу бан-
ката и нејзините клиенти преку интернетот или 
други електронски комерцијални медиуми. 
 

39. Ревизорот стекнува разбирање за основните 
ИТ, ЕПФС и телекомуникациски апликации и 
врските помеѓу тие апликации. Ревизорот го 
поврзува ова разбирање со главните деловни 
процеси или позиции од билансот на состојба 
за да ги идентификува факторите на ризик за 
организацијата, а оттука и за ревизијата. По-
крај тоа, важно е да се идентификува степе-
нот на користењето на апликации или инте-
грирани системи кои банката самата ги разви-
ла, кои ќе имаат директен ефект врз ревизор-
скиот пристап. (Системите кои банката самата 
ги развила бараат ревизорот пообемно да се 
фокусира на контролите над менувањето на 
програмите.) 

 
40. Кога прави ревизија во дистрибуирано ИТ оп-

кружување, ревизорот треба да стекне разби-
рање за тоа каде се лоцирани основните ИТ 
апликации. Доколку широката мрежа на банка-
та е дисперзирана во неколку земји, може да 
важат специфични законодавни правила за 
обработката на податоците надвор од грани-
цата. Во вакво опкружување, ревизорската ра-
бота во врска со системот за контрола на при-
стапот, особено на системот за нарушување 
на пристапот, е важен дел од ревизијата. 

 
41. Електронското комерцијално опкружување го 

менува значајно начинот на кој банката го 
спроведува своето деловно работење. Еле-
ктронската трговија претставува нови аспекти 
на ризикот и други разгледувања кои ги покри-
ва ревизорот. На пример, ревизорот го разгле-
дува следново: 
•  Деловните ризици кои ги преставува стра-

тегијата на банката за електронската трго-
вија. 

•  Ризиците својствени за технологијата која 
банката ја одбрала за имплементирање 

                                                 
3 СМРП 1001, ‘‘Опкружување на ИТ - самостојни персонални 
компјутери‘‘ беше повлечен во декември 2004 година. 



на нејзината стратегија за електронска тр-
говија. 

•  Одговорите на менаџментот на идентифи-
куваните ризици, вклучувајќи ги и разгле-
дувањата на контролата во врска со: 
o Усогласеноста со законските и регула-

тивните барања во врска со меѓуна-
родните трансакции; 

o Безбедноста и тајноста на трансакци-
ите преку Интернет; и 

o Комплетноста, точноста, навремено-
ста и овластувањето на Интернет 
трансакциите кога тие се евидентира-
ат во сметководствениот систем на 
банката.  

•  Нивото на вештини и компетентност за ИТ 
и електронска трговија кои ги поседуваат 
ревизорот и асистентите. 

 
42. Организацијата може да склучи договор со 

надворешен обезбедувач на услуга за актив-
ностите поврзани со ИТ или ЕПФС. Ревизорот 
стекнува разбирање за услугите кои ги обез-
бедува надворешно лице и за системот на ин-
терна контрола во рамките на банката која го 
склучила договорот за обезбедување на услу-
гата и обезбедувачот на услугата, за да ја 
определи природата, обемот и временскиот 
распоред на суштинските постапки. МСР 402 
дава понатамошно упатство за ова прашање. 

 
Очекувани проценки на инхерентниот и кон-
тролниот ризик 
 
43. Природата на банкарското работење е таква 

што ревизорот може да не биде во состојба да 
го намали ревизорскиот ризик на прифатливо 
ниско ниво со извршување само на суштински 
постапки. Ова е поради фактори како што се 
следните: 
•  Екстензивното користење на системи за 

ИТ и ЕПФС, што значи дека поголемиот 
дел од ревизорските докази е достапен 
само во електронска форма и е генериран 
од сопствените ИТ системи на ентитетот. 

•  Големиот обем на трансакции во кои биле 
вклучени банките, што го прави потпира-
њето само на суштинските постапки неиз-
водливо. 

•  Географската дисперзираност на работе-
њето на банката, што го прави добивање-
то на достатна покриеност особено тешко. 

•  Тешкотијата во осмислувањето на ефе-
ктивни суштински постапки за ревизија на 
сложени трансакции на тргување. 

Во повеќето ситуации ревизорот нема да биде 
во состојба да го намали ревизорскиот ризик 
на прифатливо ниско ниво освен ако менаџ-
ментот не воспоставил систем на интерна кон-
трола кој му овозможува на ревизорот да биде 
во состојба да го процени нивото на инхерент-
ниот и контролниот ризик како пониско од ви-
соко. Ревизорот прибавува достатни соодвет-
ни ревизорски докази за да ја поткрепи про-
ценката на инхерентниот и контролниот ризик. 
Точките од 56 до 70 подетално дискутираат за 
прашањата кои се однесуваат на интерната 
контрола. 
 

Работата на интерната ревзизија 
 
44. Делокругот и целите на интерна ревизија мо-

же многу да варираат во зависност од големи-
ната и структурата на банката и барањата на 

менаџментот и на оние кои се одговорни за 
управувањето. Сепак, улогата на интерната 
ревизија вообичаено вклучува проверка на 
сметководствениот систем и поврзаните ин-
терни контроли, надгледување на нивното ра-
ботење и препораки за нивно подобрување. 
Исто така, таа вообичаено вклучува и провер-
ка на средствата користени за идентификува-
ње, мерење и известување на финансиските и 
оперативните информации и конкретно рас-
прашување за поединечните ставки вклучувај-
ќи детално тестирање на трансакциите, сал-
дата и постапките. Факторите посочени во 
точка 44 исто така често го насочуваат реви-
зорот да ја користи работата на интерната ре-
визија. Ова е особено релевантно за банките 
кои имаат голема географска дисперзираност 
на филијалите. Често, како дел од одделот за 
интерна ревизија или како одделна компонен-
та, банката има оддел за проверка на заемите 
кој го известува менаџментот за квалитетот на 
заемите и придржувањето кон воспоставените 
постапки во врска со истите. Во кој било слу-
чај, ревизорот често го разгледува користење-
то на работата на одделот за проверка на зае-
мите откако соодветно ќе го провери одделот 
и неговата работа. Упатство за користењето 
на работата на интерната ревизија е дадено 
во МСР 610, Разгледување на работата на 
интерната ревизија. 

 
Ревизорски ризик 
 
45. Трите компоненти на ревизорскиот ризик се: 

(а) Инхерентен ризик (ризикот дека ќе се слу-
чат материјални погрешни прикажувања); 

(б) Контролен ризик (ризикот дека системот 
на интерна контрола на банката нема да 
спречи или открие и корегира такви по-
грешни прикажувања на навремена осно-
ва); и 

(в) Ризик од неоткривање (ризикот дека реви-
зорот нема да открие кое било преостат-
нато погрешно прикажување). 

Инхерентниот и контролниот ризик постојат 
независно од ревизијата на финансиските ин-
формации и ревизорот не може да влијае врз 
нив. Природата на ризиците кои се поврзани 
со банкарските активности, кои се разгледани 
во точките од 21 до 25, укажуваат дека проце-
нетото ниво на инхерентниот ризик во многу 
подрачја ќе биде високо. Затоа, за да нивоата 
на инхерентниот и контролниот ризик бидат 
пониски од високи, неопходно е банката да 
има адекватен систем на интерна контрола. 
Ревизорот ги проценува тие ризици и облику-
ва суштински постапки за да го намали реви-
зорскиот ризик на прифатливо ниско ниво. 

 
Материјалност 
 
46. Кога прави проценка на материјалноста, по-

крај разгледувањата дадени во МСР 320, Ма-
теријалност во ревизијата, ревизорот ги 
разгледува и следните фактори: 
•  Поради високиот левериџ, релативно ма-

ли погрешни прикажувања може да имаат 
значаен ефект врз резултатите за перио-
дот и врз капиталот, дури и ако тие може 
да имаат незначаен ефект врз вкупните 
средства. 

•  Заработувачките на банката се ниски кога 
се споредуваат со нејзините вкупни средс-
тва и обврски и нејзините вонбилансни об-



врзувања. Затоа, погрешните прикажува-
ња кои се однесуваат само на средствата, 
обврските и обврзувањата може да бидат 
помалку значајни од оние кои се однесу-
ваат на билансот на успех. 

•  Банките често се подложни на регулатив-
ни барања, како што се барањата за одр-
жување на минимални нивоа на капитал. 
Кршењето на тие барања може да ја дове-
де во прашање соодветноста на користе-
њето на претпоставката за континуитет од 
страна на менаџментот. Ревизорот затоа 
воспоставува такво ниво на материјалност 
што ќе му овозможи да ги идентификува 
погрешните прикажувања кои, доколку не 
се корегираат, ќе резултираат во значајно 
нарушување на таквите регулативни бара-
ња. 

•  Соодветноста на претпоставката за конти-
нуитет често зависи од прашања кои се 
поврзани со угледот на банката како цвр-
ста финансиска институција и дејствијата 
на регулаторите. Поради ова, трансакции-
те со поврзани странки и другите праша-
ња кои не би биле материјални за ентите-
тите кои не се банки може да станат мате-
ријални за финансиските извештаи на 
банката доколку може да влијаат врз угле-
дот на банката или дејствијата на регула-
торите. 

 
Изјави на менаџментот 
 
47. Изјавите на менаџментот се релевантни во 

контекстот на ревизијата на банките за да му 
помогнат на ревизорот при определувањето 
на тоа дали прибавените информации и дока-
зи се потполни за целите на ревизијата. Ова е 
особено точно за трансакциите на банката кои 
вообичаено може да не бидат одразени во 
финансиските извештаи (вонбилансни ста-
вки), но кои може да се докажат со други еви-
денции за кои ревизорот може да не биде све-
сен. Исто така, често е потребно ревизорот да 
добие изјави од менаџментот за значајните 
промени во деловното работење на банката и 
нејзиниот профил на ризици. Исто така, може 
да биде потребно ревизорот да ги идентифи-
кува подрачјата од работењето на банката ка-
де што ревизорските докази кои веројатно ќе 
бидат добиени може да треба да бидат надо-
полнети со изјави од менаџментот, на пример, 
резервирања за загуби по заеми и комплетно-
ста на преписката со регулаторите. МСР 580, 
Изјави на менаџментот, обезбедува упат-
ство за користењето на изјавите на менаџмен-
тот како ревизорски докази, постапките кои 
ревизорот ги применува при нивното оценува-
ње и документирање и околностите во кои из-
јавите треба да бидат добиени во пишана 
форма. 

 
Инволвираност на други ревизори 
 
48. Како резултат на широката географска дис-

перзираност на службите во повеќето банки, 
често е потребно ревизорот да ја користи ра-
ботата на други ревизори на многу од локаци-
ите на коишто работи банката. Ова може да 
биде постигнато со користење на други канце-
ларии на ревизорската фирма или со користе-
ње на други ревизорски фирми на тие лока-
ции. 

49. Пред да ја користи работата на друг ревизор, 
ревизорот: 
•  Ја разгледува независноста на тие реви-

зори и нивната компетентност за презема-
ње на потребната работа (вклучувајќи го и 
нивното познавање на банкарството и 
применливите регулативни барања); 

•  Разгледува дали условите на ангажманот, 
сметководствените принципи кои треба да 
се применуваат и аранжманите за изве-
стувањето се јасно соопштени; и 

•  Извршува постапки за прибавување на до-
статни соодветни ревизорски докази дека 
работата извршена од страна на другиот 
ревизор е адекватна за оваа цел преку 
разговор со другиот ревизор, преку про-
верка на пишаниот краток преглед на при-
менетите постапки и наодите, преку про-
верка на работните документи на другиот 
ревизор или на кој било друг начин соод-
ветен на околностите. 

МСР 600, Користење на работата на друг 
ревизор, обезбедува понатамошно упатство 
за прашањата на кои треба да бидат покриени 
и постапките кои треба да бидат извршени во 
такви ситуации. 
 

Координираност на работата која треба да би-
де извршена 
 
50. Со оглед на големината и географската дис-

перзираност на повеќето банки, координира-
носта на работата која треба да биде изврше-
на е важна за постигнувањето на ефикасна и 
ефективна ревизија. Потребната координира-
ност ги зема предвид факторите како што се 
следните: 
•  Работата која треба да биде извршена од 

страна на: 
o Експертите; 
o Помошниците; 
o Другите канцеларии на ревизор-

ската фирма; и 
o Другите ревизорски фирми. 

•  Степенот до кој е планирано да се кори-
сти работата на интерната ревизија. 

•  Датумите кои се бараат за известување 
на акционерите и регулативните тела. 

•  Кои било посебни анализи и друга доку-
ментација која треба да биде обезбедена 
од страна на менаџментот на банката. 

 
51. Најдобро ниво на координираност помеѓу по-

мошниците може често да биде постигнато со 
редовни состаноци за статусот на ревизијата. 
Сепак, со оглед на бројот на помошниците и 
бројот на локациите на кои ќе бидат инволви-
рани, ревизорот вообичаено комуницира за 
сите или за релевантните делови од ревизор-
скиот план во пишана форма. Кога ги поставу-
ва барањата во пишана форма, ревизорот го 
разгледува вклучувањето на коментар за 
следните прашања: 
•  Финансиските извештаи и другите инфор-

мации кои треба да бидат ревидирани (и 
доколку се смета за неопходно, законски-
от или другиот мандат за ревизијата). 

•  Деталите за кои било дополнителни ин-
формации кои ги бара ревизорот, на при-
мер, информации за извесни заеми, со-
став на портфолио, описни коментари за 
ревизорската работа која треба да биде 
извршена (особено за подрачјата со ризик 



опишани во точките 21-25 кои се важни за 
банката) и за резултатите од ревизорска-
та работа, потенцијални точки кои може 
да бидат вклучени во писмото до менаџ-
ментот за интерната контрола, локални 
регулативни прашања и, доколку е реле-
вантно, формите на кои било побарани из-
вештаи. 

•  Дека ревизијата ќе биде спроведена во 
согласност со МСР и кои било локални ре-
гулативни барања (и, доколку се смета за 
неопходно, информации за тие барања). 

•  Релевантните сметководствени принципи 
кои ќе бидат следени при подготовување-
то на финансиските извештаи и другите 
информации (и, доколку се смета за неоп-
ходно, деталите за тие принципи). 

•  Барањата и крајните рокови за меѓупери-
одско известување за статусот на ревизи-
јата. 

•  Особености на службениците на ентите-
тот кои треба да бидат контактирани. 

•  Аранжмани за надоместокот и фактурира-
њето. 

•  Кои било други прашања од регулативна, 
интерно-контролна, сметководствена или 
ревизорска природа за кои тие што ја 
спроведуваат ревизијата треба да бидат 
свесни. 

 
Трансакции со поврзани странки 
 
52. Ревизорот постојано внимава за трансакции 

со поврзани странки во текот на спроведува-
њето на ревизијата, особено во подрачјата на 
одобрување на заеми и вложувања. Постапки-
те извршени во текот на фазата на планира-
ње на ревизијата, вклучувајќи го и стекнување 
на разбирање за банката и банкарската деј-
ност, може да помогнат при идентификување-
то на поврзаните странки. Во некои јурисдик-
ции, трансакциите со поврзаните странки мо-
же да бидат предмет на квантитативни и ква-
литативни ограничувања. Ревизорот го опре-
делува степенот на кои било вакви ограничу-
вања. 

 
Разгледувања на континуитетот 
 
53. МСР 570, Континуитет, обезбедува упат-

ство за разгледувањата на ревизорот на соод-
ветноста на користењето на претпоставката 
за континуитет од страна на менаџментот. По-
крај прашањата идентификувани во тој МСР, 
настани или услови како што се следните мо-
же исто така да наметнат значајно сомневање 
во способноста на банката да продолжи како 
континуитет: 
•  Брзи зголемувања на нивоата на тргува-

ње со деривативи. Ова може да укаже де-
ка банката спроведува трговски активно-
сти без да ги има воспоставено неопход-
ните контроли. 

•  Исполнување на профитабилноста или 
прогнози кои навестуваат сериозно нама-
лување на профитабилноста, особено до-
колку банката е на или блиску до нејзини-
от минимален регулативен капитал или 
нивоа на ликвидност. 

•  Каматни стапки кои се плаќаат на пазарот 
на пари и обврски кон депонентите кои се 
повисоки од нормалните пазарни стапки. 
Ова може да укаже дека банката се смета 
како банка со повисок ризик. 

•  Значајни намалувања на депозитите од 
други банки или други форми на кратко-
рочно финансирање преку пазарот на па-
ри. Ова може да укаже дека другите учес-
ници на пазарот немаат доверба во банка-
та. 

•  Дејствија кои ги презеле или со кои се за-
кануваат регулаторите, а кои може да 
имаат неповолен ефект врз способноста 
на банката да продолжат како континуи-
тет. 

•  Зголемени износи кои им се должат на 
централните банки, што може да укаже 
дека банката не била во можност да до-
бие ликвидност од нормалните пазарни 
извори.  

•  Висока концентрација на изложености на 
заемодаватели или на извори на финан-
сиски средства. 

 
54. МСР 570 исто така им обезбедува упатство на 

ревизорите во случај кога ќе биде идентифи-
куван настан или услов кој може да наметне 
значајно сомневање во способноста на банка-
та да продолжи како континуитет. Овој МСР 
укажува на извесен број на постапки кои може 
да бидат релевантни, а, покрај нив, и следни-
ве постапки може исто така да бидат реле-
вантни: 
•  Проверка на преписката со регулаторите. 
•  Проверка на извештаите издадени од 

страна на регулаторите како резултат на 
регулативните инспекции. 

•  Дискутирање за резултатите од кои било 
инспекции кои се во тек. 

 
55. Регулативниот режим во рамките на кој рабо-

ти банката може да бара ревизорот да му ја 
обелодени на регулаторот секоја намера да 
издаде модифицирано мислење или секоја за-
гриженост која ревизорот може да ја има во 
однос на способноста на банката да продолжи 
како континуитет. СМРП 1004 обезбедува по-
натамошно разгледување на односот помеѓу 
ревизорот и банкарскиот супервизор. 

 
Интерна контрола 
 
Вовед 
 
56. Базелскиот комитет за банкарска супервизија 

издаде документ за политика, Рамка за си-
стемите на интерна контрола во банкар-
ските организации (септември 1998 година), 
која на банкарските супервизори им обезбеду-
ва рамка за оценка на системите на интерна 
контрола на банките. Оваа рамка ја користат 
многу банкарски супервизори и истата може 
да се користи во текот на дискусиите на су-
первизорите со поединечни банкарски органи-
зации. Ревизорите на финансиските извештаи 
на банките може да го најдат за корисно поз-
навањето на рамката при разбирањето на 
различните елементи на системот на интерна 
контрола на банката. 

 
57. Одговорностите на менаџментот го вклучува-

ат одржувањето на адекватен сметководствен 
систем и систем на интерна контрола, изборот 
и примената на сметководствените политики и 
заштитата на средствата на ентитетот. 
Ревизорот стекнува разбирање за сметковод-
свениот систем и системот на интерна контро-
ла достатно за да ја планира ревизијата и да 



развие ефективен ревизорски пристап. Откако 
ќе стекне разбирање, ревизорот ја разгледува 
проценката на инхерентниот и контролниот 
ризик за да го определи соодветниот ризик од 
неоткривање кој ќе го прифати за тврдењата 
во финансиските извештаи и за да ја опреде-
ли природата, временскиот распоред и обе-
мот на суштинските постапки за таквите твр-
дења. 
Кога ревизорот ќе го процени контролниот ри-
зик како понизок од висок, суштинските по-
стапки вообичаено се помалку обемни отколку 
што инаку е потребно и може исто така да се 
разликуваат во нивната природа и временски 
распоред. 

 
Постапки за идентификување, документирање 
и тестирање на контролите  
  
58. МСР 400, Проценки на ризици и интерна кон-

трола4, укажува дека интерните контроли кои 
се однесуваат на сметководствениот систем 
се однесуваат на постигнувањето на цели ка-
ко што се следниве: 
•  Трансакциите се извршуваат во соглас-

ност со општите или конкретните овласту-
вања на менаџментот (точки 59-61). 

•  Сите трансакции и други настани веднаш 
се евидентираат со точниот износ, на со-
одветните сметки и во правилниот сметко-
водствен период така што се дозволува 
подготвување на финансиските извештаи 
во согласност со идентификуваната рамка 
за финансиско известување (точки 62 и 
63). 

•  Пристапот до средствата и евиденцијата е 
дозволен само во согласност со овласту-
вањето на менаџментот (точки 64 и 65). 

•  Евидентираните средства се споредуваат 
со постојните средства во разумни интер-
вали и за сите разлики се презема соод-
ветно дејствие (точки 66 и 67). 

Ревизорските разгледувања во однос на секо-
ја од овие цели се објаснети во следните точ-
ки. 
Кај банките, понатамошна цел на интерните 
контроли е да осигура дека банката адекватно 
ги исполнува нејзините регулативни и довери-
телски одговорности кои произлегуваат од неј-
зините старателски активности. Ревизорот не 
е директно заинтересиран за овие цели освен 
кога степенот на какво било непридржување 
кон таквите одговорности може да доведе до 
тоа финансиските извештаи да бидат матери-
јално погрешно прикажани. 
 

Трансакциите се извршуваат во согласност со 
општите или конкретните овластувања на ме-
наџментот 
 
59. Сеопштата одговорност за системот на интер-

на контрола на банката лежи кај оние кои се 
одговорни за управувањето, кои се одговорни 
за раководењето со работењето на банката. 

                                                 
4 МСР 400, ‘‘Проценки на ризици и интерна контрола‘‘ беше 
повлечен во декември 2004 година кога стапија во сила 
МСР 315, ‘‘Разбирање за ентитетот и неговото опкружува-
ње и проценка на ризиците од материјално погрешно прика-
жување‘‘ и МСР 330, ‘‘Постапките на ревизорот како одго-
вор на проценетите ризици‘‘.  

Сепак, бидејќи работењето на банките е воби-
чаено обемно и дисперзирано, функциите на 
одлучувањето треба да бидат децентрализи-
рани, а овластувањето банката да се обврзе 
на материјални трансакции вообичаено е дис-
перзирано и делегирано на различни нивоа на 
менаџмент и персонал. Ваквата дисперзира-
ност и делегирање речиси секогаш ќе се нај-
дат кај функциите на одобрување на заеми, 
трезорските функции и функциите за пренос 
на финансиски средства, каде што, на пример, 
упатствата за плаќање се испраќаат преку 
безбедна порака. Оваа карактеристика на 
банкарското работење ја создава потребата 
од структуриран систем на делегирање на ов-
ластувањата, што резултира во формално 
идентификување и документирање на: 
(а) Оние кои може да овластуваат конкретни 

трансакции; 
(б) Постапки кои треба да се следат при до-

делувањето на тоа овластување; и 
(в) Лимити на износите кои може да бидат 

овластени, од страна на поединечен вра-
ботен или на ниво на персонал, како и кои 
било барања кои може да постојат за па-
ралелни овластувања. 

Оние кои се одговорни за управувањето треба 
исто така да обезбедат дека постојат соодвет-
ни постапки за следење на нивото на изложе-
ностите. Ова вообичаено вклучува собирање 
на изложеностите, не само во рамките на, туку 
и ширум, различните активности, оддели и 
филијали на банката. 

60. Испитување на контролите за овластување ќе 
биде важно за ревизорот кога разгледува да-
ли трансакциите биле внесени во согласност 
со политиките на банката и, на пример, во 
случајот на функцијата на одобрување на зае-
ми, дека тие биле предмет на соодветни по-
стапки за проценка на кредитната способност 
пред да се исплатат средствата. Ревизорот 
вообичаено ќе открие дека постојат лимити за 
нивоата на изложеностите за различни видови 
на трансакции. Кога извршува тестови на кон-
троли, ревизорот разгледува дали се почиту-
ваат овие лимити и дали соодветното ниво на 
менаџмент се известува за позициите над 
овие лимити на навремена основа. 

61. Од ревизорска перспектива, правилното функ-
ционирање на контролите за овластувањето 
на банката е особено важно во однос на 
трансакциите кои се внесуваат на или блиску 
до датумот на финансиските извештаи. Ова е 
така бидејќи аспектите на трансакцијата допр-
ва треба да бидат исполнети или пак може да 
постои недостаток на докази со кои треба да 
се процени вредноста на стекнатото средство 
или настаната обврска. Примери за вакви 
трансакции се обврзувањата за купување или 
продажба на одредени хартии од вредност по 
крајот на периодот и заемите кај кои отплати-
те на главницата и каматата од страна на зае-
мопримателот треба допрва да бидат напра-
вени. 

Сите трансакции и други настани веднаш се 
евидентираат со точниот износ, на соодветни-
те сметки и во правилниот сметководствен 
период така што се дозволува подготвување на 
финансиските извештаи во согласност со иден-
тификуваната рамка за финансиско известува-
ње 



62. Кога ги разгледува интерните контроли кои 
менаџментот ги користи за да осигура дека си-
те трансакции и други настани се правилно 
евидентирани, ревизорот зема предвид изве-
сен број на факторите кои се особено важни 
во банкарското опкружување. Тие го вклучува-
ат следното: 
•  Банките работат со голем обем на транс-

акции кои може поединечно или кумула-
тивно да вклучуваат големи суми на пари. 
Според тоа, банката треба да има постап-
ки за урамнотежување и усогласување кои 
се спроведуваат во рамките на временска 
рамка која дозволува откривање на гре-
шки и несовпаѓања така што истите ќе мо-
же бидат истражени и исправени со мини-
мална загуба за банката. Ваквите постап-
ки може да се спроведуваат часовно, 
дневно, неделно или месечно во завис-
ност од обемот и природата на трансакци-
јата, нивото на ризикот и временската 
рамка за порамнување на трансакциите. 
Целта на овие усогласувања често е да 
осигура комплетност на обработката на 
трансакциите ширум високо сложените ин-
тегрирани ИТ системи, а самите усогласу-
вања нормално автоматски се генерираат 
од тие системи. 

•  Многу од трансакциите кои ги склучуваат 
банките се предмет на специјализирани 
сметководствени правила. Банките треба 
да имаат воспоставено контролни постап-
ки за да осигураат дека тие правила се 
применуваат при подготовувањето на со-
одветните финансиски информации за ме-
наџментот и екстерното известување. 
Примери за вакви контролни постапки се 
оние кои резултираат во пазарна ревало-
ризација на обврзувањата за купување и 
продажба на странски валути и хартии од 
вредност за да се осигура дека сите нере-
ализирани добивки и загуби се евиденти-
рани. 

•  Некои од трансакциите кои ги склучуваат 
банките може да не мора да бидат обело-
денети во финансиските извештаи (на 
пример, трансакциите кои сметководстве-
ната рамка дозволува да бидат третирани 
како вонбилансни ставки). Според тоа, мо-
ра да бидат воспоставени контролни по-
стапки за да се осигура дека ваквите 
трансакции се евидентирани и следени на 
начин кој на менаџментот му го обезбеду-
ва потребниот степен на контрола над нив 
и кој дозволува брзо определување на ка-
кви било промени на нивниот статус кои 
треба да резултираат во евидентирање на 
добивка или загуба. 

•  Банките постојано развиваат нови финан-
сиски производи и услуги. Ревизорот разг-
ледува дали се направени неопходните 
ревидирања на сметководствените по-
стапки и поврзаните интерни контроли. 

•  Салдата на крајот на денот може да го 
одразуваат обемот на трансакциите кои 
се обработени преку системите или на ма-
ксималната изложеност на загуба во текот 
на деловниот ден. Ова е особено реле-
вантно за извршувањето и обработката на 
девизните трансакции и трансакциите со 
хартии од вредност. Проценката на кон-

тролите во овие подрачја ја зема предвид 
способноста за одржување на контролата 
во текот на периодот на максималните 
обеми или максималната финансиска из-
ложеност. 

•  Мнозинството банкарски трансакции мора 
да бидат евидентирани на начин кој може 
да биде верификуван како интерно, така и 
од страна на клиентите и договорните 
странки на банката. Нивото на детали кое 
треба да биде евидентирано и чувано за 
поединечните трансакции мора да им 
овозможува на менаџментот на банката, 
договорните странки во трансакцијата и 
клиентите да ја верификуваат точноста на 
износите и условите. Пример за ваква 
контрола е континуираното верификување 
на картичките за тргување со странски ва-
лути на таков начин што вработен кој не е 
инволвиран во трансакцијата ги усогласу-
ва картичките со влезните конфирмации 
од договорните странки. 

 
63. Екстензивното користење на ИТ и системите 

за ЕПФС има значаен ефект врз тоа како ре-
визорот го оценува сметководствениот систем 
на банката и поврзаните интерни контроли. 
МСР 400, МСР 401, Ревизија во опкружување 
на компјутерски информациони системи, и 
СМРП 1008, Проценки на ризици и интерна 
контрола - карактеристики и разгледувања 
на КИС,5 обезбедуваат упатство за ИТ аспе-
ктите на ваквата оценка, како и другите СМРП 
кои ја покриваат информационата технологи-
ја. Ревизорските постапки вклучуваат процен-
ка на оние контроли кои влијаат врз развојот и 
модификациите на системите, системскиот 
пристап и внесувањето на податоците, без-
бедноста на комуникациските мрежи и плани-
рањето на неизвесностите. Слични разгледу-
вања се однесуваат на работењето на ЕПФС 
во рамките на банката. До степенот до кој 
ЕПФС и другите системи за трансакции се 
надворешни за банката, ревизорот става до-
полнителен акцент на проценката на интегри-
тетот на прет-трансакциските супервизорски 
контроли и пост-трансакциските постапки за 
конфирмирање и усогласување. Извештаите 
од ревизорите на услужните организации мо-
же да бидат од корист овде, а МСР 402 дава 
упатство за ревизорското разгледување на ва-
квите извештаи. 

 
Пристапот до средствата е дозволен само во 
согласност со овластувањето на менаџментот 
   
64. Средствата на банката се често лесно пренос-

ливи, со голема вредност и во облик кој не мо-
же да се заштити само со физички постапки. 
За да осигура дека пристапот до средствата е 
дозволен само во согласност со овластување 

                                                 
5 МСР 400, ‘‘Проценки на ризици и интерна контрола‘‘, МСР 
401, ‘‘Ревизија во опкружување на компјутерски информаци-
они системи‘‘ и СМРП 1008, ‘‘Проценки на ризици и интерна 
контрола - карактеристики и разгледувања на КИС‘‘ беа 
повлечени во декември 2004 година кога стапија во сила 
МСР 315, ‘‘Разбирање за ентитетот и неговото опкружува-
ње и проценка на ризиците од материјално погрешно прика-
жување‘‘ и МСР 330, ‘‘Постапките на ревизорот како одго-
вор на проценетите ризици‘‘. 



на менаџментот, банката вообичаено користи 
контроли како што се следниве: 
•  Лозинки и аранжмани за заеднички при-

стап за да се ограничи пристапот до ИТ и  
системите за ЕПФС на овластените вра-
ботени. 

•  Поделба на функциите за водење на еви-
денција и старателство (вклучувајќи го и 
користењето на компјутерски генерирани 
извештаи за конфирмирање на трансак-
ции кои се достапни веднаш и само на 
вработениот кој е одговорен за функциите 
за водење на евиденција). 

•  Чести конфирмации од трети странки и 
усогласување на состојбите на средствата 
од страна на независен вработен. 

 
65. Ревизорот разгледува дали секоја од овие 

контроли работи ефективно. Сепак, со оглед 
на материјалноста и преносливоста на вклу-
чените износи, ревизорот исто така вообичае-
но ги проверува и постапките за конфирмира-
ње и усогласување кои се случуваат во врска 
со подготовувањето на финансиските изве-
штаи за крајот на годината, а може и самиот 
да ги спроведе постапките за конфирмирање. 

 
Евидентираните средства се споредуваат со 
постојните средства во разумни интервали и за 
сите разлики се презема соодветно дејствие 
 
66. Големите износи на средства со кои ракуваат 

банките, обемот на преземените трансакции, 
можноста за промени на вредноста на тие 
средства заради флуктуации на пазарните це-
ни и важноста на конфирмирањето на конти-
нуираното работење на контролите за приста-
пот и овластувањето наложува често работе-
ње на контролите за усогласување. Ова е осо-
бено важно за: 
(а) Средства во облик на преносливи инстру-

менти, какви што се парите, хартиите од 
вредност на доносител и средства во об-
лик на депозит и позиции на хартии од 
вредност со други упатства кога неуспе-
хот брзо да се откријат грешки и несовпа-
ѓања (што може да значи и дневно кога се 
вклучени трансакции на пазарот на пари) 
може да доведе до ненадоместлива загу-
ба: постапките за усогласување користе-
ни да се постигне оваа контролна цел во-
обичаено ќе бидат засновани на физичко 
броење и конфирмации од трети странки; 

(б) Средства чија вредност се определува со 
повикување на модели за вреднување 
или екстерни пазарни цени, како што се 
договорите за хартии од вредност и 
странски валути; 

(в) Средства кои се чуваат во име на клиен-
ти. 

 
67. Кога обликува ревизорски план за проценка на 

ефективноста на контролите за усогласување 
на банката, ревизорот разгледува фактори ка-
ко што се следните: 
•  Поради бројот на сметки кои бараат усог-

ласување и зачестеноста со која треба да 
се извршуваат тие усогласувања: 
o Голем дел од ревизорскиот напор е 

насочен кон документирањето, тести-
рањето и оценката на контролите за 
усогласување; и 

o Работата на интерниот ревизор исто 
така ќе биде слично насочена. Затоа 
ревизорот вообичаено ќе може да ја 
користи работата на интерната реви-
зија. 

•  Бидејќи усогласувањата се кумулативни 
во нивниот ефект, повеќето усогласувања 
може да бидат ревидирани на задоволи-
телен начин на датумот на крајот на годи-
ната, претпоставувајќи дека се подготву-
ваат заклучно со тој датум, доволно скоро 
за да ги користи ревизорот и дека ревизо-
рот е задоволен дека контролните постап-
ки за усогласувањето се ефективни. 

•  Кога испитува дадено усогласување, ре-
визорот разгледува дали ставките не биле 
неправилно пренесени на други сметки 
кои не се предмет на усогласување и 
истражување во исто време. 

 
Примери на контроли 
 
68. Додатокот 2 на ова соопштение содржи при-

мери на контроли над овластувањето, евиден-
тирањето, пристапот и усогласувањето кои во-
обичаено се среќаваат кај трезорското рабо-
тење, трговското работење и работењето со 
заеми на банката. 

 
Инхерентни ограничување на интерната кон-
трола 
 
69. МСР 4006 ги опишува постапките кои треба да 

ги следи ревизорот кога ги идентификува, до-
кументира и тестира интерните контроли. При-
тоа, ревизорот е свесен за инхерентните огра-
ничувања на интерната контрола. Проценети-
те нивоа на инхерентниот и контролниот ризик 
не може да бидат достатно ниски за да се 
елиминира потребата ревизорот да изврши 
некои суштински постапки. Независно од про-
ценетите нивоа на инхерентниот и контролни-
от ризик, ревизорот извршува некои суштин-
ски постапки за материјалните салда на сме-
тки и класи на трансакции. 

 
Разгледување на влијанието на факторите 
на опкружувањето 
 
70. Кога ја проценува ефективноста на одредени 

контролни постапки, ревизорот го разгледува 
опкружувањето во кое функционира интерна-
та контрола. Некои од факторите кои може да 
бидат земени предвид го вклучуваат следно-
во: 
•  Организационата структура на банката и 

начинот на кој таа обезбедува делегира-
ње на овластувањето и одговорностите. 

•  Квалитетот на надзорот од страна на ме-
наџментот. 

•  Обемот и ефективноста на интерната ре-
визија. 

•  Обемот и ефективноста на управувањето 
со ризикот и системите за усогласеност. 

•  Вештините, компетентността и интегрите-
тот на клучниот персонал. 

•  Природата и обемот на инспекцијата од 
страна на супервизорските тела. 
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Извршување на суштински постапки 
  
Вовед 
 
71. Како резултат на проценката на нивото на ин-

херентниот и контролниот ризик, ревизорот ја 
определува природата, временскиот распоред 
и обемот на суштинските тестови кои треба да 
бидат извршени за поединечните салда на 
сметки и класи на трансакции. Кога ги облику-
ва овие суштински тестови, ревизорот ги разг-
ледува ризиците и факторите кои служеле за 
обликување на системот на интерна контрола 
на банката. Покрај тоа, постои извесен број на 
ревизорски разгледувања кои се значајни за 
овие подрачја на ризик на кои ревизорот го 
насочува своето внимание. Тие се објаснети 
во следните точки. 

 
72. МСР 500, Ревизорски докази7, ги набројува 

тврдењата содржани во финансиските изве-
штаи како: постоење, права и обврски, случу-
вање, комплетност, вреднување, мерење и 
презентирање и обелоденување. 
Тестирањето на тврдењето за комплетност е 
особено важно во ревизијата на финансиските 
извештаи на банката, особено во однос на об-
врските. Голем дел од ревизорската работа за 
обврските кај другите комерцијални ентитети 
може да биде спроведена преку суштински по-
стапки за реципрочна популација. Банкарски-
те трансакции го немаат истиот вид на редо-
вен трговски циклус, а реципрочните попула-
ции не се секогаш веднаш видливи. Големи 
средства и обврски може да бидат создадени 
и реализирани многу брзо и, доколку системот 
не ги опфати, може да бидат превидени. Кон-
фирмациите од трети странки и веродостојно-
ста на контролите стануваат важни во овие 
околности. 
 

Ревизорски постапки 
 
73. За да ги покрие тврдењата за кои е дискутира-

но погоре, ревизорот може да ги изврши след-
ните постапки: 
(а) Инспекција. 
(б) Набљудување. 
(в) Распрашување и конфирмирање. 
(г) Пресметување. 
(д) Аналитички постапки. 
Во контекст на ревизијата на финансиските 
извештаи на банката, инспекцијата, распрашу-
вањето и конфирмирањето, пресметувањето 
и аналитичките постапки бараат особено вни-
мание и се објаснето во следните точки. 

 
Инспекција 
 
74. Инспекцијата е составена од испитување на 

евиденции, документи или материјални средс-
тва. Ревизорот врши инспекција со цел да: 
•  Биде задоволен во однос на физичкото 

постоење на материјалните преносливи 
средства кои ги чува банката; и 

•  Го стекне потребното разбирање за усло-
вите и состојбите на договорите (вклучу-

                                                 
7 МСР 500, ‘‘Ревизорски докази‘‘ беше повлечен во декем-
ври 2004 година кога стапи во сила ревидираниот МСР 500, 
‘‘Ревизорски докази‘‘. 

вајќи ги и главните договори) кои се зна-
чајни поединечно или збирно за да: 
o Ја разгледа нивната полноважност; и 
o Ја процени соодветноста на сметко-

водствениот третман кој им бил да-
ден. 
 

75. Примери за подрачја каде што се користи инс-
пекцијата како ревизорска постапка се: 
•  Хартии од вредност; 
•  Договори за заем; 
•  Колатерал; и 
•  Договори за обврзувања како што се: 

o Продажба и повторен откуп на 
средства; 

o Гаранции. 
 

76. Кога ги спроведува постапките за инспекција, 
ревизорот и понатаму внимава на можноста 
некои од средствата кои ги чува банката да се 
чуваат во име на трети странки, а не за сопс-
твена корист на банката. Ревизорот разгледу-
ва дали постојат адекватни интерни контроли 
за правилно издвојување на овие средства од 
оние кои се сопственост на банката и, кога се 
чуваат вакви средства, ги разгледува импли-
кациите врз финансиските извештаи. Како што 
е забележано во точка 58, ревизорот е заинте-
ресиран за постоењето на средствата на тре-
ти странки само кога степенот на непридржу-
вањето на банката кон нејзините обврски мо-
же да доведе до тоа финансиските извештаи 
да бидат материјално погрешно прикажани. 

 
Распрашување и конфирмирање 
 
77. Распрашувањето е составено од барање на 

информации од информирани лица во или 
надвор од ентитетот. Конфирмирањето е со-
ставено од одговор на распрашување заради 
поткрепување на информациите содржани во 
сметководствената евиденција. Ревизорот 
спроведува распрашување и конфирмирање 
за да: 
•  Прибави докази за работењето на интер-

ните контроли; 
•  Прибави докази за признавањето на изно-

сите, условите и состојбите на извесни 
трансакции од страна на клиентите и дого-
ворните странки на банката; и 

•  Добие информации кои не се директно до-
стапни од сметководствената евиденција 
на банката. 

Банката има значајни износи на монетарни 
средства и обврски и вонбилансни обврзува-
ња. Екстерното конфирмирање може да биде 
ефективна метода за определување на посто-
ењето и комплетноста на износите на средс-
твата и обврските обелоденети во финанси-
ските извештаи. Кога одлучува за природата и 
обемот на постапките за екстерно конфирми-
рање кои ќе ги извршува ревизорот, ревизорот 
ги зема предвид постапките на екстерно кон-
фирмирање преземени од страна на интерна-
та ревизија. МСР 505, Екстерни конфирма-
ции, обезбедува упатство за процесот на ек-
стерно конфирмирање. 
 

78. Примери на подрачја за кои ревизорот може 
да користи конфирмирање вклучуваат: 
•  Колатерал. 



•  Верификување или добивање на независ-
на конфирамација за вредноста на средс-
твата и обврските кои не се предмет на 
тргување или со кои се тргува само преку 
шалтер. 

•  Средства, обврски и позиции за терминско 
купување и продажба со клиенти и дого-
ворни странки како на пример: 

o Неподмирени трансакции со дери-
вативи; 

o Иматели на nostro и vostro сметки; 
o Хартии од вредност кои ги чуваат 

трети странки; 
o Сметки на заеми; 
o Сметки на депозити; 
o Гаранции; и 
o Акредитиви. 

•  Правни мислења за валидноста на тужбе-
ните барања на банката. 

 
Пресметување 
 
79. Пресметувањето е составено од проверка на 

аритметичката точност на изворните докумен-
ти и сметководствената евиденција или од из-
вршување на независни пресметки. Во кон-
текст на ревизијата на финансиските изве-
штаи на банката, пресметувањето е корисна 
постапка за проверка на конзистентната при-
мена на моделите за вреднување. 

 
Аналитички постапки 
 
80. Аналитичките постапки се составени од ана-

лиза на значајни коефициенти и трендови 
вклучувајќи го и резултирачкото испитување 
на флуктуациите и односите кои се неконзи-
стентни со останатите релевантни информа-
ции или отстапуваат од предвидените износи. 
МСР 520, Аналитички постапки, обезбедува 
упатство за користењето на оваа техника од 
страна на ревизорот. 

 
81. Банката обично има поединечни средства (на 

пример, заеми и, можно, вложувања) кои се 
од таква големина што ревизорот ги разгледу-
ва поединечно. Сепак, за повеќето ставки, 
аналитичките постапки може да бидат ефе-
ктивни поради следните причини: 
•  Вообичаено два од најважните елементи 

во определувањето на заработувачката 
на банката се приходите од камата и рас-
ходите за камата. Тие имаат директен од-
нос со каматоносните средства и камато-
носните обврски, респективно. За да се 
определи разумноста на овие односи, ре-
визорот може да го испита степенот до кој 
приходите и расходите за кои се известу-
ва се разликуваат од износите пресмета-
ни врз основа на просечните неподмирени 
салда и искажаните стапки на банката во 
текот на годината. Ова испитување вооби-
чаено се прави во однос на категориите 
на средствата и обврските кои ги користе-
ла банката при раководењето на нејзино-
то деловно работење. Ваквото испитува-
ње може, на пример, да го потенцира по-
стоењето на значајни износи на неуспеш-
ни заеми или неевидентирани депозити. 
Покрај тоа, ревизорот може исто така да ја 

разгледа и разумноста на искажаните 
стапки на банката во однос на оние кои 
преовладувале на пазарот во текот на го-
дината за слични класи на заеми и депо-
зити. Во случајот на заемите како средс-
тво, доказите за стапки засметани или 
дозволени над пазарните стапки може да 
укажат на постоењето на прекумерен ри-
зик. Во случајот на обврски по депозити, 
ваквите докази може да укажат на пробле-
ми со ликвидноста или финансирањето. 
На сличен начин, приходите од провизии, 
кои се исто така голема компонента на за-
работувачката на банката, често имаат 
директен однос со обемот на обврските на 
кои биле заработени провизиите. 

•  Точната обработка на големиот обем на 
трансакции кои ги склучува банката и про-
ценката на интерните контроли на банката 
од страна на ревизорот може да извлечат 
корист од проверката на коефициенти и 
трендовите и од степенот до кој тие се 
разликуваат од претходните периоди, пла-
новите и резултатите на другите слични 
ентитети. 

•  Користејќи аналитички поистапки ревизо-
рот може да открие околности кои ја дове-
дуваат во прашање соодветноста на прет-
поставката за континуитет, како што е не-
соодветната концентрираност на ризикот 
во одредени дејности или географски по-
драчја и потенцијалната изложеност на 
несоодветно поврзување на каматната 
стапка, валутата и доспевањето. 

•  Во повеќе земји постои широк опсег на 
статистички и финансиски информации 
кои се достапни од регулативни и други 
извори, а кои ревизорот може да ги кори-
сти за спроведување на детална анали-
тичка проверка на трендови и анализа на 
истоветни групи. 

Корисна почетна точка кога се разгледуваат 
соодветните аналитички постапки е да се 
разгледа какви информации за успешноста 
или показатели за ризикот користи менаџмен-
тот при следењето на банкарските активности. 
Додатокот 3 на ова соопштение содржи при-
мери на најчесто користените коефициенти во 
банкарската дејност.  

 
Одредени постапки во врска со одделни ста-
вки во финансиските извештаи 
 
82. Точките 83-100 ги идентификуваат тврдењата 

кои вообичаено се од особена важност во од-
нос на типичните ставки во финансиските из-
вештаи на банката. Тие исто така опишуваат и 
некои од ревизорските разгледувања кои му 
помагаат на ревизорот да ги планира суштин-
ските постапки и предлагаат некои од техники-
те кои може да се користат во однос на ста-
вките кои ревизорот ги избрал за тестирање. 
Постапките не преставуваат конечен список 
на постапки кои е можно да бидат извршени, 
ниту пак преставуваат некое минимално бара-
ње кое секогаш треба да биде извршено. 



Ставка во 
финанси-
ските изве-
штаи 

Тврдење во финансиските извештаи кое 
е од особена важност 

83. САЛДА ВО ДРУГИ БАНКИ 
 Постоење 

Ревизорот ги разгледува конфирмациите од 
трети странки за салдото. Кога салдата кои 
се чуваат во други банки се резултат на го-
лем обем на трансакции, тогаш примањето 
на конфирмации од тие други банки веројат-
но ќе обезбеди поубедлив доказ за постое-
њето на трансакциите и за резултирачките 
меѓубанкарски салда отколку тестирањето 
на поврзаните интерни контроли. Упатство 
за постапките за меѓубанкарско конфирми-
рање, вклучувајќи ја и терминологијата и со-
држината на барањето за конфирмирање, 
може да се најде во СМРП 1000, Постапки 
за меѓубанкарско конфирмирање. 
Вреднување  
Ревизорот разгледува дали да ја процени 
наплатливоста на депозитите од аспект на 
кредитната способност на банката депози-
тар. Постапките кои се потребни кај ваквата 
проценка се слични на оние кои се користат 
во ревизијата на вреднувањето на заемите, 
за кои е дискутирано подолу. 
Презентирање и обелоденување  
Ревизорот разгледува дали салдата во дру-
гите банки на датумот на финансиските из-
вештаи преставуваат bona fide комерцијални 
трансакции или дали какви било значајни от-
стапувања од нормалните или очекуваните 
нивоа одразуваат трансакции кои се склуче-
ни главно за да се даде впечаток кој наведу-
ва на погрешен заклучок за финансиската 
состојба на банката или за да се подобрат 
коефициентите за ликвидноста и средствата 
(често познато како ,,дотерување‘‘) 
Кога ќе се јави дотерување од таква големи-
на што може да ја наруши вистинската и об-
јективна слика за финансиските извештаи, 
ревизорот бара од менаџментот да ги коре-
гира салдата прикажани во финансиските 
извештаи или да направи дополнителни обе-
лоденувања во белешките. Доколку менаџ-
ментот не го направи тоа, ревизорот разгле-
дува дали да го модификува ревизорскиот 
извештај. 

84. ИНСТРУМЕНТИ НА ПАЗАРОТ НА ПАРИ 
Постоење 
Ревизорот ја разгледува потребата за фи-
зичка инспекција или конфирмирање со ек-
стерни старатели и усогласувањето на повр-
заните износи со сметководствената евиден-
ција. 
Права и обврски 
Ревизорот ја разгледува изводливоста на 
проверката на приливот на поврзаниот при-
ход како начин за утврдување на сопствено-
ста. Ревизорот обрнува особено внимание 
на утврдувањето на сопственоста над ин-
струментите кои се чуваат во форма на до-
носител. Ревизорот исто така разгледува и 
дали има какви било товари во однос на 
правото на сопственост над тие инструмен-
ти. 
Ревизорот спроведува тестови за постоење-
то на термински договори за продажба и по-
вторeн откуп заради докази за неевиденти-
рани обврски и загуби. 
Вреднување 
Ревизорот ја разгледува соодветноста на 
техниките за вреднување кои биле користе-
ни во аспект на кредитната способност на 
издавачот. 
Мерење 
Ревизорот разгледува дали има потреба да 
се спроведат тестови за правилното разгра-
ничување на приходите заработени на ин-
струментите на пазарот на пари, што во не-
кои случаи е преку амортизација на дискон-
тот при купување. 
Ревизорот исто така разгледува и дали: 

•  Односот помеѓу видовите на хар-
тии од вредност кои се во сопстве-
ност и поврзаните приходи е разу-
мен; и 

•  За сите значајни добивки и загуби 
од продажби и ревалоризации е 
известено во согласност со рамка-
та за финансиско известување (на 
пример, кога добивките и загубите 
на хартии од вредност за тргување 
се третираат поинаку од оние на 
вложувачките хартии од вредност). 

85. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ КОИ СЕ ЧУВААТ 
ЗА ЦЕЛИТЕ НА ТРГУВАЊЕ 
Додаток 2 дава понатамошни примери за 
разгледувања на интерната контрола  и ре-
визорски постапки во однос на трговското 
работење. 
Постоење 
Ревизорот ги зема предвид физичката инс-
пекција на хартиите од вредност или кон-
фирмирањето со надворешни старатели и 
усогласувањето на износите со сметководс-
твената евиденција. 
Права и обврски 
Ревизорот ја разгледува изводливоста на 
проверката на примањето на поврзаните 
приходи како начин за утврдување на сопс-
твеноста. Ревизорот обрнува особено вни-
мание на утврдувањето на сопственоста на 
хартиите од вредност кои се чуваат во фор-
ма на доносител. Ревизорот исто така разг-
ледува и дали има какви било товари на 
правото на сопственост над тие хартии од 
вредност. 
Ревизорот спроведува тестови за постоење-
то на термински договори за продажба и по-
вторeн откуп заради докази за неевиденти-
рани обврски и загуби. 
Вреднување 
Рамките за финансиско известување често 
пропишуваат различни основи за вреднува-
ње за хартиите од вредност во зависност од 
тоа дали тие се чуваат за целите на тргува-
ње, се чуваат како портфолио на вложувања 
или се чуваат за целите на хеџинг. На при-
мер, дадена рамка за финансиско известу-
вање може да бара трговските хартии од 
вредност да се евидентираат според пазар-
ната вредност, портфолиото на вложувања 
според набавната вредност подложна на 
проверки за оштетување на вредноста, а 
хартиите од вредност за хеџинг цели на 
истата основа како и основното средство кое 
го хеџираат. Намерите на менаџментот 
определуваат која било конкретна хартија од 
вредност ќе се чува за дадена цел, а оттука 
и основата за вреднување која треба да се 
користи. Доколку се променат намерите на 
менаџментот, ќе се промени и основата за 
вреднување. Според тоа, кога хартиите од 
вредност се пренесени од една категорија 
во друга, ревизорот прибавува достатни со-
одветни ревизорски докази за да ги поткрепи 
тврдењата на менаџментот во однос на нив-
ните ревидирани намери. Можноста за мену-
вање на категоризацијата на средствата му 
дава на менаџментот можност за измамнич-
ко финансиско известување, со оглед на тоа 
дека е можно да се признае дбивка или да 
се одбегне признавање на загуба по пат на 
менување на категоризацијата на одредени 
хартии од вредност. 
Кога хартиите од вредност кои се чуваат за 
целите на тргување се евидентирани според 
пазарната вредност, ревизорот разгледува 
дали хартиите од вредност чијашто пазарна 
вредност се зголемила биле произволно 
пренесени од портфолиото на вложувањата 
(види точка 87) главно за да се признае не-
реализираната добивка во билансот на ус-
пех. 
Ревизорот исто така разгледува и дали по-
вторно да ги изврши пресметките за вредну-
вање, како и обемот на тестовите на контро-
лите над постапките за вреднување на бан-
ката. 
Мерење 
Ревизорот исто така разгледува и дали: 

•  Односот помеѓу видовите на хар-
тии од вредност кои се во сопстве-
ност и поврзаните приходи е разу-
мен; и 



•  За сите значајни добивки и загуби 
од продажби и ревалоризации е 
известено во согласност со рамка-
та за финансиско известување (на 
пример, кога добивките и загубите 
на хартии од вредност за тргување 
се третираат поинаку од оние на 
вложувачките хартии од вредност). 

86. (Оние 
кои вклучу-
ваат теков-
но вложува-
ње на фи-
нансиски 
средства, 
на пример, 
блокови на 
заеми купе-
ни за по-
вторна про-
дажба, ку-
пување на 
секуратизи-
рани средс-
тва) 

ДРУГИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 
Права и обврски  
Ревизорот ја испитува основната документа-
ција која го поткрепува купувањето на такви-
те средства за да определи дали сите права 
и обврски, како што се варантите и опциите, 
биле правилно евидентирани. 
Вреднување  
Ревизорот ја разгледува соодветноста на 
применетите техники за вреднување. Бидеј-
ќи може да не постојат воспоставени пазари 
за вакви средства, може да биде тешко да 
се добијат независни докази за вредноста. 
Покрај тоа, дури и кога постојат такви дока-
зи, може да се јави прашање за тоа дали по-
стои достатна длабина на постоечките паза-
ри за да се потпре на котираните вредности 
за средството за кое станува збор и за кои 
било поврзани пребивачки хеџинг трансак-
ции кои банката ги склучила на тие пазари. 
Ревизорот исто така ја разгледува и приро-
дата и обемот на кои било проверки за 
оштетување на вредноста кои ги спровел 
менаџментот и дали нивните резултати се 
одразени во вреднувањето на средствата. 

87. ПОРТФОЛИО НА ВЛОЖУВАЊА 
Во многу случаи ревизијата на портфолиото 
на вложувањата на банката не се разликува 
од ревизијата на портфолиото на вложува-
њата кои ги чува кој било друг ентитет. Се-
пак, постојат некои посебни аспекти кои на-
метнуваат особени проблеми во однос на 
банкарското работење. 
Вреднување 
Ревизорот ја разгледува вредноста на 
средствата кои ја поткрепуваат вредноста на 
хартиите од вредност, особено во однос на 
хартиите од вредност кои не може лесно да 
се продадат на пазарот. Ревизорот исто така 
ја разгледува и природата и обемот на кои 
било проверки за оштетување на вредноста 
кои ги спровел менаџментот и дали нивните 
резултати се одразени во вреднувањето на 
средствата. 
Мерење 
Како што е објаснето во точка 85, рамките за 
финансиско известување често дозволуваат 
различни основи за вреднување на хартиите 
од вредност кои се чуваат за различни цели. 
Кога од сметката за тргување биле пренесе-
ни хартии од вредност, ревизорот определу-
ва дали се евидентирани кои било нереали-
зирани загуби на пазарната вредност докол-
ку тоа го бара релевантната рамка за фи-
нансиско известување. Кога рамката за фи-
нансиско известување не бара евидентира-
ње на нереализираните загуби, ревизорот 
разгледува дали преносот бил направен за 
да се одбегне потребата да се признаат на-
малувањата на пазарната вредност на хар-
тиите од вредност. 
Ревизорот исто така разгледува и дали: 

•  Односот помеѓу видовите на хар-
тии од вредност кои се во сопстве-
ност и поврзаните приходи е разу-
мен; и 

•  За сите значајни добивки и загуби 
од продажби и ревалоризации е 
известено во согласност со рамка-
та за финансиско известување (на 
пример, кога добивките и загубите 
на хартии од вредност за тргување 
се третираат поинаку од оние на 
вложувачките хартии од вредност) 

88. ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДРУЖНИЦИ И ПРИД-
РУЖЕНИ ЕНТИТЕТИ 
Во многу случаи ревизијата на вложувањата 
на банката во подружници и придружени ен-
титети не се разликува од ревизијата на ва-
квите вложувања кои ги чува кој било друг 

ентитет. Сепак, постојат некои посебни аспе-
кти кои наметнуваат особени проблеми во 
однос на банкарското работење. 
Вреднување 
Ревизорот ги разгледува импликациите на 
кои било правни или практични барања за 
банката да обезбеди идна финансиска подр-
шка за да го осигура одржувањето на рабо-
тењето (а оттука и вредноста на вложување-
то) на подружниците и придружените прет-
пријатија. Ревизорот разгледува дали повр-
заните финансиски обврски се евидентирани 
како обврски на банката. 
Ревизорот определува дали се направени 
соодветни корекции кога сметководствените 
политики на претпријатијата кои се евиден-
тирани според методата на главнина или се 
консолидирани не се истоветни со оние на 
банката. 

89. (Вклучу-
вајќи аван-
си, меници, 
акредитиви, 
акцепти, га-
ранции и 
сите други 
кредитни 
линии кои 
им се одо-
бруваат на 
клиентите, 
вклучувајќи 
ги и оние 
кои се одне-
суваат на 
девизните 
активности 
и активно-
стите на па-
зарот на па-
ри) 
 
- Лични 

 
- Комерци-
јални 
 
- Државни 
 
- Домашни 
 
- Странски 

ЗАЕМИ 
Постоење 
Ревизорот ја разгледува потребата за ек-
стерно конфирмирање на постоењето на за-
емите. 
Вреднување 
Ревизорот ја разгледува соодветноста на ре-
зервирањето за загубите по заеми. Ревизо-
рот ги разбира законите и прописите кои мо-
же да влијаат врз износите определени од 
страна на менаџментот. Базелскиот комитет 
објави сет на цврсти практики за сметко-
водство и обелоденување на заеми, кое на 
банките и банкарските супервизори им дава 
упатство за признавањето и мерењето на за-
емите, утврдувањето на резервирањата за 
загубите по заеми, обелоденувањето на кре-
дитниот ризик и поврзаните прашања. Тој ги 
изложува гледиштата на банкарските супер-
визори за цврсти сметководствени практики 
и практики за обелоденување во врска со за-
емите и на тој начин може да влијае врз 
рамката за финансиско известување во рам-
ките на којашто банката ги подготвува свои-
те финансиски извештаи. Сепак, финанси-
ските извештаи на банката се подготвуваат 
во согласност со одредена рамка за финан-
сиско известување, а резервирањето за за-
губите по заеми мора да биде направено во 
согласност со таа рамка. 
Додаток 2 дава понатамошни информации 
за ревизорското разгледување на заемите. 
Главната ревизорска грижа е адекватноста 
на евидентираното резервирање за загубите 
по заеми. 
Кога ја определува природата, обемот и вре-
менскиот распоред на работата која треба 
да биде извршена, ревизорот ги разгледува 
следните фактори: 
•  Степенот на потпирање кој е разумно да 

се стави на системот за класифицирање 
на квалитетот на заемите на банката, на 
нејзините постапки за осигурување дека 
сета документација е правилно комплети-
рана, на нејзините интерни постапки за 
проверка на заемите и на работата на ин-
терната ревизија. 

•  Со оглед на релативната важност на одо-
брените заеми во странство, ревизорот 
вообичаено ги испитува: 
o Информациите за основата на ко-

јашто банката го проценува и сле-
ди ризикот на земјата и критериу-
мите (на пример, одредени класи-
фикации и коефициенти за вредну-
вање) кој таа ги користи за оваа 
цел; и 

o Дали и, кога е така, кој ги поставу-
ва кредитните лимити за поединеч-
ните земји, кои се лимитите и сте-
пенот до кој тие биле постигнати. 

•  Составот на портфолиото на заеми, со 
особено внимание на: 
Концентрацијата на заемите на одреде-
ни: 
•  Заемоприматели и странки поврзани 

со нив (вклучувајќи ги и воспоставени-
те постапки за идентификување на та-
квите врски); 



•  Трговски и индустриски сектори; 
•  Географски региони; и 
•  Земји; 
•  Големината на поединечната кредитна 

изложеност (неколку големи заеми 
наспроти бројни мали заеми); 

•  Трендовите во обемот на заемите спо-
ред главни категории, особено катего-
рии кои имаат покажано брз растеж и, 
кај заемите кои не се отплаќаат кога 
доспеваат, неразграничени и рестру-
ктурирани заеми; и 

•  Заеми дадени на поврзани странки. 
Идентификуваните потенцијални не-
наплатливи заеми, со особено внимание 
на: 
•  Претходното искуство со загубите и 

надоместувањето, вклучувајќи ја и 
адекватноста и навременоста на ре-
зервирањата и расходувањата; и 

•  Резултати од регулативните испитува-
ња 

Локалните, националните и меѓународните 
економски и еколошки состојби, вклучувајќи 
ги и ограничувањата на трансферот на 
странски валути која може да влијаат врз 
отплатата на заемите од страна на заемо-
примателите. 
Покрај ненаплатливите заеми идентифику-
вани од страна на менаџментот и, кога е 
применливо, од страна на банкарските регу-
латори, ревизорот разгледува дополнителни 
извори на информации за да ги определи за-
емите кои можеби не биле така идентифику-
вани. Тие вклучуваат: 
•  Различни интерно генерирани списоци, 

како што се заеми ,,на кои треба да се 
внимава‘‘, заеми кои се веќе доспеани, 
заеми кои не се разграничуваат, заеми 
според класификацијата на ризикот, зае-
ми на внатрешни лица (вклучувајќи ги и 
директорите и службениците) и заеми кои 
ги надминуваат одобрените лимити; 

•  Минатото искуство со загуби според ви-
дови на заеми; и 

•  Оние датотеки на заеми на кои им недо-
стасуваат тековни информации за заемо-
примателите, гарантите или колатералот. 

Презентирање и обелоденување 
Банките се често подложни на одредени ба-
рања за обелоденување во однос на нивни-
те заеми и резервирањата за загубите по за-
емите. Ревизорот разгледува дали обелоде-
нетите информации се во согласност со при-
фатливата рамка за финансиско или регула-
тивно известување. 

90.(а) Оп-
шти депози-
ти 

СМЕТКИ СО ДЕПОЗИТАРИ 
Комплетност 
Ревизорот го проценува системот на интер-
на контрола над сметките со депозитарите. 
Ревизорот исто тако го разгледува и спрове-
дувањето на постапки за конфирмирање и 
аналитички постапки на просечните салда и 
на расходот за камата за да ја процени раз-
умноста на евидентираните салда на депо-
зити. 
Презентирање и обелоденување 
Ревизорот определува дали обврските по 
депозити се класифицирани во согласност 
со прописите и релевантните сметководс-
твени принципи. 
Кога обврските по депозити биле обезбеде-
ни со одредени средства, ревизорот ја разг-
ледува потребата од соодветно обелодену-
вање. 
Ревизорот исто така ја разгледува и потре-
бата од обелоденување кога банката има 
ризик поради економска зависност од некол-
ку големи депозитари или кога постои преку-
мерна концентрација на депозити кои доспе-
ваат во рамките на определено време. 

(б) Ставки 
во транзит 

Постоење 
Ревизорот утврдува дали ставките во тран-
зит помеѓу филијалите, помеѓу банката и неј-
зините консолидирани подружници и помеѓу 
банката и договорните странки се елимини-
рани и дека ставките за усогласување се со-

одветно покриени и евидентирани. 
Дополнително, ревизорот ги испитува поеди-
нечните ставки кои го сочинуваат салдото 
кое не било расчистено во рамките на разу-
мен временски период и исто така разгледу-
ва дали поврзаните постапки за интерна кон-
трола се адекватни за да осигураат дека та-
квите ставки не биле привремено пренесени 
на други сметки со цел да се одбегне нивно-
то откривање. 

91. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ 
Банкарските регулатори обрнуваат големо 
внимание на капиталот и резервите на бан-
ката кога го следат нивото на активностите 
на банката и го определуваат делокругот на 
работењето на банката. Мали промени во 
капиталот или резервите може да имаат го-
лем ефект врз способноста на банката да 
продолжи со работењето, особено доколку е 
блиску до нејзините дозволени минимални 
капитални коефициенти. Во такви околности 
постојат поголеми притисоци врз менаџмен-
тот да биде вовлечен во измамничко финан-
сиско известување по пат на несоодветно 
категоризирање на средствата и обврските 
или по пат на нивно опишување како помал-
ку ризични отколку што навистина се. 
Презентирање и обелоденување 
Ревизорот разгледува дали капиталот и ре-
зервите се адекватни за регулативни цели 
(на пример, да се задоволат барањата за 
адекватност на капиталот), дали обелодену-
вањата биле соодветно пресметани и дали 
обелоденувањата се соодветни и во соглас-
ност со применливата рамка за финансиско 
известување. Во многу јурисдикции од реви-
зорите се бара да известуваат за широк оп-
сег на обелоденувања за капиталот на бан-
ката и нејзините капитални коефициенти, би-
ло затоа што тие информации се вклучени 
во финансиските извештаи или затоа што 
постои барање одделно да се известат бан-
карските супервизори. 
Покрај тоа, кога применливите прописи 
предвидуваат ограничувања во однос на 
распределувањето на задржаната добивка, 
ревизорот разгледува дали ограничувањата 
се адекватно обелоденети. 
Ревизорот исто така определува и дали ба-
рањата на применливата рамка за финанси-
ско известување во однос на обелоденува-
њето на сокриените резерви биле исполнети 
(исто така види и точка 103). 

92. (На при-
мер, обвр-
зувања да 
се дадат 
средства на 
заем и да 
се гаранти-
ра отплата-
та на фи-
нансиските 
средства од 
страна на 
клиентите 
на трети 
странки) 

РЕЗЕРВИРАЊА, НЕИЗВЕСНИ СРЕДСТВА И 
НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ (ОСВЕН ДЕРИВА-
ТИВИТЕ И ВОНБИЛАНСНИТЕ ФИНАНСИ-
СКИ ИНСТРУМЕНТИ) 
Комплетност 
Многу неизвесни средства и обврски се еви-
дентираат без да постои коресподирачка об-
врска или средство (меморандум ставки). 
Затоа ревизорот: 

•  Ги идентификува оние активности 
кои имаат потенцијал да создадат 
неизвесни средства или обврски 
(на пример, секуратизација); 

•  Разгледува дали системот на ин-
терна контрола на банката е аде-
кватен за да осигура дека неизвес-
ните средства или обврски кои про-
излегуваат од таквите активности 
се правилно идентификувани и 
евидентирани и дека се задржува-
ат докази за согласноста на клиен-
тот во однос на поврзаните рокови 
и услови; 

•  Извршува суштински постапки за 
да ја тестира комплетноста на еви-
дентираните средства и обврски. 
Овие постапки може да вклучат по-
стапки за конфирмирање, како и 
испитување на поврзаните приходи 
од надоместоци во однос на такви-
те активности и се определуваат 
земајќи го предвид степенот на ри-
зикот кој се припишува на конкрет-
ниот вид на неизвесноста којашто 
се разгледува; 



•  Ја проверува разумноста на број-
ките на крајот на периодот за неиз-
весните средства и обврски од ас-
пект на искуството и знаењето на 
ревизорот за активностите во те-
ковната година; и 

•  Добива изјави од менаџментот де-
ка сите неизвесни средства и обвр-
ски биле евидентирани и обелоде-
нети како што бара рамката за фи-
нансиско известување. 

Вреднување 
Многу од овие трансакции се или замена за 
кредит или нивното комплетирање зависи од 
кредитната способност на договорната 
странка. Ризиците кои се поврзани со вакви-
те трансакции во принцип не се разликуваат 
од оние кои се поврзани со “заемите”. Реви-
зорските цели и разгледувањата кои се од 
особена важност за кои е дискутирано во 
точка 89 подеднакво се релевантни и за 
овие трансакции. 
Презентирање и обелоденување 
Кога средствата или обврските биле секура-
тизирани или на поинаков начин се квалифи-
куваат за сметководствен третман врз осно-
ва на кој се отстрануваат од билансот на со-
стојба на банката, ревизорот ја разгледува 
соодветноста на сметководствениот третман 
и дали биле направени соодветни резерви-
рања. На сличен начин, кога банката е дого-
ворна странка во трансакција која дозволува 
ентитетот клиент да отстрани дадено средс-
тво или обврска од билансот на состојба на 
клиентот, ревизорот разгледува дали има 
какво било средство или обврска за кои рам-
ката за финансиско известување бара да би-
дат прикажани во билансот на состојба или 
во белешките кон финансиските извештаи. 
Иако релевантната рамка за финансиско из-
вестување вообичаено бара обелоденување 
на ваквите обврски во белешките кон финан-
сиските извештаи наместо во билансот на 
состојба, ревизорот сепак го зема предвид 
потенцијалното финансиско влијание врз ка-
питалот на банката, финансирањето и про-
фитабилноста на потребата да се почитува-
ат ваквите обврски и дали оваа потреба тре-
ба да биде конкретно обелоденета во фи-
нансиските извештаи. 

93. (На при-
мер, девиз-
ни догово-
ри, свопови 
на каматни 
стапки и ва-
лути, фју-
черси и оп-
ции и тер-
мински це-
новни дого-
вори)  
 

ДЕРИВАТИВИ И ВОНБИЛАНСНИ ФИНАН-
СИСКИ ИНСТРУМЕНТИ 
Многу од тие инструменти се третираат како 
дел од банкарските трезорски и трговски 
активности. Додаток 2 дава повеќе инфор-
мации за разгледувањето на трезорските и 
трговските активности од страна на банката. 
За трансакциите кои вклучуваат деривативи, 
а кои банката ги склучува како краен корис-
ник, СМРП 1012 обезбедува понатамошно 
упатство. 
Права и обврски 
Ревизорот ја испитува основната документа-
ција која ги поткрепува ваквите трансакции 
со цел да определи дали сите права и обвр-
ски, како што се варантите и опциите, биле 
правилно покриени. 
Постоење  
Ревизорот ја разгледува потребата за кон-
фирмирање на неподмирените салда со тре-
ти странки, кои се избираат од внатрешната 
евиденција за отворените трансакции и од 
листата на одобрените договорни странки, 
брокери и берзи. Може да биде неопходно 
тестовите за конфирмирање да се извршат 
одделно на различните производи бидејќи 
системите може да не овозможуваат комби-
ниран избор на сите трансакции со која било 
договорна странка. 
Комплетност 
Поради постојаниот развој на нови финанси-
ски инструменти, може да се јави недостаток 
на воспоставени постапки како помеѓу учес-
ниците, така и во рамките на банката. Реви-
зорот затоа ја проценува адекватноста на 
системот на интерна контрола, особено во 
однос на: 
•  Адекватноста на постапките и поделбата 

на должностите во однос на сложување-
то на документацијата добиена од дого-
ворните странки и усогласувањето на 
сметките со договорните странки; и 

•  Адекватноста на проверката на интерна-
та ревизија. 

Ревизорот ја зема предвид проценката на 
адекватноста на поврзаниот систем на ин-
терна контрола, вклучувајќи ги и редовните 
усогласувања на билансот на успех во соод-
ветни интервали и постапките за усогласува-
ње на крајот на периодот, особено во однос 
на комплетноста и точноста на евидентира-
њето на неподмирените позиции на крајот 
на периодот. (Ова бара ревизорот да биде 
запознаен со стандардните постапки за ме-
ѓубанкарско конфирмирање на трансакции-
те); 
Ревизорот исто така може да смета дека е 
корисно да ги испита трансакциите по крајот 
на периодот за докази за ставки кои требало 
да бидат евидентирани во финансиските из-
вештаи за крајот од периодот. МСР 560, 
Последователни настани, обезбедува по-
натамошно упатство за разгледувањето на 
настаните кои се случуваат по крајот на пер-
иодот од страна на ревизорот. 
Вреднување 
Тука се јавуваат слични разгледувања на 
оние што се јавуваат погоре за другите фи-
нансиски средства. Сепак, се јавуваат и 
следните дополнителни разгледувања. 
Деривативите и вонбилансните финансиски 
инструменти вообичаено се вреднуваат спо-
ред пазарна или објективна вредност, со таа 
разлика што, според некои рамки за финан-
сиско известување, хеџинг инструментите се 
вреднуваат според истата основа како и хе-
џираната ставка. Применливата рамка за 
финансиско известување може да не бара 
финансиските инструменти да бидат прика-
жани во билансот на состојба или пак може 
да бара тие да се вреднуваат според набав-
ната вредност. Во вакви случаи, може да по-
стои обврска да се обелоденат пазарните 
или објективните вредности на деривативи-
те или вонбилансните инструменти во беле-
шките кон финансиските извештаи. 
Доколку со инструментите се тргува на бер-
за за вложувања, вредноста може да биде 
определена преку независни извори. Докол-
ку трансакцијата не е тргување, може да би-
де потребно независни експерти да ја проце-
нат вредноста. 
Покрај тоа, ревизорот ја разгледува потреба-
та од, и адекватноста на, корекциите на обје-
ктивната вредност на финансиските инстру-
менти, како што е резервирањето за ризикот 
на ликвидноста, резервирањето за ризикот 
на моделирање и резервирањето за опера-
тивниот ризик. Ревизорот разгледува праша-
ња како што се: 

•  Соодветноста на девизните курсе-
ви, каматните стапки или други ос-
новни пазарни стапки кои се кори-
стени на датумот на финансиските 
извештаи за пресметка на нереа-
лизираните добивки и загуби. 

•  Соодветноста на моделите за 
вреднување и користените претпо-
ставки за определување на обје-
ктивната вредност на финансиски-
те инструменти кои се во оптек на 
датумот на финансискиот изве-
штај. Покрај тоа, ревизорот разгле-
дува и дали деталите од поединеч-
ните договори, стапките за вредну-
вање и користените претпоставки 
се соодветно внесени во моделите. 

•  Соодветноста на користените сме-
тководствени политики земајќи ги 
предвид релевантните сметководс-
твени принципи особено во однос 
на разликата помеѓу реализирани-
те и нереализираните добивки и 
загуби. 

Кога треба да бидат разгледани пазарните 
вредности, но истите не се достапни, реви-



зорот разгледува дали биле употребени со-
одветни алтернативни техники за вреднува-
ње, засновани, кога е соодветно, на тековни 
каматни стапки или девизни курсеви. 
Кога некои од тие инструменти само што би-
ле развиени, ревизорот го испитува нивното 
вреднување со особено внимание и притоа 
ги има на ум следните фактори: 

•  Може да нема правни преседани 
во однос на условите на основните 
договори. Ова го прави тешко про-
ценувањето на полноважноста на 
тие услови. 

•  Може да постои релативно мал 
број на менаџерски персонал кој е 
запознаен со инхерентните ризици 
на тие инструменти. Ова може да 
доведе до повисок ризик од случу-
вање на погрешни прикажувања и 
поголема тешкотија во воспоставу-
вањето на контролите кои би ги 
спречиле погрешните прикажувања 
или би ги откриле и корегирале на 
навремена основа. 

•  Некои од овие инструменти не по-
стоеле во текот на полниот еко-
номски циклус (мечкин и биков па-
зар, високи и ниски каматни стапки, 
големо и мало тргување и промен-
ливоста на цените) и затоа може 
да биде потешко да се процени 
нивната вредност со истиот степен 
на сигурност како и за повеќето 
воспоставени инструменти. На сли-
чен начин, може да биде тешко да 
се предвиди со достатен степен на 
сигурност корелацијата на цената 
со другите пребивачки инструмен-
ти кои ги користела банката за да 
ги хеџира своите позиции. 

•  Моделите користени за вреднува-
ње на таквите инструменти може 
да не функционираат правилно во 
абнормални пазарни услови. 

Мерење  
Ревизорот ја разгледува целта заради која 
била склучена трансакцијата која резултира-
ла во инструмент, особено дали трансакци-
јата била трансакција на тргување или хеџи-
рање. Банката можеби склучила договор со 
посредник за да креира трговска позиција 
или да хеџира друго средство или пак може-
би дејствувала како посредник или брокер. 
Целта може да го определи соодветниот 
сметководствен третман.  
Бидејќи подмирувањето на ваквите трансак-
ции е на некој иден датум, ревизорот разгле-
дува дали до крајот на периодот се јавила 
добивка или загуба која треба да биде еви-
дентирана во финансиските извештаи. 
Ревизорот разгледува дали имало рекласи-
фицирање на трговските и хеџинг трансакци-
ите/позициите кое можеби било направено 
главно со намера да се искористат разлики-
те во временското признавање на добивката 
и загубата. 
Презентирање и обелоденување 
Во некои рамки за финансиско известување, 
релевантните сметководствени принципи 
бараат евидентирање на доспеаните доби-
вки и загуби на отворените позиции, неза-
висно од тоа дали тие позиции се или не се 
евидентирани во билансот на состојба. Во 
други рамки за финансиско известување по-
стои само обврска да се обелодени обврзу-
вањето. Кога се работи за ова последоното, 
ревизорот разгледува дали неевидентирани-
те износи се од такво значење што бараат 
обелоденување во финансиските извештаи 
или резерва во ревизорскиот извештај. 
Може да се јават и следните дополнителни 
разгледувања: 

•  Ревизорот го разгледува соодвет-
ниот сметководствен третман и 
презентирањето на таквите транс-
акции во согласност со релевант-
ните барања за финансиско изве-
стување. Кога тие барања имаат 

различни третмани за трансакции-
те кои биле склучени за целите на 
хеџирање, ревизорот разгледува 
дали трансакциите биле соодветно 
идентификувани и третирани. 

•  Некои рамки за финансиско изве-
стување бараат обелоденување на 
потенцијалниот ризик кој произле-
гува од отворените позиции, како 
на пример, еквивалентот на кре-
дитниот ризик и вредноста за заме-
на на неподмирените вонбилансни 
инструменти. 

94.  ПРИХОДИ ОД КАМАТА И РАСХОДИ ЗА КА-
МАТА 
Мерење 
Приходите и расходите за камата вообичае-
но сочинуваат две од главните ставки на би-
лансот на успех на банката. Ревизорот (ги) 
разгледува: 

•  Дали постојат задоволителни по-
стапки за правилно сметководстве-
но покривање на доспеаните при-
ходи и издатоци на крајот на пери-
одот; 

•  Проценката на адекватноста на по-
врзаниот систем на интерна кон-
трола; и 

•  Користењето на аналитички по-
стапки при проценката на разумно-
ста на износите за кои е известено. 
Таквите техники вклучуваат споре-
дување на прикажаните приходи 
од камата како процентуален соод-
нос спрема: 

o пазарните стапки; 
o стапките на централната 

банка; 
o објавените стапки (спо-

ред вид на заем или де-
позит); и 

o помеѓу портфолија. 
При правењето на такви споредби, се 
користат ефективните просечни стапки 
(на пример, по месец) за да се одбег-
нат искривувања предизвикани од про-
мените на каматните стапки. 

Ревизорот ја разгледува разумноста на по-
литиката користена за признавање на прихо-
дите од ненаплатливите заеми, особено кога 
таквите приходи не се примаат на тековна 
основа. Ревизорот исто така разгледува и 
дали признавањето на приходите од ненап-
латливите заеми е во согласност со полити-
ката на банката, како и со барањата на при-
менливата рамка за финансиско известува-
ње. 

 
95. 

 
РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ЗАГУБИ ПО ЗАЕМИ 
Мерење 
Главните ревизорски грижи во ова подрачје 
се објаснети погоре во рамките на “Заеми”. 
Обично, резервирањата имаат две форми и 
тоа конкретни резервирања во однос на 
идентификуваните загуби на поединечните 
заеми и општи резервирања за покривање 
на загубите за кои се мисли дека постојат, 
но кои не биле конкретно идентификувани. 
Ревизорот ја проценува адекватноста на ва-
квите резервирања врз основа на фактори 
како што се минатото искуство и други реле-
вантни информации и разгледува дали кон-
кретните и општите резервирања се аде-
кватни за да ги апсорбираат проценетите за-
губи по заеми поврзани со портфолиото на 
заеми. Додаток 2 на ова соопштение содржи 
примери на суштински постапки за оценка на 
резервирањето за загубите по заемите. Во 
некои земји нивоата на општите резервира-
ња се пропишани со локалните прописи. Во 
тие земји, ревизорот определува дали при-
кажаниот расход за резервирањето е прес-
метан во согласност со тие прописи. Ревизо-
рот исто така ја разгледува и адекватноста 
на обелоденувањата во финансиските изве-
штаи и, кога резервирањата не се адекват-
ни, импликациите врз ревизорскиот изве-
штај. 



96 ПРИХОДИ ОД НАДОМЕСТОЦИ И ПРОВИ-
ЗИИ 
Комплетност 
Ревизорот разгледува дали евидентираниот 
износ е комплетен (односно, дека сите пое-
динечни ставки биле евидентирани). Во тој 
поглед, ревизорот го разгледува користење-
то на аналитичките постапки при проценката 
на разумноста на прикажаните износи. 
Мерење 
Ревизорот ги разгледува следниве праша-
ња: 

•  Дали приходот се однесува на пер-
иодот покриен со финансиските из-
вештаи и дали износите кои се од-
несуваат на идните периоди биле 
одложени. 

•  Дали приходот е наплатив (ова се 
смета како дел од ревизорските по-
стапки за проверка на заемите кога 
надоместокот се додава на непод-
миреното салдо на заемот). 

•  Дали приходот е евидентиран во 
согласност со применливата рамка 
за финансиско известување. 

97 РЕЗЕРВИРАЊЕ ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА 
Мерење 
Ревизорот се запознава со посебните даноч-
ни правила применливи за банките во јурис-
дикцијата во којашто е лоцирана банката за 
која се известува. Ревизорот исто така разг-
ледува и дали кои било ревизори врз чија-
што работа планира да се потпре во однос 
на надворешното работење на банката се на 
сличен начин запознаени со правилата на 
нивната јурисдикција. Ревизорот е свесен за 
даночните спогодби помеѓу различните ју-
рисдикции во коишто работи банката. 

98  ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНКИ  
Презентирање и обелоденување 
Рамките за финансиско известување често 
бараат обелоденување на постоењето на 
поврзаните странки и на трансакциите со 
нив. Трансакциите со поврзаните странки 
може да се случуваат во редовниот тек на 
банкарското деловно работење. На пример, 
банката може да им дава кредити на своите 
директори или повисоки службеници или на 
ентитети кои се во сопственост на или кон-
тролирани од страна на директорите или по-
високите службеници. Ревизорот останува 
свесен за ризикот дека кога постојат вакви 
трансакции на позајмување со поврзани 
странки, нормалните мерки на банкарската 
претпазливост, како што се кредитната про-
ценка и барањата за колатерал, може да не 
се правилно спроведени. Ревизорот се за-
познава со применливите регулативни бара-
ња во однос на одобрувањето на заеми на 
поврзаните странки и извршува постапки за 
идентификување на контролите на банката 
над одобрувањето на заеми на поврзаните 
странки, вклучувајќи го и одобрувањете на 
продолжувањето на заемот на поврзаната 
странка и следењето на исполнувањето на 
заемите на поврзаните странки. 
Други трансакции со поврзани странки кои 
може да се случуваат во редовниот тек на 
банкарското деловно работење вклучуваат 
депозити и други трансакции со директори-
те, повисоките службеници или поврзаните 
ентитети. Банката може исто така и да му га-
рантира заеми на, или пак финансиската ус-
пешност на, даден поврзан ентитет. Гаран-
цијата може да биде формализирана во пи-
шан договор или пак гаранцијата може да 
биде неформална. Неформалните гаранции 
може да бидат усмени договори, “разбрани” 
договори врз основа на минатата успешност 
на поврзаниот ентитет, или пак резултат на 
деловната култура во којашто работи банка-
та. Таквите договори, било формални или 
неформални, се од посебен интерес кога га-
ранцијата се однесува на неконсолидиран 
поврзан ентитет, бидејќи гаранцијата не е 
обелоденета во консолидираните финанси-
ски извештаи на банката. Ревизорот спрове-
дува распрашувања на менаџментот и ги 

проверува записниците од одборот на дире-
ктори за да определи дали постојат такви га-
ранции и дали постои соодветно обелодену-
вање на гаранциите во финансиските изве-
штаи на банката. 
Вреднување 
Трансакциите со поврзани странки може 
исто така да произлезат и од настојувањата 
на менаџментот да одбегне неповолни окол-
ности. На пример, менаџментот на банката 
може да му пренесе проблематични средс-
тва на неконсолидиран поврзан ентитет на 
или блиску до крајот на периодот, или пред 
некое регулативно испитување, за да го од-
бегне недостатокот во резервирањето за за-
губите по заемите или за да одбегне критика 
во однос на квалитетот на средствата. Реви-
зорот а разгледува проверката на трансак-
циите кои вклучуваат поврзани странки кои 
биле евидентирани како трансакции на про-
дажба за да определи дали има неевиденти-
рани обврски со право на регрес. 
Често се бараат изјави од менаџментот или 
од други лица за да се разбере деловната 
цел на определена трансакција. Ваквите из-
јави се оценуваат од аспект на очигледните 
мотиви и други ревизорски докази. За да се 
добие потполно разбирање за дадена транс-
акција, извесни околности може да наметнат 
дискусии со поврзаната странка, нејзиниот 
ревизор или други странки, како на пример 
правниот советник, кои се запознаени со 
трансакцијата. МСР 580, Изјави на менаџ-
ментот, дава понатамошно упатство за ко-
ристењето на изјавите на менаџментот. 

99. ДОВЕРИТЕЛСКИ (ФУДИЦИЈАРНИ) АКТИВ-
НОСТИ 
Комплетност 
Ревизорот разгледува дали вкупните прихо-
ди на банката од ваквите активности биле 
евидентиран и се објективно прикажани во 
финансиските извештаи на банката. Ревизо-
рот исто така разгледува и дали банката на-
правила каква било материјална необелоде-
нета обврска врз основа на кршење на нејзи-
ните доверителски должности, вклучувајќи 
го и безбедното чување на средствата. 
Презентирање и обелоденување 
Ревизорот разгледува дали рамката за фи-
нансиско известување бара обелоденување 
на природата и обемот на нејзините довери-
телски активности во белешките кон нејзини-
те финансиски извештаи, како и дали биле 
направени потребните обелоденувања.  

100. (Вклу-
чувајќи и, 
кога е при-
менливо, 
изјава за 
сметководс-
твените по-
литики) 

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШ-
ТАИ 
Презентирање и обелоденување 
Ревизорот определува дали белешките кон 
финансиските извештаи на банката се во 
согласност со применливата рамка за фи-
нансиско известување. 

 
Известување за финансиските извештаи 
 
101. Кога изразува мислење за финансиските 

извештаи на банката, ревизорот: 
•  Се придржува кон сите специфични 

формати и терминологија определени 
со закон, од страна на регулативните, 
професионалните тела и со практика-
та во дејноста; и 

•  Определува дали биле направени ко-
рекции на сметките на странските фи-
лијали и подружници кои се вклучени 
во консолидираните финансиски изве-
штаи на банката за да се усогласат 
истите со рамката за финансиско из-
вестување според која банката изве-
стува. Ова е особено релевантно за 
банките поради големиот број на зем-
ји во кои таквите филијали и подруж-
ници може да бидат лоцирани и пора-
ди фактот дека во повеќето земји ло-



калните прописи пропишуваат специ-
јализирани сметководствени принципи 
применливи примарно на банките. 
Ова може да доведе до поголема ди-
вергентност кај сметководствените 
принципи кои ги применуваат филија-
лите и подружниците отколку кога ста-
нува збор за други комерцијални енти-
тети. 

 
102. Финансиските извештаи на банката се под-

готвуваат во контекст на законските и регу-
лативните барања кои преовладуваат во 
различни земи, а сметководствените поли-
тики се под влијание на ваквите прописи. 
Во некои земји рамката за финансиско из-
вестување за банките (банкарската рамка) 
се разликува материјално од рамката за 
финансиско известување за другите енти-
тети (општа рамка). Кога од банката се ба-
ра да подготви единечен сет на финанси-
ски извештаи кој е усогласен и со двете 
рамки, ревизорот може да изрази потполно 
мислење без резерва само доколку финан-
сиските извештаи биле подготвени во сог-
ласност и со двете рамки. Доколку финан-
сиските извештаи се во согласност само со 
една од рамките, ревизорот изразува мис-
лење без резерва во однос на усогласено-
ста со таа рамка и мислење со резерва 
или неповолно мислење во однос на усог-
ласеноста со другата рамка. Кога од банка-
та се бара да ја почитува банкарската рам-
ка, а не општата рамка, ревизорот ја разг-
ледува потребата од посочување на овој 
факт во пасусот за нагласување на праша-
ње. 

 
103. Банките често презентираат дополнителни 

информации во годишните извештаи кои 
исто така содржат и ревидирани финанси-
ски извештаи. Овие информации често со-
држат детали за ризично корегираниот ка-
питал на банката, како и други информа-
ции кои се однесуваат на стабилноста на 
банката, покрај обелоденувањата во фи-
нансиските извештаи. МСР 720, Други ин-
формации во документи коишто содржат 
ревидирани финансиски извештаи, обез-
бедува упатство за постапките кои треба 
да се преземат во однос на ваквите допол-
нителни информации. 

 
Додаток 1 

 
Ризици и прашања во врска со измамата и не-
законските дејствија 
 
Точка 26 на ова соопштение укажува на некои оп-
шти разгледувања во однос на измамата. Тие се 
исто така објаснети во повеќе детали во МСР 240, 
Одговорност на ревизорот да ја земе предвид 
измамата и грешката во ревизијата на финан-
сиските извештаи1. МСР 240 бара ревизорот да 
разгледа дали се присутни фактори на ризик од 
измама кои укажуваат на можноста или за измам-
ничко финансиско известување или за неовласте-
но присвојување на средства. Додаток 1 на МСР 
дава индикација за општите фактори на ризик од 
измама: овој додаток дава примери на фактори на 
ризик од измама кои се применливи на банките. 
 
                                                 
1 Види фуснота 1. 

Ризикот од измамнички активности или незаконски 
дејствија се јавува во банките како во рамките на 
самата институција, така и од надворешни лица. 
Помеѓу многуте измамнички активности и незакон-
ски дејствија со кои може да се соочи банката се 
измамата во однос на пишувањето на чекови, из-
мамнички аранжмани за одобрување на заеми и 
тргување, перење пари и неовластено присвојува-
ње на банкарските средства. Измамничките актив-
ности може да вклучуваат  заговор од страна на 
менаџментот на банката и нивните клиенти. Оние 
кои ги извршуваат измамничките активности може 
да подготвуваат фалсификувани евиденции кои 
наведуваат на погрешни заклучоци за да ги оправ-
даат несоодветните трансакции и за да ги прикри-
јат незаконските активности. Измамничко финан-
сиско известување е друг сериозен проблем. 
 
Покрај тоа, банките се соочуваат со постојана за-
кана од компјутерска измама. Компјутерските ха-
кери и други лица кои може да добијат неовластен 
пристап до банкарските компјутерски системи и 
информациите во базите на податоци, може неов-
ластено да ги пренесат финансиските средства на 
своите лични сметки и да украдат приватни ин-
формации за институцијата и нејзините клиенти. 
Исто така, како што е случајот и со сите други ви-
дови на деловни работења, измамата и криминал-
ната активност извршена од страна на овластени 
корисници внатре во банката преставува особена 
грижа. 
 
Повеќе од веројатно е дека ќе биде извршена из-
мама во банките кои имаат сериозни недостатоци 
кај корпоративното управување и интерната кон-
трола. Значајни загуби од измама може да произ-
лезат од следниве категории на дефекти кај кор-
поративното управување и интерната контрола: 

•  Недостаток на адекватен менаџерски над-
зор и одговорност и неспособност да се 
развие цврста контролна култура во рам-
ките на банката. Главните загуби поради 
измама често се јавуваат како последица 
на недостаток на внимание од страна на 
менаџментот и релаксираност во однос на 
контролната култура на банката, недовол-
но упатство и надгледување од страна на 
оние кои се одговорни за управувањето и 
раководењето и недостаток на јасна мена-
џерска одговорност преку доделување на 
улоги и одговорности. Овие ситуации мо-
же исто така да вклучуваат и недостаток 
на соодветни стимули за менаџментот да 
спроведува силен линиски надзор и да 
одржува високо ниво на контролна свест 
во рамките на деловните подрачја. 

•  Неадекватно признавање и проценка на 
ризикот на извесни банкарски активности, 
било во билансот на состојба или вонби-
лансно. Кога ризиците на новите произво-
ди и активности не се адекватно процене-
ти и кога контролните системи кои функ-
ционираат добро за поедноставни тради-
ционални производи не се ажурирани за 
да ги опфатат и поновите комплексни про-
изводи, банката може да биде изложена 
на поголем ризик од загуба поради изма-
ма. 

•  Отсуството или недостатокот на клучни 
контролни структури и активности, како 
што се поделба на должности, одобрува-
ња, верификувања, усогласувања и про-
верки на оперативната успешност. Покон-
кретно, недостатокот на поделбата на 



должностите игра главна улога кај измам-
ничките активности кои резултирале во 
значајни загуби за банката. 

•  Неадекватното пренесување на информа-
ции помеѓу нивоата на менаџментот во 
рамките на банката, особено кај соопшту-
вањето на проблемите од страна на пони-
ските нивоа на повисоките нивоа на ме-
наџмент. Кога политиките и постапките не 
му се соодветно соопштени на целиот 
персонал вклучен во дадена активност, се 
креира опкружување кое може да поттик-
не измамнички активности. Покрај тоа, из-
мамата може да помине неоткриена кога 
информациите за несоодветните активно-
сти за кои треба да му се обрне внимание 
на повисокото ниво на менаџмент не му 
се соопштени на соодветното ниво сé до-
дека проблемите не станат сериозни.   

•  Неадекватни или неефективни програми 
за интерна ревизија и активности за надг-
ледување. Кога интерната ревизија или 
другите активности за надгледување не се 
доволно ригорозни за да идентификуваат 
и известуваат за контролни слабости, из-
мамата може да помине неоткриена во 
банките. Кога не се воспоставени адекват-
ни механизми со  кои ќе се осигура дека 
менаџментот ќе ги корегира отстапувања-
та за кои известуваат ревизорите, изма-
мата може да продолжи да се шири. 

 
Следната табела и објаснувањето во овој додаток 
даваат примери за фактори на ризик од измама. 

 Земaње де-
позити 

Тргување Одобрува-
ње на заеми 

Измама 
од страна 
на менаџ-
ментот и 
вработе-
ните 

Камуфлажа 
на депозита-
рите 

Вонпазарни 
кругови  

Заеми на фи-
ктивни зае-
моприматели 

 Неевиденти-
рани депози-
ти 

Зделки со по-
врзани 
странки 

Користење 
на именува-
ни претприја-
тија 

 Кражба на 
депозити на 
клиенти или 
вложувања, 
особено од 
неактивни 
сметки 

Подмитува-
ње на броке-
ри 

Трансформа-
ција на депо-
зити 

  Лажни здел-
ки 
 

Трансакции 
со поврзани 
претпријатија 

  Неевиденти-
рани зделки 
 

Подмитува-
ње и стиму-
ланси 

  Задоцнети 
алокации на 
зделки 

Користење 
на праралел-
ни организа-
ции 

  Злоупотреба 
на дискреци-
они сметки 

Трансформа-
ција на фи-
нансиски 
средства 

  Искористува-
ње на слабо-
стите кај по-
стапките на 
сложување 

Продажба на 
надоместен 
колатерал по 
цени пониски 
од пазарните 

  Погрешно 
обележува-
ње на книги-
те 

Поткупување 
за да се се 
добие осло-
бодување на 
осигурување-
то или да се 
намали изно-
сот кој се ба-
ра 

  Заговор при 
вреднување 
(Кругови на 
вреднување) 

Кражба или 
злоупотреба 
на колатерал 
кој се чува 
како обезбе-
дување 

  Кражба или 
злоупотреба 
на колатера-
лот кој се чу-
ва како обез-
бедување 

 

 Земaње де-
позити 

Тргување Одобрување 
на заеми 

Екстерна 
измама 

Перење пари 
 

Измамничка 
старателска 
продажба  

Лажно прет-
ставување и 
лажни ин-
формации на 
барањата за 
заем и пос-
ледователно 
обезбедени-
те документи 

 Измамнички 
упатства 

Лажни ин-
формации 
или докумен-
ти во врска 
со договор-
ните странки 

Двојно зало-
жување на 
колатерал 

 Лажни банк-
ноти или ме-
ници 

 Лажни вред-
нувања (Land 
flips) 

 Измамничко 
користење на 
периодите на 
циркулирање 
на чековите 
(Check kiting)  

 Фалсифику-
ван или без-
вреден кола-
терал 

   Неовластено 
користење на 
финансиски-
те средства 
за заеми од 
страна на 
агентите / 
клиентите 

   Неовластена 
продажба на 
колатералот 

 
Фактори на ризик од измама во однос на цик-
лусот на земање депозити 
Камуфлажа на депозитарите 
(Криење на идентитет на депозитарот, можно во 
врска со трансформацијата на финансиски средс-
тва или перење пари.) 

•  Слични имиња или имиња кои слично се 
изговараат низ различни сметки. 

•  Странски претпријатија депозитари без 
јасно дефинирано деловно работење или 
за кои постојат малку детали. 

 
Неевидентирани депозити 

•  Какви било докази за земање депозити од 
страна на кое било друго претпријатие за 
кое постојат детали во просториите,  неза-
висно од тоа дали се дел од банката или 
пак не. 

•  Документација која се чува во канцелари-
ите на менаџментот за која се тврди дека 
не е поврзана со деловното работење на 
банката или одбегнување на одговори во 
врска со ваквите документи.   

 
Кражба на депозити на клиенти или вложувања 

•  Клиенти со аранжмани за задржување на 
поштата кои имаат само повремен контакт 
со банката. 

•  Нема независно решавање по приговори-
те од клиентите или проверка на сметките 
со задржување на поштата. 



Фактори на ризик од измама во однос на цик-
лусот на тргување 
 
Вонпазарни кругови / зделки со поврзани странки 

•  Нема проверки на лице место на цените 
по кои биле склучени зделките. 

•  Невообичаени нивоа на активност со 
одредени договорни странки. 

 
Подмитување на брокери 

•  Голем обем на деловно работење со 
одреден брокер. 

•  Невообичаени трендови на брокерските 
провизии. 

 
Лажни зделки 

•  Значаен број на откажани зделки. 
•  Невообичаено голем обем на неподмире-

ни трансакции. 
 
Неевидентирани зделки 

•  Високи нивоа на добивка кај одредени ди-
лери во однос на искажаната стратегија 
на тргување. 

•  Значаен број на несложени конфирмации 
со договорните странки. 

 
Задоцнети алокации на зделки 

•  Нема маркирање на времето на картички-
те за зделките или проверка на времето 
на книжење. 

•  Промени на, или премногу напишани де-
тали на, листите за зделките. 

 
Злоупотреба на дискрециони сметки 

•  Невообичаени трендови на одредени ди-
скрециони сметки. 

•  Специјални аранжмани за подготвување и 
издавање на извештаи. 

 
Погрешно обележување на книгите 

•  Нема детални политики и упатства за 
вреднување. 

•  Невообичаени трендови кај вредноста на 
одредени книги. 

 
 
Фактори на ризик од измама во циклусот на 
одобрување на заеми 
 
Заеми на фиктивни заемоприматели / трансак-
ции со поврзани претпријатија 

•  “Тенки” датотеки на заеми со недовршени, 
непотполни финансиски информации, си-
ромашна документација или менаџментот 
тврди дека заемопримателот е богат и не-
сомнено кредитно способен. 

•  Вреднувања кои изгледаат високи, кори-
стење на проценители на вредноста над-
вор од вообичаено дозволеното подрачје 
или истиот проценител е користен за број-
ни апликации. 

•  Широкоградни пролонгирања или ревиди-
рани услови кога заемопримателот не 
плаќа. 

 
Трансформација на депозити или непрекинато 
одобрување на заеми 
Банкарскиот депозит го прави друга банка, кој по-
тоа се користи за обезбедување на заем на корис-
ник именуван од страна на измамнички член на 
персоналот на првата банка, кој го прикрива фа-
ктот дека депозитот се користи како залог. 

•  Залог над депозити (обелоденети по пат 
на конфирмации кои конкретно барале та-
квите залози да бидат обелоденети). 

•  Документација на датотеки која се чуваат 
во канцелариите на директорите или на 
повисоките менаџери надвор од вообича-
ените архиви; депозити кои постојано се 
вртат или се прават дури и кога ликвидно-
ста е недоволна. 

 
Користење на именувани претпријатија / транс-
акции со поврзани претпријатија 

•  Сложени структури кои се чуваат во тај-
ност. 

•  Неколку клиенти со еден единствен кон-
такт, односно управуван само од страна 
на еден единствен член на персоналот. 

•  Партнерства со ограничена одговорност 
без полно обелоденување на сопствено-
ста или со сложени заеднички сопственич-
ки структури. 

 
Подмитување и стимуланси 

•  Прекумерен обем на работење направен 
од страна на одредени службеници за за-
еми. 

•  Силна препорака од директор или службе-
ник за заеми, но недостасуваат податоци 
или документација во кредитната датоте-
ка. 

•  Индикации за слаби контроли на докумен-
тацијата, на пример обезбедување на фи-
нансиски средства пред да се комплетира 
документацијата. 

 
Користење на паралелни организации 
(Претпријатија под заедничка контрола на дире-
ктори/акционери) 

•  Неочекувано подмирување на проблема-
тични заеми кратко пред крајот на перио-
дот или пред посета на ревизијата или не-
очекувано ново одобрување на заем бли-
ску до крајот на периодот. 

•  Промени во моделот на деловното рабо-
тење со поврзаните организации. 

 
Трансформација на финансиски средства 
(Методи користени за прикривање на користењето 
на финансиските средства на банката за правење 
на очигледни отплати на заеми) 

•  Заеми кои ненадејно стануваат наплатли-
ви кратко пред крајот на периодот или 
пред посетата на ревизијата. 

•  Трансакции со претпријатија во рамките 
на групата или со нејзини придружени 
претпријатија каде што целта на деловно-
то работење не е јасна. 

•  Недостиг на анализа на паричните текови 
која го поткрепува создавањето на прихо-
дите и способноста за отплата на заемо-
примателот. 

 
Лажно претставување и лажни информации на 
барањата за заем / двојно заложување на кола-
терал / лажни вреднувања / фалсификуван или 
безвреден колатерал 

•  Нема проценка на лице место на или по-
сета од страна на заемопримателот. 

•  Тешкотија во добивањето поткрепа за 
одобрувањето на заеми на поединци, не-
конзистентна документација или докумен-
тација која недостасува и неконзистентно-
сти во личните детали. 



•  Проценител на вредноста надвор од об-
ласта во која е лоциран имотот. 

•  Вреднувањето е нарачано и добиено од 
страна на заемопримателот наместо од 
страна на заемодавателот. 

•  Недостаток на верификување на товарите 
за да се поткрепат позициите и приорите-
тите на товарот. 

•  Непостоење на физичка контрола над ко-
латералот кој бара физичко поседување 
за да се осигура заем (на пример, драго-
цени камења, обврзници на доносител и 
уметнички дела). 

 
Додаток 2 

 
Примери на разгледувања на интерната кон-
трола и суштински постапки за две подрачја од 
работењето на банката 
 
1. Интерните контроли и суштинските постапки 

наведени подолу не преставуваат ниту целос-
на листа на контроли и постапки кои треба да 
бидат преземени, ниту пак тие преставуваат 
некое минимално барање кое треба да биде 
задоволено. Наместо тоа, тие обезбедуваат 
упатство за контролите и постапките кои реви-
зорот може да ги разгледа кога ги покрива 
следните подрачја: 
(а) Трезорско и трговско работење; и 
(б) Заеми и аванси. 
 

Трезорско и трговско работење 
 
Вовед 
 
2. Трезорското работење, во овој контекст, ги 

преставува сите активности кои се однесуваат 
на купување, продажба, позајмување и дава-
ње на заем на финаниски инструменти. Фи-
нансиските инструменти може да бидат хар-
тии од вредност, инструменти на пазарот на 
пари или деривативни инструменти. Банките 
вообичаено склучуваат вакви трансакции за 
нивна сопствена корист (на пример, за целите 
на хеџирање на изложеноста на ризикот) или 
за задоволување на потребите на клиентите. 
Тие исто така спроведуваат, во поголем или 
помал обем, и трговски активности. Тргување-
то може да биде дефинирано како купување и 
продажба (или отпочнување и затворање) на 
финансиски инструменти (вклучувајќи ги и де-
ривативите) со намера да се извлече добивка 
од промената на параметрите на пазарните 
цени (на пример, девизни курсеви, каматни 
стапки, цени на главнината) со текот на вре-
мето. Банките ги раководат и контролираат 
нивните трезорски активности врз основа на 
различните ризици кои се вклучени, а не врз 
основа на конкретниот вид на финансиски ин-
струмент со кој тргуваат. Ревизорот вообичае-
но го усвојува истиот пристап кога прибавува 
ревизорски докази. СМРП 1012 дава упатство 
за ревизорските импликации на деривативите 
стекнати од страна на банката како краен ко-
рисник. 

 
Разгледување на интерната контрола 
 
3. Вообичаено, трезорското работење вклучува 

трансакции кои ги евидентираат ИТ системи-
те. Ризикот од грешки при обработката на 
овие трансакции е вообичаено низок, под ус-
лов да ги обработуваат веродостојни системи. 

Како последица на тоа, ревизорот тестира да-
ли клучните контроли и постапки на обрабо-
тката работат ефективно пред да го процени 
нивото на инхерентниот и контролниот ризик 
како ниско. Типичните контроли во трезорско-
то опкружување се наведени подолу. Тие 
вклучуваат контроли кои ги покриваат делов-
ните ризици на банката и неопходно не пре-
ставуваат контроли кои ги покриваат ревизор-
ските ризици и кои ги тестира ревизорот за да 
ги процени нивоата на инхерентниот и кон-
тролниот ризик.  

 
Типични прашања во врска контролата 
 
Стратешки контроли 
 
4. Дали оние кои се одговорни за управувањето 

воспоставиле формална политика за трезор-
ското деловно работење на банката која ги из-
ложува: 

•  Овластените активности и произ-
води со кои банката може да тргу-
ва во свое сопствено име или во 
име на трета странка, идеално 
разложено според производи или 
ризични групи; 

•  Пазарите на кои се случуваат 
активностите на тргувањето: тие 
би можеле да бидат регионални 
пазари, или пак тргување преку 
шалтер наспроти берзите; 

•  Постапките за мерење, анализи-
рање, надзор и контролирање на 
ризиците; 

•  Степенот на дозволените ризични 
позиции, после земањето предвид 
на ризикот кој тие го сметаат за 
прифатлив; 

•  Соодветните лимити и постапките 
кои го покриваат вишокот над де-
финираните лимити; 

•  Постапките, вклучувајќи ја и доку-
ментацијата, кои мора да се сле-
дат пред да се воведат нови про-
изводи или активности; 

•  Видот и зачестеноста на извешта-
ите до оние кои се одговорни за 
управувањето; и 

•  Распоредот и зачестеноста со која 
се проверува, ажурира и одобрува 
политиката? 

 
Оперативни контроли 
 
5. Дали постои соодветна поделба на должности 

помеѓу управата и внатрешните активности? 
 
6. Дали следните активности се спроведуваат 

независно од управата / деловната единица: 
•  Конфирмирање на тргувањата; 
•  Евидентирање и усогласување на по-

зициите и резултатите; 
•  Вреднување на тргувања или независ-

но верификување на пазарните цени; 
и 

•  Порамнувања на тргувања? 
 
7. Дали картичките за тргување се однапред нуме-
рирани (доколку не се генерираат автоматски)? 
 
8. Дали банката има кодекс на однесување за неј-

зините дилери кој го покрва следното: 



•  Спречување на дилерите да тргуваат за 
своја сопствена сметка; 

•  Ограничување на прифаќањето подароци 
и активности на разонода; 

•  Доверливоста на податоците за клиенти-
те; 

•  Идентификација на одобрени договорни 
странки; и 

•  Постапки за проверка на активностите на 
дилерите од страна на менаџментот? 

 
9. Дали политиките за наградување се така стру-

ктурирани што одбегнуваат поттикнување на 
преземање на прекумерен ризик? 

 
10. Дали новите производи се воведени само 

откако се добиени соодветни одобрувања и се 
воспоставени адекватни постапки и системи 
за контрола на ризикот?  

 
Ограничувања и трговска активност 
 
11. Дали банката има воспоставено сеопфатен 

сет на лимити за контролирање на пазарните, 
кредитните и ризиците на ликвидноста за це-
лата институција, деловните единици и поеди-
нечните дилери? Некои општо користени ли-
мити се теоретски лимити или лимити на обе-
мот (по валута или договорна страна), лимити 
за стопирање на загуба, лимити за јаз или 
доспевање, лимити на подмирување и лимити 
за ризикувана вредност (како за пазарните, 
така и за кредитните ризици). 

 
12. Дали лимитите се распределени на ризиците 

во согласност со севкупните лимити на банка-
та? 

 
13. Дали сите дилери ги знаат своите лимити и ка-

ко да ги користат? Дали секоја нова трансак-
ција веднаш го намалува расположивиот ли-
мит? 

 
14. Дали постојат постапки кои ги покриваат вишо-

ците над лимитите? 
 
 
Мерење и управување со ризиците  
 
15. Дали постои независна функција на управува-

ње со ризикот (понекогаш се нарекува и сред-
на канцеларија) за мерење, следење и кон-
тролирање на ризиците? Дали таа ги известу-
ва директно оние кои се одговорни за управу-
вањето и повисокиот менаџмент? 

 
16. Која метода се користи за мерење на ризикот 

кој произлегува од трговските активности (на 
пример, лимити на позициите, лимити на чув-
ствителноста, лимити на ризикуваната вред-
ност)? 

 
17. Дали системите за контрола и управување со 

ризиците се адекватно опремени за да се 
справат со обемот, сложеноста и ризикот на 
трезорските активности? 

 
18. Дали системот за управување со ризиците ги 

покрива сите портфолија, сите производи и 
сите ризици? 

 
19. Дали е воспоставена соодветна документација 

за сите елементи на системот на ризик (мето-
дологија, пресметки, параметри)? 

20. Дали сите трговски портфолија повторно се 
вреднуваат, а изложеностите на ризик редов-
но се пресметува, најмалку дневно за актив-
ните трговски операции? 

 
21. Дали моделите, методологиите и претпоста-

вките за управување со ризикот кои се кори-
стени за мерење на ризикот и за ограничува-
ње на изложеноста редовно се проценуваат, 
документираат и континуирано ажурираат за 
да се земат предвид изменетите параметри 
итн? 

 
22. Дали се анализираат стресните ситуации и се 

спроведуваат и тестираат сценаријата за ,,нај-
лош случај” (кои ги земаат предвид неповол-
ните пазарни настани како што се невообича-
ените промени на цените или непостојаноста, 
пазарната неликвидност или неисполнување-
то на обврските од страна на главната дого-
ворна странка)? 

 
23. Дали менаџментот добива навремени и значај-

ни извештаи? 
 
Конфирмации 
 
24. Дали банката користи пишани постапки за: 

•  Независно испраќање на однапред нуме-
рирани излезни конфирмации до договор-
ните странки за сите тргувања склучени 
од страна на дилерите; 

•  Независно примање на сите влезни кон-
фирмации и нивното сложување со одна-
пред нумерираните копии од интерните 
картички за тргување; 

•  Независно споредување на потписите на 
влезните конфирмации со примерок на 
потписите; 

•  Независно конфирмирање на сите зделки 
за кои не била примена влезна конфирма-
ција; и 

•  Независно проследување на разликите кај 
примените конфирмации? 

 
Порамнување на трансакциите 
 
25. Дали се разменети упатства за порамнување 

помеѓу договорните странки во пишана форма 
со користење на влезни и излезни конфирма-
ции? 

 
26. Дали упатствата за порамнување се спореду-

ваат со договорите? 
 
27. Дали порамнувањата ги прават само соодвет-

но овластени вработени кои се независни од 
иницирањето и евидентирањето на трансак-
циите и само врз основа на овластени пишани 
упатства? 

28. Дали сите планирани порамнувања (примања 
и плаќања) се пријавуваат дневно во пишана 
форма до одделот за порамнување така што 
дупликат барањата и пропустите да се примат 
плаќањата може веднаш да бидат откриени и 
проследени? 

 
29. Дали сметководствените книжења се подготву-

ваат врз основа или се проверуваат во однос 
на поткрепувачката документација од страна 
на оперативниот персонал, освен од страна 
на оние кои ја водат евиденцијата на некомп-
летираните договори или извршуваат парични 
функции? 



Евидентирање 
 
30. Дали се генерираат извештаи за отстапувања 

за надминувањата на лимитите; ненадејни 
зголемувања на обемот на тргувањето од 
страна на кој било трговец, клиент или дого-
ворна страна; трансакции со невообичаени 
договорни стапки итн.? Дали тие се следат бр-
зо и независно од дилерите? 

 
31. Дали банката има постапки во пишана форма 

кои бараат: 
•  Евидентирање на сите искористени и неи-

скористени картички за тргување; 
•  Промптно евидентирање на сите трансак-

ции во сметководствената евиденција од 
страна на независна странка, вклучувајќи 
ги и постапките за идентификување и ис-
правање на одбиените трансакции; 

•  Дневно усогласување на дилерските пози-
ции и добивките со сметководствената 
евиденција и брзо истражување на сите 
разлики; и 

•  Редовни извештаи до менаџментот со со-
одветни детали кои овозможуваат следе-
ње на лимитите кои се спомнати погоре? 

 
32. Дали сите усогласувања на nostro и vostro сме-

тките се извршуваат често и од страна на вра-
ботени кои се независни од функцијата на по-
рамнување? 

 
33. Дали времените сметки редовно се проверува-

ат? 
 
34. Дали банката има сметководствен систем кој & 

дозволува да подготвува извештаи кои ја по-
кажуваат нејзината моментална, терминска, 
нето отворена и севкупна позиција за различ-
ните видови на производи, како на пример: 
•  Според купување и продажба, според ва-

лута;  
•  Според датуми на доспевање, според ва-

лута; и 
•  Според договорна странка, според валу-

та? 
 

35. Дали отворените позиции се ревалоризираат 
периодично (на пример, дневно) во однос на 
тековни вредности засновани на котираните 
цени или цените добиени директно од неза-
висни извори? 

 
Општи ревизорски постапки  
 
36. Извесни ревизорски постапки се применуваат 

на опкружувањето во кое се извршуваат тре-
зорские активности. За да го разбере ова оп-
кружување, ревизорот стекнува разбирање за: 
•  Опсегот, обемот, сложеноста и ризикот на 

трезорските активности; 
•  Важноста на трезорските активности во 

однос на други деловни активности на 
банката; 

•  Рамката во којашто се случуваат трезор-
ските активности; и 

•  Организациската интеграција на трезор-
ските активности. 

 
37. Откако ревизорот ќе го стекне ова разбирање 

и ќе спроведе тестови на контроли со задово-
лителни резултати, ревизорот вообичаено ги 
проценува: 

•  Точноста на евидентирањето на трансак-
циите во кои биле вклучени во текот на 
периодот и поврзаните добивки и загуби, 
со посочување на картичките за зделките 
и ливчињата за конфирмирање; 

•  Потполноста на трансакциите и правилно-
то усогласување помеѓу управата и сме-
тководствените системи на отворените 
позиции на крајот на периодот; 

•  Постоењето на неподмирени позиции по 
пат на конфирмации од трети странки на 
некој меѓудатум или на крајот на перио-
дот; 

•  Соодветноста на девизните курсеви, ка-
матните стапки или други основни пазар-
ни стапки користени на датумот на крајот 
на годината за пресметување на нереали-
зираните добивки и загуби; 

•  Соодветноста на моделите за вреднува-
ње и претпоставките кои се користени за 
да се определи објективната вредност на 
финансиските инструменти во оптек зак-
лучно со крајот на периодот; и 

•  Соодветноста на сметководствените по-
литики користени особено околу призна-
вањето на приходите и правењето разли-
ка помеѓу инструменти за хеџирање и тр-
гување. 

 
38. Релевантни аспекти на трезорските операции 

кои вообичаено наметнуваат зголемени реви-
зорски ризици се објаснети подолу: 

 
Промени во производите или активностите 
 
39. Определени ризици често се јавуваат кога се 

воведуваат нови производи или активности. 
За да ги покрие овие ризици ревизорот иници-
јално настојува да потврди дека за овие слу-
чаи се воспоставени однапред дефинирани 
постапки. Вообичаено, банката треба да ги за-
почне овие активности само кога е осигуран 
мирен тек на новите трансакции преку систе-
мот на контроли, кога релевантните ИТ систе-
ми се целосно воспоставени (или кога е вос-
поставена адекватна привремена системска 
поддршка), а релевантните постапки се пра-
вилно документирани. Новите инструменти со 
кои се тргува вообичаено се предмет на вни-
мателна проверка од страна на ревизорот, кој 
иницијално добива листа на сите нови произ-
води воведени во текот на периодот (или це-
лосна листа на сите инструменти за кои биле 
склучени трансакции). Врз основа на овие ин-
формации, ревизорот го воспоставува поврза-
ниот профил на ризик и настојува да ја потвр-
ди веродостојноста на системот на интерна 
контрола и сметководствениот систем. 

 
Потпирање на компјутерски експерти 
 
40. Поради обемот на трансакциите, речиси сите 

банки го поддржуваат циклусот на трезорски 
трансакции со користење на ИТ системи. По-
ради сложеноста на системите кои се кори-
стат и инволвираните постапки, ревизорот во-
обичаено бара помош од ИТ експерти за да ги 
обезбеди соодветните вештини и знаење при 
тестирањето на системите и релевантните 
салда на сметки. 

 
Целта за која се преземаат трансакциите 
 
41. Ревизорот разгледува дали банката држи шпе-

кулативните позиции во финансиските инстру-
менти или ги хеџира нив со други трансакции. 



Целта на склучувањето на ваквите трансак-
ции, независно дали се работи за хеџирање 
или тргување, треба да биде идентификувана 
во фазата на тргување со цел да се примени 
точниот сметководствен третман. Кога транс-
акциите се склучени за хеџинг цели, ревизо-
рот го разгледува соодветниот сметководс-
твен третман и презентирањето на ваквите 
трансакции и спротивставените средства / об-
врски, во согласност со релевантните сметко-
водствени барања. 

 
Постапки за вреднување 
 
42. Вонбилансните финансиски инструменти воо-

бичаено се вреднуваат според пазарната или 
објективната вредност, освен инструментите 
кои се користат за хеџинг цели, коишто, спо-
ред многу рамки за финансиско известување, 
се вреднуваат на истата основа како и основ-
ната ставка која се хеџира. Кога пазарните це-
ни за даден инструмент не се лесно достапни, 
за определување на објективната вредност 
може да се користат финансиските модели 
кои распространето се користат во банкарска-
та дејност. Покрај обелоденувањето на тео-
ретските износи на отворените позиции, не-
колку земји бараат обелоденување и на по-
тенцијалниот ризик кој се јавува, како на при-
мер, еквивалентот на кредитниот ризик и 
вредноста за замена на ваквите инструменти 
во оптек. 

 
43. Ревизорот вообичаено ги тестира користените 

модели за вреднување, вклучувајќи ги и кон-
тролите кои го опкружуваат нивното делува-
ње, и разгледува дали деталите од поединеч-
ните договори, стапките за вреднување и 
претпоставките се соодветно внесени во овие 
модели. Бидејќи повеќето од овие инструмен-
ти се развиени пред скоро време, ревизорот 
обрнува особено внимание на нивното вред-
нување и, притоа, ги има на ум следните фа-
ктори: 

•  Може да нема правни преседани во 
однос на условите на основните дого-
вори. Ова го прави тешко проценува-
њето на полноважноста на тие усло-
ви. 

•  Може да постои релативно мал број 
на менаџерски персонал кој е запоз-
наен со инхерентните ризици на тие 
инструменти. Ова може да доведе до 
повисок ризик од случување на по-
грешни прикажувања и поголема те-
шкотија во воспоставувањето на кон-
тролите кои би ги спречиле погрешни-
те прикажувања или би ги откриле и 
корегирале на навремена основа. 

•  Некои од овие инструменти не постое-
ле во текот на полниот економски цик-
лус (мечкин и биков пазар, високи и 
ниски каматни стапки, големо и мало 
тргување и променливоста на цените) 
и затоа може да биде потешко да се 
процени нивната вредност со истиот 
степен на сигурност како и за повеќе-
то воспоставени инструменти. На сли-
чен начин, може да биде тешко да се 
предвиди со достатен степен на си-
гурност корелацијата на цената со 
другите пребивачки инструменти кои 
ги користела банката за да ги хеџира 
своите позиции. 

•  Моделите користени за вреднување 
на таквите инструменти може да не 
функционираат правилно во абнор-
мални пазарни услови. 

44. Покрај тоа, ревизорот ја разгледува и потреба-
та од, како и адекватноста на, резервирањата 
за финансиските инструменти, како што е ре-
зервирањето за ризикот на ликвидноста, ре-
зервирањето за ризикот на моделирањето и 
резервата за оперативниот ризик. Сложеноста 
на извесни инструменти бара специјалистичко 
познавање. Доколку ревизорот не ја поседува 
професионалната компетентност за извршу-
вање на потребните ревизорски постапки, то-
гаш треба да побара совет од соодветни екс-
перти. 

 
45. Друго прашање од особен интерес за ревизо-

рот се трансакциите кои се склучени по стапки 
кои се надвор од преовладувачките пазарни 
стапки; тие често го вклучуваат ризикот од 
скриени загуби или измамничка активност. Ка-
ко резултат, банката вообичаено обезбедува 
механизми кои се способни да откриваат 
трансакции кои не се во согласност со пазар-
ните услови. Ревизорот прибавува достатни 
соодветни ревизорски докази во однос на ве-
родостојноста на функцијата која ја извршува 
оваа задача. Ревизорот исто така ја зема 
предвид и проверката на примерок од иденти-
фикуваните трансакции. 

 
Заеми и аванси 
 
Вовед 
 
46. Според консултативниот документ, Принципи 

за управување со кредитниот ризик, издаден 
од страна на Базелскиот комитет за банкарска 
супервизија, кредитниот ризик наједноставно 
се дефинира како потенцијал банката земо-
примател или договорната страна да не ги ис-
полнат своите обврски во согласност со дого-
ворените услови. 

47. Заемите и авансите се примарниот извор на 
кредитен ризик за повеќето банки, бидејќи тие 
вообичаено се најзначајните средства на бан-
ката и го создаваат најголемиот дел од прихо-
дите. Најважниот фактор во давањето на зае-
ми е износот на кредитниот ризик поврзан со 
процесот на одобрување на заеми. За поеди-
нечни заеми, кредитниот ризик се однесува на 
способноста и подготвеноста на заемоприма-
телот да плати. Покрај заемите, другите изво-
ри на кредитниот ризик ги вклучуваат акцепти-
те, меѓубанкарските трансакции, финансира-
њето на трговски зделки, девизните трансак-
ции, финансиските фјучерси, свопови, обврз-
ници, сопственички инструменти, опции и про-
должувањето на обврзувањата и гаранциите и 
порамнувањето на трансакциите. 

 
48. Кредитниот ризик преставува главна причина 

за сериозни банкарски проблеми и е директно 
поврзан со слаби кредитни стандарди за зае-
мопримателите и договорните странки, недо-
статок на квалификувана експертиза во однос 
на одобрувањето на заеми, лошо управување 
со ризикот на портфолиото и недостаток на 
внимание кон промените во економските или 
другите околности кои може да доведат до 
влошување на кредитната положба на дого-
ворните странки на банката. Ефективното 
управување со кредитниот ризик преставува 



клучна компонента на сеопфатниот пристап 
кон управувањето со ризикот и е од суштинско 
значење за долгорочниот успех на која било 
банкарска организација. Кога управуваат со 
кредитниот ризик, банките треба да го разгле-
даат нивото на инхерентниот ризик како за по-
единечните заеми или трансакции, така и за 
вкупното портфолио на средства. Банките 
исто така треба да го анализираат и ризикот 
помеѓу кредитниот ризик и другите ризици. 

 
Типични прашања во врска со контролата 
 
49. Кредитниот ризик произлегува од карактери-

стиките на заемопримателот и од природата 
на изложеноста. Кредитната способност, зем-
јата во која делува и природата на деловното 
работење на заемопримателот влијаат на сте-
пенот на кредитниот ризик. На сличен начин, 
кредитниот ризик е под влијание на целта и 
обезбедувањето за изложеноста. 

 
50. Кредитната функција може погодно да се по-

дели во следниве категории: 
(а) Настанување и исплата. 
(б) Следење. 
(в) Наплата. 
(г) Периодична проверка и оценување. 

 
Настанување и исплата 
 
51. Дали банката добива комплетни и информа-

тивни барања за заем, вклучувајќи ги и фи-
нансиските извештаи на заемопримателот, из-
ворот на отплата на заемот и наменетата упо-
треба на приливите? 

 
52. Дали банката има пишани упатства за крите-

риумите кои треба да се користат при проце-
нувањето на барањата за заем (на пример, 
покриеност на каматата, барања за маржа, ко-
ефициентот на сооднос на долг спрема глав-
нина)? 

 
53. Дали банката добива кредитни извештаи или 

има независни истражувања кои се спроведу-
ваат за потенцијалните заемоприматели? 

 
54. Дали банката користи постапки со кои се оси-

гурува идентификување на заемите одобрени 
на поврзани странки? 

 
55. Дали постои соодветна анализа на кредитните 

информации за клиентите, вклучувајќи ги и 
проектираните извори на сервисирање и отп-
лата на заемите? 

 
56. Дали лимитите за одобрување на заемите се 

засновани на стручноста на службеникот за 
позајмување? 

 
57. Дали за заемите кои ги надминуваат пропиша-

ните лимити се бара соодветно одобрување 
од одборот за одобрување на заеми или одбо-
рот на директори? 

 
58. Дали постои соодветна поделба на должности-

те помеѓу функцијата на одобрување на заеми 
и функциите на следење на отплатата на зае-
мите, наплата и проверка? 

 
59. Дали се верификува сопственоста на колате-

ралот за заемите и приоритетот на учеството 
во обезбедувањето? 

60. Дали банката осигурува дека заемопримате-
лот потпишува правно полноважен документ 
како доказ на обврската за отплата на зае-
мот? 

 
61. Дали се испитуваат гаранциите за да се осигу-

ра дека тие се правно полноважни? 
 
62. Дали документацијата која го поткрепува бара-

њето за заем се проверува и одобрува од 
страна на вработен кој е независен од служ-
беникот за позајмување? 

 
63. Дали постои контрола со која се осигурува со-

одветно регистрирање на обезбедувањето (на 
пример, евидентирање на товарите кај држав-
ните тела)? 

 
64. Дали постои адекватно физичко обезбедување 

на мениците, колатералот и поткрепувачките 
документи? 

 
65. Дали постои контрола која осигурува дека пла-

ќањата по заемите веднаш се евидентираат? 
 
66. Дали постои контрола која осигурува, до сте-

пенот до којшто е можно, дека заемопримате-
лот ги користи приливите од заемот за наме-
нетата цел? 

 
Следење 
 
67. Дали се подготвени бруто биланси и усогласе-

ни со синтетичките сметки од страна на вра-
ботени кои не ги обработуваат или евиденти-
раат трансакциите на заем? 

 
68. Дали извештаите за заемите за кои доцни отп-

латата на главницата или каматата се подго-
твуваат на навремена основа? 

 
69. Дали тие извештаи ги проверуваат вработени 

кои се независни од функцијата на одобрува-
ње на заеми? 

 
70. Дали се користат постапки за следење на при-

држувањето на заемопримателот кон кои било 
ограничувања на заемот (на пример, одредби 
од договори) и барања за обезбедување на 
информации на банката? 

 
71. Дали се воспоставени постапки кои бараат 

периодична повторна проценка на вредноста 
на колатералот? 

 
72. Дали се воспоставени постапки со кои се оси-

гурува дека финансиската состојба и резулта-
тите од работењето на заемопримателот се 
проверуваат на редовна основа? 

 
73. Дали се воспоставени постапки со кои се оси-

гурува дека клучните административни дату-
ми, како што е обновувањето на регистрира-
њето на обезбедувањето, се точно евиденти-
рани и по нив се постапува како што се јавува-
ат? 

 
Наплата 
 
74. Дали евиденцијата за наплатата на главница-

та и каматата и ажурирањето на салдата на 
сметките за заемите ја водат вработени кои се 
независни од функцијата на доделување на 
кредити? 



75. Дали постои контрола која осигурува дека зае-
мите кои доцнат се проследуваат за плаќање 
на навремена основа? 

 
76. Дали се воспоставени пишани постапки со кои 

се дефинира политиката на банката за надо-
местување на неподмирената главница и ка-
мата преку правни постапки, како што е при-
силната наплата на хипотека или ставањето 
на имот под судска забрана? 

 
77. Дали се воспоставени постапки кои обезбеду-

ваат редовно конфирмирање на салдата на 
заемите по пат на директна пишана комуника-
ција со заемопримателот од страна на врабо-
тени кои се независни од функциите на доде-
лување на кредити и евидентирање на заеми-
те, како и независно истражување на разлики-
те за кои е известено? 

 
Периодични проверки и оценување 
 
78. Дали се воспоставени постапки за независна 

проверка на сите заеми на редовна основа, 
вклучувајќи и: 
•  Проверка на резултатите од постапките на 

следење наведени погоре; и 
•  Проверка на тековните прашања кои вли-

јаат врз заемопримателите во релевант-
ните географски сектори и сектори според 
дејност? 

 
79. Дали се применуваат соодветни пишани поли-

тики со кои се воспоставуваат критериуми за: 
•  Утврдување на резервирањата за загуба 

по заеми; 
•  Прекинување на разграничувањата за ка-

мата (или воспоставување на пребивачки 
резервирања); 

•  Вреднување на колатералното обезбеду-
вање за целите на резервирања за загу-
би; 

•  Анулирање на претходно утврдените ре-
зервирања; 

•  Продолжување на разграничувањата на 
камата; и 

•  Отпишување на заеми? 
 

80. Дали се воспоставени постапки со кои се оси-
гурува дека сите потребни резервирања се 
внесени во сметководствената евиденција на 
навремена основа? 

 
Општи ревизорски постапки 
 
81. Следните ревизорски постапки се наменети да 

му овозможат на ревизорот да ги открие опе-
ративните стандарди и процеси кои банката ги 
има воспоставено и да разгледа дали контро-
лите во однос на управувањето со кредитниот 
ризик се адекватни. 

 
 
Планирање 
 
82. Ревизорот стекнува знаење и разбирање за 

методата којашто банката ја користи за кон-
тролирање на кредитниот ризик. Ова вклучува 
прашања како што се следниве: 
•  Процесот на следење на изложеноста на 

банката и нејзиниот систем за осигурува-
ње дека сите позајмувања на поврзаните 
странки се идентификувани и соберени. 

•  Методата на банката за проценување на 
вредноста на обезбедувањето за изложе-
носта и за идентификување на потенци-
јални и дефинитивни загуби. 

•  Практиката за одобрување на заеми и ба-
зата на клиенти на банката. 

 
83. Ревизорот разгледува дали програмата за про-

верка на изложеноста обезбедува независ-
ност од функциите на одобрување на заеми, 
вклучувајќи и дали зачестеноста е достатна за 
да се обезбедат навремени информации во 
врска со трендовите кои се јавуваат во пор-
тфолиото и општите економски услови и дали 
зачестеноста е зголемена за идентификувани 
проблематични кредити. 

 
84. Ревизорот ги разгледува квалификациите на 

персоналот вклучен во функцијата на провер-
ка на кредитите. Дејноста се менува рапидно 
и фундаментално креира недостаток на ква-
лификувана стручност во однос на одобрува-
њето на заеми. Ревизорот разгледува дали 
персоналот за проверка на кредитите го посе-
дува потребното знаење и вештини за управу-
вање и оценување на активностите на одобру-
вање на заеми. 

 
85. Ревизорот ги разгледува, преку информациите 

кои се добиени претходно, причините за по-
стојните проблеми или слабости во рамките 
на системот. Ревизорот разгледува дали тие 
проблеми или слабости преставуваат потен-
цијал за идни проблеми. 

 
86. Ревизорот ги проверува извештаите на менаџ-

ментот и разгледува дали тие се достатно де-
тални за оценување на факторите на ризик. 

 
87. Забележете дека дефинирањето и ревизијата 

на трансакциите за одобрување на заеми на 
поврзаните странки е тешко бидејќи трансак-
циите со поврзаните странки не се идентифи-
куваат лесно. Потпирањето е примарно на ме-
наџментот да ги идентификува сите поврзани 
странки и трансакции со поврзани странки, а 
ваквите трансакции може да не бидат лесно 
откриени од системите на интерна контрола 
на банката. 

 
Тестови на контрола 
 
88. Ревизорот стекнува знаење и разбирање за 

методата на банката за контролирање на кре-
дитниот ризик. Ова вклучува прашања како 
што се: 
•  Портфолиото на изложеноста и различни-

те особини и карактеристики на изложено-
ста; 

•  Документацијата за изложеноста којашто 
ја користи банката; 

•  Што преставува соодветна документација 
за изложеноста за различни видови на из-
ложености; и 

•  Постапките и нивоата на овластување за 
дозволување на изложеноста на банката. 

 
89. Ревизорот ги проверува политиките за одобру-

вање на заеми и разгледува дали: 
•  Политиките се проверуваат и ажурираат 

периодично за да се осигура дека тие се 
релевантни во однос на променливите па-
зарни прилики и новите деловни линии на 
банката; и 



•  Оние кои се одговорни за управувањето 
ги одобриле политиките и дали банката се 
придржува кон нив. 

 
90. Ревизорот го испитува системот на известува-

ње за проверката на изложеноста, вклучувајќи 
ги и меморандумите на кредитните датотеки и 
годишниот распоред или план за проверка на 
изложеноста и разгледува дали е целосен, то-
чен и навремен и дали обезбедува достатни 
информации за да му овозможи на менаџмен-
тот да го идентификува и контролира ризикот. 
Дали извештаите вклучуваат: 
•  Идентификување на проблематични кре-

дити; 
•  Тековни информации во врска со портфо-

лиото на ризици; и 
•  Информации кои се однесуваат на трен-

довите кои се јавуваат во портфолиото и 
подрачјето на одобрување на заеми? 

 
91. Ревизорот ја разгледува природата и обемот 

на делокругот на проверката за изложеноста, 
вклучувајќи го и следното: 
•  Методата за избор на изложеноста. 
•  Начинот на кој се проверуваат изложено-

стите, вклучувајќи и: 
o Анализа на тековната финансиска 

состојба на заемопримателот која 
ја покрива способноста за отпла-
ќање, и 

o Тестирање на документација за 
исклучоци, отстапувања од поли-
тиката, неусогласеност со интер-
ните постапки и кршење на зако-
ните и прописите. 

 
92. Ревизорот ја разгледува ефективноста на кре-

дитната администрација и управувањето со 
портфолиото преку испитување на следното: 
•  Општата филозофија на менаџментот во 

однос на одобрувањето на заемите на та-
ков начин што извлекува одговори од ме-
наџментот. 

•  Ефектот на кредитите кои не се поткрепе-
ни со тековни и потполни финансиски ин-
формации и анализа на способноста за 
отплаќање. 

•  Ефектот на кредитите за кои документа-
цијата за изложеноста и колатералот е не-
доволна. 

•  Обемот на изложеностите не е правилно 
структуиран, на пример, кога распоредот 
на отплаќањето не е поврзан со целта на 
изложеноста. 

•  Обемот и природата на концентрациите 
на кредити, вклучувајќи ги и концентраци-
ите на доверливи и критикувани кредити. 

•  Соодветноста на пренесувањата на кре-
дити со слаб квалитет на или од друга фи-
лијала. 

•  Точноста и комплетноста на извештаите. 
•  Компетентноста на високиот менаџмент, 

службениците за изложеност и персона-
лот за администрирање на кредитите. 

 
Суштински постапки 
 
93. Ревизорот го разгледува степенот на знаење 

кое го поседува менаџментот за проблемите 
на банката во врска со кредитната изложеност 
преку селективни проверки на датотеките на 
изложеноста. Критериумите за избор го вклу-
чуваат следното: 

•  Сметки со неподмирено салдо еднакво на 
или поголемо од определен износ. 

•  Сметки ,,на кои треба да се внимава‘‘ со 
неподмирено салдо кое надминува опре-
делен износ. 

•  Сметки со резервирање кое надминува 
определен износ. 

•  Сметки со кои ракува одделот кој управу-
ва со проблематичните сметки на банката 
или со сметките со повисок ризик. 

•  Сметки за кои главницата или каматата 
поголеми од определениот износ доцнат 
повеќе од определен период. 

•  Сметки кај кои износот кој не е подмирен е 
над овластената кредитна линија. 

•  Сметки со ентитети кои работат во дејно-
сти или земји за кои општото економско 
познавање на ревизорот укажува дека би 
можеле да бидат ризични. 

•  Проблематични сметки идентификувани 
од страна на банкарските регулативни те-
ла и проблематични сметки избрани во 
претходната година. 

•  Степенот на изложеност на другите фи-
нансиски институции на меѓубанкарски ли-
нии. 

 
 
94. Покрај тоа, кога од банкарскиот персонал било 

побарано да ги резимира карактеристиките на 
сите изложености над определена големина 
групирани врз основа на поврзаноста, ревизо-
рот ги проверува резимирањата. Изложено-
стите со следните карактеристики може да 
укажат на потребата од подетална проверка: 
•  Големи оперативни загуби во последната 

фискална година. 
•  Повеќекратни оперативни загуби (на при-

мер, 2 или повеќе години). 
•  Висок коефициент на сооднос на долгот 

спрема главнината (на пример, поголем 
од 2:1 – коефициентот ќе се разликува во 
зависност од дејност). 

•  Непочитување на условите од договорот.  
•  Модифициран ревизорски извештај. 
•  Обезбедени информации кои не се теков-

ни или потполни. 
•  Аванси кои се значајно необезбедени или 

обезбедени главно со гаранција. 
•  Сметки за кои не се извршуваат проверки 

од страна на менаџментот на банката на 
навремена основа. 

 
 

95. Ревизорот ги избира изложеностите кои детал-
но ќе ги проверки од листата на изложености-
те кои се дадени погоре користејќи ги критери-
умите за избор на примерокот кои се опреде-
лени погоре и ги добива документите кои се 
потребни за разгледување на наплатливоста 
на изложеностите. Тие може да го вклучат 
следното: 
•  Датотеките со документацијата за изложе-

носта и обезбедувањето. 
•  Листи или извештаи за доцнења. 
•  Прегледи на активности. 
•  Претходни листи на сомнителни сметки. 
•  Извештај за нетековна изложеност. 
•  Финансиски извештаи на заемопримате-

лот. 
•  Извештаи за вреднување на обезбедува-

њето. 



96. Користејќи ја датотеката со документацијата 
за изложеноста, ревизорот: 
•  Го потврдува видот на изложеноста, ка-

матната стапка, датумот на доспевање, 
роковите за отплата, обезбедувањето и 
наведената цел на изложеноста; 

•  Разгледува дали документите за обезбе-
дувањето даваат докази за регистрирање-
то на соодветен начин, како и дека банка-
та добила соодветен правен совет за 
правната полноважност на обезбедување-
то; 

•  Разгледува дали објективната вредност 
на обезбедувањето е адекватна (особено 
за оние изложености на ризици каде може 
да се бара резервирање) за да ја обезбе-
ди изложеноста и дека, кога е применли-
во, обезбедувањето било соодветно по-
криено со осигурување. Критично ги оце-
нува проценките на колатералот, вклучу-
вајќи ги и методите и претпоставките на 
проценителот; 

•  Ја оценува наплатливоста на обезбедува-
њето и ја разгледува потребата за резер-
вирање во однос на сметката; 

•  Определува дали соодветни нивоа на ов-
ластување во рамките на банката го одо-
бриле барањето за изложеноста или об-
новувањето; 

•  Ги проверува периодичните финансиски 
извештаи на заемопримателот и забеле-
жува значителни износи и оперативни кое-
фициенти (односно, обртен капитал, зара-
ботувачка, акционерска главнина и соод-
нос на долг спрема главнина); и 

•  Ги проверува сите белешки и преписка со-
држани во датотеката за проверка на из-
ложеноста. Ја забележува зачестеноста 
на проверката која ја извршува персона-
лот на банката и разгледува дали е во 
рамките на упатствата на банката. 

 
97. Ревизорот разгледува дали постојат политики 

и постапки за проблематични и разработени 
изложености, вклучувајќи го и следното: 
•  Периодична проверка на поединечни 

проблематични кредити. 
•  Упатство за наплата или зајакнување на 

изложеноста, вклучувајќи ги и барањата 
за ажурирање на вредностите на колате-
ралот и позициите на товарот, проверката 
на документацијата, извештаите на бара-
ње на службениците. 

•  Обемот и трендот на веќе доспеаните и 
неразграничените кредити. 

•  Квалификувани службеници се справува-
ат со проблематичните изложености. 

•  Упатства за правилно сметководство за 
проблематични изложености, на пример, 
политика за неразграничување, политика 
за посебна резерва. 

 
98. Покрај проценувањето на адекватноста на ре-

зервирањата за поединечните изложености, 
ревизорот разгледува и дали треба да се вос-
постават какви било дополнителни резервира-
ња за посебни категории или класи на изложе-
ности (на пример, изложености на кредитните 
картички и изложености на ризикот на земјата) 
и ја проценува адекватноста на кои било ре-
зервирања кои банката може да ги има воспо-
ставено преку дискусии со менаџментот. 

Додаток 3 
 
Примери на финансиски информации, коефи-
циенти и показатели кои вообичаено се кори-
стат во анализата на финансиската состојба и 
успешност на банката 
 
Постои голем број на финансиски коефициенти 
кои се користат за анализа на финансиската со-
стојба и успешноста на банката. Иако овие коефи-
циенти се разликуваат до извесен степен од земја 
до земја и од банка до банка, сепак нивната ос-
новна цел се стреми да остане иста, односно да 
обезбеди мерки на успешноста во однос на прет-
ходните години, во однос на планот и спрема дру-
гите банки. Ревизорот ги разгледува коефициенти-
те добиени од една банка во контекстот на слични 
коефициенти постигнати од страна на други банки 
за кои ревизорот има, или може да добие, достат-
ни информации. 
 
Овие коефициенти вообичаено спаѓаат во една од 
следниве категории: 

•  Квалитет на средствата. 
•  Ликвидност. 
•  Заработувачка. 
•  Адекватност на капиталот. 
•  Пазарен ризик. 
•  Ризик на финансирање. 
 

Подолу се објаснети оние сеопфатни коефициен-
ти со кои ревизорот најверојатно ќе се сретне. Ме-
наџментот вообичаено подготвува многу други, 
подетални коефициенти кои му помагаат во ана-
лизата на состојбата и успешноста на банката и 
нејзините различни категории на средства и обвр-
ски, оддели и пазарни сегменти.  
 
(а) Коефициенти на квалитетот на средствата: 

•  Загуби по заеми спрема вкупни заеми 
•  Ненаплатливи заеми спрема вкупни заеми 
•  Резервирања за загуби по заеми спрема 

ненаплатливи заеми 
•  Покриеност на загубите по заеми со зара-

ботувачката 
•  Зголемување на резервирањата на загуби 

по заеми спрема бруто добивката 
•  Големина, концентрација на кредитниот 

ризик, воспоставување на резервирања 
 

(б) Коефициенти на ликвидноста: 
•  Пари и ликвидни хартии од вредност (на 

пример, оние кои доспеваат во рок од 30 
дена) спрема вкупни средства 

•  Пари, ликвидни хартии од вредност и хар-
тии од вредност кои лесно може да се 
продадат на пазарот спрема вкупни 
средства 

•  Меѓубанкарски и обврски по депозити на 
пазарот на пари спрема вкупни средства 

 
(в) Коефициенти на заработувачката: 

•  Поврат на просечни вкупни средства 
•  Поврат на просечна вкупна главнина 
•  Нето каматна маржа како процент од про-

сечните вкупни средства и просечните 
средства кои носат заработувачка 

•  Приходи од камата како процент од про-
сечните каматоносни средства 

•  Расход за камата како процент од просеч-
ните каматоносни обврски 



•  Приходи кои не се од камата како процент 
од просечните обврзувања 

•  Приходи кои не се од камата како процент 
од просечните вкупни средства 

•  Расходи кои не се од камата како процент 
од просечните вкупни средства 

•  Расход кои не се од камата како процент 
од оперативната добивка 

 
(г) Коефициенти на адекватноста на капиталот: 

•  Главнина како процент од вкупните средс-
тва 

•  Прв степен на капитал како процент од ри-
зично-пондерирани средства 

•  Вкупен капитал како процент од ризично-
пондерирани средства 

 
(д) Пазарен ризик: 

•  Концентрација на ризикот на определени 
дејности или географски подрачја 

•  Ризикувана вредност 
•  Анализа на јазови и времетраење (во ос-

нова, анализа на доспеаноста и ефектот 
на промените на каматните стапки врз за-
работувачката или сопствените финанси-
ски средства на банката) 

•  Релативна големина на ангажманите и об-
врските 

•  Ефект на промените на каматните стапки 
врз заработувачката или сопствените фи-
нансиски средства на банката 

 
(ѓ)     Ризик на финансирање 

•  Финансиските средства на клиентот спре-
ма вкупните финансиски средства (на кли-
ентот плус меѓубанкарските) 

•  Доспевања 
•  Просечна стапка на позајмување 

 
Додаток 4 

 
Ризици и прашања кај гаранциите за емисии на 
хартии од вредност и брокерството со хартии 
од вредност 
 
Гаранција за емисија на хартии од вредност 
 
Многу банки обезбедуваат финансиски услуги ка-
ко што е гаранција за емисија на понуда на хартии 
од вредност на јавноста или помагање во приват-
ниот пласман на хартиите од вредност. Банките 
кои се ангажирани во такви активности може да 
бидат изложени на значајни ризици кои имаат 
импликации врз ревизијата. Овие активности и ри-
зиците поврзани со нив се навистина сложени, па 
се размислува за користење на експерти за вакви 
прашања. 
 
Видот на хартиите од вредност чијашто емисија 
се гарантира, како и структурата на понудата, вли-
јаат врз ризиците присутни во активностите на га-
рантирање на емисијата на хартии од вредност. 
Во зависност од тоа како е структуирана понудата 
на хартиите од вредност, од гарантот на емисија-
та може да се бара да купи дел од понудените по-
зиции. Ова создава потреба да се финансираат 
непродадените делови и го изложува ентитетот на 
пазарниот ризик на сопственоста. 
 
Исто така, постои и значаен елемент на правен и 
регулативен ризик кој го наметнува јурисдикцијата 
во којашто се случува понудата на хартиите од 
вредност. Примерите на подрачјата на правен и 

регулативен ризик ја вклучуваат изложеноста на 
гарантот на емисијата на материјални погрешни 
прикажувања вклучени во регистрацијата на хар-
тиите од вредност или извештајот за понудата и 
локалните прописи кои ја регулираат дистрибуци-
јата и тргувањето кај јавните понуди. Исто така, 
вклучени се и ризиците кои произлегуваат од ин-
сајдерското тргување и пазарната манипулација 
од страна на менаџментот или персоналот на бан-
ката. Приватните пласмани вообичаено се спрове-
дуваат на ниво на агенција и затоа резултираат во 
помал ризик од оној кој е поврзан со јавната пону-
да на хартиите од вредност. Сепак, ревизорот ги 
зема предвид локалните прописи кои ги покриваат 
приватните пласмани. 
 
Брокерство со хартии од вредност 
 
Многу банки исто така се вклучени и во активно-
сти на брокерство со хартии од вредност кои вклу-
чуваат олеснување на трансакциите со хартиите 
од вредност на клиентите. Како и кај гаранцијата 
на емисијата на хартиите од вредност, банките 
кои се ангажирани во овие активности (како бро-
кер, дилер или и двете) може да бидат изложени 
на значајни ризици кои имаат импликации врз ре-
визијата. Овие активности и ризиците поврзани со 
нив се навистина сложени, па се размислува за 
користење на експерти за вакви прашања. 
 
Видовите на услугите кои им се понудени на кли-
ентите и методите користени за нивното испора-
чување го определуваат видот и опсегот на ризи-
ците кои се присутни во активностите на брокерс-
твото со хартиите од вредност. Бројот на берзите 
на хартии од вредност на кои банката го спрове-
дува деловното работење и ги извршува тргува-
њата за своите клиенти исто така влијае врз про-
филот на ризик. Една услуга која често се нуди е 
продолжувањето на кредитите на клиентите кои ги 
купиле хартиите од вредност со помош на заем 
добиен специјално за таа цел, што резултира во 
кредитен ризик за банката. Друга вообичаена ус-
луга е дејствувањето како депозитар за хартиите 
од вредност во сопственост на клиентите. Ентите-
тите се исто така изложени на ризиците на ли-
квидноста поврзани со финансирањето на актив-
ностите на брокерството со хартиите од вредност. 
Поврзаните фактори на ревизорскиот ризик се 
слични на оние објаснети во Додаток 5, Ризици и 
прaшања во управувањето со средствата. 
 
Исто така, постои и значаен елемент на правен и 
регулативен ризик кој го наметнува јурисдикцијата 
во којашто се случуваат активностите на брокерс-
твото со хартиите од вредност. Ова може да прет-
ставува прашање за регулативно известување од 
страна на банката, извештаи упатени од ревизо-
рот директно до регулаторите, како и, од гледна 
точка на угледот, финансиски ризик кој може да се 
јави во случај на регулативно кршење од страна 
на банката. 

 
Додаток 5 

 
Ризици и прaшања во приватното банкарство 
и управувањето со средствата 
 
Приватно банкарство 
 
Обезбедувањето на повисоки нивоа на банкарски 
услуги на поединци, типично луѓе со висока нето 
вредност, вообичаено е познато како приватно 
банкарство. Овие поединци често може да имаат 



постојано место на живеење во земја различна од 
онаа на банката. Пред да ги ревидира приватните 
банкарски активности, ревизорот треба да ги раз-
бере основните контроли над тие активности. Ре-
визорот го разгледува степенот на способноста на 
ентитетот да ги препознае и да управува со потен-
цијалните ризици на угледот и правни ризици кои 
може да бидат поврзани со неадекватното позна-
вање и разбирање на личната и деловната исто-
рија на клиентот, изворите на богатството и кори-
стењето на приватни банкарски сметки. Ревизорот 
го разгледува следното: 
•  Дали надгледувањето на приватните банкар-

ски активности од страна на менаџментот го 
вклучува создавањето на соодветна корпора-
тивна култура. Покрај тоа, високите нивоа на 
менаџмент треба да постават цели, а повисо-
киот менаџмент мора активно да бара усогла-
сеност со корпоративните политики и постап-
ки. 

•  Политиките и постапките за приватните бан-
карски активности треба да бидат во пишана 
форма и треба да вклучат достатни упатства 
за да осигураат дека постои адекватно позна-
вање на клиентите на ентитетот. На пример, 
политиките и постапките треба да бараат ен-
титетот да добива информации за идентифи-
кувањето и основни историски информации за 
своите клиенти, да го опише изворот на богат-
ството на клиентот и деловните линии, да ба-
ра референци, да ги обработува препораките 
и да ги идентификува сомнителни трансакции. 
Ентитетот треба исто така да има и адекватни 
кредитни политики и постапки кои ги покрива-
ат, меѓу другото, и прашањата поврзани со 
перењето пари, како што е одобрувањето на 
заеми обезбедени со паричен колатерал. 

•  Практиките на управувањето со ризикот и си-
стемите за следење треба да ја потенцираат 
важноста на стекнувањето и задржувањето на 
документацијата која се однесува на клиенти-
те, како и важноста на длабинската анализа 
при добивањето на информации од проследу-
вањето кога е потребно да се верификуваат 
или поткрепат информациите обезбедени од 
страна на даден клиент или негов или нејзин 
претставник. Својствено за стабилното при-
ватно банкарско работење е потребата да се 
следат барањата за идентификување на кли-
ентот. Информационите системи треба да би-
дат способни за следење на сите аспекти на 
приватните банкарски активности на ентите-
тот. Тие вклучуваат системи кои на менаџмен-
тот му обезбедуваат навремени информации 
кои се потребни за анализирање и ефективно 
управување на приватното банкарско деловно 
работење, како и системи кои му овозможува-
ат на менаџментот да ги надгледува сметките 
за сомнителни трансакции и да ги известува 
за таквите случаи органите за спроведување 
на законот и банкарските супервизори како 
што бараат прописите или законите.  

 
Ревизорот ги разгледува проценетите нивоа на 
инхерентниот и контролниот ризик кои се поврза-
ни со приватните банкарски активности кога ја 
определува природата, временскиот распоред и 
обемот на суштинските постапки. Листата која 

следува идентификува многу од вообичаените 
фактори на ревизорскиот ризик кои треба да се 
земат предвид кога се определува природата, 
временскиот распоред и обемот на постапките кои 
треба да се извршат. Бидејќи приватното банкарс-
тво често вклучува активности на управување со 
средствата, факторите на ревизорскиот ризик по-
врзани со активностите на управувањето со 
средствата се исто така вклучени подолу. 
•  Усогласеност со регулативните барања. 

Приватното банкарство е силно регулирано во 
многу земји. Ова може да претставува праша-
ње за регулативно известување од страна на 
банката, извештаи упатени од ревизорот ди-
ректно до регулаторите, како и, од гледна точ-
ка на угледот и финансискиот ризик кој може 
да се јави во случај на регулативно кршење 
од страна на банката. Исто така, природата на 
приватните банкарски активности може да ја 
зголеми подложноста на банката на перење 
пари па, оттука, може да се зголеми и опера-
тивниот ризик, регулативниот ризик и ризикот 
на угледот, што може да има импликации врз 
ревизијата. 

 
•  Доверливост. Ова вообичаено е карактери-

стика на приватното банкарство. Покрај воо-
бичаеното чување тајност што повеќето земји 
го договараат кај односите банка/клиент, мно-
гу јурисдикции каде што приватното банкарс-
тво е вообичаено имаат дополнителни закони 
за банкарска тајност кои може да ја намалат 
способноста на регулаторите, даночните тела 
или полицијата, од нивната сопствена или 
друга јурисдикција, да пристапуваат до ин-
формациите за клиентот. Банката може да ба-
ра да се наметнат ограничувања на пристапот 
на ревизорот до имињата на приватните кли-
енти на банката, влијаејќи врз способноста на 
ревизорот да ги идентификува трансакциите 
со поврзаните странки. Поврзано прашање е 
тоа што клиентот може да побара од банката 
да не испраќа коресподенција, вклучувајќи ги 
и извештаите за сметката (,,сметки со задржу-
вање на поштата”). Ова може да ја намали 
способноста на ревизорот да прибави докази 
за комплетноста и точноста и, во отсуство на 
адекватни алтернативни постапки, ревизорот 
ги разгледува овие импликации врз ревизор-
скиот извештај. 

 
•  Измама на менаџментот. Цврстата доверли-

вост и личната природа на приватните банкар-
ски односи може да ја намалат ефективноста 
на интерните контроли кои обезбедуваат над-
зор и надгледување на персоналот кој работи 
на приватните прашања на клиентот. Високи-
от степен на личната доверба која може да 
постои помеѓу клиентот и неговиот приватен 
банкар може да го зголеми ризикот затоа што 
на многу приватни банкари им е даден нека-
ков степен на самостојност во управувањето 
со прашањата на нивните клиенти. Овој ризик 
се влошува до тој степен што приватните кли-
енти може да не бидат во состојба да ги вери-
фикуваат нивните прашања на редовна осно-
ва како што е објаснето погоре. 



•  Услуги кои се обликувани за законско прене-
сување на извесен степен на сопственост / 
контрола над средствата на трети стран-
ки, вклучувајќи ги и старателствата и дру-
гите слични правни аранжмани. Ваквите 
аранжмани не се ограничуваат само на при-
ватните банкарски односи, иако се вообичае-
но присутни кај нив. За банката, ризикот е де-
ка условите на старателството или друг пра-
вен аранжман нема да се почитуваат или дека 
истите не се усогласени со применливиот за-
кон. Ова ја изложува банката на можна обвр-
ска кон корисниците. Контролите во ова по-
драчје се особено важни, со оглед на тоа дека 
често се идентификуваат грешки само откако 
ќе заврши старателството или другиот аранж-
ман, можно декади по неговото создавање. 
Приватните банкари често се вклучени и во 
подготвување на тестаменти или други теста-
ментални документи и дејствуваат како извр-
шители. Неправилното составување на теста-
ментот може да има финансиски последици 
врз банката. Треба да постојат контроли во 
ова подрачје, како и во подрачјето на надгле-
дувањето на активноста на извршителот. Ре-
визорот разгледува дали има какви било нео-
белоденети обврски во однос на ваквите услу-
ги. Барањата за доверливост може да влијаат 
врз способноста на ревизорот да прибави до-
статни соодветни ревизорски докази и, докол-
ку е така, ревизорот ги разгледува импликаци-
ите врз ревизорскиот извештај. На крај, за из-
вршувањето на старателствата и сличните 
аранжмани кои ги обезбедуваат приватните 
банки, приватните банки често склучуваат до-
говори со трети странки. Ревизорот разгледу-
ва кои фактори на ревизорски ризик останува-
ат за услугите за кои бил склучен договор со 
надворешно трето лице, постапките кои се по-
требни да се разберат ризиците и односите и 
ги проценува контролите над, и во рамките на, 
обезбедувачот на услуга со кој банката го 
склучила договорот. 

 
•  Кредитен ризик. Кредитниот ризик е често 

посложен кога се обезбедуваат приватни бан-
карски услуги поради природата на барањата 
за позајмување на нивните клиенти. Следните 
услуги често ја прават тешка проценката на 
кредитниот ризик: структуирани капацитети 
(кредитни трансакции со повеќекратни цели 
кои ги покриваат барањата на клиент во по-
драчја како што се даноците, регулативата, 
хеџирањето итн.); невообичаени средства за-
ложени како обезбедување (на пример, збир-
ки на уметнички дела, имоти кои не можат 
лесно да се продадат, нематеријални средс-
тва чијашто вредност зависи од идните парич-
ни текови); и потпирање на лични гаранции 
(,,позајмување на име ”)  

 
•  Чување. Приватните банки може да им пону-

дат на клиентите услуги на чување за физич-
ките средства за вложување или драгоцено-
сти. Поврзаните фактори на ревизорскиот ри-
зик се слични на оние објаснети подолу во 
рамките на Управување со средства. 

Управување со средства 
 
Следните фактори на ризик се дадени како разг-
ледувања при планирањето на стратегијата и из-
вршувањето на ревизијата на активностите на 
управување со средствата на банката. Во ова по-
драчје се вклучени управувањето со финансиски-
те средства, управувањето со пензиите, средства-
та обликувани за законско пренесување на изве-
сен степен на сопственост / контрола над средс-
твата на трети странки како што се старателства-
та или други слични аранжмани итн. Оваа листа 
не е целосна бидејќи финансиските услуги преста-
вуваат дејност која брзо се менува. 
•  Кога и менаџерот за средствата и самите 

средства не се ревидирани од страна на 
иста ревизорска фирма. Успешноста во рабо-
тењето на менаџерот за средствата и самите 
средства се вообичаено тесно поврзани. По-
лесно е да се идентификуваат и разберат имп-
ликациите на некое прашање кое се јавува во 
еден ентитет врз финансиските извештаи на 
друг ентитет доколку и двата се ревидирани од 
страна на иста фирма или доколку биле напра-
вени аранжмани кои дозволуваат соодветна 
размена на информации помеѓу двете реви-
зорски фирми. Кога не постои барање да се ре-
видираат и средствата и менаџерот за средс-
твата, или пак кога не е можен соодветен при-
стап до другата ревизорска фирма, ревизорот 
разгледува дали е во позиција да формира 
комплетна слика. 

•  Доверителска одговорност спрема трети 
странки. Несоодветното управување со фи-
нансиските средства на трета странка може да 
има финансиски ефекти или ефект врз угледот 
на менаџерот за средствата. Прашањата кои 
спаѓаат во оваа категорија може да вклучат: 

 
o Неправилно водење на евиденција; 
o Неадекватни контроли врз заштитата и 

вреднувањето на средствата; 
o Неадекватни контроли за спречување 

на измама на менаџерот на финанси-
ските средства; 

o Несоодветно физичко и/или правно 
издвојување на финансиските средс-
тва на клиентот од финансиските 
средства на менаџерот или финанси-
ските средства на другите клиенти (че-
сто е регулиран аспект); 

o Несоодветно издвојување на вложува-
њата на клиентот од сопствените вло-
жувања на менаџерот (било лични или 
корпоративни или и двете) или вложу-
вањата на другите клиенти; 

o Несоодветна поделба на должности на 
банкарскиот персонал ангажиран во 
управување со средства и персоналот 
ангажиран во другите активности; 

o Непридржување кон овластувањата од 
клиентите или политиката на вложува-
ње според која требало да се управува 
со финансиските средства; 

o Непочитување на барањата за изве-
стување (договорни или регулативни) 
на клиентите. 



•  Се разгледуваат политиките и контролите во 
однос на прифаќањето на клиенти; одлуките за 
вложување; следењето на упатствата на кли-
ентите; конфликтот на интереси; усогласено-
ста со прописите; поделбата и заштитата на 
финансиските средства и правилното известу-
вање за средствата и трансакциите на клиен-
тот. 

•  Награда на менаџерот за финансиските 
средства. Постои зголемен потенцијал мена-
џерите за финансиските средства да донесат 
невнимателни или незаконски деловни одлуки 
од желба за лична добивка преку аранжмани 
за бонуси или стимулирање.    

•  Технологија. Технологијата е од клучно значе-
ње за работењето на повеќето претпријатија за 
управување со средствата и затоа се врши ис-
питување на безбедноста, комплетноста и точ-
носта на податоците и на внесувањето на по-
датоците кога ревизорот се потпира на компју-
терските контроли за ревизорски цели, како и 
севкупното компјутерско контролно опкружува-
ње. Се разгледува дали постојат соодветни 
контроли со кои се осигурува дека трансакции-
те склучени во име на клиентите се евиденти-
раат одделно од сопствените трансакции на 
банката.  

•  Глобализација и меѓународна диверзификаци-
ја. Овие се карактеристики на многу менаџери 
за средства и ова може да предизвика допол-
нителни ризици поради разновидноста на пра-
ктиката помеѓу различните земји во однос на 
прашања како што се правилата за определу-
вање на цените и правилата за чување, пропи-
сите, правните системи, пазарните практики, 
правилата за обелоденување и сметководстве-
ните стандарди. 

 
Речник на термини 
 
Скриени резер-
ви 

Некои рамки за финансиско из-
вестување им дозволуваат на 
банките да манипулираат со 
нивната прикажана добивка по 
пат на пренесување на износи 
на необелоденети резерви во 
годините кога остваруваат го-
леми добивки и пренесување 
на износи од тие резерви кога 
ќе остварат загуби или мали 
добивки. Прикажаната добивка 
е износот по овие пренесува-
ња. Оваа практика служи да ја 
направи банката да изгледа 
постабилна по пат на намалу-
вање на променливоста на неј-
зините заработувачка и може 
да помогне во спречувањето 
на губењето на доверба во 
банката по пат на намалување 
на случаите во кои таа ќе при-
каже мали заработувачки. 

Nostros Сметки кои се чуваат кај корес-
подентната банка во името на 
банката. 

Резервирање Корекција на сметководствена-
та вредност на дадено средс-

тво за да се земат предвид фа-
кторите кои може да ја нама-
лат вредноста на средството 
за ентитетот. Понекогаш се на-
рекува и исправка.  

Претпазливи ко-
ефициенти 

Коефициенти кои ги користат 
регулаторите за да ги опреде-
лат видовите и износите на 
одобрувања на заеми кои бан-
ката може да ги преземе. 

Тестирање на 
стрес 

Тестирање на модел на вред-
нување со користење на прет-
поставки и почетни податоци 
надвор од нормалните пазарни 
околности и проценување дали 
предвидувањата на моделот 
се сеуште веродостојни. 

Vostros Сметки кои ги чува банката во 
името на коресподентната бан-
ка. 
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Соопштението за меѓународна ревизорска практи-
ка (СМРП) 1010, Разгледување на еколошките 
прашањата во ревизијата на финансиските из-
вештаи, треба да се чита во контекст на Предго-
ворот на Меѓународните стандарди за контро-
ла на квалитетот, ревизија, уверување и повр-
зани услуги, којшто ја определува примената и ва-
жењето на СМРП. 
 
КМРП го одобри ова соопштение во март 1998 го-
дина за објавување во март 1998 година. 
 
Вовед 
 
Целта на ова соопштение 
 
1. Еколошките прашања стануваат значајни за 

сé поголем број на ентитети и може, во извес-
ни околности, да имаат материјално влијание 
врз нивните финансиски извештаи. Овие пра-
шања се од растечки интерес за корисниците 
на финансиските извештаи. Признавањето, 
мерењето и обелоденувањето на овие праша-
ња е одговорност на менаџментот. 

                                                      
1 МСР 310, ‘‘Познавање на деловното работење‘‘ беше пов-
лечен во декември 2004 година кога МСР 315, ‘‘Разбирање 
за ентитетот и неговото опкружување и проценка на ризи-
ците од материјално погрешно прикажување‘‘ стапи во си-
ла. 
2 МСР 400, ‘‘Проценки на ризици и интерна контрола‘‘ беше 
повлечен во декември 2004 година кога МСР 315, ‘‘Разби-
рање за ентитетот и неговото опкружување и проценка на 
ризиците од материјално погрешно прикажување‘‘ и МСР 
330 ‘‘Постапките на ревизорот како одговор на проценетите 
ризици‘‘ стапија во сила. 

2. За некои ентитети, еколошките прашања не се 
значајни. Меѓутоа, кога еколошките  прашања 
се значајни за ентитетот, може да постои ри-
зик од материјално погрешно прикажување 
(вклучувајќи го и неадекватното обелоденува-
ње) во финансиските извештаи кој произлегу-
ва од ваквите прашања: во овие околности, 
ревизорот треба да ги разгледа еколошките 
прашањата во ревизијата на финансиските из-
вештаи. 

 
3. Еколошките прашања може да бидат сложени 

и затоа може да бараат дополнително разгле-
дување од страна на ревизорите. Ова сооп-
штение им дава практична помош на ревизо-
рите по пат на опишување на: 
(а) Главните разгледувања на ревизорот во 

ревизијата на финансиските извештаи во 
однос на еколошките прашања; 

(б) Примери на можни влијанија на еколо-
шките прашањата врз финансиските из-
вештаи; и 

(в) Упатство кое ревизорот може да го земе 
предвид кога користи професионално 
расудување во овој контекст за да ја 
определи природата, временскиот распо-
ред и обемот на ревизорските постапки 
во однос на: 
(i) Познавањето на деловното работење 

(МСР 310, ‘‘Познавање на деловното 
работење‘‘)3; 

(ii) Проценки на ризици и интерна контро-
ла (МСР 400, ‘‘Проценки на ризици и 
интерна контрола‘‘)4; 

(iii) Разгледување на законите и прописи-
те  (МСР 250); и 

(iv) Други суштински постапки (МСР 620 и 
некои други). 

Упатството под (в) го одразува типичниот ре-
дослед на процесот на ревизија. Имајќи стек-
нато достатно познавање на деловното рабо-
тење, ревизорот го проценува ризикот од ма-
теријално погрешно прикажување во финан-
сиските извештаи. Оваа проценка вклучува 
разгледување на еколошките закони и регула-
тива кои може да се однесуваат на ентитетот 
и обезбедува основа за ревизорот да одлучи 
дали постои потреба да обрне внимание на 
еколошките прашањата во текот на ревизијата 
на финансиските извештаи. 
Додатокот 1 дава илустративни прашања кои 
ревизорот може да ги разгледа кога стекнува 
познавање на деловното работење, вклучувај-
ќи го и разбирањето на контролното опкружу-
вање на ентитетот и контролните постапки од 
еколошка гледна точка. Додатокот 2 дава при-
мери на суштински постапки кои ревизорот 
може да ги извршува за да открие материјал-
но погрешно прикажување во финансиските 
извештаи кои се должат на еколошки праша-
ња. Овие додатоци се вклучени само за илу-
стративни цели. Намерата не е сите, или дури 
и некои, од прашањата или примерите неоп-
ходно да бидат соодветни во секој конкретен 
случај. 
 

4. Ова соопштение не воспоставува какви било 
нови основни принципи или важни постапки: 

                                                      
3 Види фуснота 1.  
4 Види фуснота 2. 



неговата цел е да им помага на ревизорите, 
како и на развивањето на добра практика, по 
пат на обезбедување на упатство за примена 
на МСР во случаи кога еколошките прашања-
та се значајни за финансиските извештаи на 
ентитетот. Степенот до којшто која било од 
ревизорските постапки опишани во ова сооп-
штение може да биде соодветна во одреден 
случај бара користење на расудување од 
страна на ревизорот земајќи ги предвид бара-
њата на МСР и околностите на ентитетот. 

 
5. Соопштението не дава упатство за ревизијата 

на финансиските извештаи на осигурителните 
друштва во однос на побарувањата настанати 
по основ на полисите за осигурување во врска 
со еколошките прашања кои влијаат врз оси-
гурениците. 

 
Главните разгледувања на ревизорот во врска 
со еколошките прашањата  
 
6. Целта на ревизијата на финансиските изве-

штаи е: 
„... да му овозможи на ревизорот да изрази 
мислење за тоа дали финансиските извештаи 
се подготвени, од сите материјални аспекти, 
во согласност со идентификуваната рамка за 
финаниско известување.“ (МСР 200, Цели и 
општи принципи кои управуваат со ревизија-
та на финансиските извештаи, точка 2.) 

7. Мислењето на ревизорот се однесува на фи-
нансиските извештаи земени како целина, а 
не на некој одреден аспект. Кога ги планира и 
извршува ревизорските постапки и при вред-
нувањето и известувањето за резултатите од 
истите, ревизорот треба да биде свесен дека 
неусогласеноста на ентитетот со законите и 
регулативата може материјално да влијае врз 
финансиските извештаи. Меѓутоа, не може да 
се очекува дека ревизијата ќе ја открие неу-
согласеноста со сите закони и регулатива 
(МСР 250, точка 2). Поконкретно, во однос на 
усогласеноста на ентитетот со еколошките за-
кони и прописи, целта на ревизорот не е да ја 
планира ревизијата за да ги открие можните 
кршења на еколошките закони и регулатива; 
ниту постапките на ревизорот се достатни за 
да се извлече заклучок за усогласеноста на 
ентитетот со еколошките закони и регулатива 
или адекватноста на неговите контроли над 
еколошките прашања. 

 
8. Во сите ревизии, при развивањето на сеоп-

штиот ревизорски план, ревизорот треба да го 
процени инхерентниот ризик на ниво на фи-
нансиските извештаи (МСР 400, точка 115). 
Ревизорот користи професионално расудува-
ње да ги вреднува факторите кои се реле-
вантни за оваа проценка. Во извесни околно-
сти овие фактори може да го вклучат ризикот 
од материјално погрешно прикажување на фи-
нансиските извештаи кој се должи на еколо-
шки прашања. Потребата за разгледување и 
степенот на разгледувањето на еколошките 
прашањата во ревизијата на финансиските из-
вештаи зависи од расудувањето на ревизорот 
за тоа дали еколошките прашања предизвику-
ваат ризик од материјално погрешно прикажу-
вање во финансиските извештаи. Во некои 

                                                      
5 Види фуснота 2. 

случаи, може да не се оценат како неопходни 
никакви конкрентни ревизорски постапки. Се-
пак, во други случаи, ревизорот користи про-
фесионално расудување за да ги определи 
природата, временскиот распоред и обемот 
на конкретните постапки коишто се сметаат за 
неопходни со цел да се прибават достатни со-
одветни ревизорски докази дека финансиски-
те извештаи не се материјално погрешно при-
кажани. Ако ревизорот нема професионална 
компетентност за да ги извршува овие постап-
ки, може да се побара технички совет од екс-
перти, како што се правници, инженери или 
други експерти од областа на екологијата. 

 
9. За да се заклучи дека ентитетот работи во 

согласност со постојните еколошки закони или 
регулатива, обично се потребни технички ве-
штини на експерти од областа на екологијата, 
кои не може да се очекува да ги поседува ре-
визорот. Исто така, дали одделен настан или 
услов кој го забележува ревизорот е кршење 
на еколошките закони и прописи е законска 
одлука којашто вообичаено ја надминува про-
фесионалната компетентност на ревизорот. 
Сепак, како и со другите закони и регулатива: 
„...обуката на ревизорот, неговото искуство и 
разбирање на ентитетот и неговата дејност 
можат да дадат основа за признавање дека 
некои дејствија кои ги воочува ревизорот мо-
жат да претставуваат неусогласеност со зако-
ните и регулативата. Одлуката за тоа дали 
конкретно дејствие претставува или веројатно 
ќе претставува неусогласеност вообичаено е 
базирана на советот од информиран експерт 
квалификуван да практикува право, но конеч-
но може да биде определено само од страна 
на суд.‘‘ (МСР 250, точка 4.) 
 

Еколошки прашања и нивното влијание врз 
финансиските извештаи 
 
10. За целите на ова соопштение, „еколошките 

прашања“ се дефинираат како: 
(а) Иницијативи за спречување, ублажување 

или поправање на штети на опкружува-
њето или за справување со сочувувањето 
на обновливите или необновливите ре-
сурси (ваквите иницијативи може да ги 
бараат еколошките закони и регулатива 
или договор, или пак можат да бидат 
превземени доброволно);  

(б) Последици од непочитување на еколо-
шките закони и регулатива;  

(в) Последици од еколошки штети направени 
на други или на природни ресурси; и  

(г) Последици од посредна обврска наметна-
та со закон (на пример, обврска за штети 
причинети од страна на претходните 
сопственици). 

 
11. Некои примери на еколошки прашања кои 

влијаат врз финансиските извештаи се след-
ните: 
•  Воведувањето на еколошки закони и регу-

латива може да вклучи оштетување на 
средства и, како последица, потреба за 
намалување на нивната сметководствена 
вредност. 

•  Неусогласеноста со законските барања во 
врска со еколошките прашања, како што 



се испуштањето или фрлањето на отпад, 
или промените на законската регулатива 
со ретроспективен ефект, може да бара 
разграничување на трошоци за расчисту-
вање на еколошки загадени места, трошо-
ци за надоместоци или правни трошоци. 

•  Некои ентитети, на пример во екстрактив-
ната индустрија (експлоатација на нафта 
и гас или рударство), производители на 
хемиски производи или претпријатија за 
управување со отпад, може да преземат 
еколошка обврска како директен спореден 
производ на нивното основно деловно ра-
ботење. 

•  Конструктивните обврски кои потекнуваат 
од доброволна иницијатива, на пример 
ентитетот може да идентификува загаду-
вање на земјиштето и, иако нема никаква 
законска обврска, може да одлучи да го 
отстрани загадувањето, поради неговата 
загриженост за неговата долгорочна репу-
тација и неговите односи со заедницата.6 

•  Ентитетот може да треба да го обелодени 
постоењето на неизвесната обврска во 
белешките кога расходот поврзан со еко-
лошките прашањат не може разумно да 
се процени. 

•  Во екстремни ситуации, неусогласеноста 
со извесни еколошки закони и прописи мо-
же да влијае врз продолжувањето на ен-
титетот како континуитет и, како последи-
ца на тоа, може да влијае врз обелодену-
вањата и основaтa за подготвување на 
финансиските извештаи. 

 
12. Заклучно со датумот на објавувањето на ова 

соопштение, постојат неколку авторитативни 
сметководствени стандарди, било меѓународ-
ни сметководствени стандарди или национал-
ни стандарди, кои експлицитно го покриваат 
признавањето, мерењето и обелоденувањето 
на последиците врз финансиските извештаи 
коишто произлегуваат од еколошки прашања. 
Меѓутоа, постојните сметководствени стан-
дарди воглавно обезбедуваат соодветни оп-
шти разгледувања кои исто така се примену-
ваат на признавањето, мерењето и обелоде-
нувањето на еколошките прашања во финан-
сиските извештаи.7 

                                                      
6 Терминот „конструктивни обврски“ (наспроти „сегашни за-
конски обврски“) е разјаснет од страна на Комитетот за ме-
ѓународни сметководствени стандарди на следниот начин: 
„Некогаш дејствијата или изјавите на менаџментот на прет-
пријатието, или промените во економското опкружување, 
директно влијаат врз разумните очекувања или дејствија на 
оние надвор од претпријатието и, иако тие немаат законско 
овластување, тие имаат други санкции кои го оставаат 
претпријатието без реални алтернативи за извесни издато-
ци. Ваквите обврски понекогаш се нарекуваат „конструктив-
ни обврски“ (КМСС: НД: 59 Предлог меѓународен сметко-
водствен стандард за Резервирања, неизвесни обврски и 
неизвесни средства,  точка 16). 
Последователно на издавањето на ова соопштение, изда-
ден е Меѓународниот сметководствен стандард 37, Резер-
вирања, неизвесни обврски и неизвесни средства. 
  
7 На пример, Меѓународниот сметководствен стандард 
(МСС) 10, Неизвесности и настани кои се случуваат по 
датумот на билансот на состојба, дава воопштени разг-
ледувања кои се применуваат на признавањето и обелоде-
нувањето на неизвесните загуби, вклучувајќи ги и загубите 

Упатство за примена на МСР 310, Познавање 
на деловното работење8 
  
13. Во сите ревизии е потребно достатно познава-

ње на деловното работење на клиентот за да 
му овозможи на ревизорот да ги идентифику-
ва и разбере прашањата кои може да имаат 
значаен ефект врз финансиските извештаи, 
процесот на ревизијата и ревизорскиот изве-
штај (МСР 310, точка 2). При стекнувањето на 
достатно познавање на деловното работење, 
ревизорот ги разгледува важните услови кои 
влијаат врз деловното работење на ентитетот 
и дејноста во којашто работи, како што се еко-
лошките барања и проблеми. 

 
14. Нивото на познавање на ревизорот во однос 

на еколошките прашања, соодветно за одре-
ден ангажман е помало во однос на она што 
вобичаено го поседува менаџментот или екс-
пертите за екологија. Меѓутоа, нивото на поз-
навање на ревизорот треба да биде достатно 
за да му овозможи на ревизорот да ги иденти-
фикува и да стекне разбирање за настаните, 
трансакциите и практиките поврзани со еколо-
шките прашањата кои може да имаат матери-
јален ефект врз финансиските извештаи и врз 
ревизијата. 

 
15. Ревизорот ја разгледува дејноста во којашто 

работи ентитетот, бидејќи таа може да укаже 
на можно постоење на еколошки обврски и не-
извесности. Извесни дејности, по нивната при-
рода, имаат тенденција да бидат изложени на 
значаен еколошки ризик.9 Тие ги вклучуваат 
хемиската, нафтената и гасната, фармацев-
тската, металуршката, рударската и комунал-
ната дејност. 

16. Сепак, ентитетот не мора да работи во некоја 
од овие дејности за да биде изложен на зна-
чаен еколошки ризик. Потенцијаната изложе-
ност на значаен еколошки ризик може вооби-
чаено да настане за секој ентитет кој: 
•  Подлежи на еколошки закони и регулати-

ва до значаен степен; 
•  Поседува, или има надлежност над, места 

загадени од претходните сопственици 
(„посредна обврска“); или 

•  Има деловни процеси коишто: 
(i) Може да предизвикаат контаминаци-

ја на почвата и подземните води, 
контаминација на површинските во-
ди или загадување на воздухот; 

(ii) Користат опасни супстанции; 
(iii) Создаваат или преработуваат опа-

сен отпад; или 
 

                                                                                    
како последица на еколошки прашања. Во моментов, МСС 
10 е предмет на разгледување на КМСС: НД: 59 Предлог 
меѓународен сметководствен стандард за Резервирања, не-
извесни обврски и неизвесни средства, содржи некои при-
мери на еколошки обврски. 
Последователно на издавањето на ова соопштение, беа из-
дадени МСС 10, Настани по датумот на билансот на со-
стојба и МСС 37, Резервирања, неизвесни обврски и неиз-
весни средства. 
 
8 Види фуснота 1. 
9 „Еколошкиот ризик“ е дефиниран во точка 18 на ова сооп-
штение како можна компонента на инхерентниот ризик. 



(iv) Може да имаат неповолно влијание 
врз купувачите, вработените или лу-
ѓето кои живеат во близина на лока-
циите на претпријатието. 

 
Упатство за примена на МСР 400, Проценки на 
ризици и интерна контрола10 
 
17. Овој дел од соопштението дава дополнително 

упатство за примената на извесни аспекти на 
МСР 400 преку објаснување на односот поме-
ѓу еколошките прашања и моделот на реви-
зорски ризик. Поконкретно, тој обезбедува 
примери за можните разгледувања од страна 
на ревизорот на еколошките прашања во од-
нос на: 
(а) Проценката на инхерентниот ризик; 
(б) Сметководствениот систем и системот на 

интерна контрола; 
(в) Контролното опкружување; и  
(г) Контролните постапки. 
 

Инхерентен ризик 
 
18. Ревизорот користи професионално расудува-

ње за да ги вреднува факторите кои се реле-
вантни за проценката на инхерентниот ризик 
за развивањето на сеопштиот ревизорски 
план. Во извесни околности овие фактори мо-
же да го вклучат ризикот од материјално по-
грешно прикажување на финансиските изве-
штаи кој се должи на еколошки прашања 
(„еколошки ризик“). Оттука, еколошкиот ризик 
може да биде компонента на инхерентниот ри-
зик. 

 
19. Примери на еколошки ризик на ниво на фи-

нансиски извештаи се: 
•  Ризик од трошоци за усогласеност кои 

произлегуваат од законската регулатива 
или од договорни барања; 

•  Ризик од неусогласеност со еколошките 
закони и регулатива; и 

•  Можните ефекти од одредени еколошки 
барања на купувачите и нивните можни 
реакции на еколошкото однесување на ен-
титетот. 

 
20. Ако ревизорот смета дека еколошкиот ризик е 

значајна компонента во проценката на инхе-
рентниот ризик, тогаш ревизорот треба да ја 
поврзе оваа проценка со материјалните салда 
на сметки и класи на трансакции на ниво на 
тврдења кога ја развива ревизорската програ-
ма (МСР 400, точка 11).  

 
21. Примери на еколошки ризик на ниво на салда 

на сметки или класи на трансакции се: 
•  Степенот до кој дадено салдо на сметка е 

засновано на сложени сметководствени 
проценки во врска со еколошките праша-
ња (на пример, мерењето на еколошките 
резервирања за отстранување на конта-
минирано земјиште и идно реставрирање 
на локацијата. МСР 540, Ревизија на сме-
тководствени проценки, му дава упат-
ство на ревизорот за овие ситуации. Ин-
херентниот ризик може да биде висок ако 
постои недостаток на податоци на кои мо-

                                                      
10 Види фуснота 2. 

же да се заснова разумна проценка, на 
пример поради сложените технологии за 
отстранување и реставрирање на локаци-
јата; и 

•  Степенот до кој дадено салдо на сметка е 
под влијание на невообичаени или неру-
тински трансакции кои вклучуваат еколо-
шки прашања. 

 
Сметководствен систем и систем на интерна 
контрола 
 
22. Одговорност на менаџментот е да обликува и 

работи со интерни контроли за да помогне во 
постигнувањето, колку што е изводливо, на 
уредно и ефикасно спроведување на деловно-
то работење, вклучувајќи ги и сите еколошки 
аспекти. Начинот на кој менаџментот постиг-
нува контрола над еколошките прашања се 
разликува во практиката: 
•  Ентитетите со мала изложеност на еколо-

шкиот ризик, или помалите ентитети, ве-
ројатно ќе ги набљудуваат и контролираат 
нивните еколошки прашања како дел од 
нивните вообичаени сметководствени си-
стеми и системи на интерна контола; 

•  Некои ентитети кои работат во дејности со 
висока изложеност на еколошкиот ризик 
може да обликуваат и работат со одделен 
под-систем на интерна контрола за оваа 
цел, кој е усогласен со постојните стан-
дарди за Системите за еколошко управу-
вање (СЕУ);11 и 

•  Други ентитети ги обликуваат и работат со 
сите свои контроли во интегриран контро-
лен систем кој опфаќа политики и постап-
ки поврзани со сметководството, еколо-
шките и другите прашања (на пример, ква-
литет, здравје и безбедност). 

 
23. За целите на ревизорот нема никаква разлика 

како менаџментот всушност ја постигнува кон-
тролата над еколошките прашања. Поконкрет-
но, недостатокот на СЕУ сам по себе не значи 
дека ревизорот мора да заклучи дека постои 
неадекватна контрола над еколошките аспе-
кти на деловното работење. 

 
24. Само ако, според расудувањето на ревизорот, 

еколошките прашања може да имаат матери-
јален ефект врз финансиските извештаи на 
ентитетот, ревизорот треба да стекне разби-
рање за значајните политики и постапки на ен-
титетот во врска со неговото надгледување 
на, и контролата над, овие еколошки прашања 

                                                      
11 Стандардите за СЕУ се издадени од Меѓународната орга-
низација за стандардизација (ISO 14001: Системи за еко-
лошко управување – спецификација со упатство за упо-
треба, Меѓународна организација за стандардизација, Же-
нева, Швајцарија, прво издание 1996-09-01). Спецификаци-
јата бара организациите кои учествуваат да развијат и имп-
лементираат систематски пристап за управување со значај-
ните еколошки аспекти. Таа исто така вклучува и обврзува-
ње за континуирано подобрување. Кога во извесни земји 
или региони се користат поинакви стандарди за СЕУ, како 
што се стандардите издадени од страна на Европската ко-
мисија во име на учеството на ентитетот во Шемата за еко-
управување и ревизија - ШЕУР (Eco-Management and Audit 
Scheme - EMAS), тогаш ентитетот може исто така да ги ко-
ристи и тие национални или регионални стандарди како ос-
новни мерила. 



(„еколошките контроли“ на ентитетот), за да ја 
планира ревизијата и да развие ефективен ре-
визорски пристап. Во такви случаи ревизорот 
е загрижен само за оние еколошки контроли 
(во рамките или надвор од сметководствениот 
систем и системот на интерна контрола) кои 
се сметаат за релевантни за ревизијата на 
финансиските извештаи. 

 
Контролно опкружување 
 
25. Во сите ревизии, ревизорот стекнува разбира-

ње за контролното опкружување достатно за 
да ги процени ставовите, свесноста и дејстви-
јата на директорите и менаџментот во врска 
со интерните контроли и нивната важност во 
ентитетот (МСР 400, точка 19). Слични услови 
како што е опишано во точката 24 од ова со-
општение се применуваат за потребата на ре-
визорот да стекне разбирање за контролното 
опкружување. Факторите за стекнувањето на 
разбирање за контролното опкружување во 
однос на еколошките прашања може да вклу-
чат: 
•  Функционирање на одборот на директори 

и неговите под-одбори, во однос на еколо-
шките контроли на ентитетот; 

•  Философијата и стилот на работење на 
менаџментот и неговиот пристап кон еко-
лошките прашања, како што се какви било 
напори за подобрување на еколошките 
перформанси на ентитетот, учество во 
програми за сертифицирање за СЕУ на 
ентитетот и доброволно објавување на из-
вештаите за еколошките перформанси.12 
Ова исто така ја опфаќа и реакцијата на 
менаџментот не екстерните влијанија како 
што се оние поврзани со надгледувањето 
и барањата за усогласеност наметнати од 
страна на регулативните тела и агенциите 
за спроведување; 

•  Организационата структура на ентитетот 
и методите за пренесување на овластува-
ња и одговорности за справување со еко-
лошките работни функции и регулативни-
те барања; и 

•  Контролниот систем на менаџментот, 
вклучувајќи ја и функцијата на интерната 
ревизија, извршувањето на „еколошките 
ревизии“ (види точка 45 од ова соопште-
ние), кадровските политики и постапките и 
соодветната поделба на должностите. 

 
Контролни постапки 
 
26. Применувајќи ги разгледувањата и условите 

спомнати во точките 18-20, ревизорот може да 
дојде до заклучок дека постои потреба од 
стекнување на разбирање за еколошките кон-
троли. Примери за еколошки контроли се по-
литиките и постапките: 

                                                      
12 ,,Извештај за еколошки перформанси“ е извештај, одде-
лен од финансиските извештаи, во кој ентитетот им дава 
квалитативни информации на трети странки за обврзувања-
та на ентитетот кон еколошките аспекти на деловното рабо-
тење, неговите политики и цели на тоа поле, неговите до-
стигнувања во управувањето на односот помеѓу неговите 
деловни процеси и еколошкиот ризик, како и квантитативни 
информации за неговите еколошки перформанси. 

•  За надгледување на усогласеноста со еко-
лошките политики на ентитетот, како и со 
релевантните еколошки закони и регула-
тива; 

•  За одржување на соодветен еколошки ин-
формационен систем, кој може да вклучу-
ва евидентирање на, како пример, физич-
ките количества на испуштања на гасови и 
опасен отпад, еколошките карактеристики 
на производите, жалбите на учесниците, 
резултатите од инспекциите извршувани 
од страна на агенции за спроведување, 
настанување и ефекти од инциденти итн.; 

•  За обезбедување на усогласување на еко-
лошките информации со релевантните 
финансиски податоци, на пример, физич-
ките количества на производство на отпад 
во однос на трошоците за фрлање отпад; 
и 

•  За идентификување на потенцијалните 
еколошки прашања и поврзаните неизвес-
ности кои влијаат врз ентитетот. 

27. Ако ентитетот има воспоставено еколошки 
контроли, ревизорот исто така ги распрашува 
оние лица кои ги надгледуваат ваквите кон-
троли за тоа дали се идентификувани какви 
било еколошки прашања кои може да имаат 
материјален ефект врз финансиските изве-
штаи. 

28. Една од можностите за ревизорот да стекне 
разбирање на контролите на ентитетот над 
еколошките прашања може да биде читањето 
на извештајот на ентитетот за еколошките 
перформанси, доколку е достапен. Таквиот из-
вештај често ги обелоденува еколошките об-
врзувањата и политики на ентитетот и негови-
те главни еколошки контроли. 

 
Контролен ризик 
 
29. Откако ќе стекне разбирање за сметководс-

твениот систем и системот на интерна контро-
ла, ревизорот можеби ќе треба да го разгледа 
ефектот на еколошките прашања во процен-
ката на контролниот ризик и во какви било те-
стови на контрола коишто може да бидат по-
требни за да се поткрепи таа проценка. (Про-
ценката на ревизорот на контролниот ризик е 
опишана во точките 21-39 од МСР 400.) 

 
Упатство за примена на МСР 250, Разгледува-
ње на законите и регулативата во ревизија-
та на финансиските извештаи 
 
30. Менаџментот е тој којшто има одговорност да 

обезбеди дека работењето на ентитетот се 
спроведува во согласност со законите и регу-
лативата. Одговорноста за спречувањето и 
откривањето на неусогласеноста лежи кај ме-
наџментот (МСР 250, точка 9). Во овој кон-
текст, менаџментот мора да ги земе предвид: 
•  Законите и регулативата што наметнуваат 

обврска за отстранување на еколошкото 
загадување кое произлегува од минати 
настани; оваа обврска може да не биде 
ограничена на сопствените дејствија на 
ентитетот, туку може исто така да му биде 
наметната на постојниот сопственик на 
имотот каде што штетата била направена 
од страна на претходниот сопственик („по-
средна обврска“); 



•  Контролата на загадувањето и законите 
за спречување на загадувањето кои се на-
сочени кон идентификувањето или регули-
рањето на изворите на загадувањето, или 
пак намалувањето на испуштањата или 
ослободувањата на загадувачи; 

•  Еколошки лиценци кои, во извесни јурис-
дикции, ги определуваат работните усло-
ви на ентитетот од еколошка гледна точка, 
на пример, спецификација на максимални-
те нивоа на испуштања на гасови; и 

•  Барањата на регулативните тела во врска 
со еколошките прашања. 

 
31. Промените во еколошката законска регулати-

ва може да имаат значајни последици за ра-
ботењето на ентитетот и може дури да резул-
тираат во обврски кои се однесуваат на мина-
ти настани кои, во тоа време, не биле регули-
рани со законската регулатива. Пример за пр-
вата категорија е промена во прописите за бу-
чавата која може да ја ограничи идната упо-
треба на постројките или машините. Пример 
за втората е зголемување на стандардите врз 
основа на кои генераторот на отпадот може 
да се смета за одговорен за отпадот фрлен во 
претходните години, дури иако фрлањето на 
отпадот било во согласност со тогаш постојна-
та практика. 

 
32. Ревизорот не е и не може да се смета за одго-

ворен за спречување на неусогласеноста со 
еколошките законите и регулатива. Исто така, 
како што е наведено во точка 9, откривањето 
на можните кршења на еколошките закони и 
регулатива обично ја надминува професио-
налната компетентност на ревизорот. Меѓу-
тоа, ревизијата спроведена во согласност со 
МСР се планира и извршува со став на про-
фесионален скептицизам, признавајќи дека 
ревизијата може да открие услови или наста-
ни кои може да доведат до прашување за тоа 
дали ентитетот е усогласен со релевантните 
еколошки закони и регулатива со оглед на тоа 
дека неусогласеноста може да резултира во 
материјални погрешни прикажувања на фи-
нансиските извештаи.  

 
33. Како дел од процесот на планирање на реви-

зијата, ревизорот стекнува општо разбирање 
за ваквите еколошки закони и регулатива кои-
што, доколку бидат прекршени, може разумно 
да се очекува да резултираат во материјално 
погрешно прикажување во финансиските из-
вештаи, како и на политиките и постапките ко-
ишто ги користи ентитетот за да се усогласи 
со тие закони и регулатива. Кога го стекнува 
ова општо разбирање, ревизорот признава 
дека неусогласеноста со некои еколошки зако-
ни и регулатива може сериозно да влијае врз 
работењето на ентитетот. 

 
34. За да стекне општо разбирање за релевантни-

те еколошки закони и регулатива, ревизорот 
вообичаено: 
•  Го користи постојното познавање на деј-

носта и деловното работење на ентите-
тот; 

•  Го распрашува менаџментот (вклучувајќи 
ги и клучните службеници за еколошките 
прашања) во врска со политиките и по-

стапките на ентитетот во однос на усогла-
сеноста со релевантните еколошки закони 
и регулатива; 

•  Го распрашува менаџментот за еколошки-
те закони и регулатива кои може да се 
очекува да имаат фундаментален ефект 
врз работењето на ентитетот. Неусогласе-
носта со овие барања може да предизвика 
ентитетот да го прекине работењето, или 
пак да го доведе во прашање продолжува-
њето на ентитетот како континуитет; и 

•  Дискутира со менаџментот за политиките 
и постапките кои се усвоени за идентифи-
кување, вреднување и покривање на суд-
ски спорови, тужбени барања и проценки. 

 
Суштински постапки 
 
35. Овој дел од соопштението обезбедува упат-

ство за суштинските постапки, вклучувајќи ја и 
примената на МСР 620, Користење на рабо-
тата на експерт. 

 
36. Ревизорот ги разгледува проценетите нивоа 

на инхерентниот и контролниот ризик кога ја 
определува природата, временскиот распоред 
и обемот на суштинските постапки потребни 
за да се намали ризикот од неоткривање на 
материјално погрешно прикажување во фи-
нансиските извештаи на прифатливо ниво, 
вклучувајќи ги и сите материјални погрешни 
прикажувања доколку ентитетот не успее пра-
вилно да ги признае, измери или обелодени 
ефектите од еколошките прашања. 

 
37. Суштинските постапки вклучуваат прибавува-

ње на докази преку распрашување како на ме-
наџментот одговорен за подготвувањето на 
финансиските извештаи, така и на клучните 
службеници одговорни за еколошките праша-
ња. Ревизорот ја разгледува потребата да со-
бере поткрепувачки ревизорски докази за кои 
било еколошки тврдења од извори внатре или 
надвор од ентитетот. Во извесни ситуации, 
може да биде потребно ревизорот да го разг-
леда користењето на работата на еколошките 
експерти.  

 
38. Примери за суштински постапки кои ревизорот 

може да ги изврши за да открие материјално 
погрешно прикажување во финансиските из-
вештаи кое се должи на еколошки прашања 
се дадени во Додаток 2. 

 
39. Повеќето ревизорски докази кои му се достап-

ни на ревизорот се убедливи, а не конклузив-
ни. Поради тоа, ревизорот треба да користи 
професионално расудување кога определува 
дали планираните суштински постапки, било 
поединечно или во комбинација, се соодвет-
ни. Користењето на професионалното расуду-
вање може да стане уште поважно поради 
бројните потешкотии во однос на признавање-
то и мерењето на последиците од еколошките 
прашања во финансиските извештаи, како на 
пример: 
•  Често постои значајна временска разлика 

помеѓу активноста која во основа предиз-
викува еколошко прашање и нејзиното 
идентификување од страна на ентитетот 
или регулаторите; 



•  Сметководствените проценки може да не-
маат воспоставен историски модел или 
може да имаат широки опфати на разум-
ност поради бројот и природата на прет-
поставките кои се во основа на определу-
вањето на овие проценки; 

•  Еколошките закони и регулатива еволуи-
раат, а толкувањето може да биде тешко 
или двосмислено. Консултирањето на екс-
перт може да биде неопходно за да се 
процени влијанието на овие закони и регу-
латива врз вреднувањето на извесни 
средства (на пример, средства кои содр-
жат азбест). Правењето на разумна про-
ценка на обврските за познати облигации 
може исто така да биде тешко во практи-
ката; или 

•  Може да настанат обврски кои не се ре-
зултат на законски или договорни обврски. 

 
40. Во текот на процесот на ревизијата, на при-

мер кога стекнува познавање за деловното 
работење, кога го проценува инхерентниот и 
контролниот ризик или кога извршува извесни 
суштински постапки, ревизорот може да забе-
лежи докази коишто укажуваат на постоењето 
на ризик дека финансиските извештаи може 
да бидат материјално погрешно прикажани 
поради еколошки прашања. Примерите за ва-
кви околности вклучуваат: 
•  Постоење на извештаи кои истакнуваат 

материјални еколошки проблеми подго-
твени од страна на еколошки експерти, 
интерни ревизори или еколошки ревизори; 

•  Кршења на еколошките закони и прописи 
наведени во преписка со, или во извештаи 
издадени од страна на, регулативни аген-
ции; 

•  Вклучување на името на ентитетот во јав-
но достапен регистар, или план, за обно-
вување на загадена почва (доколку вооп-
што постои); 

•  Коментар на медиумите за ентитетот по-
врзан со главните еколошки прашања; 

•  Коментари поврзани со еколошките пра-
шања направени во писма од адвокати; 

•  Докази кои укажуваат на купувања на про-
изводи и услуги поврзани со еколошките 
прашања коишто се невообичаени во вр-
ска со природата на деловното работење 
на ентитетот; 

•  Зголемени или невообичаени надоместо-
ци за правни или еколошки консултанти, 
или пак плаќања на пенали како резултат 
на кршење на еколошките закони и регу-
латива; и 

•  Во вакви околности ревизорот ја разгледу-
ва потребата од повторна проценка на ин-
херентниот и контролниот ризик и резул-
тирачкото влијание врз ризикот од нео-
ткривање. Доколку е потребно, ревизорот 
може да одлучи да се консултира со еко-
лошки експерт. 

 
Еколошки експерти 
 
41. Менаџметнтот е одговорен за сметководстве-

ните проценки кои се вклучени во финанси-
ските извештаи. На менаџментот може да му 
е потребен технички совет од специјалисти ка-
ко што се адвокати, инженери или други еко-

лошки експерти за да му помогнат во развива-
њето на сметководствените проценки и обело-
денувањата поврзани со еколошките праша-
ња. Овие експерти може да бидат вклучени во 
многу фази во процесот на развивањето на 
сметководствените проценки и обелоденува-
њата, вклучувајќи го и помагањето на менаџ-
ментот при: 
•  Идентификувањето на ситуациите во кои-

што е потребно да се признаат обврските и 
поврзаните проценки (на пример, еколошки 
инженер може да направи прелиминарно 
истражување на локацијата за да определи 
дали настанало загадување, или пак може 
да се користи адвокат за да ја определи за-
конската одговорност на ентитетот да ја об-
нови локацијата); 

•  Собирањето на потребните податоци на 
кои ќе бидат засновани проценките и обез-
бедувањето на детали за информациите 
кои треба да бидат обелоденети во финан-
сиските извештаи (на пример, еколошки 
експерт може да ја тестира локацијата за 
да помогне во квантифицирањето на при-
родата и обемот на загадувањето и разгле-
дувањето на прифатливите алтернативни 
методи за обновување на локацијата); и 

•  Обликувањето на соодветен план за коре-
ктивни дејствија и пресметувањето на повр-
заните финансиски последици. 

 
42. Ако ревизорот планира да ги користи резулта-

тите од ваквата работа како дел од ревизија-
та, ревизорот треба да ја разгледа адекватно-
ста на работата извршена од страна на еколо-
шките експерти за целите на ревизијата, како 
и компетентноста и објективноста на експер-
тот, во согласност со МСР 620. Може да биде 
потребно ревизорот да ангажира друг експерт 
кога ја разгледува ваквата работа, да примени 
дополнителни постапки или да го модифицира 
ревизорскиот извештај. 

 
43. Бидејќи еколошката област е специјалност во 

подем, може да биде потешко да се процени 
професионалната компетентност на експертот 
отколку што е случајот со некои други експер-
ти, бидејќи може да нема сертифицирање или 
лиценцирање од страна на, или членство во, 
соодветно професионално тело. Во оваа ситу-
ација, може да биде потребно ревизорот осо-
бено да ги разгледа искуството и репутацијата 
на еколошкиот експерт. 

 
44. Навремената и континуираната комуникација 

со експертот може да му помогне на ревизо-
рот  да ја разбере природата, обемот, целта и 
ограничувањата на извештајот на експертот. 
Извештајот може да се однесува само на еден 
аспект од работењето на ентитетот. На при-
мер, извештајот на експертот може да се зас-
нова на проценките на трошоците поврзани со 
само еден елемент од одредено прашање (на 
пример, загадување на почвата), а не на про-
ценките на трошоците на сите релевантни 
прашања (на пример, загадување на почвата 
и подземната вода, вклучувајќи ја и посредна-
та обврска наметната со закон). Исто така, по-
требно е ревизорот да дискутира за претпо-
ставките, методите, постапките и изворните 
податоци користени од страна на експертот. 



Еколошка ревизија 
 
45. „Еколошките ревизии“ стануваат сé повооби-

чаени во извесни дејности13. Терминот ,,еко-
лошка ревизија“ има многу различни значења. 
Тие може да се извршуваат од страна на ек-
стерни или интерни експерти (понекогаш ги 
вклучуваат интерните ревизори), по наоѓање 
на менаџментот на ентитетот. Во практиката, 
лица од различни дисциплини може да се ква-
лификуваат за извршување на ,,еколошки ре-
визии“. Често работата ја извршува мулти-
дисциплинарен тим. Нормално, ,,еколошките 
ревизии“ се извршуваат на барање на менаџ-
ментот и се за интерна употреба. Тие може да 
покриваат различни предметни материи, вклу-
чувајќи го и загадувањето на локацијата или 
усогласеноста со еколошките закони и регула-
тива. Сепак, ,,еколошката ревизија“ не е нуж-
но еквивалент на ревизијата на извештајот за 
еколошки перформанси. 

 
46. Ревизорот на финансиските извештаи на ен-

титетот може да го разгледа користењето на 
наодите од ,,еколошките ревизии“ како соод-
ветни ревизорски докази. Во таква ситуација 
ревизорот мора да одлучи дали „еколошката 
ревизија“ ги исполнува критериумите за оцен-
ка вклучени во МСР 610, Разгледување на ра-
ботата на интерната ревизија, или МСР 
620. Важни критериуми кои треба да бидат 
разгледани се: 
(а) Влијанието на резултатите од еколошката 

ревизија врз финансиските извештаи; 
(б) Компетентноста и вештините на тимот за 

еколошка ревизија и објективноста на ре-
визорите, особено кога се избрани од пер-
соналот на ентитетот; 

(в) Делокругот на еколошката ревизија, вклу-
чувајќи ги и реакциите на менаџментот на 
препораките коишто резултираат од еко-
лошката ревизија и како е докажано ова; 

(г) Должното професионално внимание кое-
што го користел тимот во извршувањето 
на еколошката ревизија; и 

(д) Правилното насочување, надзор и про-
верка на ревизијата. 

 
Интерна ревизија 
 
47. Ако ентитетот има функција на интерна реви-

зија, ревизорот треба да разгледа дали интер-
ните ревизори ги покриваат еколошките аспе-
кти од работењето на ентитетот како дел од 
своите интерно-ревизорски активности. Ако е 
ваков случајот, ревизорот треба да ја разгле-
да соодветноста на користењето на ваквата 
работа за целите на ревизијата, применуваќи 
ги критериумите истакнати во МСР 610. 

 
Изјави на менаџментот 
 
48. МСР 580, Изјави на менаџментот, бара реви-

зорот да добие пишани изјави од менаџмен-

                                                      
13 Упатствата за ,,еколошки ревизии“ се издадени од страна на 
Меѓународната организација за стандардизација (International 
Organization for Standardization-ISO), ,,Упатства за еколошки ре-
визии–општи принципи“ (Меѓународна организација за стан-
дардизација, Женева, Швајцарија, прво издание 1996-10-
01). 

тот за прашањата кои се материјални за фи-
нансиските извештаи кога не може разумно да 
се очекува да постојат други достатни соод-
ветни ревизорски докази. Многу од доказите 
кои му се достапни на ревизорот во однос на 
влијанието на еколошките прашањата врз фи-
нансиските извештаи ќе бидат убедливи по 
својата природа, а не конклузивни. Според 
тоа, ревизорот може да посака да добие кон-
кретни изјави дека менаџментот: 
(а) Не е свесен за какви било материјални 

обврски или неизвесности кои произлегу-
ваат од еколошки прашања, вклучувајќи 
ги и оние кои резултираат од незаконски 
или потенцијално незаконски дејствија; 

(б) Не е свесен за какви било други еколо-
шки прашања кои може да имаат матери-
јално влијание врз финансиските изве-
штаи; или 

(в) Доколку е свесен за вакви прашања, то-
гаш ги има правилно обелоденето истите 
во финансиските извештаи. 

 
Известување 
 
49. Кога формира мислење за финансиските из-

вештаи, ревизорот треба да разгледа дали 
ефектите на еколошките прашања се адекват-
но третирани или обелоденети во согласност 
со соодветната рамка на финансиско известу-
вање. Покрај тоа, ревизорот треба да ги про-
чита и сите други информации кои треба да 
бидат вклучени со финансиските извештаи за 
да идентификува какви било материјални не-
конзистентности, на пример, во врска со еко-
лошките прашања. 

 
50. Проценката на менаџментот за неизвесности-

те и обемот на нивното обелоденување во 
финансиските извештаи се клучни прашања 
во определувањето на влијанието врз реви-
зорскиот извештај. Ревизорот може да заклу-
чи дека постојат значајни неизвесности, или 
пак несоодветни обелоденувања, кои се дол-
жат на еколошките прашања. Дури може да 
постојат и околности кога, според расудува-
њето на ревизорот, претпоставката за конти-
нуитет не е повеќе соодветна. МСР 700, Реви-
зорскиот извештај за финансиските изве-
штаи, и МСР 570, Континуитет, им даваат 
детално упатство на ревизорите во овие окол-
ности. 

 
Перспектива на јавниот сектор 
 
1. Како што е наведено во точката 3, ова сооп-

штение им обезбедува практична помош на 
ревизорите во идентификувањето и покри-
вањето на еколошките прашања во кон-
текст на ревизијата на финансиските изве-
штаи. Ова упатство ќе биде воглавно по-
деднакво применливо за ревизорите на јавни-
от сектор во нивните ревизии на финанси-
ските извештаи на владите и другите ен-
титети од јавниот сектор. Сепак, треба да 
биде забележено дека природата и делокру-
гот на ангажманите за ревизија на јавниот 
сектор може да бидат под влијание на закон-
ската регулатива, прописите, уредбите и 
министерските директиви кои наметнува-
ат дополнителни ревизорски или известу-
вачки одговорности во врска со еколошките 
прашања.  



2. Исто како и во приватниот сектор, ревизо-
рите на финансиските извештаи на влади-
те и другите ентитети од јавниот сектор 
може да треба да го разгледаат признава-
њето, мерењето и обелоденувањето на ка-
кви било обврски или неизвесности за еколо-
шки штети. Обврските или неизвесностите 
може да произлезат преку штета предизви-
кана од страна на известувачкиот ентитет 
или една од неговите агенции. Сепак, во јав-
ниот сектор, обврската или неизвесности-
те може исто така да настанат кога влада-
та ја прифаќа одговорностa за расчистува-
ње или другите трошоци поврзани со ште-
тата предизвикана од страна на други, ако, 
на пример, одговорноста е нерешена или не 
може да им биде припишана на други. 

 
3. Ревизорите на јавниот сектор може, во не-

кои земји, да бидат обврзани да известува-
ат за случаи на неусогласеност со еколо-
шките прописи кои се откриени во текот на 
ревизијата на финансиските извештаи, без 
оглед на тоа дали овие случаи на неусогла-
сеност имаат или немаат материјално вли-
јание врз финансиските извештаи на енти-
тетот. 

 
4. Одговорностите на владата може исто та-

ка да вклучат и следење на усогласеноста 
со законите и регулативата во врска со еко-
лошките прашања. Поконкретно, оваа улога 
за следење ќе биде одговорност на одредена 
агенција или агенции од јавниот сектор. Ко-
га врши ревизија на финансиските извештаи 
на ваква агенција или агенции, може да биде 
потребно ревизорот да ги разгледа, на при-
мер, контролите кои го покриваат наметну-
вањето на соодветни трошоци/парични каз-
ни и наплатата на паричните казни. За не-
решените случаи може исто така да биде 
потребно да се разгледа и признавањето, 
мерењето и обелоденувањето на какви било 
обврски или неизвесности.  

 
 

Додаток 1 
 
Стекнување на познавање за деловното рабо-
тење од еколошка гледна точка – илустратив-
ни прашања 
 
Целта на овој додаток е да обезбеди примери за 
прашања кои ревизорот може да ги разгледа кога 
стекнува познавање за деловното работење, вклу-
чувајќи го и разбирањето на контролното опкружу-
вање и контролните постапки на ентитетот од еко-
лошка гледна точка. 
 
Овие примери се вклучени само за илустративни 
цели. Не постои намера сите прашања кои се илу-
стрирани да бидат соодветни во секој одделен 
случај. Прашањата треба да бидат прилагодени 
на конкретните околности на секој ангажман. Во 
некои случаи, ревизорот може да оцени дека не е 
потребно да покрие кое било од овие прашања. 
 
Може да биде потребно ревизорот да консултира 
еколошки експерт кога ги оценува одговорите до-
биени од службениците на ентитетот како одговор 
на какви било распрашувања во врска со еколо-
шките прашања. 

Познавање на деловното работење 
 
1. Дали ентитетот работи во дејност која е изло-

жена на значаен еколошки ризик кој може не-
поволно да влијае врз финансиските изве-
штаи на ентитетот? 

 
2. Кои се еколошките прашања во дејноста на 

ентитетот воопшто? 
 
3. Кои еколошки закони и регулатива се примен-

ливи на ентитетот? 
 
4. Дали постојат какви било супстанци кои се ко-

ристат во производите или производствените 
процеси на ентитетот кои се дел од шема за 
постепено исфрлање од употреба којашто ја 
бара законската регулатива или којашто е 
усвоена доброволно од страна на дејноста во 
којашто работи клиентот? 

 
5. Дали агенциите за спроведување ја надгледу-

ваат усогласеноста на ентитетот со барањата 
на еколошките закони, регулатива или дозво-
ли? 

 
6. Дали се преземени какви било регулативни 

дејствија или се издадени извештаи од страна 
на агенциите за спроведување, а кои може да 
имаат материјално влијание врз ентитетот и 
неговите финансиски извештаи? 

 
7. Дали се предвидени иницијативи за спречува-

ње, намалување или исправање на штета на 
опкружувањето, или за покривање на зашти-
тата на обновливите и необновливите ресур-
си? 

 
8. Дали постои историја на пенали и законски по-

стапки против ентитетот или неговите дире-
ктори во врска со еколошките прашања? До-
колку е така, кои биле причините за ваквите 
дејствија? 

 
9. Дали претстојат какви било законски постапки 

во врска со усогласеноста со еколошките за-
кони и регулатива? 

 
10. Дали еколошките ризици се покриени со оси-

гурување? 
 
Контролно опкружување и контролни постапки 
 
11. Какви се филозофијата и стилот на работење 

на менаџментот во врска со еколошката кон-
трола воопшто (треба да бидат проценети од 
страна на ревизорот, врз основа на неговото 
познавање на ентитетот воопшто)? 

 
12. Дали оперативната структура на ентитетот 

вкучува доделување на одговорности, вклучу-
вајќи и поделба на должности, на одредени 
поединци за еколошка контрола? 

 
13. Дали ентитетот одржува еколошки информа-

тички систем, заснован на барањата на регу-
латорите или сопствената оценка на еколо-
шките ризици на ентитетот? Овој систем може 
да обезбедува, на пример, информации за 
физичките количества на испуштања на гасо-
ви и опасен отпад, еко рамнотежите, еколо-
шките карактеристики на производите и услу-



гите на ентитетот, резултатите од инспекции-
те извршени од страна на агенциите за спро-
ведување, информации за настанувањето и 
ефектите на инцидентите и бројот на жалби 
направени од страна на заинтересираните 
странки. 

 
14. Дали ентитетот работи со Систем за еколошко 

управување (СЕУ)? Ако работи, дали СЕУ е 
овластен од страна на независно тело за сер-
тифицирање? Примери за признаени стандар-
ди за СЕУ се меѓународниот стандард ISO 
14001 и Шемата за еко-управување и ревизија 
на Европката комисија (ШЕУР). 

 
15. Дали ентитетот (доброволно) објавил изве-

штај за еколошки перформанси? Доколку е та-
ка, дали истиот е верификуван од страна на 
независна трета странка? 

 
16. Дали се воспоставени контролни постапки за 

идентификување и проценка на еколошкиот 
ризик, за надгледување на усогласеноста со 
еколошките закони и прописи и за следење на  
можните промени во еколошката законска ре-
гулатива кои може да влијаат врз ентитетот? 

 
17. Дали ентитетот има контролни постапки за 

справување со жалбите за еколошките праша-
ња, вклучувајќи ги и здравствените проблеми, 
од вработените или трети странки? 

 
18. Дали ентитетот користи контролни постапки 

за ракување со, и отстранување на, опасен от-
пад, во согласност со законските барања? 

 
19. Дали се воспоставени контролни постапки за 

идентификување и проценка на еколошки 
опасности поврзани со производите и услуги-
те на ентитетот и правилното соопштување на 
информациите на купувачите за потребните 
превентивни мерки, доколку е потребно? 

 
20. Дали менаџментот е свесен за постоењето, 

како и потенцијалното влијание врз финанси-
ските извештаи на ентитетот, на: 
•  Каков било ризик од обврски кои произле-

гуваат како резултат на загадување на 
почвата, подземните води или површин-
ските води; 

•  Каков било ризик од обврски кои произле-
гуваат како резултат на загадување на 
воздухот; или 

•  Неразрешени жалби за еколошки праша-
ња од вработените или трети странки? 

 
Додаток 2 

 
Суштински постапки за откривање на матери-
јални погрешни прикажувања кои се должат на 
еколошки прашања  
 
Целта на овој додаток е да обезбеди примери на 
суштински постапки кои ревизорот може да ги из-
врши за да открие материјално погрешно прика-
жување кое се должи на еколошки прашања. 
 
Овие примери се вклучени само за илустративни 
цели. Не постои намера сите постапки кои се илу-
стрирани да бидат соодветни во секој одделен 
случај. Постапките треба да бидат прилагодени на 

конкретните околности на секој ангажман. Во не-
кои случаи, ревизорот може да оцени дека не е 
потребно да изврши која било од овие постапки. 
 
Може да биде потребно ревизорот да консултира 
еколошки експерт кога ги оценува резултатите од 
суштинските постапки во врска со еколошките 
прашања. Одлуката да се вклучи експерт е пра-
шање на професионално расудување, донесено 
врз основа на околностите и прашањата како што 
се технолошката ситуација, комплексноста и мате-
ријалноста на ставките кои се во прашање. 
 
 
Општо 
 
Документарна проверка општо земено 
 
1. Разгледајте ги записниците од состаноците на 

одборот на директори, одборите за ревизија 
или кои било други под-одбори на одборот кои 
се конкретно одговорни за еколошките праша-
ња. 

 
2. Разгледајте ги јавно достапните информации 

за дејноста за да ги разгледате сите постојни 
или  можни идни еколошки прашања. Исто та-
ка, разгледајте го општиот достапен коментар 
на медиумите, доколку воопшто постои. 

 
3. Кога се достапни, рагледајте ги: 

•  Извештаите издадени од страна на еколо-
шките експерти за ентитетот, како што се 
проценките на локацијата или студиите за 
еколошкото влијание; 

•  Извештаите на интерната ревизија; 
•  Извештаите за ,,еколошката ревизија“; 
•  Извештаите за испитувањата за длабин-

ска анализа; 
•  Извештаите издадени од страна на, и пре-

писката со, регулативните агенции; 
•  (Јавно достапните) регистри или планови 

за обновување на загадената почва; 
•  Извештаите за еколошките перформанси 

издадени од страна на ентитетот; 
•  Преписката со агенциите за спроведува-

ње; и 
•  Преписката со правниците на ентитетот. 

 
Користење на работата на други 
 
4. Ако е инволвиран еколошки експерт (на при-

мер, даден експерт ја квантифицирал приро-
дата и степенот на загаденоста, разгледувајќи 
алтернативни методи за обновување на лока-
цијата) и резултатот е признаен или обелоде-
нет во финансиските извештаи: 
(а) Разгледајте го влијанието на резултатите 

од работата на експертот врз финанси-
ските извештаи; 

(б) Проценете ја професионалната компе-
тентност и објективноста на еколошкиот 
експерт; 

(в) Прибавете достатни соодветни ревизор-
ски докази дека делокругот на работата 
на еколошкиот експерт е адекватен за 
целите на ревизијата на финансиските 
извештаи; и 

(г) Проценете ја соодветноста на работата 
на експертот како ревизорски доказ. 

 



5. Ако интерниот ревизор покрил извесни еколо-
шки аспекти од работењето на ентитетот како 
дел од интерната ревизија, разгледајте ја со-
одветноста на работата на интерните ревизо-
ри за целите на ревизијата на финансиските 
извештаи, применувајќи ги критериумите 
определени во МСР 610, Разгледување на ра-
ботата на интерната ревизија. 

 
6. Ако е извршена „еколошка ревизија“ и наоди-

те на таа ревизија може да се квалификуваат 
како ревизорски докази во ревизијата на фи-
нансиските извештаи:14  
(а) Разгледајте го влијанието на резултатите 

од „еколошката ревизија“ врз финанси-
ските извештаи; 

(б) Проценете ја професионалната компе-
тентност и објективноста на „еколошкиот 
ревизор“/ревизорскиот тим; 

(в) Прибавете достатни соодветни ревизор-
ски докази дека делокругот на „еколошка-
та ревизија“ е адекватен за целите на ре-
визијата на финансиските извештаи; и 

(г) Проценете ја соодветноста на работата 
на „еколошкиот ревизор“ како ревизорски 
доказ. 

 
Осигурување 
 
7. Распрашајте се за постојното (и поранешното) 

осигурително покритие за еколошкиот ризик и 
разговарајте за ова со менаџментот. 

 
Изјави на менаџментот 
 
8. Добијте пишани изјави од менаџментот дека 

ги има разгледано ефектите на еколошките 
прашања врз финансиските извештаи и дека: 
(а) Не е свесен за какви било материјални 

обврски или неизвесности кои произлегу-
ваат од еколошките прашања, вклучувај-
ќи ги и оние кои се резултат на незакон-
ски или можно незаконски постапки; 

(б) Не е свесен за какви било еколошки пра-
шања кои може да резултираат во мате-
ријално оштетување на средствата; или 

(в) Доколку е свесен за вакви прашања, то-
гаш на ревизорот му ги има обелоденето 
сите факти поврзани со нив. 

 
Подружници 
 
9. Распрашајте ги ревизорите на подружниците 

за усогласеноста на подружницата со реле-
вантните локални еколошки закони и регула-
тива и нивните можни ефекти врз нивните фи-
нансиски извештаи. 

 
Средства 
 
Купувања на земјиште, постројки и машини 
 
10. За купувањата на земјиште, постројки и маши-

ни направени во текот на периодот (било ди-
ректно од страна на ентитетот или индиректно 
преку стекнување на подружница), распрашај-
те се за постапките за длабинска анализа 
спроведени од страна на менаџментот за 
разгледување на ефектите на еколошките 

                                                      
14 „Еколошка ревизија“: види точка 45. 

прашања при утврдувањето на куповната це-
на, земајќи ги предвид наодите од дополни-
телните истражувања и обврските за обнову-
вање на локацијата. 

 
Долгорочни вложувања 
 
11. Прочитајте ги, и дискутирајте ги со одговорни-

те, финансиските извештаи на кои се заснова-
ни долгорочните вложувања и разгледајте го 
ефектот на какви било еколошки прашања за 
кои е дискутирано во овие извештаи врз вред-
нувањето на вложувањата. 

 
Оштетување на средства 
 
12. Распрашајте се за какви било планирани про-

мени на капиталните средства, на пример, ка-
ко одговор на промените во еколошката за-
конска регулатива или промените во деловна-
та стратегија, проценете го нивното влијание 
врз вреднувањето на овие средства или прет-
пријатието како целина. 

 
13. Распрашајте се за политиките и постапките за 

проценка на потребата од намалување на 
сметководствената вредност на дадено средс-
тво во ситуации каде што се има случено 
оштетување на средство кое се должи на еко-
лошки прашања. 

 
14. Распрашајте се за собраните податоци на кои-

што треба да бидат засновани проценките и 
претпоставките кои се развиени за најверојат-
ниот исход заради определување на намалу-
вањето на вредноста кое се должи на оштету-
вањето на средството. 

 
15. Направете инспекција на документацијата ко-

јашто го поткрепува износот на можното оште-
тување на средството и дискутирајте за ваква-
та документација со менаџментот. 

 
16. За какви било оштетувања на средствата по-

врзани со еколошките прашања коишто посто-
еле во претходните периоди, разгледајте дали 
и понатаму се соодветни претпоставките на 
кои е засновано намалувањето на вредноста 
на поврзаните сметководствени вредности. 

 
Надоместливост на тужбените барања 
 
17. Проверете ја надоместливоста на тужбените 

барања во однос на еколошките прашања ко-
ишто се вклучени во финансиските извештаи. 

 
Обврски, резервирања и неизвесности 
 
Комплетност на обврските, резервирањата и 
неизвесностите 
 
18. Распрашајте се за политиките и постапките 

коишто се имплементирани за да помогнат во 
идентификувањето на обврските, резервира-
њата или неизвесностите кои произлегуваат 
од еколошките прашања. 

 
19. Распрашајте се за настаните или условите ко-

ишто може да предизвикаат обврски, резерви-
рања или неизвесности кои произлегуваат од 
еколошките прашања, како на пример: 



•  Кршење на еколошките закони и регулати-
ва; 

•  Судски налози или пенали кои произлегу-
ваат од кршење на еколошките закони и 
регулатива; или  

•  Тужбени барања и можни тужбени барања 
за еколошки штети. 

 
20. Ако се идентификувани трошоци за расчисту-

вање на локацијата, идни трошоци за отстра-
нување или обновување на локацијата или пе-
нали кои произлегуваат од неусогласеноста 
со еколошките закони и регулатива, распра-
шајте се за какви било поврзани тужбени ба-
рања или можни тужбени барања.  

 
21. Распрашајте се за, прочитајте ја и оценете, 

преписката од регулативните тела поврзана 
со прашањата кои се однесуваат на еколо-
шките прашања и разгледајте дали ваквата 
преписка укажува на обврски, резервирања 
или неизвесности. 

22. За имотот којшто е напуштен, купен или затво-
рен во текот на периодот, распрашајте се за 
барањата за расчистување на локацијата или 
намерите за идно отстранување и обновува-
ње на локацијата. 

 
23. За имотот којшто е продаден во текот на пери-

одот (и во претходните периоди), распрашајте 
се за какви било обврски коишто се однесува-
ат на еколошките прашања кои се задржани 
врз основа на договор или закон.  

 
24. Извршете аналитички постапки и разгледајте 

го, доколку е изводливо, односот помеѓу фи-
нансиските информации и квантитативните 
информации вклучени во еколошката евиден-
ција на ентитетот (на пример, односот помеѓу 
потрошените материјали или искористената 
енергија и производството на отпад или испу-
штањата на гасови, земајќи ги предвид обвр-
ските на ентитетот за правилно отстранување 
на отпадот или максималните нивоа на испу-
штање на гасови). 

 
Сметководствени проценки 
 
25. Проверете и тестирајте го процесот којшто го 

користи менаџментот за подготвување на сме-
тководствените проценки и обелоденувањата: 
(а) Разгледајте ја адекватноста на работата 

извршена од страна на еколошките екс-
перти ангажирани од страна на менаџ-
ментот, доколку постои, применувајќи ги 
критериумите дадени во МСР 620, Кори-
стење на работата на експерт; 

(б) Проверете ги собраните податоци на кои 
се засновани проценките; 

(в) Разгледајте дали податоците се реле-
вантни, веродостојни и достатни за цел-
та; 

(г) Оценете дали претпоставките се конзи-
стентни една со друга, поткрепувачките 
податоци, релевантните историски пода-
тоци и податоците за дејноста; 

(д) Разгледајте дали промените во деловно-
то работење или дејноста може да пре-
дизвикаат други фактори да станат зна-
чајни за претпоставките; 

(ѓ)    Разгледајте ја потребата од ангажирање 
на еколошки експерт во врска со провер-
ката на извесни претпоставки; 

(е) Тестирајте ги пресметките направени од 
страна на менаџментот за преведување 
на претпоставките во сметководствени 
проценки; и 

(ж) Разгледајте дали врвниот менаџмент ги 
има проверено и одобрено материјални-
те сметководствени проценки во однос 
на еколошките прашања. 

 
 

26. Ако проценките на менаџментот не се соод-
ветни, добијте независна проценка за поткре-
пување на разумноста на проценката на ме-
наџментот. 

 
27. За обврските, резервирањата или неизвесно-

стите поврзани со еколошките прашања разг-
ледајте дали и понатаму се соодветни претпо-
ставките на кои се засновани проценките. 

 
28. Споредете ги проценките на обврските кои се 

однесуваат на една локацијата (на пример, 
проценки за обновување на локацијата или 
идни трошоци за отстранување и  обновување 
на локацијата за дадена конкретна локација) 
со: 
(а) Проценките на обврските за други лока-

ции со слични еколошки проблеми; 
(б) Фактичките трошоци направени за други 

слични локации; или 
(в) Проценките на трошоците за еколошките 

обврски кои се одразени во продажната 
цена за слични локации продадени во те-
кот на периодот. 

 
 
Документарна проверка 
 
29. Направете инспекција и оценете ја документа-

цијата која го поткрепува износот на еколо-
шката обврска, резервирањето или неизвес-
носта и дискутирајте за ваквата документација 
со оние кои се одговорни за неа, како на при-
мер: 
•  Студии за расчистување или обновување 

на локацијата; 
•  Квоти добиени за расчистување на лока-

цијата или идни трошоци за отстранување 
и обновување на локацијата; и 

•  Преписка со правниот советник во однос 
на износот на дадено тужбено барање 
или износот на пеналите. 

 
 
Обелоденување 
 
30. Проверете ја адекватноста на обелоденува-

њето на ефектите на еколошките прашања 
врз финансиските извештаи. 
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Поимник  
 
Соопштението за меѓународна ревизорска практи-
ка (СМРП) 1012, Ревизија за деривативни финан-
сиски инструменти, треба да се чита во контекст 
на Предговорот на Меѓународните стандарди за 
контрола на квалитетот, ревизија, уверување и 
поврзани услуги, којшто ја определува примената 
и важењето на СМРП. 
 
Комитетот за меѓународна ревизорска практика го 
одобри ова соопштение за објавување во март 
2001 година. 
 
Вовед 
 
1. Целта на ова Соопштение за меѓународна ре-

визорска практика (СМРП) е да обезбеди 
упатство за ревизорот при планирањето и из-
вршувањето на ревизорските постапки за твр-
дењата во финансиските извештаи поврзани 
со деривативните финансиски инструменти. 
Ова СМРП се фокусира на ревизија на дери-
вативите кои ги чуваат крајните корисници, 
вклучувајќи ги и банките и другите ентитети од 
финансискиот сектор кога тие се крајни корис-
ници. Краен корисник е ентитет кој склучува 
финансиска трансакција, или преку организи-
рана берза или преку брокер, за целите на хе-
џинг, управување со средства / обврски или 
шпекулирање. Крајните корисници се составе-
ни примарно од корпорации, државни ентите-
ти, институционални вложувачи и финансиски 
институции. Деривативните активности на 
крајниот корисник често се поврзани со произ-
водството или користењето на даден произ-
вод од страна на ентитетот. Прашањата во 
врска со сметководствениот систем и систе-
мот на интерна контрола поврзани со издава-
њето или тргувањето на деривативите може 
да се разликуваат од оние кои се поврзани со 
користењето на деривативите. СМРП 1006, 
Ревизии на финансиските извештаи на бан-

ки, обезбедува упатство за ревизиите на бан-
ките и другите ентитети во финансискиот се-
ктор и вклучува упатство за ревизијата на ме-
ѓународните комерцијални банки кои издаваат 
или тргуваат со деривативи. 

 
Деривативни инструменти и активности 
 
2. Деривативните финансиски инструменти ста-

нуваат сé посложени, нивното користење ста-
нува се поопшто, а сметководствените бара-
ња за обезбедување на информации за обје-
ктивната вредност и други информации во вр-
ска со нив во презентирањата и обелоденува-
њата во финансиските извештаи се зголему-
ваат. Вредностите на деривативите може да 
бидат променливи. Големите и ненадејните 
намалувања на нивната вредност може да го 
зголемат ризикот дека загубата на ентитетот 
кој користи деривативи може да го надмине 
износот, доколку воопшто го има, евиденти-
ран во билансот на состојба. Освен тоа, пора-
ди сложеноста на деривативните активности, 
менаџментот може целосно да не ги разбира 
ризиците од користење на деривативи. 

 
3. За многу ентитети, користењето на деривати-

вите ја намалува изложеноста на промените 
на девизните курсеви, каматните стапки и це-
ните на производите, како и други ризици. Од 
друга страна, инхерентните карактеристики на 
деривативните активности и деривативните 
финансиски инструменти исто така може да 
резултираат и во зголемување на деловниот 
ризик во некои ентитети, за возврат зголему-
вајќи го ревизорскиот ризик и претставувајќи 
му нови предизвици за ревизорот 

 
4. ,,Деривативи“ е општ израз кој се користи за 

категоризирање на различни финансиски ин-
струменти чијашто вредност ,,зависи од“ или 
,,произлегува од“ основна стапка или цена, ка-
ко што се каматните стапки, девизните курсе-
ви, цените на сопственичките инструменти 
или цените на производите. Деривативните 
договори можат да бидат линеарни или нели-
неарни. Тие се договори кои или вклучуваат 
задолжителни парични текови на даден иден 
датум (линеарни) или имаат карактеристики 
на опции каде што едната странка има право, 
но не и обврска, да бара другата странка да & 
ја испорача основната ставка (нелинеарна). 
Некои национални рамки за финансиско изве-
стување, како и Меѓународните сметководс-
твени стандарди содржат дефиниции за дери-
вативите. На пример, Меѓународниот сметко-
водствен стандард (МСС) 39, Финансиски ин-
струменти: признавање и мерење, го дефи-
нира деривативот како финансиски инстру-
мент: 
•  Чијашто вредност се менува како резултат 

на промената на определена каматна 
стапка, цена на хартија од вредност, цена 
на стока, девизен курс, индекс на цени 
или стапки, кредитен рејтинг или кредитен 
индекс, или пак слична променлива (која 
понекогаш се нарекува “основна”); 

•  Којшто не бара почетно нето вложување 
или бара мало почетно нето вложување 
во однос на другите видови на договори 
коишто имаат сличен одговор на промени-
те на пазарните услови; и 

•  Којшто се подмирува на некој иден датум. 



Покрај тоа, различните национални рамки за 
финансиско известување и Меѓународните 
сметководствени стандарди предвидуваат 
различни сметководствени третмани на дери-
вативните финансиски инструменти. 

 
5. Највообичаените линеарни договори се тер-

минските договори (на пример, девизните до-
говори и терминските договори за цени), фју-
черсите (на пример, фјучерс договор за купу-
вање на производ како на пример нафта или 
енергија) и свопови. Највообичаените нелине-
арени договори се опциите, горните граници, 
долните граници и своп-опциите. Деривативи-
те кои се посложени може да имаат комбина-
ција од карактеристиките на секоја категорија. 

 
6. Деривативните активности се протегаат од 

оние чијашто примарна цел е да: 
•  Управуваат со тековните или предвидени-

те ризици поврзани со работењето и фи-
нансиската состојба; или 

•  Заземат отворени или шпекулативни по-
зиции за да се извлече корист од предви-
дените пазарни движења. 

Некои ентитети може да бидат вклучени во 
деривативите не само од корпоративна фи-
нансиска перспектива туку, исто така, или ал-
тернативно, заедно со производството или ко-
ристење на производот. 

 
7. Иако сите финансиски инструменти имаат из-

весни ризици, деривативите често поседуваат 
посебни карактеристики со кои се обезбедува 
левериџ за ризиците како на пример: 
•  Потребни се мали или воопшто не се по-

требни парични одливи/приливи сé до 
доспевањето на трансакциите; 

•  Не се плаќа или прима салдото на главни-
цата или друг фиксен износ; 

•  Потенцијаните ризици и награди може да 
бидат суштински поголеми отколку теков-
ните трошења; и 

•  Вредноста на средството или обврската 
на ентитетот може да го надминат изно-
сот, доколку воопшто постои, на дерива-
тивот кој е признаен во финансиските из-
вештаи, особено кај ентитетите чија рамка 
за финансиско известување не бара дери-
вативите да бидат евидентирани според 
објективната пазарна вредност во финан-
сиските извештаи. 

 
Одговорности на менаџментот и оние кои се 
одговорни за управувањето 
 
8. МСР 200, Цели и општи принципи кои управу-

ваат со ревизијата на финансиските изве-
штаи, наведува дека менаџментот на ентите-
тот е одговорен за подготвување и презенти-
рање на финансиските извештаи. Како дел од 
процесот на подготвување на овие финанси-
ски извештаи, менаџментот прави конкретни 
тврдења поврзани со деривативите. Овие твр-
дења вклучуваат (каде што така бара рамката 
за финансиско известување) дека сите дери-
вативи евидентирани во финансиските изве-
штаи постојат, дека нема неевидентирани де-
ривативи на датумот на билансот на состојба, 
дека деривативите евидентирани во финанси-
ските извештаи се правилно вреднувани и 
презентирани, како и дека сите релевантни 
обелоденувања се направени во финансиски-
те извештаи. 

9. Оние кои се одговорни за управувањето на 
ентитетот, преку надгледување на менаџмен-
тот, се одговорни за: 
•  Обликување и имплементирање на систе-

мот на интерна контрола за: 
o Следење на ризикот и финансиска 

контрола; 
o Обезбедување на разумно уверување 

дека користењето на деривативите од 
страна на ентитетот е во рамките на 
неговите политики за управуање со 
ризикот; и 

o Осигурување дека ентитетот ги почи-
тува применливите закони и прописи; 
и 

•  Интегритетот на сметководствениот си-
стем и системот за финансиско известува-
ње на ентитетот за да се обезбеди веро-
достојност на финансикото известување 
за деривативните активности од страна на 
менаџментот. 

 
10. Ревизијата на финансиските извештаи не го 

ослободува менаџментот или оние кои се од-
говорни за управувањето од нивните одговор-
ности. 

 
Одговорност на ревизорот 
 
11. МСР 200 наведува дека целта на ревизијата е 

да му овозможи на ревизорот да изрази мис-
лење за тоа дали финансиските извештаи се 
подготвени од сите материјални аспекти во 
согласност со идентификуваната рамка за фи-
нансиско известување. Одговорноста на реви-
зорот поврзана со деривативните финансиски 
инструменти, во контекст на ревизијата на фи-
нансиските извештаи земени како целина, е 
да разгледа дали тврдењата на менаџментот 
поврзани со деривативите резултираат во фи-
нансиски извештаи подготвени од сите мате-
ријални аспекти во согласност со идентифику-
ваната рамка за финансиско известување. 

 
12. Ревизорот воспоставува разбирање со енти-

тетот дека целта на ревизорската работа е да 
му овозможи да изрази мислење за финанси-
ските извештаи. Целта на ревизијата на фи-
нансиските извештаи не е да обезбеди уверу-
вање за адекватноста на управувањето со ри-
зикот поврзан со деривативните активности 
од страна на ентитетот, или пак контрола над 
овие активности. За да одбегне какво било не-
доразбирање, ревизорот може да дискутира 
со менаџментот за природата и обемот на ре-
визорската работа поврзана со деривативните 
активности. МСР 210, Услови на ревизорски 
ангажмани, обезбедува упатство за договара-
ње на условите на ангажманот со ентитетот. 

 
Потреба од специјални вештини и знаење 
 
13. МСР 200 бара ревизорот да го почитува Коде-

ксот за етика на професионалните сметко-
водители (Кодексот) издаден од страна на 
Меѓународната федерација на сметководите-
ли. Помеѓу другите работи, Кодексот бара 
професионалниот сметководител да ги извр-
шува професионалните услуги со компентент-
ност и внимателност. Кодексот понатаму бара 
ревизорот да одржува достатно професионал-
но знаење и вештини за да ги исполни одго-
ворностите со должно внимание. 



14. За да се усогласи со барањата на МСР 200, 
на ревизорот може да му се потребни специ-
јални вештини или знаење за да ги планира и 
изврши ревизорските постапки за извесни твр-
дења за деривативите. Специјалните вештини 
и знаење вклучуваат стекнување на разбира-
ње за: 
•  Оперативните карактеристики и профилот 

на ризикот на дејноста во којашто работи 
ентитетот; 

•  Деривативните финансиски инструменти 
кои ги користи ентитетот, како и нивните 
карактеристики; 

•  Информациониот систем на ентитетот за 
деривативите, вклучувајќи ги и услугите 
кои ги обезбедува услужна организација. 
Ова може да бара ревизорот да поседува 
специјални вештини или знаење за комп-
јутерските апликации кога значајни ин-
формации за тие деривативи се пренесу-
ваат, обработуваат, чуваат или пристапу-
ваат на електронски начин; 

•  Методите за вреднување на деривативи-
те, на пример, дали објективната вред-
ност се определува според котираната па-
зарна цена или со модел за определува-
ње на цената; и 

•  Барањата на рамката за финансиско изве-
стување за тврдењата во финансиските 
извештаи поврзани со деривативите. Де-
ривативите може да имаат сложени кара-
ктеристики кои бараат ревизорот да има 
специјално знаење за да го оцени нивното 
мерење, признавање и обелоденување во 
согласност со рамката за финансиско из-
вестување. На пример, карактеристиките 
вградени во договорите или спогодбите 
може да бараат одделно сметководство, а 
сложените структури за определување на 
цената може да ја зголемат сложеноста 
на претпоставките кои се користат при ме-
рењето на инструментот според објектив-
ната вредност. Покрај тоа, барањата на 
рамката за финансиско известување може 
да се разликуваат во зависност од  видот 
на деривативот, природата на трансакци-
јата и видот на ентитетот. 

 
15. Членовите на тимот за ангажманот може да ги 

поседуваат потребните вештини и знаења за 
да ги планираат и извршат ревизорските по-
стапки поврзани со деривативните трансак-
ции. Алтернативно, ревизорот може да одлучи 
да бара помош од експерт надвор од фирма-
та, со потребните вештини или знаења за пла-
нирање и извршување на ревизорските по-
стапки, особено кога деривативите се многу 
сложени или кога едноставни деривативи се 
користат во сложени ситуации, кога ентитетот 
е вклучен во активно тргување со деривативи-
те или кога вреднувањето на деривативите е 
засновано на сложени модели за определува-
ње на цената. МСР 220, Контрола на квали-
тет за ревизии на историски финансиски ин-
формации1, обезбедува упатство за надзор на 
поединците кои служат како членови на тимот 
за ангажманот и му помагаат на ревизорот во 
планирањето и извршувањето на ревизорски-
те постапки. МСР 620, Користење на работа-

                                                 
1 МСР 220, ‘‘Контрола на квалитет за ревизорска работа‘‘ ќе 
се повлече во јуни 2005 година кога МСР 220 (ревидиран), 
‘‘Контрола на квалитет за ревизии на историски финансиски 
информации‘‘ ќе стапи во сила. 

та на експерт, обезбедува упатство за кори-
стењето на работата на експертот како реви-
зорски доказ. 

 
Познавање на деловното работење 
 
16. МСР 310, Познавање на деловното работе-

ње2, бара ревизорот, кога ја извршува ревизи-
јата на финансиските извештаи, да има или 
да стекне познавање на деловното работење 
на ентитетот кое е достатно за да му овозмо-
жи на ревизорот да ги идентификува и разбе-
ре настаните, трансакциите и практиките кои, 
според расудувањето на ревизорот, може да 
имаат значаен ефект врз финансиските изве-
штаи, испитувањето или ревизорскиот изве-
штај. На пример, ревизорот го користи ова 
познавање за да го процени инхерентниот и 
контролниот ризик и да ја определи природа-
та, временскиот распоред и обемот на реви-
зорските постапки. 

 
17. Бидејќи деривативните активности воглавно 

ги поддржуваат деловните активности на ен-
титетот, факторите коишто влијаат врз негово-
то секојдневно работење ќе имаат имплика-
ции и врз неговите деривативни активности. 
На пример, поради економските услови кои 
влијаат на цената на примарните суровини на 
ентитетот, ентитетот може да склучи фјучерс 
договор за да го хеџира трошокот на неговата 
залиха. На сличен начин, деривативните 
активности може да имаат главен ефект врз 
работењето и способноста за опстојување на 
ентитетот. 

 
Општи економски фактори 
 
18. Општите економски фактори веројатно ќе 

имаат влијание врз природата и обемот на де-
ривативните активности на ентитетот. На при-
мер, кога изгледа дека каматните стапки веро-
јатно ќе пораснат, ентитетот може да се обиде 
да го фиксира ефективното ниво на каматните 
стапки на неговите позајмувања со флуктуи-
рачка стапка користејќи свопови на каматната 
стапка, терминските договори за стапките и 
горни граници. Општите економски фактори 
кои може да бидат релевантни ги вклучуваат: 
•  Општото ниво на економската активност; 
•  Каматните стапки,  вклучувајќи ја термин-

ската структура на каматните стапки и до-
стапноста на финансирањето; 

•  Инфлацијата и ревалоризацијата на валу-
тата; 

•  Девизните курсеви и контроли; и 
•  Карактеристиките на пазарите кои се реле-

вантни за деривативите кои ги користи ен-
титетот, вклучувајќи ја и ликвидноста или 
менливоста на тие пазари. 

 
Дејноста 
 
19. Економските услови во дејноста на ентитетот 

исто така веројатно ќе влијаат врз дериватив-
ните активности на ентитетот. Ако дејноста е 
сезонска или циклична, инхерентно може да 
биде потешко точно да се прогнозираат ка-

                                                 
2 МСР 310, ‘‘Познавање на деловното работење‘‘ беше пов-
лечен во декември 2004 година кога стапи во сила МСР 
315, ‘‘Разбирање за ентитетот и неговото опкружување и 
проценка на ризиците од материјално погрешно прикажува-
ње‘‘. 



матната стапка, девизниот курс или изложено-
стите на ликвидноста. Високата стапка на по-
раст или острата стапка на опаѓање на делов-
ното работење на ентитетот исто така може 
да го отежнат предвидувањето на нивоата на 
активност воопшто и, оттука, неговото ниво на 
деривативна активност. Економските услови 
во одредена дејност кои може да бидат реле-
вантни ги вклучуваат: 
•  Ценовниот ризик во дејноста; 
•  Пазарот и конкуренцијата; 
•  Циклична или сезонска активност; 
•  Намалување или проширување на работе-

њето; 
•  Неповолни услови (на пример, побарувач-

ка која опаѓа, одвишен капацитет, сериозна 
ценовна конкуренција); и 

•  Трансакции во странска валута, преведу-
вање или економска изложеност. 

 
Ентитетот 
 
20. За да стекне достатно разбирање за дерива-

тивните активности на ентитетот, за да биде 
во состојба да ги идентификува и разбере на-
станите, трансакциите и практиките кои, спо-
ред расудувањето на ревизорот, може да има-
ат значаен ефект врз финансиските извештаи 
или врз испитувањето или ревизорскиот изве-
штај, ревизорот ги разгледува: 
•  Знаењето и искуството на менаџмен-

тот и оние кои се одговорни за управу-
вањето. Деривативните активности може 
да бидат сложени и често само неколку 
поединци во рамките на ентитетот целос-
но ги разбираат овие активности. Кај енти-
тетите кои се ангажираат во неколку дери-
вативни активности, на менаџментот може 
да му недостига искуство дури и за рела-
тивно едноставни деривативни трансак-
ции. Освен тоа, поради сложеноста на 
различните договори или спогодби енти-
тетот може ненамерно да склучи дерива-
тивна трансакција. Значајното користење 
на деривативите, особено на сложените 
деривативи, без релевантна експертиза 
во рамките на ентитетот го зголемува ин-
херентниот ризик. Ова може да предизви-
ка ревизорот да се праша дали постои 
адекватна менаџерска контрола, а може 
да влијае и врз проценката на ризикот од 
неоткривање и природата, временскиот 
распоред и обемот на ревизорското тести-
рање кое се смета за потребно; 

•  Достапноста на навремени и веродо-
стојни менаџерски информации. Контрол-
ниот ризик поврзан со деривативните 
активности може да се зголеми како ре-
зултат на поголемата децентрализација 
на овие активности. Ова особено може да 
биде вистина кога ентитетот е базиран на 
различни локации, некои можеби и во дру-
ги земји. Деривативните активности може 
да се водат или на централизирана или 
децентрализирана основа. Деривативните 
активности и поврзаното одлучување за-
висат најмногу од текот на точни, веродо-
стојни и навремени менаџерски информа-
ции. Тешкотијата во прибирањето и соби-
рањето на ваквите информации се зголе-
мува со бројот на локациите и деловние 
работења во кои е инволвиран ентитетот; 
и 

•  Целите на користењето на деривативи-
те. Деривативните активности се протега-
ат од оние чијашто примарна цел е да го 
намалат или елиминираат ризикот (хе-
џинг) до оние чијашто примарна цел е ма-
ксимизирање на добивката (шпекулација). 
При непроменети други услови, ризикот се 
зголемува како што максимизирањето на 
добивката станува фокус на деривативна-
та активност. Ревизорот стекнува разби-
рање за стратегијата којашто стои зад ко-
ристењето на деривативите од страна на 
ентитетот и идентификува кога дерива-
тивните активности на ентитетот се засно-
вани на хеџинг-шпекулативен континуум. 

 
Клучни финансиски ризици 
 
21. Ревизорот стекнува разбирање за основните 

видови на финансиски ризици, поврзани со 
деривативните активности, на кои може да би-
де изложен ентитетот. Тие клучни финансиски 
ризици се: 
(а) Пазарниот ризик, кој широко е поврзан 

со економските загуби кои се должат на 
неповолните промени на објективната 
вредност на деривативите. Поврзаните 
ризици ги вклучуваат: 
•  Ценовниот ризик, кој се однесува на 

промените на нивоата на цените кои 
се должат на промените на каматните 
стапки, девизните курсеви или други 
фактори поврзани со пазарните про-
мени на основната стапка, индекс или 
цена. Ценовниот ризик го вклучува ри-
зикот на каматната стапка и девизни-
от ризик; 

•  Ризикот на ликвидноста, кој се одне-
сува на промените на способноста да 
се продаде или отуѓи деривативниот 
инструмент. Деривативните активно-
сти го носат дополнителниот ризик де-
ка недостатокот на расположливи до-
говори или договорни странки може 
да го отежне затворањето на дерива-
тивните трансакции или склучувањето 
на пребивачки договор. На пример, 
ризикот на ликвидноста може да се 
зголеми ако ентитетот се соочи со те-
шкотии при добивањето на потребни-
те хартии од вредност или производ 
или друга ставка за испорачување до-
колку деривативот бара физичко испо-
рачување; 

•  Економските загуби исто така може да 
настанат ако ентитетот прави несоод-
ветни тргувања врз основа на инфор-
мации кои се добиени користејќи ло-
ши модели за вреднување; и 

•  Деривативите кои се користат во хе-
џинг трансакциите носат дополните-
лен ризик, познат како ризик на осно-
вата. Основата е разликата помеѓу 
цената на хеџираната ставка и цената 
на поврзаниот хеџинг инструмент. Ри-
зикот на основата е ризикот дека ос-
новата ќе се промени додека хеџинг 
договорот е отворен и, оттука, ценов-
ната корелација помеѓу хеџираната 
ставка и хеџинг инструментот нема да 
биде перфектна. На пример, врз ризи-
кот на основата може да влијае недо-
статокот на ликвидноста било кај хе-
џираната ставка или кај хеџираниот 
инструмент. 



(б) Кредитниот ризик, кој се однесува на 
ризикот дека даден купувач или договор-
на странка нема да ја подмират обврска-
та за полната вредност, било кога доспе-
ва или во кое било време потоа. За из-
весни деривативи, пазарните вредности 
се непостојани, така што и изложеноста 
на кредитниот ризик е исто така непосто-
јана. Општо земено, даден дериватив 
има кредитна изложеност само кога дери-
вативот има позитивна пазарна вредност. 
Таа вредност претставува обврска на до-
говорната странка и, поради тоа, економ-
ска корист која може да биде изгубена 
ако договорната странка не ја исполни 
својата обврска. Освен тоа, пазарната 
вредност на деривативот може да флу-
ктуира брзо, менувајќи се од позитивна 
во негативна вредност и обратно. Потен-
цијалот за рапидни промени на цените, 
заедно со структурата на извесни дери-
вативи, исто така може да влијае врз из-
ложеноста на кредитниот ризик. На при-
мер, деривативите со висок левериџ или 
деривативите со продолжени временски 
периоди може да резултираат во зголе-
мување на изложеноста на кредитниот 
ризик набргу по преземањето на трансак-
цијата. Со многу деривативи се тргува 
според униформни правила преку органи-
зирана берза (деривативи со кои се тргу-
ва на берзата). Деривативите со кои се 
тргува на берзата воглавно го отстрану-
ваат ризикот на поединечната договорна 
странка и ја заменуваат клиринг органи-
зацијата како договорната странка која го 
извршува порамнувањето. Типично, учес-
ниците кај даден дериватив со кој се тргу-
ва на берзата ги подмируваат промените 
во вредноста на нивните позиции на 
дневна основа, што понатаму го ублажу-
ва кредитниот ризик. Другите методи за 
минимизирање на кредитниот ризик вклу-
чуваат барање договорната странка да 
понуди колатерал или доделување на 
кредитно ограничување на секоја дого-
ворна странка врз основа на нејзиниот 
кредитен рејтинг; 

(в) Ризикот на порамнувањето е ризикот 
дека едната странка во трансакцијата ќе 
биде подмирена без да прими вредност 
од купувачот или другата договорна 
странка. Една метода за минимизирање 
на ризикот на порамнувањето е склучува-
ње на главен договор за пребивање, кој-
што им дозволува на странките да ги пре-
бијат сите нивни поврзани позиции на об-
врски и побарувања при порамнувањето; 

(г) Ризикот на солвентноста, кој се одне-
сува на ризикот ентитетот да нема до-
стапни финансиски средства за да ги ис-
полни своите обврзувања за парични од-
ливи кога истите ќе доспеат. На пример, 
неповолната ценовна промена на даден 
фјучерс договор може да резултира во 
барање за исплата на маржата за чиешто 
исполнување ентитетот може да ја нема 
потребната ликвидност; и 

(д) Правниот ризик, кој се однесува на загу-
бите кои резултираат од правно или регу-
лативно дејствие коешто го поништува 
или на друг начин го спречува исполнува-
њето на условите од договорот или повр-
заните уредувања за пребивање од стра-
на на крајниот корисник или неговата до-

говорна странка. На пример, правниот 
ризик може да произлезе од недоволна 
документација за договорот, неспособ-
ност да се спроведат уредувањата за 
пребивање во случај на стечај, неповол-
ни промени на даночните закони или 
правни акти кои им забрануваат на енти-
тетите да вложуваат во извесни видови 
на деривативи. 

Иако постојат и други класификации на ризи-
ците, тие вообичаено претставуваат комбина-
ција на овие основни ризици. Исто така, по-
стои и понатамошен ризик за производите де-
ка нивниот квалитет нема да ги исполни оче-
кувањата. 

 
Тврдења кои треба да се покријат 
 
22. Тврдењата во финансиските извештаи се твр-

дења од страна на менаџментот, експлицитни 
или поинакви, кои се вградени во финансиски-
те извештаи подготвени во согласност со при-
менливата рамка за финансиско известување. 
Тие можат да бидат категоризирани на след-
ниот начин:  
•  Постоење: Средството или обврската по-

стојат на даден датум. На пример, дерива-
тивите за кои се известува во финансиски-
те извештаи преку мерење или обелодену-
вање постојат на датумот на билансот на 
состојба; 

•  Права и обврски: Средството или обврска-
та се однесуваат на ентитетот на даден 
датум. На пример, ентитетот ги има права-
та и обврските поврзани со деривативите 
за кои е известено во финансиските изве-
штаи; 

•  Случување: Се случиле трансакција или 
настан кои се однесуваат на ентитетот во 
текот на периодот. На пример, трансакци-
јата од којашто произлегува деривативот 
се случила во рамките на периодот на фи-
нансиско известување; 

•  Комплетност: Нема неевидентирани 
средства, обврски, трансакции или наста-
ни, или необелоденети ставки. На пример, 
за сите деривативи на ентитетот е известе-
но во финансиските извештаи преку мере-
ње или обелоденување; 

•  Вреднување: Средството или обврската се 
евидентирани според соодветната сметко-
водствена вредност. На пример, вредно-
стите на деривативите за кои е известено 
во финансиските извештаи преку мерење и 
обелоденување се определени во соглас-
ност со рамката за финансиско известува-
ње; 

•  Мерење: Трансакцијата или настанот се 
евидентирани според правилниот износ и 
приходот или расходот се распределени 
на правилниот период. На пример, износи-
те поврзани со деривативите за кои е изве-
стено во финансиските извештаи преку ме-
рење или обелоденување се определени 
во согласност со рамката за финансиско 
известување, а приходите или расходите 
поврзани со деривативите за кои е изве-
стено во финансиските извештаи се рас-
пределени на точните периоди на финан-
сиско известување; и 

•  Презентирање и обелоденување: Ставка-
та е обелоденета, класифицирана и опи-
шана во согласност со применливата рам-
ка за финансиско известување. На пример, 



класификацијата, описот и обелоденува-
њето на деривативите во финансиските из-
вештаи е во согласност со рамката за фи-
нансиско известување. 

 
Проценка на ризикот и интерна контрола 
 
23. Ревизорски ризик е ризикот дека ревизорот ќе 

даде несоодветно ревизорско мислење кога 
финансиските извештаи се материјално по-
грешно прикажани. Ревизорскиот ризик има 
три компоненти: инхерентен ризик, контролен 
ризик и ризик од неоткривање. Ревизорот го 
разгледува знаењето стекнато за деловното 
работење и за клучните финансиски ризици 
кога ги проценува компонентите на ревизор-
скиот ризик. 

 
24. МСР 400, Проценки на ризици и интерна кон-

трола3, обезбедува упатство за разгледува-
њето на ревизорскиот ризик и интерната кон-
трола од страна на ревизорот при планирање-
то и извршувањето на ревизијата на финанси-
ските извештаи во согласност со МСР. МСР 
бара ревизорот да користи професионално 
расудување за да го процени ревизорскиот 
ризик и да обликува ревизорски постапки за 
да осигура дека ризикот е намален на прифат-
ливо ниско ниво. Исто така, тој бара ревизо-
рот да стекне разбирање за сметководствени-
от систем и системот на интерна контрола ко-
ешто е достатно за планирање на ревизијата 
и развивање на ефективен ревизорски при-
стап. 

 
Инхерентен ризик 
 
25. Инхерентниот ризик е подложноста на дадено 

салдо на сметка или класа на трансакции на 
погрешно прикажување кое може да биде ма-
теријално, поединечно или кога ќе се собере 
со погрешните прикажувања кај другите салда 
или класи, претпоставувајќи дека не постојат 
поврзани интерни контроли.  

 
26. МСР 4004 бара, кога го развива сеопштиот ре-

визорски план, ревизорот да го процени инхе-
рентниот ризик на ниво на финансиките изве-
штаи. МСР 400 бара ревизорот да ја поврзе 
таа проценка со материјалните салда на сме-
тки и класи на трансакции на ниво на тврде-
ња, или пак да претпостави дека инхерентни-
от ризик за тврдењето е висок. 

 
27. МСР 400 му обезбедува упатство на ревизо-

рот за користењето на професионалното рас-
удување за вреднување на бројните фактори 
кои може да влијаат врз проценката на инхе-
рентниот ризик. Примери на фактори кои мо-
же да влијаат врз проценката на ревизорот на 
инхерентниот ризик за тврдењата за дерива-
тивите ги вклучуваат: 
•  Економската и деловната цел на дерива-

тивните активности на ентитетот. 
Ревизорот ја разбира природата на делов-
ното работење на ентитетот и економска-

                                                 
3 МСР 400, ‘‘Проценки на ризици и интерна контрола‘‘ беше 
повлечен во декември 2004 година кога стапија во сила 
МСР 315, ‘‘Разбирање за ентитетот и неговото опкружува-
ње и проценка на ризиците од материјално погрешно прика-
жување‘‘, и МСР 330, ‘‘Постапките на ревизорот како одго-
вор на проценетите ризици‘‘. 
4 Види фуснота 3. 

та и деловната цел на неговите дерива-
тивни активности, од кои сите може да 
влијаат врз одлуката на ентитетот да ку-
пи, продаде или чува деривативи; 

•  Деривативните активности се проте-
гаат од позиции каде што примарната 
цел е да се намали или елиминира ризи-
кот (хеџинг), до позиции каде што при-
марната цел е да се максимизираат до-
бивките (шпекулирање). Инхерентните 
ризици поврзани со управувањето со ри-
зикот значајно се разликуваат од оние кои 
се поврзани со шпекулативното вложува-
ње; 

•  Сложеноста на карактеристиките на 
деривативите. Општо земено, колку што 
е посложен деривативот, толку е потешко 
да се определи неговата објективна вред-
ност. Објективните вредности на извесни 
деривативи, како што се опциите со кои се 
тргува на берзата, се достапни од неза-
висни извори за определување на цените 
како што се финансиските публикации и 
брокерите-дилерите кои не се поврзани со 
ентитетот. Меѓутоа, определувањето на 
објективната вредност може да биде осо-
бено тешко доколку трансакцијата била 
прилагодена за исполнување на потреби-
те на поединечниот корисник. Кога со де-
ривативите не се тргува редовно, или пак 
со нив се тргува само на пазари без обја-
вени или котирани пазарни цени, менаџ-
ментот може да користи модел за вредну-
вање за да ја определи објективната 
вредност. Ризикот на вреднувањето е ри-
зикот дека објективната вредност на дери-
вативот ќе биде неточно определена. Ри-
зикот на моделирањето, кој е компонента 
на ризикот на вреднувањето, постои секо-
гаш кога се користат модели (наспроти ко-
тирани пазарни цени) за определување на 
објективната вредност на даден дерива-
тив. Ризикот на моделирањето е ризикот 
којшто е поврзан со несовршеностите и 
субјективноста на овие модели и нивните 
поврзани претпоставки. Како ризикот на 
вреднувањето, така и ризикот на модели-
рањето придонесуваат за инхерентниот 
ризик за тврдењето за вреднувањето за 
тие деривативи. 

•  Дали трансакцијата од којашто произле-
гува деривативот вклучува размена на 
пари. Многу деривативи не вклучуваат 
размена на пари при почетокот на транс-
акцијата, или пак може да вклучат догово-
ри кои имаат нередовни парични текови 
или парични текови на крајот од рокот. По-
стои зголемен ризик ваквите договори да 
не бидат идентификувани или да бидат 
само делумно идентификувани и евиден-
тирани во финансиските извештаи, зголе-
мувајќи го инхерентниот ризик за тврде-
њето за комплетност за тие деривативи; 

•  Искуството на ентитетот со дерива-
тивите. Значајна употреба на сложени 
деривативи без релевантна експертиза во 
рамките на ентитетот го зголемува инхе-
рентниот ризик. Релевантната експертиза 
треба да постои кај персоналот кој е ин-
волвиран во деривативните активности на 
ентитетот, вклучувајќи ги и оние кои се од-
говорни за управувањето, оние кои го об-
врзуваат ентитетот на деривативните 
трансакции (во понатамошниот текст ,,ди-
лерите“), оние кои се инволвирани во кон-



тролата на ризикот и сметководствениот и 
оперативниот персонал одговорен за еви-
дентирањето и подмирувањето на транс-
акциите. Покрај тоа, може да биде поверо-
јатно менаџментот да ги превиди ретките 
трансакции во однос на релевантните 
прашања за сметководството и обелоде-
нувањето; 

•  Дали деривативот е вградена каракте-
ристика на даден договор. Може да биде 
помалку веројатно менаџментот да ги 
идентификува вградените деривативи, 
што го зголемува инхерентниот ризик за 
тврдењето за комплетност за тие дерива-
тиви; 

•  Дали екстерни фактори влијаат врз 
тврдењето. На пример, зголемувањето 
на кредитниот ризик поврзан со ентитети-
те кои работат во опаѓачки дејности го зго-
лемува инхерентниот ризик за тврдењето 
за вреднување за тие деривативи. Покрај 
тоа, значајните промени или променливо-
ста на каматните стапки го зголемуваат 
инхерентниот ризик за вреднувањето на 
деривативите врз чијашто вредност зна-
чајно влијаат каматните стапки; и 

•  Дали со деривативите се тргува на на-
ционалните берзи или преку границите. 
Деривативите со кои се тргува на берзите 
преку границите може да бидат подложни 
на зголемен инхерентен ризик поради раз-
личните закони и прописи, девизниот ри-
зик или различните економски услови. 
Овие услови може да придонесат за инхе-
рентниот ризик за тврдењето за права и 
обврски или тврдењето за вреднување. 

 
28. Многу деривативи го имаат поврзаниот ризик 

дека загубата може да го надмине износот, 
доколку воопшто постои, на вредноста на де-
ривативот признаен во билансот на состојба 
(вонбилансен ризик). На пример, ненадеен 
пад на пазарната цена на даден производ мо-
же да го присили ентитетот да реализира за-
губи за да ја затвори терминската позиција за 
тој производ. Во некои случаи, потенцијалните 
загуби може да бидат доволни за да наметнат 
значајно сомневање во способноста на енти-
тетот да продолжи како континуитет. МСР 570, 
Континуитет, воспоставува стандарди и 
обезбедува упатство за одговорноста на реви-
зорот во ревизијата на финансиските изве-
штаи во врска со претпоставката за континуи-
тет којашто се користи при подготовувањето 
на финансиските извештаи. Ентитетот може 
да извршува анализи на чувствителноста или 
анализи на ризикуваната вредност за да ги 
процени хипотетичките ефекти врз дериватив-
ните инструменти кои се подложни на пазар-
ните ризици. Ревизорот може да ги разгледа 
овие анализи кога ја вреднува проценката на 
менаџментот на способноста на ентитетот да 
продолжи како континуитет. 

 
Сметководствени разгледувања 
 
29. Сметководствената метода на ентитетот вли-

јае врз конкретните ревизорски постапки и, от-
тука, е значајна. Сметководството за дерива-
тивите може да зависи од тоа дали деривати-
вот е класифициран како хеџинг инструмент, 
како и од тоа дали хеџинг односот е високо 
ефективен. На пример, МСС 39 бара ентите-
тот да ги признае промените на објективната 
вредност на деривативниот инструмент како 

нето добивка или загуба во тековниот период. 
Ако деривативот е дел од хеџинг однос кој ис-
полнува извесни критериуми, тогаш хеџинг од-
носот се квалификува за специјално сметко-
водство за хеџинг кое ги признава пребивач-
ките ефекти на хеџираната ставка на нето до-
бивката или загубата. Бидејќи деривативите и 
хеџираните ставки се економски поврзани, со-
одветно е добивките или загубите на дерива-
тивите да се признаат во истиот сметководс-
твен период во кој се признаваат и добивките 
или загубите на хеџираната ставка. За некои 
трансакции, промените на објективната вред-
ност ќе се јават како компонента на тековната 
нето добивка или загуба. За други трансакции, 
промените на објективната вредност тековно 
ќе се јават во промените на главнината и, ко-
нечно, кога ќе се случи финалната трансакци-
ја, во нето добивката или загубата. 

 
30. Деривативите кои се користат како хеџинг 

подлежат на ризикот дека пазарните услови 
ќе се променат така што хеџингот повеќе нема 
да биде ефективен и, оттука, нема повеќе да 
ги исполнува условите на хеџинг односот. На 
пример, МСС 39 бара периодичните добивки и 
загуби од фјучерс договорот кој се користи за 
хеџирање на идните купувања на залихи да 
бидат признаени како промени на акционер-
ската главнина, при што кумулативните доби-
вки или загуби се јавуваат во нето добивката 
или загубата во истиот период(и) како оној во 
којшто хеџираната предвидена трансакција 
влијае врз нето добивката или загубата. Сите 
разлики помеѓу промените на моменталната 
цена на фјучерс договорот и резултантните 
промени на трошокот на поврзаната набавка 
на залихи ќе ја намалат ефективноста на хе-
џингот. Разликите може да бидат предизвика-
ни од различните локации за испорака за на-
бавката на залихи и фјучерс договорот којшто 
се користи за хеџирање на набавката на зали-
хи. На пример, трошокот за физичка испорака 
може да се разликува во зависност од локаци-
јата. Други разлики може да бидат предизви-
кани од различните временски параметри по-
меѓу извршувањето на хеџираната ставка и 
хеџираниот инструмент, или пак од различни-
те мерки за квалитет или квантитет кои ја 
вклучуваат хеџираната ставка и оние кои се 
определени на хеџинг инструментот. МСР 39 
бара за неефективниот дел од промената на 
вредноста на хеџинг инструментот да се изве-
сти веднаш во нето добивката или загубата. 
Ако за хеџингот е проценето и определено де-
ка не е високо-ефективен, тогаш хеџинг одно-
сот нема повеќе да ги исполнува критериуми-
те за сметководство за хеџинг. Доколку и по-
натаму се користи сметководството за хеџинг, 
добивките и загубите ќе бидат неправилно 
исклучени од нето добивката или загубата за 
периодот. Сложеностите на сметководството 
за деривативите го зголемува инхерентниот 
ризик за тврдењето за презентирање и обело-
денување за тие деривативи. 

 
Разгледувања на смеководствениот систем 
 
31. МСР 4005 бара ревизорот да стекне разбира-

ње за смеководствениот систем. За да го по-
стигне ова разбирање, ревизорот стекнува 
познавање за обликот на смеководствениот 
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систем, промените на тој систем и неговото 
работење. Обемот во кој ентитетот користи 
деривативи и релативната сложеност на ин-
струментите се важни детерминанти на по-
требното ниво на софистицираност како на 
информационите системи на ентитетот (вклу-
чувајќи го и сметководствениот систем), така и 
на контролните постапки. 

 
32. Извесни инструменти може да бараат голем 

број на сметководствени книжења. Иако на 
сметководствениот систем кој се користи за 
прокнижување на деривативните трансакции 
веројатно ќе му биде потребна извесна ману-
елна интервенција, сепак, во идеални услови, 
смеководствениот систем ќе биде во состојба 
да ги прокнижува овие книжења точно со ми-
нимална мануелна интервенција. Како што се 
зголемува софистицираноста на деривативни-
те активности, така треба да се зголемува и 
софистицираноста на сметководствениот си-
стем. Бидејќи не е секогаш така, ревизорот 
треба да остане претпазлив за можната по-
треба од модифицирање на ревизорскиот 
пристап доколку квалитетот на смеководстве-
ниот систем, или аспекти на истиот, се пока-
жат како слаби. 

 
Контролно опкружување 
 
33. Контролното опкружување влијае врз тонот на 

ентитетот и контролната свест на неговите лу-
ѓе. Тоа е основата за сите други компоненти 
на интерната контрола, обезбедувајќи дисцип-
лина и стуктура. Контролното опкружување 
има распространето влијание врз начинот на 
кој се структуираат деловните активности, се 
поставуваат целите и се проценуваат ризици-
те. 

 
34. МСР 4006 бара ревизорот да стекне разбира-

ње за контролното опкружување достатно за 
да ги процени ставовите на менаџментот и 
оние кои се одговорни за управувањето, нив-
ната свесност и дејствија во врска со интерна-
та контрола и нејзината важност во ентитетот. 

 
35. Ревизорот го разгледува сеопштиот став на 

менаџментот кон, и свесноста за, дериватив-
ните активности како дел од стекнувањето на 
разбирање за контролното опкружување, 
вклучувајќи ги и сите промени на истото. Оние 
кои се одговорни за управувањето се тие кои-
што ја имаат улогата да го определат соод-
ветниот став кон ризиците. Менаџментот е тој 
којшто ја има улогата да ги следи и да управу-
ва со изложеностите на ентитетот на тие ризи-
ци. Ревизорот стекнува разбирање за тоа како 
контролното опкружување за деривативите 
одговара на проценката на ризикот од страна 
на менаџментот. За да ефективно ја следи и 
управува со изложеноста на ризикот, ентите-
тот имплементира структура којашто: 
•  Е соодветна и конзистентна со ставот на 

ентитетот кон ризикот како што е опреде-
лено од страна на оние кои се одговорни 
за управувањето; 

•  Ги определува нивоата на одобрување за 
овластувањето на различните видови на 
инструменти и трансакции кои може да 
бидат склучени и за кои цели. Дозволени-
те инструменти и нивоа на одобрување 
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треба да ја одразуваат експертизата на 
оние кои се инволвирани во деривативни 
активности; 

•  Поставува соодветни ограничувања за ма-
ксималната дозволена изложеност за се-
кој вид на ризик (вклучувајќи ги и одобре-
ните договорни странки). Нивоата на доз-
волената изложеност може да варираат 
во зависност од видот на ризикот, или до-
говорната странка; 

•  Обезбедува независно и навремно следе-
ње на финансиските ризици и контролни 
постапки; и 

•  Обезбедува независност и навремено из-
вестување за изложеностите, ризиците и 
резултатите од деривативните активности 
во управувањето со ризикот. 

 
36. Менаџментот треба да воспостави погодни 

упатства за да обезбеди дека деривативните 
активности ги исполнуваат потребите на енти-
тетот. Кога поставува погодни упатства, ме-
наџментот треба да вклучи јасни правила за 
обемот до кој на оние кои се одговорни за де-
ривативните активности им е дозволено да 
учествуваат на деривативните пазари. Откако 
ќе се направи ова, менаџментот ќе може да 
имплементира погодни системи за управува-
ње и контрола на тие ризици. Три елементи на 
контролното опкружување заслужуваат особе-
но напомнување за нивниот потенцијален 
ефект врз контролите над деривативните 
активности: 
•  Насоки од менаџментот или оние кои се 

одговорни за управувањето. Менаџмен-
тот е одговорен за обезбедувањето на на-
соки, преку јасно искажани политики, за 
купувањето, продажбата и чувањето на 
деривативите. Овие политики треба да 
почнат со јасно наведување на целите од 
страна на менаџментот во врска со него-
вите активности за управување со ризикот 
и анализа на вложувачките и хеџинг ал-
тернативи кои се достапни за исполнува-
ње на тие цели. Потоа треба да се разви-
јат политики и постапки коишто ги земаат 
предвид: 
o Нивото на експертизата на менаџмен-

тот на ентитетот; 
o Софистицираноста на системот на ин-

терна контрола и системот за следе-
ње на ентитетот; 

o Структурата на средствата/обврските 
на ентитетот; 

o Способноста на ентитетот за ја одржу-
ва ликвидноста и да ги апсорбира за-
губите на капитал; 

o Видовите на деривативни финансиски 
инструменти со кои менаџментот ве-
рува дека ќе ги исполни своите цели; 
и 

o Употребите на деривативни финанси-
ски инструменти со кои менаџментот 
верува дека ќе ги исполни своите це-
ли, на пример, дали деривативите мо-
же да се користат за шпекулативни 
цели или за хеџинг цели. 

Политиките на ентитетот за купување, 
продажба и чување на деривативи треба 
да бидат соодветни и конзистентни со не-
говите ставови во врска со ризикот и екс-
пертизата на оние кои се инволвирани во 
деривативните активности. 



•  Поделба на должностите и назначување 
на персоналот. Деривативните активно-
сти може да се категоризираат во три 
функции: 
o Обврзување на ентитетот на трансак-

цијата (зделката); 
o Иницирање на парични исплати и при-

фаќање на парични примања (подми-
рување); и 

o Точно евидентирање на сите трансак-
ции во сметководствената евиденција, 
вклучувајќи го и вреднувањето на де-
ривативите. 

Треба да постои поделба на должностите 
помеѓу овие три функции. Кога ентитетот 
е премногу мал за да постигне правилна 
поделба на должностите, менаџментот 
треба да земе поактивна улога во следе-
њето на деривативните активности. 
Некои ентитети имаат воспоставено че-
тврта функција, контрола на ризикот, ко-
ја е одговорно за известување и следење-
то на деривативните активности. Приме-
рите за клучни одговорности во ова по-
драчје може да вклучат: 
o Определување и следење на полити-

ката за управување со ризикот; 
o Обликување на структурите за ограни-

чување на ризикот; 
o Развивање на сценарија за катастро-

фи и изложување на портфолијата на 
отворени позиции на анализа на чув-
ствителноста, вклучувајќи ги и провер-
ките на невообичаени движења на по-
зициите; и 

o Проверка и анализа на новите произ-
води на деривативни инструменти. 

o Во ентитетите кои немаат воспоставе-
но одделна функција за контрола на 
ризикот, известувањето и следењето 
на деривативните активности може да 
претставува компонента на одговор-
носта на сметководствената функција 
или сеопштата одговорност на менаџ-
ментот. 

•  Дали општото контролно опкружување 
е или не е проширено на оние кои се од-
говорни за деривативните активности. 
Ентитетот може да има контролна култура 
која е генерално фокусирана на одржува-
ње на високо ниво на интерна контрола. 
Поради сложеноста на некои трезорски 
или деривативни активности, оваа култура 
може да не се протега на групата одговор-
на за деривативните активности. Алтерна-
тивно, поради ризиците поврзани со дери-
вативните активности, менаџментот може 
да воспостави построго контролно опкру-
жување отколку кај другите активности во 
рамките на ентитетот. 

 
37. Некои ентитети може да користат стимулирач-

ки систем за наградување на оние кои се ин-
волвирани во деривативните трансакции. Во 
вакви ситуации, ревизорот треба да го разгле-
да степенот до кој се воспоставени правилни 
упатства, ограничувања и контроли за да кон-
статира дали работењето на тој систем може 
да резултира во трансакции кои се неконзи-
стентни со сеопштите цели на стратегијата за 
управување со ризикот на ентитетот. 

 
38. Кога ентитетот користи електронска трговија 

за деривативните трансакции, тогаш треба да 
ги покрие безбедносните и контролните пра-

шања кои се релевантни за користењето на 
електронската мрежа. 

 
Контролни цели и постапки 
 
39. Интерните контроли над деривативните 

трансакции треба да ги спречат или откријат 
проблеми кои го спречуваат ентитетот да ги 
постигне своите цели. Овие цели по својата 
природа може да бидат оперативни цели, це-
ли во однос на финансиското известување 
или цели во однос на усогласеноста, а интер-
ната контрола е потребна за да се спречат 
или откријат проблемите во секое подрачје. 

 
40. МСР 4007 бара ревизорот да стекне разбира-

ње за контролните постапки коешто е достат-
но за планирање на ревизијата . Ефективните 
контролни постапки над деривативите воглав-
но вклучуваат адекватна поделба на должно-
стите, следење на управувањето со ризикот, 
надгледување од страна на менаџментот и 
други политики и постапки кои се обликувани 
за да обезбедат дека контролните цели на ен-
титетот ќе бидат исполнети. Тие контролни 
цели го вклучуваат следното: 
•  Овластено склучување. Деривативните 

трансакции се склучуваат во согласност 
со одобрените политики од ентитетот. 

•  Комплетни и точни информации. Инфор-
мациите поврзани со деривативите, вклу-
чувајќи ги и информациите за објективна-
та вредност, се евидентираат навремено, 
се комплетни и точни кога се внесуваат во 
смеководствениот систем и се правилно 
класифицирани, опишани и обелоденети. 

•  Спречување или откривање на грешки. 
Погрешните прикажувања во обработката 
на сметководствените информации за де-
ривативите се спречуваат или откриваат 
навремено. 

•  Континуирано следење. Активностите кои 
вклучуваат деривативи се следат на кон-
тинуирана основа за признавање и мере-
ње на настаните кои влијаат врз поврза-
ните тврдења во финансиските извештаи. 

•  Вреднување. Промените на вредноста на 
деривативите се правилно евидентирани 
и обелоденета на правилни луѓе како од 
оперативна, така и од контролна гледна 
точка. Вреднувањето може да биде дел 
од активностите за континуирано следе-
ње. 

Покрај тоа, за деривативите кои се назначени 
како хеџинг, интерните контроли треба да оси-
гурат дека тие деривативи ги исполнуваат кри-
териумите за сметководството за хеџинг, како 
при отпочнувањето на хеџингот, така и на кон-
тинуирана основа. 
 

41. Како што се однесува на купувањето, продаж-
бата и чувањето на деривативите, нивото на 
софистицираноста на интерната контрола на 
ентитетот ќе се разликува во зависност од: 
•  Сложеноста на деривативот и поврзаниот 

инхерентен ризик – посложените дерива-
тивни активности ќе бараат пософистици-
рани системи; 

•  Изложеноста на ризик од деривативните 
трансакции во врска со капиталот кој го 
користи ентитетот; и 
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•  Обемот на трансакциите – ентитетите кои 
немаат значаен обем на деривативни 
трансакции ќе барат помалку софистици-
рани системи на сметководство и интерна 
контрола. 

 
42. Како што се зголемува софистицираноста на 

деривативните активности, така треба да се 
зголемува и софистицираноста на интерната 
контрола. Во некои случаи, ентитетот ќе ги 
прошири видовите на финансиски активности 
кои ги склучува без да направи соодветни ко-
рекции на неговата интерна контрола. 

 
43. Во поголемите ентитети, софистицираните 

компјутерски информациони системи генерал-
но чуваат трага за деривативните активности, 
а со цел да осигураат дека подмирувањето се 
случува кога ќе доспее. Посложените компју-
терски системи може да генерираат автомат-
ски прокнижувања на клиринг сметките за сле-
дење на паричните движења. Правилните кон-
троли над обработката ќе помогнат да се оси-
гура дека деривативните активности се точно 
одразени во евиденцијата на ентитетот. Комп-
јутерските системи може да бидат така обли-
кувани што произведуваат извештаи за исклу-
чоци кои го предупредуваат менаџментот на 
ситуации каде што деривативите не се кори-
стат во рамките на овластените ограничувања 
или каде што преземените трансакции не се 
во рамките на ограничувањата воспоставени 
за избраните договорни странки. Дури и софи-
стицираниот компјутерски систем може да не 
ја осигурува комплетноста на деривативните 
трансакции. 

 
44. Деривативите, според нивната вистинска при-

рода, може да вклучат пренесување на доста 
големи износи на парични средства како кон, 
така и од ентитетот. Овие трансфери често се 
случуваат при доспевањето. Во многу случаи, 
банката само добива соодветни упатства за 
плаќање или известувања за наплата. Некои 
ентитети може да користат системи за еле-
ктронски пренос на финансиски средства. Ва-
квите системи може да вклучуваат сложени 
лозинки и контроли за верификување, стан-
дардни шаблони за плаќање и средства за со-
бирање/пренесување на парични средства. 
МСР 401, Ревизија во опкружување на компју-
терски информатички системи8, бара реви-
зорот да разгледа како опкружувањата на 
компјутерските информациони системи (КИС) 
влијаат врз ревизијата и да стекне разбирање 
за значајноста и сложеноста на КИС активно-
стите и достапноста на податоците кои ќе се 
користат во ревизијата. Ревизорот стекнува 
разбирање за методите кои се користат за 
пренесување на финансиските средства, за-
едно со нивните предности и слабости, бидеј-
ќи тоа ќе влијае врз ризиците со кои се соочу-
ва деловното работење и, следствено, про-
ценката на ревизорскиот ризик. 

 
45. Редовните усогласување се важен аспект на 

контролирање на деривативните активности. 

                                                 
8 МСР 401, ‘‘Ревизија во опкружување на компјутерски ин-
форматички системи‘‘ беше повлечен во декември 2004 го-
дина кога стапија во сила МСР 315, ‘‘Разбирање за ентите-
тот и неговото опкружување и проценка на ризиците од ма-
теријално погрешно прикажување‘‘, и МСР 330, ‘‘Постапките 
на ревизорот како одговор на проценетите ризици‘‘. 

Формалните усогласувања треба да се извр-
шуваат на редовна основа за да се осигура 
дека финансиската евиденција е правилно 
контролирана, дека сите книжења се направе-
ни веднаш и дека дилерите имаат адекватни и 
точни информации пред формално да го об-
врзат ентитетот на правно обврзувачка транс-
акција. Усогласувањата треба да бидат пра-
вилно документирани и независно проверени. 
Следните се неколку од најзначајните видови 
на постапки за усогласување поврзани со де-
ривативните активности: 
•  Усогласување на евиденцијата на дилери-

те со евиденцијата којашто се користи за 
континуираниот процес на следење и по-
зицијата или добивката и загубата прика-
жани во главната книга. 

•  Усогласување на аналитиката, вклучувајќи 
ја и онаа којашто се чува во компјутеризи-
раните бази на податоци, со главната кни-
га. 

•  Усогласување на сите клиринг и банкар-
ски сметки и извештаи од брокери за да 
се осигура дека сите неподмирени ставки 
веднаш се идентификувани и расчистени. 

•  Усогласување на сметководствената еви-
денција на ентитетот со евиденцијата ко-
јашто ја водат услужните организации, ко-
га е применливо. 

 
46. Евиденцијата на ентитетот за иницирање на 

зделките треба јасно да ја идентификува при-
родата и целта на поединечните трансакции, 
како и правата и обврските кои произлегуваат 
согласно секој деривативен договор. Покрај 
основните финансиски информации, како што 
е теоретскиот износ, оваа евиденција треба 
да ги вклучи и: 
•  Идентитетот на дилерот; 
•  Идентитетот на лицето кое ја евидентира 

трансакцијата, ако тоа лице не е дилерот; 
•  Датумот и времето на трансакцијата; 
•  Природата и целта на трансакцијата, 

вклучувајќи и дали таа е наменета за хе-
џирање на основната комерцијална изло-
женост или не; и 

•  Информации за усогласеноста со сметко-
водствените барања поврзани со хеџин-
гот, доколку е применливо, како на при-
мер: 
•  Назначување како хеџинг, вклучувајќи 

го и видот на хеџингот; 
•  Идентификување на критериумите кои 

се користени за проценка на ефектив-
носта на хеџингот; и 

•  Идентификување на хеџираната ста-
вка во хеџинг односот. 

 
47. Евиденцијата за трансакциите за деривативи-

те може да се чува во база на податоци, реги-
стар или помошна книга, која потоа се прове-
рува за точност со независни конфирмации 
примени од договорните странки во трансак-
циите. Често, евиденцијата за трансакциите 
се користи за обезбедување на сметководс-
твени информации, вклучувајќи ги и информа-
циите за обелоденувањата во финансиските 
извештаи, заедно со други информации за 
управување со ризикот, како што се извештаи-
те за изложеноста наспроти ограничувањата 
на политиките. Поради тоа, од суштинско зна-
чење е да постои соодветна контрола над 
влезните податоци, обработката и одржува-
њето на евиденцијата за трансакциите, без ог-



лед на тоа дали истата е во база на податоци, 
регистар или помошна книга. 

 
48. Главната контрола над потполноста на еви-

денцијата за деривативните трансакции е не-
зависното сложување на конфирмациите од 
договорните странки со сопствената евиден-
ција на ентитетот. Од договорните странки 
треба да се побара да им ги испратат конфир-
мациите директно на вработените во ентите-
тот кои се независни од дилерите, заради за-
штита од прикривање на конфирмациите и 
,,криење“ на трансакциите од страна на диле-
рите, а сите детали треба да се споредат и 
проверат со евиденцијата на ентитетот. Вра-
ботените кои се независни од дилерот треба 
да ги разрешат сите исклучоци содржани во 
конфирмациите, како и целосно да ги истра-
жат сите конфирмации кои не се добиени. 

 
Улогата на интерната ревизија 
 
49. Како дел од проценката на интерната контро-

ла, ревизорот ја разгледува улогата на интер-
ната ревизија. Знаењето и вештините кои се 
потребни за да се разбере и ревидира кори-
стењето на деривативите од страна на енти-
тетот се генерално доста различни од оние 
кои се потребни во ревизијата на другите де-
лови од деловното работење. Екстерниот ре-
визор го разгледува степенот до кој функција-
та на интерната ревизија го поседува знаење-
то и вештините за да ги покрие, и ги има и фа-
ктички покриено, деривативните активности на 
ентитетот. 

 
50. Во многу ентитети, интерната ревизија фор-

мира суштински дел од функцијата за контро-
ла на ризикот која му овозможува на повисо-
киот менаџментот да ги проверува и оценува 
контролните постапки кои го покриваат кори-
стењето на деривативите. Работата извршена 
од страна на интерната ревизија може да му 
помогне на екстерниот ревизор во проценката 
на сметководствениот систем и интерните 
контроли и, оттука, контролниот ризик. По-
драчјата каде што работата извршена од 
страна на интерната ревизија може да биде 
особено релевантна се: 
•  Развивање на општ преглед на обемот на 

користењето на деривативите; 
•  Проверка на соодветноста на политиките 

и постапките и почитувањето на истите од 
страна на менаџментот. 

•  Проверка на ефективноста на контролни-
те постапки; 

•  Проверка на сметководствените системи 
кои се користат за обработка на дерива-
тивните трансакции; 

•  Проверка на системите кои се релевантни 
за деривативните активности; 

•  Осигурување дека целите за управување 
со деривативите се целосно разбрани ши-
рум ентитетот, особено кога постојат опе-
ративни одделенија каде што е најверојат-
но дека ќе се јави изложеност на ризикот; 

•  Проценка дали се идентификувани, про-
ценети и дали се управува со новите ри-
зици поврзани со деривативите; 

•  Оценка дали сметководството за дерива-
тивите е во согласност со рамката за фи-
нансиско известување вклучувајќи и, до-
колку е применливо, дали деривативите 
кои се евидентирани користејќи го сметко-

водството за хеџинг определено со рамка-
та за финансиско известување ги исполну-
ваат условите на хеџинг односот; и  

•  Извршување на редовни проверки за да: 
o Менаџментот добие уверување 

дека деривативните активности се 
правилно контролирани; и 

o Се осигура дека се идентификува-
ни, проценети и дека се управува 
со новите ризици и користењето 
на деривативите за управување 
со овие ризици. 

 
51. Извесни аспекти на интерната ревизија може 

да бидат корисни во определувањето на при-
родата, временскиот распоред и обемот на 
постапките за екстерна ревизија. Кога изгледа 
дека ова може да биде случај, екстерниот ре-
визор, во текот на планирањето на ревизијата, 
стекнува достатно разбирање за активностите 
на интерната ревизија и извршува прелими-
нарна проценка на функцијата на интерната 
ревизија. Кога екстерниот ревизорот има на-
мера да користи одредена работа на интерна-
та ревизија, тогаш треба да ја оцени и тестира 
таа работа за да ја потврди нејзината адекват-
ност за неговите цели. МСР 610, Разгледува-
ње на работата на интерната ревизија, му 
обезбедува упатство на екстерниот ревизор 
за разгледување на работата на интерната 
ревизија. 

Услужни организации 
 
52. Ентитетите може да користат услужни органи-

зации за иницирање на купувањето или про-
дажбата на деривативите или за одржување 
на евиденцијата за деривативните трансакции 
за ентитетот. 

 
53. Користењето на услужните организации може 

да ги зајакне контролите над деривативите. 
На пример, персоналот на услужната органи-
зација може да има повеќе искуство со дери-
вативите отколку менаџментот на ентитетот. 
Исто така, користењето на услужната органи-
зација може да дозволи поголема поделба на 
должностите. Од друга страна, користењето 
на услужната организација може да го зголе-
ми ризикот бидејќи таа може да има поинаква 
контролна култура или да ги обработува 
трансакциите на определена оддалеченост од 
ентитетот. 

 
54. МСР 4029 му обезбедува упатство на ревизо-

рот кога ентитетот кој се ревидира користи ус-
лужна организација. МСР 402 бара ревизорот 
да разгледа, кога ја планира ревизијата и раз-
вива ефективен ревизорски пристап, како ко-
ристењето на услужната организација влијае 
врз сметководствениот систем и системот на 
интерна контрола на ентитетот. МСР 402 
обезбедува понатамошно упатство за ревизи-
јата на ентитетите кои користат услужни орга-
низации. Кога се применува МСР 402 за ус-
лужна организација која е ангажирана во де-
ривативни трансакции, ревизорот треба да 
разгледа како услужната организација влијае 
врз сметководствениот систем и системот на 
интерна контрола на ентитетот. 

 
55. Бидејќи услужните организации често делува-

ат како советници за вложувања, ревизорот 
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може да ги разгледа ризиците поврзани со ус-
лужните организации кога тие дејствуваат ка-
ко советници за вложувања, вклучувајќи и: 
•  Како се следат нивните услуги; 
•  Воспоставените постапки за заштита на 

интегритетот и доверливоста на информа-
циите; 

•  Аранжманите за неизвесностите; и 
•  Сите прашања во однос на поврзани 

странки кои може да се јават затоа што 
услужната организација може да склучи 
свои сопствени деривативни трансакции 
со ентитетот додека, во исто време, е по-
врзана странка. 

 
Контролен ризик 
 
56. Контролниот ризик е ризик дека сметководс-

твениот систем и системот на интерна контро-
ла на ентитетот нема да спречат или откријат 
и корегираат, на навремена основа, какви би-
ло погрешни прикажувања кај дадено салдо 
на сметка или класа на трансакции кои може 
да бидат материјални, поединечно или кога ќе 
се соберат со погрешните прикажувања кај 
другите салда или класи. 

 
57. МСР 40010 бара ревизорот, откако ќе стекне 

разбирање за сметководствениот систем и си-
стемот на интерна контрола, да направи пре-
лиминарна проценка на контролниот ризик, на 
ниво на тврдења, за секое материјално салдо 
на сметка или класа на трансакции. МСР 400 
бара прелиминарната проценка на контролни-
от ризик за тврдењата во финансиските изве-
штаи да биде висока, освен ако ревизорот: 
(а) Е во состојба да идентификува интерни 

контроли релевантни за тврдењето кои-
што веројатно ќе спречат или откријат и 
корегираат материјално погрешно прика-
жување; и 

(б) Планира да изврши тестови на контрола 
за поткрепување на тврдењето. 

 
58. Кога го развива ревизорскиот пристап, ревизо-

рот ја разгледува прелиминарната проценка 
на контролниот ризик (заедно со проценката 
на инхерентниот ризик) за да ја определи при-
родата, временскиот распоред и обемот на су-
штинските постапки за тврдењата во финан-
сиските извештаи. 

 
59. Примери на разгледувања кои може да влија-

ат врз проценката на контролниот ризик од 
страна на ревизорот вклучуваат: 
•  Дали политиките и постапките кои управу-

ваат со деривативните активности ги 
одразуваат целите на менаџментот; 

•  Како менаџментот го информира својот 
персонал за контролите; 

•  Како менаџментот добива информации за 
деривативите; и 

•  Како менаџментот се уверува дека контро-
лите над деривативите работат како што 
се обликувани. 

 
60. МСР 400 бара ревизорот, пред завршување 

на ревизијата, а врз основа на резултатите од 
суштинските постапки и другите прибавени 
ревизорски докази, да разгледа дали процен-
ката на контролниот ризик е потврдена. 
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61. Проценката на контролниот ризик зависи од 
расудувањето на ревизорот во однос на ква-
литетот на контролното опкружување и воспо-
ставените контролни постапки. Кога донесува 
одлука за природата, временскиот распоред и 
обемот на тестовите на контроли, ревизорот 
разгледува фактори како што се: 
•  Важноста на деривативните актиности за 

ентитетот; 
•  Природата, зачестеноста и обемот на де-

ривативните трансакции; 
•  Потенцијалниот ефект на која било иден-

тификувана слабост на контролните по-
стапки; 

•  Видовите на контроли кои се тестираат; 
•  Зачестеноста на извршувањето на овие 

контроли; и 
•  Доказите за извршувањето. 
 

Тестови на контроли 
 
62. Кога проценката на контролниот ризик е пома-

ла од висока, ревизорот извршува тестови на 
контроли за да прибави докази за тоа дали 
прелиминарната проценка на контролниот ри-
зик е поткрепена или пак не е. Без оглед на 
проценката на ревизорот на контролниот ри-
зик, може да се случи ентитетот да презема 
само ограничен број на деривативни трансак-
ции, или пак обемот на овие инструменти да е 
особено важен за ентитетот како целина. Во 
вакви случаи, суштинскиот пристап, понеко-
гаш во комбинација со тестовите на контрола, 
може да биде посоодветен. 

 
63. Популацијата од која се избираат ставките за 

детално тестирање не е ограничена на сме-
тководствената евиденција. Тестираните ста-
вки може да бидат извлечени од други извори, 
како на пример од конфирмации од договор-
ните странки и картички од тргувачите, така да 
може да се тестира можноста за превидување 
на трансакциите во постапката за евидентира-
ње. 

 
64. Тестовите на контроли се извршуваат за да се 

прибават ревизорски докази за ефективноста 
на: (а) обликот на сметководствениот систем и 
системот на интерна контрола, односно, дали 
тие се погодно обликувани за спречување или 
откривање и корегирање на материјални по-
грешни прикажувања и (б) работењето на ин-
терните контроли во текот на целиот период. 
Клучните постапки може да вклучат оценка, за 
примерок на трансакции со погодна големина, 
дали: 
•  Деривативите се користат во согласност 

со договорените политики, упатства и во 
рамките на ограничувањата на овластува-
њата; 

•  Се применува соодветен процес на одлу-
чување, а причините за склучување на из-
брани трансакции се јасно разбирливи; 

•  Преземените трансакции биле во рамките 
на политиките за деривативните трансак-
ции, вклучувајќи ги и условите и ограничу-
вањата и трансакциите со странски или 
поврзани странки; 

•  Трансакциите биле преземени со договор-
ни странки со соодветен кредитен ризик; 

•  Деривативите се подложни на соодветно 
навремено мерење, како и известување за 
изложеноста на ризикот, независно од ди-
лерот; 



•  Се испратени конфирмации до договорни-
те странки; 

•  Влезените информации од договорните 
странки се правилно сложени и усогласе-
ни; 

•  Раното прекинување и продолжување на 
деривативите е подложно на истите кон-
троли како и новите деривативни трансак-
ции; 

•  Назначувањата, вклучувајќи ги и сите пос-
ледователни промени на назначувањата, 
како хеџинг или шпекулативни трансак-
ции, се правилно овластени; 

•  Трансакциите се правилно евидентирани 
и се внесени потполно и точно во сметко-
водствената евиденција и се точно обра-
ботени во аналитиката сé до финансиски-
те извештаи; и 

•  Над лозинките потребни за електронски 
трансфер на финансиски средства се одр-
жува адекватна безбедност. 

 
65. Примери на тестови на контроли кои треба да 

се разгледаат вклучуваат: 
•  Читање на записниците од состаноците на 

оние кои се одговорни за управувањето 
на ентитетот (или, кога ентитетот го има 
воспоставено, одборот за управување со 
ризиците на средствата/обврските или 
слична група) за докази за периодична 
проверка на деривативните активности од 
страна на тоа тело, почитување на воспо-
ставените политики и периодична провер-
ка на ефективноста на хеџингот; и 

•  Споредување на деривативните трансак-
ции, вклучувајќи ги и оние кои биле подми-
рени, со политиките на ентитетот за да 
определи дали ентитетот ги следи овие 
политики. На пример, ревизорот може да: 
o Тестира дали трансакции биле извр-

шени во согласност со овластувањата 
определени во политиките на ентите-
тот; 

o Тестира дали се извршува каква било 
анализа на чувствителноста пред 
стекнување којашто се наложува со 
политиката за вложување; 

o Тестира трансакции за да определи 
дали ентитетот ги добил потребните 
одобрувања за трансакциите и кори-
стел само овластени брокери или до-
говорни странки; 

o Го распраша менаџментот за тоа дали 
се следат деривативите и поврзаните 
трансакции и дали за нив се известува 
на навремена основа и да ја прочита 
поткрепувачката документација; 

o Ги тестира евидентираните купувања 
на деривативи, влучувајќи ја и нивна-
та класификација и цени, како и кни-
жењата кои биле користени за еви-
дентирање на поврзаните износи; 

o Го тестира процесот на усогласување-
то. Ревизорот може да тестира дали 
разликите од усогласувањето се испи-
туваат и разрешуваат на навремена 
основа, како и дали усогласувањата 
ги проверува и одобрува надзорен 
персонал. На пример, на организации-
те кои имаат голем број на дериватив-
ни трансакции може им е потребно 
усогласување и проверка на секојд-
невна основа;  

o Ги тестира контролите за неевиденти-
рани трансакции. Ревизорот може да 
ги испита конфирмациите на ентите-
тот добиени од трети лица и разрешу-
вањето на кои било исклучоци содр-
жани во конфирмациите; и 

o Ги тестира контролите над адекватно-
то обезбедување и back-up на подато-
ците за да обезбеди адекватно обно-
вување во случај на катастрофа. По-
крај тоа, ревизорот може да ги разгле-
да постапките кои ентитетот ги има 
усвоено за годишно тестирање и одр-
жување на локациите на кои се чува 
компјутерската евиденција. 

 
Суштински постапки 
 
66. МСР 40011 бара ревизорот да ги земе предвид 

проценетите нивоа на инхерентниот и кон-
тролниот ризик кога ја определува природата, 
временскиот распоред и обемот на суштин-
ските постапки кои се потребни за да се нама-
ли ревизорскиот ризик на прифатливо ниско 
ниво. Колку што е повисока проценката на ин-
херентниот и контролниот ризик, толку повеќе 
ревизорски докази треба да прибави ревизо-
рот од извршувањето на суштинските постап-
ки. 

 
67. Проценетите нивоа на инхерентниот и кон-

тролниот ризик не може да бидат доволно ни-
ски за да наполно ја елиминираат потребата 
ревизорот да изврши суштински постапки. Ре-
визорот треба да изврши некои суштински по-
стапки за материјалните салда на сметки и 
класи на трансакции. Без оглед на тоа, реви-
зорот може да не биде во состојба да прибави 
достатни соодветни ревизорски докази за да 
го намали ризикот од неоткривање, па оттука 
да го намали и ревизорскиот ризик на прифат-
ливо ниско ниво само по пат на извршување 
на суштински тестови. Доколку ревизорот не е 
во состојба да го намали ревизорскиот ризик 
на прифатливо ниско ниво, МСР 700, Ревизор-
скиот извештај за финансиските изве-
штаи12, бара ревизорот да изрази резерва 
или воздржување од мислење. Понатаму, 
МСР 400 бара ревизорот да го информира ме-
наџментот, колку што е можно поскоро и на 
соодветното ниво на одговорност, за матери-
јалните слабости во обликот или работењето 
на сметководствениот систем и системот на 
интерна контрола коишто ги забележал. 

 
Материјалност 
 
68. МСР 320, Материјалност во ревизијата, на-

ведува дека ревизорот ја разгледува матери-
јалноста како на ниво на сеопштите финанси-
ски извештаи, така и во врска со поединечни-
те салда на сметки, класи на трансакции и 
обелоденувања. Расудувањето на ревизорот 
може да вклучи проценки на тоа што ја сочи-
нува материјалноста за значајните наслови во 
билансот на состојбата, билансот на успех и 
извештајот за парични текови како поединеч-
но, така и за финансиските извештаи како це-
лина. 
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69. МСР 320 бара ревизорот да ја земе предвид 
материјалноста кога ја определува природата, 
временскиот распоред и обемот на ревизор-
ските постапки. При планирањето на ревизија-
та, може да биде тешко да се процени мате-
ријалноста во однос на деривативните транс-
акции, особено земајќи предвид некои од нив-
ните карактеристики. Материјалноста не може 
да се заснова само на вредностите од билан-
сот на состојба, бидејќи деривативите може 
да имаат мал ефект врз билансот на состојба, 
иако од нив може да произлезат значајни ри-
зици. Кога ја проценува материјалноста, реви-
зорот исто така може да го разгледа и потен-
цијалниот ефект на салдото на сметката или 
класата на трансакции врз финансиските из-
вештаи. Поверојатно е дека дериватив со ви-
сок левериџ, или пак посложен дериватив, ќе 
има значаен ефект врз финансиските изве-
штаи отколку дериватив со помалку висок ле-
вериџ или пак поедноставен дериватив. Исто 
така, поголем потенцијал за ефект врз финан-
сиските извештаи постои кога ограничувањата 
на изложеноста за склучувањето на дерива-
тивните трансакции се високи. 

 
Видови на суштински постапки 
 
70. Суштинските ревизорски постапки се извршу-

ваат за да се прибават ревизорски докази за 
откривање на материјални погрешни прикажу-
вања во финансиските извештаи, а се од два 
типа: (а) тестови на детали на трансакции и 
салда; и (б) аналитички постапки. 

 
71. Кога ги обликува суштинските тестови, реви-

зорот ги разгледува: 
•  Соодветноста на сметководството. 

Примарната ревизорска цел којашто често 
се покрива со суштинските постапки е 
определувањето на соодветноста на сме-
тководството за деривативите на ентите-
тот; 

•  Инволвираност на надворешна организа-
ција. Кога ги планира суштинските постап-
ки за деривативите, ревизорот разгледува 
дали друга организација ги чува, ги опслу-
жува или и ги чува и опслужува деривати-
вите на ентитетот; 

•  Меѓупериодски ревизорски постапки. Ко-
га извршува суштински постапки пред да-
тумот на билансот на состојба, ревизорот 
ги разгледува пазарните движења во пер-
иодот помеѓу датумот во меѓувреме на кој 
се извршува тестирањето и крајот на го-
дината. Вредноста на некои деривативи 
може да флуктуира многу во релативно 
краток период. Како што износот, релатив-
ната важност или составот на дадено сал-
до на сметка стануваат помалку предвид-
ливи, така и вредноста на тестирањето на 
даден датум во меѓувреме станува помал-
ку вредна; 

•  Рутински наспроти нерутински транс-
акции. Многу финансиски трансакции се 
договори за кои било преговарано помеѓу 
ентитетот и неговата договорна странка. 
До степенот до којшто деривативните 
трансакции не се рутински и се надвор од 
нормалните активности на ентитетот, су-
штинскиот ревизорски пристап може да 
претставува најефикасно средство за по-
стигнување на планираните ревизорски 
цели; и 

•  Постапки извршени во други ревизорски 
подрачја. Постапките извршени во другите 
подрачја на финансиските извештаи може 
да обезбедат докази за потполноста на 
деривативните трансакции. Овие постапки 
може да вклучат тестови на последова-
телните парични примања и плаќања, ка-
ко и потрага по неевидентирани обврски. 

 
Аналитички постапки  
 
72. МСР 520, Аналитички постапки, бара реви-

зорот да применува аналитички постапки во 
фазата на планирање и фазата на сеопфатна 
проверка на ревизијата. Аналитичките постап-
ки исто така може да се применуваат и во дру-
гите фази на ревизијата. Аналитичките по-
стапки како суштински постапки во ревизијата 
на деривативните активности може да дадат 
информации за деловното работење на енти-
тетот но, сами по себе, генерално нема да 
обезбедат достатни докази во врска со тврде-
њата поврзани со деривативите. Сложената 
взаемна поврзаност на факторите врз основа 
на кои се изведуваат вредностите на овие ин-
струменти често ги маскира невообичаените 
трендови кои може да се јават. 

 
73. Некои вработени одговорни за деривативните 

активности составуваат детални аналитички 
прегледи на резултатите од сите деривативни 
активности. Тие се во состојба да го доловат 
ефектот на обемот на тргувањата со дерива-
тивите и движењата на пазарните цени врз 
финансиските резултати на ентитетот и да со-
стават ваква анализа поради нивната детална 
секојдневна инволвираност во активностите. 
На сличен начин, некои ентитети може да ко-
ристат аналитички техники во нивните актив-
ности за известување и следење. Кога ваква-
та анализа е достапна, ревизорот може да ја 
користи за понатаму да ја разбере дериватив-
ната активност на ентитетот. Кога го прави 
тоа, ревизорот настојува да се задоволи дека 
информациите се веродостојни и се точно 
извлечени од основната сметководствена еви-
денција од страна на лица кои се доволно об-
јективни за да биде уверен дека информации-
те објективно го одразуваат работењето на 
ентитетот. Кога е соодветно, ревизорот може 
да користи компјутерски софтвер за олеснува-
ње на извршувањето на аналитичките постап-
ки. 

 
74. Аналитичките постапки може да бидат корис-

ни во оценката на извесни политики за упра-
вување со ризиците над деривативите, на 
пример, кредитните ограничувања. Исто така, 
аналитичките постапки може да бидат корисни 
во оценката на ефективноста на хеџинг актив-
ностите. На пример, ако ентитетот користи де-
ривативи во дадена хеџинг стратегија, а се за-
бележани големи добивки или загуби како ре-
зултат на аналитичките постапки, ефективно-
ста на хеџингот може да стане сомнителна и 
сметководството за таа трансакција како хе-
џинг може да не биде соодветно. 

 
75. Кога не се составува ваква анализа, а ревизо-

рот сака да ја направи истата, ефективноста 
на аналитичката проверка често зависи од 
степенот до кој менаџментот може да обезбе-
ди детални и разложени информации за пре-
земените активности. Кога ваквите информа-
ции се достапни, ревизорот може да биде во 



состојба да преземе корисна аналитичка про-
верка. Ако информациите не се достапни, 
аналитичките постапки ќе бидат ефективни 
само како средство за идентификување на 
финансиските трендови и односи во опкружу-
вања кои се едноставни, со мал обем. Ова е 
така затоа што, како што обемот и сложеноста 
на работењето се зголемува, освен доколку се 
достапни детални информации, факторите 
кои влијаат врз приходите и трошоците се та-
кви што значајната анализа од страна на ре-
визорот често се покажува како тешка, а вред-
носта на аналитичките постапки како ревизор-
ска алатка се намалува. Во вакви ситуации, 
аналитичките постапки веројатно нема да ги 
идентификуваат несоодветните сметководс-
твени третмани. 

 
Вреднување на ревизорските докази 
 
76. Вреднувањето на ревизорските докази за твр-

дењата за деривативите бара значајно расу-
дување бидејќи тврдењата, особено оние за 
вреднувањето, се засновани на високо субје-
ктивни претпоставки или се особено чувстви-
телни на промените во основните претпоста-
вки. На пример, тврдењата за вреднувањето 
може да бидат засновани на претпоставки за 
случувањето на идни настани за кои е тешко 
да се развијат очекувања или за услови за кои 
се очекува да постојат долго време. Според 
тоа, компетентни лица може да достигнат раз-
лични заклучоци за проценките на објективни-
те вредности или проценките на опсезите на 
објективните вредности. Исто така, може да 
биде потребно значајно расудување при вред-
нувањето на ревизорските докази за тврдења-
та засновани на карактеристиките на дерива-
тивот и применливите сметководствени прин-
ципи, вклучувајќи ги и основните критериуми, 
што сé е екстремно сложено. МСР 540, Реви-
зија на сметководствени проценки, му обез-
бедува упатство на ревизорот во однос на 
прибавувањето и вреднувањето на достатни 
соодветни ревизорски докази за поткрепува-
ње на значајните сметководствени проценки. 
МСР 620 обезбедува упатство за користењето 
на работата на експерт при извршувањето на 
суштински тестови. 

 
Суштински постапки поврзани со тврдењата 
 
Постоење и случување 
 
77. Суштинските тестови за тврдењата за постое-

ње и случување за деривативите може да 
вклучат: 
•  Конфирмација со имателот или со дого-

ворната странка на деривативот; 
•  Инспекција на основните договори и други 

форми на поткрепувачка документација, 
вклучувајќи ги и конфирмациите кои ги 
примил ентитетот, во хартиена или еле-
ктронска форма, за износите за кои е из-
вестено; 

•  Испитување на поткрепувачката докумен-
тација за последователно реализирање 
или подмирување по крајот на известувач-
киот период; и 

•  Распрашување и набљудување. 
 

Права и обврски 
 
78. Суштинските тестови за тврдењата за правата 

и обврските за деривативите може да вклучат: 

•  Конфирмирање на значајните услови со 
имателот или договорната странка на де-
ривативот; и 

•  Инспекција на основните договори и други 
форми на поткрепувачка документација, 
во хартиена или електронска форма. 

 
Комплетност 
 
79. Суштинските тестови за тврдењата за комп-

летност за деривативите може да вклучат: 
•  Барање имателот или договорната стран-

ка на деривативот да обезбеди детали за 
сите деривативи и трансакции со ентите-
тот. Кога ги испраќа барањата за конфир-
мации, ревизорот треба да определи кој 
дел од организацијата на договорната 
странка го доставува одговорот, како и да-
ли лицето кое одговара го прави тоа во 
име на сите аспекти од неговото работе-
ње; 

•  Испраќање на конфирмации за салдата 
нула до потенцијалните иматели или дого-
ворни странки на деривативите за тести-
рање на комплетноста на деривативите 
евидентирани во финансиската евиденци-
ја; 

•  Проверка на извештаите на брокерите за 
постоењето на деривативни трансакции и 
позиции кои се чуваат; 

•  Проверка на конфирмациите од договор-
ните странки кои се примени, но не се 
сложуваат со евиденцијата за трансакции-
те. 

•  Проверка на неразрешените ставки за 
усогласување; 

•  Проверка на договорите, како што се дого-
ворите за заем или сопственички инстру-
менти или договорите за продажба, за 
вградени деривативи (сметководствениот 
третман на ваквите вградени деривативи 
може да се разликува кај различни рамки 
за финансиско известување); 

•  Инспекција на документацијата за актив-
носта по крајот на известувачкиот период; 

•  Распрашување и набљудување; и 
•  Читање на други информации, како што се 

записниците од оние кои се одговорни за 
управуањето и поврзани документи и из-
вештаи за деривативните активности до-
биени од управувачкото тело. 

 
Вреднување и мерење 
 
80. Тестовите за тврдењата за вреднување се об-

ликувааат согласно методата на вреднување 
која се користи за мерење или обелоденува-
ње. Рамката за финансиско известување мо-
же да бара финансискиот инструмент да се 
вреднува врз основа на набавната вредност, 
износот кој се должи врз основа на договорот 
или објективната вредност. Исто така, може 
да бара обелоденувања за вредноста на де-
ривативот и да определува дека загубите по-
ради оштетување се признаваат во нето доби-
вката или загубата пред нивното реализира-
ње. Суштинските постапки за прибавување на 
докази за вреднувањето на деривативните 
финансиски инструменти може да вклучат: 
•  Инспекција на документацијата за купов-

ната цена; 
•  Конфирмирање со имателот или договор-

ната странка на деривативот; 



•  Проверка на кредитната способност на 
договорните странки на деривативната 
трансакција; и 

•  Прибавување на докази кои ја потврдува-
ат објективната вредност на деривативите 
кои се мерат или обелоденуваат според 
објективната вредност. 

 
81. Ревизорот прибавува докази за потврдување 

на објективната вредност на деривативите кои 
се мерат или обелоденуваат според објектив-
ната вредност. Методата за определување на 
објективната вредност може да се разликува 
во зависност од дејноста во која работи енти-
тетот, вклучувајќи ја и специфичната рамка за 
финансиско известување која може да биде 
на сила за таа дејност, или природата на ен-
титетот. Ваквите разлики може да се однесу-
ваат на разгледувањето на ценовните котации 
од неактивните пазари и значајните дисконти 
за ликвидноста, контролни премии и провизии 
и други трошоци кои би биле направени при 
отуѓувањето на деривативот. Методата за 
определување на објективната вредност исто 
така може да се разликува и во зависност од 
видот на средството или обврската. МСР 540 
обезбедува упатство за ревизијата на сметко-
водствените проценки содржани во финанси-
ските извештаи. 

 
82. Котираните пазарни цени за извесни дерива-

тиви кои котираат на берзите или со кои се тр-
гува преку шалтер се достапни од извори како 
што се финансиските публикации, берзите 
или услугите за определување на цените ба-
зирани на извори како што се тие. Котирани 
пазарни цени за други деривативи може да се 
добијат од брокерите-дилерите кои се креато-
ри на пазарите за тие инструменти. Ако за да-
ден дериватив не се достапни котирани пазар-
ни цени, тогаш може да се добијат проценки 
на објективната вредност од извори од трети 
странки врз основа на приватни модели или 
од интерно развиени или стекнати модели на 
ентитетот. Ако информациите за објективната 
вредност ги обезбедува договорната странка 
на деривативот, тогаш ревизорот разгледува 
дали ваквите информации се објективни. Во 
некои случаи, може да биде потребни да се 
добијат проценки на објективната вредност од 
дополнителни независни извори. 

 
83. За котираните пазарни цени добиени од пуб-

ликациите или од берзите генерално се смета 
дека обезбедуваат достатни докази за вред-
носта на деривативните финансиски инстру-
менти. Сепак, користењето на ценовната кота-
ција за тестирање на тврдењата за вреднува-
њето може да бара специјално разбирање на 
околностите во кои била развиена котацијата. 
На пример, котациите обезбедени од страна 
на договорната странка кај опцијата за склучу-
вање на деривативен финансиски иснтрумент 
може да не бидат базирани на скорешните тр-
гувања и може да бидат само индикација на 
интересот. Во некои ситуации, ревизорот мо-
же да определи дека е потребно да добие 
проценки на објективната вредност од броке-
рите-дилерите или други извори од трети 
странки. Исто така, ревизорот може да опре-
дели дека е потребно да добие проценки од 
повеќе од еден извор за определување на це-
ните. Ова може да биде соодветно ако изво-
рот за определување на цените има однос со 
ентитетот кој може да ја наруши неговата об-
јективност. 

84. Менаџментот е тој којшто има одговорност да 
ја процени вредноста на деривативниот ин-
струмент. Ако ентитетот го вреднува дерива-
тивот користејќи модел на вреднување, реви-
зорот не треба да функционира како процени-
тел и расудувањето на ревизорот не треба да 
се замени со она од менаџментот на ентите-
тот. Ревизорот може да ги тестира тврдењата 
за објективната вредност којашто е определе-
на користејќи даден модел со постапки како 
што се: 
•  Проценка на разумноста и соодветноста 

на моделот. Ревизорот определува дали 
пазарните променливи и претпоставки кои 
се користени се разумни и соодветно по-
ткрепени. Понатаму, ревизорот проценува 
дали пазарните променливи и претпоста-
вки се користени конзистентно, како и да-
ли новите услови ја оправдуваат промена-
та на пазарните променливи или претпо-
ставки кои се користени. Вреднувањето на 
соодветноста на моделите за вреднување 
и секоја од користените променливи и 
претпоставки во моделите може да бара 
значително расудување и познавање на 
техниките за вреднување, пазарните фа-
ктори кои влијаат врз вредноста и пазар-
ните услови, особено во врска со слични 
финансиски инструменти. Според тоа, ре-
визорот може да смета дека е потребно 
да вклучи специјалист во проценката на 
моделот; 

•  Пресметување на вредноста, на пример, 
користејќи модел изработен од страна на 
ревизорот или специјалист ангажиран од 
страна на ревизорот. Повторното извршу-
вање на вреднувањата од страна на реви-
зорот користејќи ги неговите сопствени 
модели и податоци му овозможува на ре-
визорот да развие независно очекување 
коешто го користи при поткрепувањето на 
разумноста на вредноста пресметана од 
страна на ентитетот; 

•  Споредување на објективната вредност со 
скорешните трансакции; 

•  Разгледување на чувствителноста на 
вреднувањето во однос на промените на 
променливите и претпоставките, вклучу-
вајќи ги и пазарните услови кои може да 
влијаат врз вредноста; и 

•  Инспекција на поткрепувачката докумен-
тација за последователното реализирање 
или подмирување на деривативната 
трансакција по крајот на известувачкиот 
период за да добие понатамошни докази 
за неговото вреднување на датумот на би-
лансот на состојба. 

 
85. Некои рамки за финансиско известување, на 

пример МСС 39, претпоставуваат дека обје-
ктивната вредност може да биде веродостојно 
определена за повеќето финансиски средс-
тва, вклучувајќи ги и деривативите. Таа прет-
поставка може да биде надмината за дадено 
вложување во сопственички инструмент (вклу-
чувајќи го и вложувањето кое по својата су-
штина претставува сопственички инструмент) 
кое нема котирана пазарна цена на активен 
пазар и за кое другите методи за разумна про-
ценка на објективната вредност се јасно несо-
одветни или неприменливи.Претпоставката 
може исто така да биде надмината за даден 
дериватив кој е врзан за, и кој мора да биде 
подмирен со, испорака на таков сопственички 



инструмент кој не котира на берза. Деривати-
вите за кои претпоставката дека објективната 
вредност на деривативот може да биде веро-
достојно определена е надмината, а кои има-
ат фиксно доспевање, се мерат според амор-
тизирана набавна вредност користејќи ја ме-
тодата на ефективна каматна стапка. Оние 
кои немаат фиксно доспевање се мерат спо-
ред набавната вредност. 

 
86. Ревизрот собира ревизорски докази за да 

определи дали претпоставката дека објектив-
ната вредност на деривативот може да биде 
веродостојно определена е надмината, како и 
дали деривативот е правилно евидентиран 
според рамката за финансиско известување. 
Доколку менаџментот не може да поткрепи 
дека ја има надминато претпоставката дека 
објективната вредност на деривативот може 
да биде веродостојно определена, МСР 70013 
бара ревизорот да изрази мислење со резер-
ва или неповолно мислење. Доколку ревизо-
рот не е во состојба да прибави достатни со-
одветни ревизорски докази за да определи 
дали претпоставката е надмината, тогаш по-
стои ограничување на делокругот на ревизор-
ската работа. Во овој случај, МСР 700 бара 
ревизорот да изрази мислење со резерва или 
воздржување од мислење. 

 
Презентирање и обелоденување 
 
87. Менаџментот е одговорен за подготвување и 

презентирање на финансиските извештаи во 
согласност со рамката за финансиско известу-
вање, вклучувајќи го и објективното и потпол-
ното презентирање и обелоденување на ре-
зултатите од деривативните трансакции и ре-
левантните сметководствени политики. 

 
88. Ревизорот проценува дали презентирањето и 

обелоденувањето на деривативите е во сог-
ласност со рамката за финансиско известува-
ње. Заклучокот на ревизорот за тоа дали де-
ривативите се презентирани во согласност со 
рамката за финансиско известување е засно-
ван на расудувањето на ревизорот за тоа да-
ли: 
•  Избраните и применетите сметководстве-

ни принципи се во согласност со рамката 
за финансиско известување; 

•  Сметководствените принципи се соодвет-
ни во околностите; 

•  Финансиските извештаи, вклучувајќи ги и 
поврзаните белешки, обезбедуваат ин-
формации за прашањата кои може да 
влијаат врз нивното користење, разбира-
ње и толкување; 

•  Обелоденувањето е адекватно за да обез-
беди дека ентитетот е целосно усогласен 
со тековните барања за обелоденување 
на рамката за финансиско известување 
според која се известува за финансиските 
извештаи, на пример, МСС 39; 

•  Информациите презентирани во финанси-
ските извештаи се класифицирани и рези-
мирани на разумен начин, односно, ниту 
премногу детално, ниту премногу збиено; 
и 

•  Финансиските извештаи ги одразуваат ос-
новните трансакции и настани на начин 
кој ја презентира финансиската состојба, 
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резултатите од работењето и паричните 
текови искажани во рамките на опсег на 
прифатливи ограничувања, односно огра-
ничувања кои е разумно и изводливо да 
се постигнат во финансиските извештаи. 

 
89. Рамката за финансиско известување може да 

пропишува барања за презентирање и обело-
денување за деривативните инструменти. На 
пример, некои рамки за финансиско известу-
вање може да бараат корисниците на дерива-
тивните финансиските инструменти да прават 
обемни обелоденувања за политиката за 
управување со пазарниот ризик, методологи-
јата за мерење на пазарниот ризик и инфор-
мациите за пазарните цени. Други рамки може 
да не бараат обелоденување на овие инфор-
мации како дел од финансиските извештаи, 
туку да ги охрабруваат ентитетите да ги обе-
лоденат овие информации надвор од финан-
сиските извештаи. МСР 720, Други информа-
ции во документи коишто содржат ревиди-
рани финансиски извештаи, обезбедува упат-
ство за разгледувањето на другите информа-
ции, а за коишто ревизорот нема обврска да 
извести, во документите кои содржат ревиди-
рани финансиски извештаи. 

 
Дополнителни разгледувања за хеџинг актив-
ностите 
 
90. За да дадена деривативна трансакција биде 

евидентирана како хеџинг, некои рамки за фи-
нансиско известување, како на пример МСС 
39, бараат менаџментот, на почетокот на 
трансакцијата, да го назначи деривативниот 
инструмент како хеџинг и истовремено фор-
мално да ги документира: (а) хеџинг односот, 
(б) целта на ентитетот во однос на управува-
њето со ризикот и стратегијата за преземање-
то на хеџингот и (в) како ентитетот ќе ја проце-
ни ефективноста на хеџинг инструментот во 
однос на пребивањето на изложеноста на 
промените на објективната вредност на хеџи-
раната ставка или паричните текови на хеџи-
раната трансакција која се припишува на хе-
џираниот ризик. МСС 39 исто така бара ме-
наџментот да има очекување дека хеџингот ќе 
биде високо ефективен во постигнувањето на 
пребивачки промени на објективната вредност 
или паричните текови кои може да се припи-
шат на хеџираниот ризик, конзистентно со 
оригиналната документирана стратегија за 
управуавње со ризикот за тој одреден хеџинг 
однос. 

 
91. Ревизорот прибавува ревизорски докази за да 

определи дали менаџментот ги почитувал 
применливите барања на рамката за финан-
сиско известување за сметководството за хе-
џинг, вклучувајќи ги и барањата за назначува-
ње и документирање. Покрај тоа, ревизорот 
собира ревизорски докази за да ги поткрепи 
очекувањата на менаџментот, како оние на 
почетокот на хеџинг трансакцијата, така и на 
континуирана основа, дека хеџинг односот ќе 
биде високо ефективен. Доколку менаџментот 
не ја подготвил документација која ја бара 
рамката за финансиско известување, тогаш 
финансиските извештаи може да не бидат 
усогласени со применливата рамка за финан-
сиско известување, а МСР 70014 ќе бара реви-
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зорот да изрази мислење со резерва или не-
поволно мислење. Без оглед на рамката за 
финансиско известување, ревизорот треба да 
прибави достатни соодветни ревизорски дока-
зи. Поради тоа, ревизорот може да ја добие 
документацијата подготвена од страна на ен-
титетот која може да биде слична на онаа опи-
шана во точката 90 и може да размисли за до-
бивање на изјави од менаџментот во врска со 
користењето и ефективноста на сметководс-
тво за хеџингот од страна на ентитетот. При-
родата и обемот на документацијата подго-
твена од страна на ентитетот ќе се разликува 
во зависност од природата на хеџираните ста-
вки и хеџинг инструментите. Доколку не се до-
стапни достатни ревизорски докази за поткре-
пување на користењето на сметководство за 
хеџинг од страна на менаџментот, ревизорот 
може да има ограничување на делокругот, а 
МСР 700 може да бара да издаде мислење со 
резерва или воздржување од мислење. 

 
Изјави на менаџментот 
 
92. МСР 580, Изјави на менаџментот, бара реви-

зорот да добие соодветни изјави од менаџ-
ментот, вклучувајќи и пишани изјави за праша-
ња кои се материјални за финансиските изве-
штаи кога не може разумно да се очекува дека 
постојат други достатни соодветни ревизорски 
докази. Иако писмата со изјави на менаџмен-
тот обично ги потпишува персоналот кој има 
примарна одговорност за ентитетот и негови-
те финансиски аспекти (вообичаено повисоко 
извршно службено лице и повисоко финанси-
ско службено лице), ревизорот може да сака 
да добие изјави за деривативните активности 
од оние кои се одговорни за деривативните 
активности во рамките на ентитетот. Во завис-
ност од обемот и сложеноста на деривативни-
те активности, изјавите на менаџментот за де-
ривативните финансиски инструменти може 
да вклучат изјави за: 
•  Целите на менаџментот во однос на дери-

вативните финансиски инструменти, на 
пример, дали деривативите се користат за 
хеџинг или шпекулативни цели; 

•  Тврдењата во финансиските извештаи во 
врска со деривативните финансиски ин-
струменти, на пример: 
o Евиденцијата ги одразува сите дери-

вативни трансакции; 
o Сите вградени деривативни инстру-

менти се идентификувани; 
o Претпоставките и методологиите кои 

се користени во моделите за вредну-
вање на деривативите се разумни; 

•  Дали сите трансакции се склучени со не-
поврзани странки и според објективната 
пазарна вредност; 

•  Условите на деривативните трансакции; 
•  Дали има некои споредни договори повр-

зани со деривативните инструменти; 
•  Дали ентитетот склучил какви било пиша-

ни опции; и 
•  Дали ентитетот ги почитува барањата за 

документација од рамката за финансиско 
известување за деривативите коишто се 
услови кои им претходат на одредени 
третмани на сметководството за хеџинг. 

 
93. Некогаш, во врска со извесни аспекти на дери-

вативите, изјавите на менаџментот може да 
бидат единствените ревизорски докази за кои 

разумно може да се очекува дека ќе бидат до-
стапни; сепак, МСР 580 наведува дека изјави-
те на менаџментот не може да бидат замена 
за другите ревизорски докази кои ревизорот 
исто така очекува дека ќе бидат достапни. Ако 
не може да се прибават ревизорските докази 
за кои ревизорот очекува дека ќе бидат до-
стапни, тогаш тоа може да претставува огра-
ничување на делокругот на ревизијата и реви-
зорот треба да ги разгледа импликациите врз 
ревизорскиот извештај. Во овој случај, МСР 
70015 бара ревизорот да изрази мислење со 
резерва или воздржување од мислење. 

 
Комуникација со менаџментот и оние кои се 
одговорни за управувањето 
 
94. Како резултат на стекнувањето на разбирање 

за сметководствениот систем и системот на 
интерна контрола на ентитетот и, доколку е 
применливо, тестовите на контроли, ревизо-
рот може да стане свесен за прашања кои 
треба да му бидат соопштени на менаџментот 
или оние кои се одговорни за управувањето. 
МСР 40016 бара ревизорот да го информира 
менаџментот, колку што е можно поскоро и на 
соодветно ниво на одговорност, за материјал-
ните слабости во обликот или работењето на 
сметководствениот систем и системот на ин-
терна контрола коишто ги забележал ревизо-
рот. МСР 260, Комуницирање за ревизорски 
прашања со оние кои се одговорни за управу-
вањето, бара ревизорот да ги разгледа реви-
зорските прашања од интерес за управување-
то коишто произлегуваат од ревизијата на фи-
нансиските извештаи и да комуницира за нив 
со оние кои се одговорни за управувањето на 
навремена основа. Во врска со деривативите, 
овие прашања може да вклучат: 
•  Материјални слабости во обликот или ра-

ботењето на сметководствениот систем и 
системот на интерна контрола; 

•  Недостаток на разбирање на менаџментот 
на природата или обемот на деривативни-
те активности или ризиците поврзани со 
овие активности; 

•  Недостаток на сеопфатна политика за 
стратегијата и целите на користењето на 
деривативите, вклучувајќи ги и оператив-
ните контроли, дефиницијата на ,,ефе-
ктивноста“ за деривативите назначени ка-
ко хеџинг, следењето на изложеностите и 
финансиското известување; или 

•  Недостаток на поделба на должностите. 
 
Поимник 
 
Анализа на чувствителноста – Општа класа на 
модели обликувани за проценка на ризикот од за-
губа кај инструменти чувствителни на пазарниот 
ризик врз основа на хипотетични промени кај па-
зарните стапки или цени. 
Вградени деривативни инструменти – Импли-
цитни или експлицитни услови во договорот или 
спогодбата кои влијаат на дел од или на сите па-
рични текови или на вредноста на другите разме-
ни кои ги бара договорот на начин сличен на дери-
вативот. 
Вонбилансен инструмент – Деривативен финан-
сиски инструмент кој не е евидентиран во билан-
сот на состојба, иако може да биде обелоденет. 
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Вонбилансен ризик – Ризик од загуба на ентитетот 
која го надмининува износот, доколку воопшто по-
стои, на средството или обврската која е признае-
на во билансот на состојба. 
Горна граница - Серија на опции за купување зас-
новани на теоретски износ. Цената на извршува-
њето на овие опции ја дефинира горната граница 
на каматните стапки. 
Датум на подмирување – Датумот на кој дерива-
тивните трансакции треба да бидат подмирени по 
пад на испорака или примање на основниот про-
извод или инструмент во замена за плаќање на 
пари.  
Девизен ризик – Ризик од загуби кои произлегува-
ат од повторно определување на цената на ин-
струментите во странска валута поради флуктуа-
циите на девизните курсеви. 
Девизни договори – Договори кои предвидуваат 
опција за, или бараат идна размена на средства 
или обврски во странска валута. 
Дериватив – Општ израз кој се користи за катего-
ризирање на широка разнообразност на финанси-
ски инструменти чијашто вредност ,,зависи од“ 
или ,,произлегува од“ основна стапка или цена, ка-
ко што се каматните стапки, девизните курсеви, 
цените на сопственичките инструменти или цени-
те на производите. Многу национални рамки за 
финансиско известување, како и Меѓународните 
сметководствени стандарди содржат дефиниции 
за деривативите. На пример, Меѓународниот сме-
тководствен стандард (МСС) 39, Финансиски ин-
струменти: признавање и мерење, го дефинира 
деривативот како финансиски инструмент:  
•  Чијашто вредност се менува како резултат на 

промената на определена каматна стапка, це-
на на хартија од вредност, цена на стока, деви-
зен курс, индекс на цени или стапки, кредитен 
рејтинг или кредитен индекс, или пак слична 
променлива (која понекогаш се нарекува “ос-
новна”);  

•  Којшто не бара почетно нето вложување или 
бара мало почетно нето вложување во однос 
на другите видови на договори коишто имаат 
сличен одговор на промените на пазарните ус-
лови; и  

•  Којшто се подмирува на некој иден датум. 
Деривативи со кои се тргува на берзата – Дери-
вативи со кои се тргува според униформни прави-
ла преку организирана берза. 
Дилер (за целите на ова СМРП) – Лицето кое го 
обврзува ентитетот на деривативната трансакци-
ја. 
Договорна странка – Другата странка во дерива-
тивната трансакција. 
Долна граница – Серија на опции за продавање 
засновани на теоретски износ. Цената на извршу-
вањето на овие опции ја дефинира долната грани-
ца на каматната стапка. 
Ефективност на хеџинг – Степенот до којшто со 
хеџинг инструментот се постигнува пребивање на 
промените на објективната вредност или парични-
те текови кои можат да му се припишат на хеџира-
ниот ризик. 
Затворање – Завршување или подмирување на 
финансиската трансакција. 
Колатерал – Средства кои заемопримателот ги 
заложил за обезбедување на заем или друг кре-
дит; тие се подложни на одземање во случај на 
непочитување на условите од договорот. 
Корелација – Степен до кој договорните цени на 
хеџинг инструментите ги одразуваат движењата 
на цените во парично-пазарна позиција. Корела-
циониот фактор ја претставува потенцијалната 
ефективност на хеџирањето на парично-пазарен 
инструмент со договор каде што испорачливиот 

финансиски инструмент се разликува од парично-
пазарниот инструмент. Воглавно, корелациониот 
фактор се определува со регресиона анализа или 
некоја друга метода на техничка анализа на па-
зарното однесување. 
Краен корисник – Ентитет кој склучува финанси-
ска трансакција, или преку организирана берза 
или преку брокер, за целите на хеџинг, управува-
ње со средства/обврски или шпекулирање. Крајни-
те корисници се составени примарно од корпора-
ции, државни ентитети, институционални вложува-
чи и финансиски институции. Деривативните 
активности на крајниот корисник често се поврза-
ни со производството или користењето на даден 
производ од страна на ентитетот.  
Кредитен ризик – Ризик дека купувачот или дого-
ворната странка нема да ја подмират обврската за 
полната вредност, било кога ќе доспее или во кое 
било време потоа. 
ЛИБОР (London Interbank Offered Rate - LIBOR) – 
Меѓународен стандард за каматната стапка. Вог-
лавно се користи како основно мерило за повтор-
но определување на цената за финансиски ин-
струменти како што се хипотеките со прилагоду-
вачка стапка, колатерализираните хипотекарни 
обврски и своповите на каматна стапка. 
Ликвидност – Способноста на финансискиот ин-
струмент лесно да се конвертира во пари. 
Линеарни договори – Договори кои вклучуваат за-
должителни парични текови на даден иден датум. 
Маржа – (а) Износот на депонирани пари кои бро-
керот за хартии од вредност ги бара од вложува-
чот за да купи хартии од вредност во име на вло-
жувачот на кредит. (б) Износ на пари или хартии 
од вредност кои се депонирани и од страна на ку-
пувачите и од страна на продавачите на термин-
ските договори и ,,кратки‘‘ опции за да се осигура 
извршување на условите од договорот, т.е. испо-
рака или преземање на испораката на произво-
дот, или пак откажување на позицијата со после-
дователна пребивачка размена. Маржата кај про-
изводите не е плаќање на главнина или учество 
на самиот производ, туку гаранција за извршува-
ње или депозит за обезбедување. 
Менливост – Мерка за варијабилноста на цената 
на дадено средство или индекс. 
Нелинеарни договори – Договори кои имаат кара-
ктеристики на опции каде што едната странка има 
право, но не и обврска, да бара другата странка 
да &  ја испорача основната ставка.  
Објективната вредност – Износот за кој средс-
твото може да биде разменето, или обврската 
подмирена, помеѓу запознаени, спремни странки 
во трансакција помеѓу неповрзани странки. 
Опција – Договор којшто на имателот (или купува-
чот) му дава право, но не и обврска да купи (пови-
ка) или продаде (стави на продажба) специфичен 
или стандарден производ, или финансиски ин-
струмент, по одредена цена во текот на одреден 
временски период (американска опција) или на 
одреден датум (европска опција). 
Основа – Разлика помеѓу цената на хеџираната 
ставка и цената на поврзаниот хеџинг инструмент. 
Основна – Одредена каматна стапка, цена на хар-
тија од вредност, цена на производ, девизен курс, 
индекс на цени или стапки, или друга променлива. 
Основната (променлива) може да биде цена или 
стапка на средство или обврска, но не и самото 
средство или обврска. 
Пазарен ризик – Ризик од загуби кои се јавуваат 
поради неповолни промени на вредноста на дери-
вативите кои се должат на промени на цените на 
главнината, каматните стапки, девизните курсеви, 
цените на производите или други пазарни факто-
ри. Ризикот на каматната стапка и девизниот ри-
зик се елементи на пазарниот ризик. 



Пишана опција - Пишувањето, или продажбата, на 
договор за опција кој го обврзува пишувачот да го 
исполни договорот доколку имателот одлучи да ја 
изврши опцијата. 
Повикување на маржата - Повик од брокерот до 
клиентот (наречено повикување на маржата на 
одржувањето) или од клириншката куќа до член 
на клирингот (наречено повикување на маржата 
на отстапувањето) со кој се бара депонирање на 
парите или пазарните хартии од вредност за да се 
одржи барањето за купувањето или кратката про-
дажба на хартии од вредност или да се покрие не-
поволно движење на цената. 
Позиција – Статусот на нето износот од барањата 
и обврските во финансиските инструменти на ен-
титетот. 
Политика – Налог на менаџментот за тоа што 
треба да се направи за да се ефектуира контрола-
та. Политиката служи како основа за постапките и 
нивното имплементирање. 
Правен ризик – Ризик дека дадено правно или ре-
гулативно дејствие може да го направи неважечко 
или на друг начин да го спречи извршувањето од 
страна на крајниот корисник на неговата договор-
на странка според условите од договорот. 
Производ – Физичка супстанца, како што е храна, 
зрна и метали која е меѓусебно заменлива со друг 
производ од ист тип. 
Ризик на вреднување – Ризикот дека објективната 
вредност на деривативот е неточно определена. 
Ризик на каматна стапка – Ризикот дека дадена 
промена на каматните стапки ќе има неповолен 
ефект врз вредноста на средствата и обврските 
или ќе влијае врз паричните текови од камата. 
Ризик на ликвидноста – Промени во способноста 
да се продаде или отуѓи деривативот. Деривати-
вите носат дополнителен ризик дека недостатокот 
на достатни договори или спремни договорни 
странки  може да го отежни затворањето на дери-
вативот или склучувањето на пребивачки договор. 
Ризик на моделирање – Ризикот којшто е поврзан 
со несовршеностите и субјективноста на моделите 
за вреднување кои се користат за определување 
на објективната вредност на даден дериватив. 
Ризик на основата – Ризик дека основата ќе се 
промени додека е отворен хеџинг договорот и, от-
тука, ценовната корелација помеѓу хеџираната 
ставка и хеџинг инструментот нема да биде совр-
шена. 
Ризик на порамнување – Ризикот дека една стран-
ка во трансакцијата ќе биде подмирена без да 
прими вредност од другата договорна странка.  
Ризик на солвентноста – Ризикот ентитетот да 
нема достатни финансиски средства да ги испол-
ни обврзувањата за парични одливи кога тие ќе 
доспеат. 
Ризикувана вредност – Општа класа на модели 
кои обезбедуваат проценка заснована на теорија-
та на веројатност на ризикот од загуба кај инстру-
ментите кои се чувствителни на пазарниот ризик 
во текот на даден временски период, со избрана 
веројатност на случувања заснована на избрани 
интервали на доверба.  
Своп на каматна стапка – Договор помеѓу две 
странки за размена на периодични плаќања на ка-
мата на теоретски износ (познат како теоретска 
главница) за определен период. Во најопштиот 
случај, свопот на каматна стапка вклучува разме-
на на текови на плаќања на камата засновани на 
варијабилна и фиксна стапка. 
Своп-опција - Комбинација од своп и опција. 
Теоретски износ – Број на единици на дадена ва-
лута, удели, бушели, фунти или други единици 
определени во деривативниот инструмент. 

Терминска структура на каматните стапки – 
Односот помеѓу каматните стапки за различни ус-
лови. Кога каматните стапки на обврзниците ќе се 
постават графички во согласност со нивните усло-
ви за каматна стапка, ова се нарекува ,,крива на 
приносот“. Економистите и вложувачите веруваат 
дека обликот на кривата на приносот ги одразува 
идните пазарни очекувања за каматните стапки и 
оттука обезбедува предвидливи информации во 
врска со условите за монетарната политика. 
Термински договори – Договор за кој е преговара-
но помеѓу две странки за купување и продажба на 
одредено количество на финансиски инструмент, 
странска валута или производ по цена определе-
на при настанувањето на договорот, со испорака и 
подмирување на одреден иден датум. 
Термински договори за цена – Договор помеѓу две 
странки за размена на даден износ определен со 
диференцијалот на каматната стапка на даден 
иден датум врз основа на разликата помеѓу дого-
ворената каматна стапка и дадена референтна 
стапка (ЛИБОР, трезорски записи итн.) на теорет-
скиот износ на главницата. 
Тргување – Купување и продавање на финанси-
ски инструменти за краткорочна добивка. 
Управување со ризикот – Користење на дерива-
тивите и другите финансиски инструменти за зго-
лемување или намалување на ризиците поврзани 
со постоечките или предвидените трансакции. 
Управување со средства/обврски – Процес на 
планирање и контрола, чиј клучен концепт е сло-
жување на комбинацијата и доспевањата на 
средствата и обврските. 
Фјучерс договори – Договори со кои се тргува на 
берзата за купување или продажба на одреден 
финансиски инструмент, странска валута или про-
извод на определен иден датум или во текот на 
определен период по одредена цена или принос. 
Хеџинг (за сметководствени цели) – Назначува-
ње на еден или повеќе хеџинг инструменти така 
што нивната промена на објективната вредност 
претставува пребивање, целосно или делумно, на 
промената на објективната вредност или парични-
те текови на хеџираната ставка. 
Хеџинг инструмент (за целите на сметкововдс-
твото за хеџинг) - Назначен дериватив или (во 
ограничени околности) друго финансиско средс-
тво или обврска чијашто вредност или парични те-
кови се очекува да ги пребијат промените на обје-
ктивната вредност или паричните текови на назна-
чената хеџирана ставка. 
Хеџирана ставка – Средство, обврска, цврсто об-
врзување или проектирана идна трансакција која-
што (а) го изложува претпријатието на ризик од 
промени на објективната вредност или промени 
на идните парични текови и којашто (б) за целите 
на сметководството за хеџинг, е назначена како 
хеџирана. 
Хеџирање – Стратегија која го штити ентитетот од 
ризикот од неповолни движења на цената или ка-
матната стапка на извесни нивни средства, обвр-
ски или очекувани трансакции. Хеџингот се кори-
сти за да се одбегне или намали ризикот по пат на 
создавање на однос со кој загубите на извесни по-
зиции се очекува да бидат урамнотежени целосно 
или делумно со добивките на одделни позиции на 
друг пазар. 
Ценовен ризик – Ризикот од промени кај нивото на 
цените како резултат на промени кај каматните 
стапки, девизните курсеви или други фактори кои 
се однесуваат на пазарната менливост на основ-
ната стапка, индекс или цена.  
Шпекулација – Влегување во изложена позиција 
заради максимизирање на добивката, односно, 
преземање на ризик во замена за можноста за ос-
тварување на добивка од предвидените пазарни 
движења. 
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Соопштението за меѓународна ревизорска практи-
ка (СМРП) 1013, Електронска трговија - ефект 
врз ревизијата на финансиските извештаи, тре-
ба да се чита во контекст на Предговорот на Ме-
ѓународните стандарди за контрола на квали-
тетот, ревизија, уверување и поврзани услуги, 
којшто ја определува примената и важењето на 
СМРП. 
 
Ова соопштение обезбедува: 
(а) Упатство за примена на МСР кога ентитетот 

користи јавна мрежа како што е Интернетот 
за електронско тргување; и 

(б) Материјал за зголемување на свеста за пра-
шањата на ревизијата на финансиските изве-
штаи во ова подрачје со рапиден развој. 

 
Ова соопштение е одобрено од КМРП за објавува-
ње во март 2002 година. 
 
 
 
Вовед 
 
1. Целта на ова Соопштение за меѓународна ре-

визорска практика (СМРП) е да обезбеди 
упатство кое ќе им помогне на ревизорите на 
финансиските извештаи кога ентитетот е анга-
жиран во комерцијална активност којашто се 
извршува по пат на поврзани комјутери преку 
јавна мрежа, како што е Интернетот (е-тргови-
ја1). Упатството во ова соопштение особено е 
релевантно за примената на МСР 300, Плани-
рање2, МСР 310, Познавање на деловното 

                                                 
1 Терминот е-трговија се користи во ова СМРП. Е-работење 
исто така вообичаено се користи во сличен контекст. Нема 
општоприфатени дефиниции на овие термини, така што е-
трговијата и е-работењето често се користат наизменично. 
Онаму каде што се прави разлика, е-трговијата понекогаш 
се користи за да упати единствено на трансакциските актив-
ности (како што се купувањето и продажбата на производи 
и услуги), додека е-работење се користи за да упати на си-
те деловни активности, и трансакциски и нетрансакциски, 
како што се односи со купувачите и комуникации. 
2 МСР 300, ‘‘Планирање‘‘ беше повлечен во декември 2004 
година кога МСР 300 ‘‘Планирање на ревизија на финанси-
ски извештаи‘‘ стапи во сила.  

работење3, и МСР 400, Проценки на ризици и 
интерна контрола4. 

 
2. Ова соопштение идентификува конкретни пра-

шања за да му помогне на ревизорот при разг-
ледувањето на значењето на е-трговијата за 
деловните активности на ентитетот и ефектот 
на е-трговијата врз проценките на ревизорот 
на ризикот за целите на формирање на мис-
лење за финансиските извештаи. Целта на 
разгледувањето на ревизорот не е да форми-
ра мислење или да обезбеди консултантски 
совет во врска со системите или активностите 
на е-трговијата на ентитетот заради самите 
нив. 

 
3. Комуникациите и трансакциите преку мрежите 

и преку компјутерите не се нови карактеристи-
ки на деловното опкружување. На пример, де-
ловните процеси често вклучуваат интеракци-
ја со оддалечен компјутер, користење на 
компјутерски мрежи или електронска размена 
на податоци. Сепак, сé поголемата употреба 
на Интернетот за е-тргување на деловен енти-
тет со потрошувач, деловен ентитет со дело-
вен ентитет, деловен ентитет со владата и де-
ловен ентитет со вработен воведува нови 
елементи на ризик кои ентитетот треба да ги 
покрие, а ревизорот да ги разгледа при плани-
рањето и извршувањето на ревизијата на фи-
нансиските извештаи.  

 
4. Интернетот се однесува на светски распро-

странетата мрежа на компјутерски мрежи, тоа 
е споделена јавна мрежа која овозможува ко-
муникација со други ентитети и поединци ши-
рум светот. Тој е интер-оперативен, што значи 
дека секој компјутер поврзан со Интернетот 
може да комуницира со кој било друг компју-
тер поврзан со Интернетот. Интернетот е јав-
на мрежа, за разлика од приватната мрежа ко-
ја им овозможува пристап само на овластени-
те лица или ентитети. Користењето на јавната 
мрежа воведува специјални ризици кои енти-
тетот треба да ги покрие. Порастот на Интер-
нет активноста без должно вниманиe на енти-
тетот во однос на овие ризици може да влијае 
врз проценката на ризикот од страна на реви-
зорот. 

 
5. Иако ова соопштение е напишано за ситуации 

каде што ентитетот се ангажира во комерци-
јална активност преку јавна мрежа како што е 
Интернетот, сепак голем дел од упатството 
што го содржи може исто така да се примену-
ва и кога ентитетот користи приватна мрежа. 
На сличен начин, иако голем дел од ова упат-
ство ќе биде корисен при ревизијата на енти-
тетите формирани примарно за активности на 
е-трговија (често нарекувани ,,dot coms“), се-
пак тоа не е наменето да ги опфати сите реви-

                                                 
3 МСР 310, ‘‘Познавање на деловното работење‘‘ беше пов-
лечен во декември 2004 година кога МСР 315 ‘‘Разбирање 
на ентитетот и неговото опкружување и проценка на ризи-
ците од материјално погрешно прикажување‘‘ стапи во си-
ла. 
4 МСР 400, ‘‘Проценки на ризици и интерна контрола‘‘ беше 
повлечен во декември 2004 година кога МСР 315, ‘‘Разби-
рање на ентитетот и неговото опкружување и проценка на 
ризиците од материјално погрешно прикажување‘‘ и МСР 
330, ‘‘Постапките на ревизорот како одговор на проценетите 
ризици‘‘ стапија во сила. 



зорски прашања кои би требало да се покри-
јат во ревизијата на ваквите ентитети. 

 
Вештини и знаење 
 
6. Нивото на вештини и знаење кои се потребни 

за да се разбере ефектот на е-трговијата врз 
ревизијата ќе се разликува во зависност од 
сложеноста на активностите на е-трговија на 
ентитетот. Ревизорот разгледува дали персо-
налот назначен на ангажманот има соодветно 
ИТ5 и Интернет деловно знаење за да ја извр-
шува ревизијата. Кога е-трговијата има знача-
ен ефект врз деловното работење на ентите-
тот, може да бидат потребни соодветни нивоа 
како на информационата технологија (ИТ), та-
ка и на Интернет деловно знаење за да се: 
•  Разбере, доколку може да влијаат врз фи-

нансиските извештаи: 
•  Стратегијата и активностите на енти-

тетот за е-трговија; 
•  Технологијата користена за олеснува-

ње на активностите на е-трговијата на 
ентитетот и ИТ вештините и знаењето 
на персоналот на ентитетот; и 

•  Ризиците вклучени во користењето на 
е-трговијата од страна на ентитетот и 
пристапот на ентитетот во управува-
њето со овие ризици, особено аде-
кватноста на системот на интерна кон-
трола, вклучувајќи ја и безбедносната 
инфраструктура и поврзаните контро-
ли, бидејќи влијае врз процесот на 
финансиско известување. 

•  Определи природата, временскиот распо-
ред и обемот на ревизорските постапки и 
да се вреднуваат ревизорските докази; и 

•  Разгледа ефектот на зависноста на енти-
тетот од активностите на е-трговијата врз 
неговата способност да продолжи како 
континуитет. 

 
7. Во некои околности, ревизорот може да одлу-

чи да користи работа на експерт, на пример 
ако ревизорот смета дека е соодветно да ги 
тестира контролите обидувајќи се да ги про-
бие нивоата на безбедност на системот на ен-
титетот (тестирање на ранливоста или проби-
вањето). Кога се користи работата на експерт, 
ревизорот прибавува достатни соодветни ре-
визорски докази дека ваквата работа е аде-
кватна за целите на ревизијата, во согласност 
со МСР 620, Користење на работата на екс-
перт. Ревизорот исто така разгледува и како 
работата на експертот е интегрирана со рабо-
тата на другите во ревизијата и кои постапки 
се преземени во врска со ризиците идентифи-
кувани преку работата на експертот. 

Познавање на деловното работење 
 
8. МСР 3106 бара ревизорот да стекне познава-

ње на деловното работење коешто е достатно 
за да му овозможи на ревизорот да ги иденти-

                                                 
5 Меѓународно упатство за образование (МУО) 11, Инфор-
мациона технологија во сметководствената наставна 
програма, издадено од страна на Комитетот за образова-
ние на МФС, коешто ги дефинира општите подрачја и кон-
кретното знаење и вештини што се бараат од сите профе-
сионални сметководители во врска со ИТ применета во де-
ловниот контекст, може да му помогне на ревизорот во 
идентификувањето на соодветните вештини и знаење. 
6 Види фуснота 3. 

фикува и разбере настаните, трансакциите и 
практиките коишто може да имаат значаен 
ефект врз финансиските извештаи или врз ре-
визорскиот извештај. Познавањето на делов-
ното работење вклучува општо познавање на 
стопанството и дејноста во рамките на која ра-
боти ентитетот. Порастот на е-трговијата мо-
же да има значаен ефект врз традиционално-
то деловно опкружување на ентитетот. 

 
9. Познавањето на ревизорот на деловното ра-

ботење е од фундаментално значење за про-
ценката на значајноста на е-трговијата за де-
ловните активности на ентитетот и кој било 
ефект врз ревизорскиот ризик. Ревизорот ги 
разгледува промените во деловното опкружу-
вање на ентитетот кои може да & се припишат 
на е-трговијата, како и деловните ризици на е-
трговијата како што се идентификувани докол-
ку влијаат на финансиските извештаи. Иако 
ревизорот добива многу информации распра-
шувајќи ги оние кои се одговорни за финанси-
ското известување, сепак распрашувањето на 
персоналот кој е директно инволвиран во 
активностите на е-трговијата на ентитетот, ка-
ко што се извршниот информатички директор 
или негов еквивалент, може исто така да биде 
корисно. Кога добива или го ажурира познава-
њето на деловното работење на ентитетот, 
ревизорот ги разгледува, доколку тие влијаат 
врз финансиските извештаи: 
•  Деловните активности и дејноста на енти-

тетот (точки 10-12); 
•  Стратегијата за е-трговија на ентитетот 

(точка 13); 
•  Обемот на активностите на е-трговијата 

на ентитетот (точки 14-16); и 
•  Аранжманите на ентитетот во однос на 

склучување на договори со надворешни 
лица за извршување на определени услу-
ги (точки 17-18). 

Сите од овие ставки се објаснети во поната-
мошниот текст. 

 
Деловните активности и дејноста на енти-
тетот 
 
10. Активностите на е-трговијата може да бидат 

комплементарни на традиционалната деловна 
активност на ентитетот. На пример, ентитетот 
може да го користи Интернетот за да продава 
конвенционални производи (како што се книги 
или компактни дискови), кои се испорачуваат 
со конвенционални методи по договор склучен 
на Интернетот. Наспроти ова, е-трговијата мо-
же да претставува нова линија на деловното 
работење и ентитетот може да ја користи сво-
јата веб страница и да продава и да испорачу-
ва дигитални производи преку Интернетот. 

 
11. На Интернетот му недостасуваат јасни, фикс-

ни географски линии на транзит кои традицио-
нално ја карактеризираат физичката трговија 
на многу производи и услуги. Во многу случаи, 
особено кога добрата или услугите може да 
бидат испорачани преку  Интернетот, е-трго-
вијата е способна да намали или елиминира 
многу од ограничувањата наметнати од вре-
мето и растојанието. 

 
12. Извесни дејности се попогодни за користење-

то на е-трговијата, па оттука е-трговијата во 
овие дејности е во позрела фаза на развојот. 
Кога дејноста на ентитетот е значајно под вли-



јание на е-трговијата преку Интернет, делов-
ните ризици кои може да влијаат врз финанси-
ските извештаи може да бидат поголеми. При-
мерите за дејностите кои се во процес на 
трансформација со е-трговијата вклучуваат: 
•  Компјутерски софтвер; 
•  Тргување со хартии од вредност; 
•  Банкарство; 
•  Туристички услуги; 
•  Книги и списанија; 
•  Снимена музика; 
•  Рекламирање; 
•  Новински медиуми; и 
•  Образование. 
Покрај тоа, многу други дејности, во сите де-
ловни сектори, се под значајно влијание на е-
трговијата. 
 

Стратегијата за е-трговија на ентитетот 
 
13. Стратегијата на ентитетот за е-трговија, вклу-

чувајќи го и начинот на кој ја користи ИТ за е-
трговија и неговата проценка на прифатливи-
те нивоа на ризик, може да влијаат на безбед-
носта на финансиската евиденција и потпол-
носта и веродостојноста на добиените финан-
сиски информации. Прашањата кои може да 
му бидат релевантни на ревизорот кога ја 
разгледува стратегијата за е-трговија на енти-
тетот во контекст на разбирањето на ревизо-
рот на контролното опкружување, вклучуваат: 
•  Вклучување на оние кои се одговорни за 

управувањето во разгледувањето на усог-
ласувањето на активностите на е-тргови-
јата со сеопштата деловна стратегија на 
ентитетот; 

•  Дали е-трговијата поддржува нова актив-
ност за ентитетот, или пак е наменета да 
ги направи постојните активности поефи-
касни или да допре до нови пазари за по-
стојните активности; 

•  Изворите на приходи за ентитетот и како 
тие се менуваат (на пример, дали ентите-
тот ќе делува во свое име и за своја сме-
тка или како посредник за продадените 
производи и услуги); 

•  Оценката на менаџментот за тоа како е-
трговијата влијае врз заработувачката на 
ентитетот и неговите финансиски барања; 

•  Ставот на менаџментот во однос на ризи-
кот и како тоа може да влијае врз профи-
лот на ризикот на ентитетот; 

•  Степенот до кој менаџментот ги има иден-
тификувано можностите и ризиците од е-
трговијата во документирана стратегија 
која е поткрепена со соодветни контроли, 
или пак дали е-трговијата е подложна на 
ad hoc развој одговарајќи на можностите и 
ризиците како што настануваат; и  

•  Посветеноста на менаџментот на реле-
вантни кодекси на најдобра практика или 
програми за заштита на податоците на 
веб. 

 
Обемот на активностите на е-трговијата 
на ентитетот 
 
14. Различни ентитети ја користат е-трговијата на 

различни начини. На пример, е-трговијата мо-
же да се користи за: 
•  Обезбедување на информации само за 

ентитетот и неговите активности, до кои 
може да пристапуваат трети странки како 

што се вложувачите, купувачите, добаву-
вачите, обезбедувачите на финансиски 
средства и вработените; 

•  Олеснување на трансакциите со познати 
купувачи каде што трансакциите се склу-
чуваат преку Интернет; 

•  Добивање на пристап до нови пазари и 
нови купувачи по пат на обезбедување на 
информации и обработка на трансакции 
преку Интернет; 

•  Пристапување до обезбедувачи на услуги 
за апликации*; и  

•  Креирање на целосно нов модел на де-
ловно работење. 

 
15. Обемот на користењето на е-трговијата влијае 

врз природата на ризиците коишто ентитетот 
треба да ги покрие. Може да се јават безбед-
носни проблеми секогаш кога ентитетот има 
веб страница. Дури и кога нема интерактивен 
пристап од трети странки, страниците кои са-
мо даваат информации може да обезбедат 
пристапна точка до финансиската евиденција 
на ентитетот. Може да се очекува безбеднос-
ната инфраструктура и поврзаните контроли 
да бидат пообемни кога веб страницата се ко-
ристи за склучување на трансакции со делов-
ните партнери или кога системите се високо 
интегрирани (види точка 32-34). 

 
16. Како што даден ентитет станува сé поинвол-

виран во е-трговијата и како што неговите ин-
терни системи стануваат сé поинтегрирани и 
посложени, така станува сé поверојатно дека 
новите начини на извршување на деловните 
трансакции ќе се разликуваат од традицио-
налните форми на деловната активност и ќе 
воведат нови видови на ризици. 

 
Уредувањата за користење на надворешни 
услуги од страна на ентитетот 
 
17. Многу ентитети немаат техничка стручност за 

воспоставување и работење со внатрешни си-
стеми потребни за отпочнување на е-трговија-
та. Овие ентиети може да зависат од услужни 
организации како што се обезбедувачите на 
интернет услуги**, обезбедувачите на услуги 
за апликации и претпријатијата за чување на 
податоци коишто ги обезбедуваат повеќето 
или сите ИТ потреби на е-трговијата. Ентите-
тот може исто така да користи и услужни орга-
низации за различни други функции во врска 
со неговите активности на е-трговија како што 
се пополнувањето на нарачки, испораката на 
производи, работењето во центри за повици и 
извесни сметководствени функции. 

 
18. Кога ентитетот користи услужна организација, 

извесни политики, постапки и евиденција одр-
жувана од страна на услужната организација 
може да бидат релевантни за ревизијата на 
финансиските извештаи на ентитетот. Ревизо-
рот ги разгледува уредувањата за користење-
то на надворешните услуги кои ги користи ен-
титетот за да идентификува како ентитетот 
одговара на ризиците кои произлегуваат од 
активностите за кои ентитетот користи надво-

                                                 
* Application Service Providers (ASPs) - Забелешка на преве-
дувачот. 
** Internet Service Providers (ISPs) - Забелешка на преведува-
чот. 



решни услуги. МСР 402, Ревизорски разгледу-
вања во врска со ентитети кои користат 
услужни организации, обезбедува упатство за 
проценка на ефектот кој услужниот ентитет го 
има врз контролниот ризик. 

 
Идентификување на ризикот 
 
19. Менаџментот се соочува со многу деловни ри-

зици поврзани со активностите на е-трговијата 
на ентитетот, вклучувајќи и: 
•  Загуба на интегритетот на трансакциите, 

чии ефекти може да се усложнат поради 
недостатокот на адекватна ревизорска 
трага во хартиена или електронска фор-
ма; 

•  Распространети безбедносни ризици на е-
трговијата, вклучувајќи и напади на вируси 
и потенцијал ентитетот да претрпи изма-
ма од купувачите, вработените или други 
преку неовластен пристап; 

•  Неправилни сметководствени политики 
поврзани со, на пример, капитализација 
на издатоци како што се трошоците за 
развој на веб страницата, неразбирањето 
на сложените договорни аранжмани, ризи-
ците од пренесувањето на правото на 
сопственост, преведувањето на странски-
те валути, исправките за гаранциите или 
вратените производи и прашањата за 
признавањето на приходите како на при-
мер: 
•  Дали ентитетот делува во свое име и 

за своја сметка или како посредник и 
дали треба да бидат признаени бруто 
приходите од продажба или само про-
визиите; 

•  Ако на други ентитети им е даден про-
стор за огласување на веб страницата 
на ентитетот, како се определуваат и 
се подмируваат приходите (на при-
мер, со користење на разменски 
трансакции); 

•  Третманот на количинските попусти и 
воведните понуди (на пример, бесп-
латни производи кои вредат опреде-
лен износ); и 

•  Временскиот пресек (на пример, дали 
приходите од продажба се признаваат 
само кога производите и услугите ќе 
бидат доставени); 

•  Неусогласеноста со даночните и другите 
правни и регулативни барања, особено ко-
га трансакциите на е-трговијата преку Ин-
тернет се извршуваат преку меѓународни 
граници; 

•  Неосигурување дека договорите докажани 
само преку електронски средства се обвр-
зувачки: 

•  Прекумерно потпирање на е-трговијата ко-
га се поставуваат значајни деловни систе-
ми или други деловни трансакции на Ин-
тернетот; и 

•  Системски или инфраструктурни дефекти 
или “крахови“. 

 
20. Ентитетот покрива извесни деловни ризици 

кои произлегуваат од е-трговијата преку имп-
лементирање на соодветна безбедносна ин-
фраструктура и поврзани контроли, кои вог-
лавно вклучуваат мерки за: 
•  Верификување на идентитетот на купува-

чите и добавувачите; 

•  Осигурување на интегритетот на трансак-
циите; 

•  Постигнување на согласност за условите 
на тргувањето, вклучувајќи и согласност 
за испораката и кредитните услови и про-
цесите за решавање на споровите, што 
може да  го опфати следењето на транс-
акциите и постапките за да се осигура де-
ка странката во трансакцијата не може по-
доцна да одрекува дека се согласила на 
одредените услови (постапки за непоби-
вање); 

•  Добивање на плаќање од, или обезбеду-
вање на кредитни можности за, купувачи-
те; и 

•  Воспоставување на протоколи за приват-
ност и заштита на информции. 

 
21. Ревизорот го користи стекнатото познавање 

на деловното работење за да ги идентифику-
ва оние настани, трансакции и практики повр-
зани со деловните ризици кои произлегуваат 
од активностите на е-трговијата на ентитетот 
кои, според расудувањето на ревизорот, може 
да резултираат во материјално погрешно при-
кажување на финансиските извештаи или 
имаат значаен ефект врз постапките на реви-
зорот или ревизорскиот извештај. 

 
Правни и регулативни прашања 
 
22. Сеуште не постои сеопфатна меѓународна 

правна рамка за е-трговијата и ефикасна ин-
фраструктура за поддршка на ваквата рамка 
(електронски потписи, регистри на документи, 
механизми за спорови, заштита на потрошува-
чите итн). Правните рамки во различни јурист-
дикции варираат според нивното признавање 
на е-трговијата. Без оглед на тоа, менаџмен-
тот треба да ги разгледа правните и регула-
тивните прашања поврзани со активностите 
на е-трговијата на ентитетот, на пример, дали 
ентитетот има адекватни механизми за приз-
навање на даночните обврски, особено дано-
ците на промет или на додадена вредност, во 
различни јурисдикции. Факторите кои може да 
предизвикаат даноци на трансакциите на е-тр-
говијата го вклучуваат местото каде што: 
•  Ентитетот е правно регистриран; 
•  Е лоцирано неговото физичко работење; 
•  Е лоциран неговиот веб сервер; 
•  Се набавуваат производите и услугите; и 
•  Се лоцирани неговите купувачи или се ис-

порачуваат производите и услугите. 
Сите овие може да бидат во различни јурис-
дикции. Ова може да предизвика ризик дека 
даноците кои се должат за трансакциите кои 
се одвиваат преку јурисдикции не се правилно 
признаени. 

 
23. Правните или регулативните прашања кои мо-

же да бидат особено релевантни во опкружу-
вањето на е-трговијата вклучуваат: 
•  Придржување кон националните и меѓуна-

родните барања за приватност; 
•  Придржување кон националните и меѓуна-

родните барања за регулираните дејно-
сти; 

•  Полноважноста на договорите; 
•  Законитоста на одредени активности, на 

пример коцкањето преку Интернет; 
•  Ризикот од перење на пари; и 
•  Кршење на правата на интелектуална 

сопственост. 



24. МСР 250, Разгледување на законите и пропи-
сите во ревизијата на финансиските изве-
штаи, бара ревизорот, кога ги планира и из-
вршува ревизорските постапки и кога ги вред-
нува и известува за резултатите од истите, да 
признае дека неусогласеноста на ентитетот со 
законите и прописите може материјално да 
влијае врз финансиските извештаи. Исто така, 
МСР 250 бара и, со цел да ја планира ревизи-
јата, ревизорот да треба да стекне општо раз-
бирање за правната и регулативната рамка 
применлива на ентитетот и дејноста и како ен-
титетот се придржува кон таа рамка. Таа рам-
ка може, во конкретните околности на ентите-
тот, да вклучува определени правни и регула-
тивни прашања поврзани со неговите активно-
сти на е-трговијата. Иако МСР 250 признава 
дека од ревизијата не може да се очекува да 
ја открие неусогласеноста со сите закони и 
прописи, од ревизорот конкретно се бара да 
изврши постапки кои помагаат да се иденти-
фикуваат случаите на неусогласеност со оние 
закони и прописи кога неусогласеноста треба 
да биде разгледана при подготвувањето на 
финансиските извештаи. Кога ќе се јави прав-
но или регулативно прашање кое, според рас-
удувањето на ревизорот, може да резултира 
во материјално погрешно прикажување во фи-
нансиските извештаи или да има значаен 
ефект врз ревизорските постапки или реви-
зорскиот извештај, ревизорот треба да го 
разгледа одговорот на менаџментот на тоа 
прашање. Во некои случаи, кога се разгледу-
ваат правните и регулативните прашања кои 
произлегуваат од активностите на е-трговија-
та на ентитетот може да биде потребен совет 
од правник со посебна стручност по прашања-
та на е-трговијата. 

 
Разгледувања на интерната контрола 
 
25. Интерните контроли може да се користат за 

ублажување на многу од ризиците кои се по-
врзани со активностите на е-трговијата. Во 
согласност со МСР 4007 ревизорот го разгле-
дува контролното опкружување и контролните 
постапки кои ентитетот ги применува во свои-
те активности на е-трговијата до степенот до 
кој тие се релевантни за тврдењата во финан-
сиските извештаи. Во некои околности, на 
пример кога системите за електронска тргови-
ја се високо автоматизирани, кога обемот на 
трансакциите е голем или кога не се задржу-
ваат електронските докази кои ја сочинуваат 
ревизорската трага, ревизорот може да опре-
дели дека не е можно да се намали ревизор-
скиот ризик на прифатливо ниско ниво со ко-
ристење само на суштински постапки. Во ва-
кви околности, често се користат КРТ (посочу-
вање на СМРП 1009, Ревизорски техники 
поддржани од компјутери8). 

26. Покрај покривањето на безбедноста, интегри-
тетот на трансакциите и усогласувањето на 
процесите, како што е дискутирано подолу, ко-
га ентитетот се ангажира во е-трговијата осо-
бено се релевантни и следните аспекти на ин-
терната контрола: 
•  Одржување на интегритетот на контрол-

ните постапки во брзо-променливото оп-
кружување на е-трговијата; и 

                                                 
7 Види фуснота 4 
8 СМРП 1009, ‘‘Ревизорски техники поддржани од компјуте-
ри‘‘ беше повлечен во декември 2004 година. 

•  Осигурување на пристап до релевантната 
евиденција за потребите на ентитетот и за 
целите на ревизијата. 

 
Безбедност 
 
27. Кога надворешни странки се во состојба да 

пристапат до информатичкиот систем на енти-
тетот користејќи јавна мрежа како што е Ин-
тернетот, особено важна карактеристика на 
системот на интерна контрола на ентитетот се 
неговата безбедносна инфраструктура и повр-
заните контроли. Информациите се безбедни 
до степенот до кој се задоволени барањата за 
нивното овластување, автентичност, доверли-
вост, интегритет, непобивање и достапност. 

 
28. Ентитетот вообичаено ги покрива безбеднос-

ните ризици поврзани со евидентирањето и 
обработката на трансакциите на е-трговијата 
преку неговата безбедносна инфраструктура и 
поврзаните контроли. Безбедносната инфра-
структура и поврзаните контроли може да 
вклучат политика за безбедност на информа-
циите, проценка на ризикот на безбедноста на 
информациите и стандарди, мерки, практики и 
постапки во рамките на кои се воспоставуваат 
и одржуваат поединечните системи, вклучу-
вајќи ги и физичките мерки и логичките и дру-
гите технички заштити како што се идентифи-
кувачите на корисниците, лозинките и заштит-
ните ѕидови. До степенот до кој се релевантни 
за тврдењата во финансиските извештаи, ре-
визорот ги разгледува прашањата како што 
се: 
•  Ефективната употреба на заштитни ѕидо-

ви и софтвер за заштита од вируси за за-
штита на своите системи од воведување 
на неовластен или штетен софтвер, пода-
тоци или друг материјал во електронска 
форма; 

•  Ефективната употреба на шифрирање, 
вклучувајќи ги и: 
•  Одржувањето на приватноста и без-

бедноста на пренесувањата преку, на 
пример, овластување на клучевите за 
дешифрирање; и 

•  Спречувањето на злоупотребата на 
технологијата за шифрирање преку, 
на пример, контролирање и заштита 
на приватните клучеви за дешифрира-
ње; 

•  Контроли над развојот и имплементира-
њето на системите кои се користат за под-
дршка на активностите на е-трговијата; 

•  Дали кога ќе станат достапни нови техно-
логии кои можат да се користат за напад 
на безбедноста на Интернетот и понатаму 
се ефективни воспоставените безбеднос-
ни контроли; и  

•  Дали контролното опкружување ги поддр-
жува имплементираните контролни по-
стапки. На пример, иако некои контролни 
постапки, како што се системите за ши-
фрирање базирани на дигитален серти-
фикат, може да бидат технички унапреде-
ни, сепак може да не бидат ефективни до-
колку функционираат во рамките на неа-
декватно контролно опкружување. 

 
Интегритет на трансакциите 
 
29. Ревизорот ја разгледува потполноста, точно-

ста, навременоста и овластувањето на ин-



формациите кои се обезбедени за евиденти-
рање и обработка на финансиската евиденци-
ја на ентитетот (интегритет на трансакциите). 
Природата и нивото на софистицираноста на 
активностите на е-трговијата на ентитетот 
влијаат врз природата и обемот на ризиците 
поврзани со евидентирањето и обработката 
на трансакциите на е-трговијата. 

 
30. Ревизорските постапки во врска со интегрите-

тот на информациите во сметководствениот 
систем поврзани со трансакциите на е-тргови-
јата во голем степен се однесуваат на оценка-
та на веродостојноста на системите кои се ко-
ристат за прибирање и обработка на ваквите 
информации. Во софистициран систем, пот-
тикнувачкото дејствие, на пример прием на 
нарачка од купувач преку Интернет, автомат-
ски ќе ги иницира сите останати чекори во 
обработката на трансакцијата. Поради тоа, 
наспроти ревизорските постапки за традицио-
налните деловни активности, кои вообичаено 
се фокусираат поодделно на контролните про-
цеси поврзани со секоја фаза на прибирање и 
обработка на трансакциите, ревизорските по-
стапки за софистицирана е-трговија често се 
фокусираат на автоматските контроли кои се 
поврзани со интегритетот на трансакциите ка-
ко што тие се прибираат и потоа веднаш и 
автоматски се обработуваат. 

 
31. Во опкружувањето на е-трговијата, контролите 

поврзани со интегритетот на трансакциите че-
сто се обликваат така што, на пример: 
•  Ја проверуваат валидноста на влезните 

податоци; 
•  Спречуваат дуплирање или испуштање на 

трансакциите; 
•  Осигуруваат дека условите на тргувањето 

се договорени пред да биде обработена 
нарачката, вклучувајќи ги и условите за 
испорака и кредитирање, кои може да ба-
раат, на пример, плаќањето да се добие 
кога ќе биде направена нарачката; 

•  Прават разлика помеѓу пребарувањата од 
страна на купувачите и направените на-
рачки, осигуруваат дека странката во 
трансакцијата не може подоцна да одрече 
дека се има согласено на одредените ус-
лови (непобивање) и осигуруваат дека 
трансакциите се склучени со одобрени 
странки кога е соодветно; 

•  Спречуваат непотполна обработка по пат 
на осигурување дека сите чекори се комп-
летирани и евидентирани (на пример, за 
трансакција на деловно работење со ко-
рисник: нарачката е примена, плаќањето е 
примено, производите/услугите се испора-
чани и сметководствениот систем е ажу-
риран) или доколку сите чекори не се 
комплетирани и евидентирани, по пат на 
отфрлање на нарачката; 

•  Осигуруваат правилна дистрибуција на 
деталите за трансакциите преку повеќе-
кратни системи во мрежата (на пример, 
кога податоците се собираат централно и 
им се соопштуваат на менаџерите на раз-
личните ресурси за извршување на транс-
акцијата); и 

•  Осигуруваат дека евиденцијата правилно 
се задржува, се прават копии за back-up и 
истата е безбедна. 

Усогласување на процесите 
 
32. Усогласувањето на процесите се однесува на 

начинот на кој различните ИТ системи се ин-
тегрирани еден со друг и на тој начин функци-
онираат, всушност, како еден систем. Во оп-
кружувањето на е-трговијата, важно е транс-
акциите генерирани од веб страницата на ен-
титетот да бидат правилно обработени од ин-
терните системи на ентитетот, како што е сме-
тководствениот систем, системите за управу-
вање со односите со купувачите и системите 
за управување со залихите (често познати ка-
ко внатрешни системи). Многу веб страници 
не се автоматски интегрирани со интерните 
системи. 

 
33. Начинот на кој трансакциите на е-трговија се 

прибираат и пренесуваат до сметководствени-
от систем на ентитетот можe да влијаат на 
прашања како што се: 
•  Потполноста и точноста на обработката 

на трансакциите и складирањето на ин-
формациите; 

•  Временскиот распоред на признавањето 
на приходите од продажба, купувањата и 
другите трансакции; и 

•  Идентификувањето и евидентирањето на 
спорните трансакции. 

 
34. Кога е релевантно за тврдењата во финанси-

ските извештаи, ревизорот ги разгледува кон-
тролите кои управуваат со интегрирањето на 
трансакциите на е-трговијата со интерните си-
стеми, како и контролите над промените на 
системите и конверзијата на податоците за 
автоматизирање на усогласувањето на проце-
сите. 
 

Ефектот на електронската евиденција врз ре-
визорските докази 
 
35. За трансакциите на е-трговијата може да не 

постои каква било хартиена евиденција, а 
електронската евиденција може да биде по-
лесно уништена или изменета отколку хартие-
ната евиденција без да се остават докази за 
ваквото уништување или измена. Ревизорот 
разгледува дали политиката за безбедност на 
информациите на ентитетот, како и безбед-
носните контроли како што се имплементира-
ни, се адекватни за да спречат неовластени 
промени на сметководствениот систем или 
евиденцијата, или пак на системите кои ги 
обезбедуваат податоците за сметководстве-
ниот систем. 

 
36. Ревизорот може да ги тестира автоматизира-

ните контроли, како што се проверките на ин-
тегритетот на записите, електронските печати 
за датум, дигиталните потписи и контролите 
на верзии кога го разгледува интегритетот на 
електронските докази. Во зависност од про-
ценката на ревизорот на овие контроли, реви-
зорот може да ја разгледа и потребата за из-
вршување на дополнителни постапки како што 
е конфирмирањето на деталите на трансакци-
ите или салдата на сметките со трети лица 
(посочување на МСР 505, Екстерни конфир-
мации). 
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Соопштението за меѓународна ревизорска практи-
ка (СМРП) 1014, Известување за усогласеноста 
со стандардите за финансиско известување од 
страна на ревизорите, треба да се чита во кон-
текст на Предговорот на Меѓународните стан-
дарди за контрола на квалитетот, ревизија, 
уверување и поврзани услуги, којшто ја определу-
ва примената и важењето на СМРП. 
Ова СМРП е издадено како дополнување на МСР 
700, Ревизорскиот извештај за финансиските 
извештаи1. Тоа не воспоставува какви било нови 
основни принципи или важни постапки. Неговата 
цел е да им помогне на ревизорите, како и на раз-
вивањето на добрата практика, по пат на обезбе-
дување на упатства за примената на МСР 700 во 
случаи кога финансиските извештаи се подготве-
ни со користење на Меѓународните стандарди за 
финансиско известување (МСФИ) или вклучуваат 
посочување на МСФИ. Степенот до кој кое било 
од упатствата опишани во ова СМРП може да би-
де соодветно во одреден случај бара користење 
на расудување на ревизорот од аспект на барања-
та на МСР 700 и околностите на ентитетот. 
ОМСРУ го одобри ова СМРП во март 2003 година 
за објавување на 1 јуни 2003 година. 
 
Вовед 
1. МСР 200, Цели и општи принципи кои управу-

ваат со ревизијата на финансиските изве-
штаи, наведува дека целта на ревизијата на 
финансиските извештаи е да му овозможи на 
ревизорот да изрази мислење за тоа дали фи-
нансиските извештаи се подготвени, од сите 
материјални аспекти, во согласност со иден-
тификуваната рамка за финансиско известу-
вање. МСР 700, Ревизорскиот извештај за 
финансиските извештаи2, воспоставува 
стандарди и обезбедува упатство за формата 
и содржината на ревизорскиот извештај. По-
конкретно, точката 17 од МСР 700 бара реви-
зорскиот извештај јасно да укаже на рамката 

                                                 
1 МСР 700, ‘‘Ревизорскиот извештај за финансиските изве-
штаи‘‘ ќе биде повлечен во декември 2006 година кога ќе 
стапи во сила МСР 700 (ревидиран) ‘‘Извештајот на неза-
висниот ревизор за потполн комплет на финансиски изве-
штаи со општа намена‘‘. 
2 Види фуснота 1. 

за финансиско известување која е користена 
за подготовување на финансиските извештаи. 
Целта на ова меѓународно соопштение за ре-
визорска практика (СМРП) е да обезбеди до-
полнително упатство кога ревизорот изразува 
мислење за финансиските извештаи за кои 
менаџментот тврди дека се подготвени: 
(а) Единствено во согласност со Меѓународ-

ните стандарди за финансиско известу-
вање (МСФИ); 

(б) Во согласност со МСФИ и националната 
рамка за финансиско известување; или 

(в) Во согласност со националната рамка за 
финансиско известување со обелодену-
вање на степенот на усогласеност со 
МСФИ. 

Упатството обезбедено во ова СМРП може да 
се применува, прилагодено доколку е потреб-
но, на известувањето за тоа дали финанси-
ските извештаи се подготвени во согласност 
со рамките за финансиско известување кои не 
се МСФИ (на пример, финансиските извештаи 
за кои менаџментот тврди дека се подготвени 
во согласност со две различни национални 
рамки за финансиско известување). Ова 
СМРП не воспоставува какви било други бара-
ња за ревизијата на финансиските извештаи, 
ниту пак воспоставува какви било изземања 
од барањата во МСР 700. 

 
Финансиски извештаи подготвени единствено 
во согласност со Меѓународните стандарди за 
финансиско известување 
2. Произлегоа примери на ентитети кои наведу-

ваат дека нивните финансиски извештаи се 
подготвени во согласност со МСФИ кога, 
всушност, тие не се усогласени со сите бара-
ња кои ги наметнуваат МСФИ. Точките од 13-
22 од Меѓународниот сметкововодствен стан-
дард (МСС) 1 (ревидиран во 1997), Презенти-
рање на финансиските извештаи, ги поста-
вуваат барањата кои треба да бидат исполне-
ти пред финансиските извештаи на ентитетот 
да се сметаат за подготвени во согласност со 
МСФИ. Поконкретно, точката 14 разјаснува 
дека финансиските извештаи не треба да би-
дат опишани како да се во согласност со 
МСФИ освен доколку тие не се усогласени со 
сите барања на МСФИ. Примери како што се 
следните описи на основата на којашто се 
подготвени финансиските извештаи илустри-
раат финансиски извештаи кои не се подго-
твени во согласност со МСФИ: 
•  Финансиските извештаи укажуваат на тоа 

дека се подготвени во согласност со 
МСФИ, но потоа продолжуваат да укажу-
ваат на извесни материјални отстапува-
ња. На пример, белешката која ги опишу-
ва користените сметководствени политики 
наведува дека финансиските извештаи се 
подготвени во согласност со МСФИ, со 
исклучок на тоа што не е обелоденета 
продажбата за географските сегменти. 

•  Финансиските извештаи идентификуваат 
конкретни барања на МСФИ кои ентитетот 
ги користи за подготвување на финанси-
ските извештаи, но тие не ги вклучуваат 
сите барања кои се применливи на енти-
тет кој е целосно усогласен со МСФИ. 

•  Финансиските извештаи укажуваат на де-
лумна усогласеност со МСФИ без да посо-
чат на конкретни отстапувања. На пример, 
белешката која ги опишува користените 
сметководствени политики наведува дека 
финансиските извештаи се „засновани на“ 
или „ги почитуваат значајните барања на“ 
или „се во согласност со сметководстве-
ните барања на“ МСФИ.  



3. Мислење без резерва може да биде изразено 
само кога ревизорот е во состојба да заклучи 
дека финансиските извештаи даваат вистинска 
и објективна слика (или се презентирани обје-
ктивно, од сите материјални аспекти) во сог-
ласност со идентификуваната рамка за финан-
сиско известување. Во сите други околности, 
од ревизорот се бара да се воздржи од давање 
мислење или да издаде мислење со резерва 
или неповолно мислење во зависност од при-
родата на околностите. Согласно со тоа, реви-
зорот не изразува мислење без резерва кое 
укажува дека финансиските извештаи се подго-
твени во согласност со МСФИ доколку финан-
сиските извештаи содржат какво било отстапу-
вање од МСФИ, а отстапувањето има матери-
јален ефект врз финансиските извештаи.3 Кога 
ревизорот известува за тоа дали финансиските 
извештаи се подготвени во согласност со 
МСФИ, а финансиските извештаи содржат ма-
теријално отстапување од МСФИ, ваквото от-
стапување резултира во несогласување со ме-
наџментот во врска со прифатливоста на из-
браните сметководствени политики, методата 
на нивната примена или адекватноста на обе-
лоденувањата во финансиските извештаи. Точ-
ките 36-40 на МСР 7004 обезбедуваат упатство 
за одлучување за тоа дали е потребно мисле-
ње со резерва или неповолно мислење и за ин-
формациите кои треба да бидат вклучени во 
ревизорскиот извештај. 

4. Ако ревизорскиот извештај содржи резервиран 
или ограничувачки јазик кога ја опишува рамка-
та за финансиско известување, тогаш не го ис-
полнува барањето на точката 17 од МСР 700 
ревизорскиот извештај јасно да укаже на рам-
ката за финансиско известување којашто е ко-
ристена за подготвување на финансиските из-
вештаи. На пример, пасус со мислење кој ука-
жува дека „финансиските извештаи даваат ви-
стинска и објективна слика и се суштински усог-
ласени со Меѓународните стандарди за финан-
сиско известување“, не ги исполнува барањата 
на МСР 700. 

 
Финансиски извештаи подготвени во соглас-
ност со Меѓународните стандарди за финанси-
ско известување и националната рамка за фи-
нансиско известување 
5. Белешката која ги опишува користените сметко-

водствени политики може да наведе дека фи-
нансиските извештаи се подготвени во соглас-
ност и со МСФИ и со националната рамка за 
финансиско известување. За да финансиските 
извештаи бидат подготвени во согласност со по-
веќе од една рамка за финансиско известување, 
тие мора да бидат усогласени со секоја од ука-
жаните рамки поединечно. Група на финансиски 
извештаи која е подготвена во согласност со ед-
на рамка за финансиско известување и која со-
држи белешка или дополнителен извештај кој ги 

                                                 
3 Точката 17 од Меѓународниот сметководствен стандард 
(МСС) 1, ‘‘Презентирање на финансиските извештаи‘‘ наве-
дува дека во екстремно ретки околности кога менаџментот 
ќе заклучи дека усогласеноста со барање во Стандард или 
Толкување ќе наведува на погрешни заклучоци при што ќе 
доведе до конфликт со целта на финансиските извештаи 
којашто е поставена во Рамката, ентитетот ќе отстапи од 
тоа барање на начин којшто е поставен во точката 18 до-
колку релевантната регулативна рамка бара, или поинаку 
не забранува, такво отстапување. Отстапувањето од бара-
њата на определен Меѓународен стандард за финансиско 
известување (МСФИ) направено согласно одредбите во 
точката 17 од МСС 1 не сочинува отстапување од МСФИ за 
оваа цел. 
4 Види фуснота 1. 

усогласува резултатите со оние кои би биле 
прикажани според друга рамка за финансиско 
известување не е подготвена во согласност со 
таа друга рамка. Ова е поради тоа што финан-
сиските извештаи не ги вклучуваат сите инфор-
мации на начинот кој го бара таа друга рамка. 
Финансиските извештаи мора да бидат усогла-
сени и со двете рамки за финансиско известува-
ње истовремено и без каква била потреба од 
усогласување на извештаите доколку тие треба 
да се сметаат како да се подготвени во соглас-
ност и со двете. Во практиката, истовремената 
усогласеност и со МСФИ и со националната 
рамка за финансиско известување е неверојат-
на, освен ако земјата ги има усвоено МСФИ како 
своја национална рамка за финансиско известу-
вање или ги има елиминирано сите бариери за 
усогласеност со МСФИ. 

6. Корисно е ревизорот да дискутира за финанси-
ските извештаи кои наведуваат дека се подго-
твени во согласност со МСФИ и националната 
рамка за финансиско известување со менаџмен-
тот и оние кои се одговорни за управувањето. 
Целта на дискусијата е да се советува менаџ-
ментот и оние кои се одговорни за управување-
то за можноста од мислење со резерва или не-
поволно мислење за усогласеноста со едната 
или и двете рамки за финансиско известување, 
со оглед на тоа дека способноста за истовреме-
на целосна усогласеност со МСФИ и национал-
ната рамка за финансиско известување е неве-
ројатна. Во овие ситуации, ревизорот го охра-
брува менаџментот да ги подготви финансиски-
те извештаи во согласност со само една рамка 
за финансиско известување, земајќи ги предвид 
барањата на релевантните закони и прописи. 
Извештајот на ревизорот потоа се формулира 
во смисла на тоа дали финансиските извештаи 
се подготвени во согласност со таа рамка за фи-
нансиско известување. 

7. Доколку менаџментот инсистира да биде укажа-
но дека финансиските извештаи се подготвени и 
во согласност со МСФИ и со националната рам-
ка за финансиско известување, тогаш ревизор-
скиот извештај ги посочува и двете рамки. Меѓу-
тоа, ревизорот ја разгледува секоја рамка за фи-
нансиско известување одделно. Ако дадено пра-
шање резултира во неусогласеност со една од 
рамките, но не предизвикува неусогласеност со 
другата рамка, тогаш ревизорот ќе изрази мис-
лење без резерва за усогласеноста со таа рам-
ка и мислење со резерва или неповолно мисле-
ње за усогласеноста со едната рамка. Ако реви-
зорот има мислење дека неусогласеноста со ед-
ната од рамките за финансиско известување 
предизвикува финансиските извештаи да не би-
дат усогласени со другата рамка за финансиско 
известување, тогаш ревизорот ќе издаде мисле-
ње со резерва или неповолно мислење за усог-
ласеноста и со двете рамки. Илустрација за ре-
визорски извештај каде што ревизорот има мис-
лење дека финансиските извештаи се усогласе-
ни, од сите материјални аспекти, со национал-
ната рамка за финансиско известување, но рас-
удува дека мислење со резерва е соодветно за 
усогласеноста со МСФИ изгледа вака: 

“Белешката Х кон финансиските изве-
штаи укажува дека финансиските изве-
штаи се подготвени во согласност со [ре-
левантната национална рамка за финан-
сиско известување] и Меѓународните 
стандарди за финансиско известување. 
Како што е дискутирано во белешката Y 
кон финансиските извештаи, претприја-
тието има вложувања во недвижности во 
износ од X денари кои се евидентирани 
според набавната вредност намалена за 
акумулираната амортизација. Ова сме-
тководство го бара [релевантната нацио-



нална рамка за финансиско известува-
ње] и е дозволено со Меѓународните 
стандарди за финансиско известување. 
Објективната вредност на овие вложува-
ња во недвижности во износ од X денари 
не е обелоденета. Ваквото обелоденува-
ње не го бара [релевантната национална 
рамка за финансиско известување], но го 
бараат Меѓународните стандарди за фи-
нансиско известување. 
Според нашето мислење, финансиските 
извештаи даваат вистинска и објективна 
слика на (или ,,ја презентираат објектив-
но, од сите материјални аспекти‘‘) фи-
нансиската состојба на претпријатието 
заклучно со 31 декември 20Х1 година, 
како и резултатите од неговото работење 
и неговите парични текови за годината 
којашто завршува тогаш во согласност со 
[назив на националната рамка за финан-
сиско известување со посочување на 
земјата на потекло] (и се усогласени со 
[посочување на релевантниот пропис 
или закон]) и, со исклучок на ефектот на 
прашањето посочено во претходниот па-
сус врз финансиските извештаи,  финан-
сиските извештаи даваат вистинска и об-
јективна слика на (или ,,ја презентираат 
објективно, од сите материјални аспе-
кти‘‘) финансиската состојба на претпри-
јатието заклучно со 31 декември 20Х1 го-
дина, како и резултатите од неговото ра-
ботење и неговите парични текови за го-
дината којашто завршува тогаш во сог-
ласност со Меѓународните стандарди за 
финансиско известување.“  
 

Финансиски извештаи подготвени во соглас-
ност со националната рамка за финансиско из-
вестување со обелоденување на степенот на 
усогласеност со Меѓународните стандарди за 
финансиско известување 
8. Ентитетите кои ги подготвуваат своите финанси-

ски извештаи во согласност со националната 
рамка за финансиско известување може да го 
обелоденат дополнително, во белешките кон 
тие финансиски извештаи, степенот до кој тие 
се усогласени со МСФИ. Менаџментот може, на 
пример, да ги смета ваквите дополнителни обе-
лоденувања за пожелни кога од ентитетот се 
бара да биде усогласен со МСФИ на даден иден 
датум, а менаџментот сака да им укаже на чита-
телите на финансиските извештаи на напреду-
вањето кон таа усогласеност. Во овие околно-
сти, ревизорот разгледува дали тврдењата на-
правени во белешките кон финансиските изве-
штаи во однос на степенот на ваквата усогласе-
ност се точни и не наведуваат на погрешни зак-
лучоци. Ревизорот потоа го разгледува ефектот 
на тоа обелоденување врз ревизорскиот изве-
штај. 

9. Белешката кон финансиските извештаи која со-
држи обелоденување за усогласеноста со 
МСФИ не се третира поразлично од која било 
друга белешка кон финансиските извештаи. Си-
те вакви белешки содржат тврдења на менаџ-
ментот и ревизорот треба да прибави достатни 
соодветни ревизорски докази за да ги поткрепи 
тврдењата. Ако белешката содржи посочување 
на усогласеност со МСФИ, ревизорот разгледу-
ва дали белешката е соодветна. Во некои слу-
чаи, ревизорот може да заклучи дека белешката 
содржи информации кои наведуваат на погреш-
ни заклучоци така што финансиските извештаи 
не се усогласени со националната рамка за фи-
нансиско известување. Ова веројатно ќе биде 
случај во околности каде што посочувањето на 
усогласеноста со МСФИ ги наведува читателите 
на финансиските извештаи на погрешни заклу-

чоци бидејќи содржи материјално неточни ин-
формации или непотполни информации кои се 
материјални за и распространети во финанси-
ските извештаи (на пример, недостатокот на 
усогласеност со конкретен МСФИ кој е материја-
лен за и распространет во финансиските изве-
штаи може да резултира во тоа обелоденување-
то да наведува на погрешни заклучоци, освен 
доколку постои адекватно обелоденување, вклу-
чувајќи и квантификација на ефектите врз фи-
нансиските извештаи). 

10. Ако финансиските извештаи не се усогласени 
со националната рамка за финансиско изве-
стување поради тоа што обелоденувањата за 
усогласеноста со МСФИ наведуваат на по-
грешни заклучоци, тогаш ревизорскиот изве-
штај ќе изрази мислење со резерва или непо-
волно мислење. Илустрацијата за мислење со 
резерва кое може да биде дадено во вакви 
околности изгледа вака: 

“Белешката Х кон финансиските извештаи 
укажува дека финансиските извештаи се 
подготвени во согласност со [релевантната 
национална рамка за финансиско известу-
вање] и се во согласност со Меѓународни-
те стандарди за финансиско известување 
(МСФИ) со исклучок на тоа што не се во 
согласност со МСС 39, Финансиски ин-
струменти: признавање и мерење. Бидеј-
ќи ефектот на неусогласеноста со МСС 39 
врз финансиските извештаи на претприја-
тието е материјален и распространет, по-
сочувањето на усогласеноста со МСФИ се 
смета за такво што наведува на погрешни 
заклучоци. 
Според нашето мислење, со исклучок на 
вклучувањето на посочувањето на усогла-
сеноста со МСФИ, финансиските извештаи 
даваат вистинска и објективна слика на 
(или ,,ја презентираат објективно, од сите 
материјални аспекти‘‘) финансиската со-
стојба на претпријатието заклучно со 31 
декември 20Х1 година, како и резултатите 
од неговото работење и неговите парични 
текови за годината којашто завршува то-
гаш во согласност со  [назив на национал-
ната рамка за финансиско известување со 
посочување на земјата на потекло] (и се 
усогласени со [посочување на релевантни-
от пропис или закон]).“ 

11. Белешката кон финансиските извештаи која со-
држи обелоденување за усогласеноста со МСФИ 
може да не содржи информации кои наведуваат 
на погрешни заклучоци така што финансиските 
извештаи не се усогласени со националната рам-
ка за финансиско известување. Доколку ревизо-
рот е на мислење дека посочувањето на усогла-
сеноста со МСФИ не наведува на погрешни зак-
лучоци, тогаш ревизорот може да изрази мисле-
ње без резерва за усогласеноста со национална-
та рамка за финансиско известување. Во извесни 
околности, ревизорот може да одлучи да го моди-
фицира ревизорскиот извештај по пат на додава-
ње на пасус за нагласување на прашање за да ја 
истакне белешката која посочува на усогласено-
ста со МСФИ.5 Користењето на пасусот за нагла-
сување на прашање не е замена за издавање на 
мислење со резерва или неповолно мислење за 
усогласеноста со националната рамка за финан-
сиско известување кога обелоденувањата за 
усогласеноста со МСФИ наведуваат на погрешни 
заклучоци така што финансиските извештаи не 
се усогласени со националната рамка за финан-
сиско известување. 

                                                 
5 Точките од 30 до 35 од МСР 700 обезбедуваат дополни-
телно упатство за користењето на пасус за нагласување на 
прашање. Исто така види фуснота 1. 
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Меѓународниот стандард за ангажмани за провер-
ка (МСАП) 2400, Ангажмани за проверка на фи-
нансиски извештаи, треба да се чита во контекст 
на Предговорот на Меѓународните стандарди за 
контрола на квалитетот, ревизија, уверување и 
поврзани услуги, којшто ја определува примената 
и важењето на МСАП.  
 
Вовед 
 
1. Целта на овој Меѓународен стандард за ан-

гажман за проверка (МСАП) е да воспостави 
стандарди и обезбеди упатство за професио-
налните одговорности на ревизорот1 кога е 
преземен ангажман за проверка на финанси-
ските извештаи, како и за формата и содржи-
ната на извештајот кој ревизорот го издава во 
врска со ваквата проверка. 

 
2. Овој МСАП е насочен кон проверката на фи-

нансиските извештаи. Сепак, тој треба да се 
применува до степенот до кој е изводливо за 
ангажманите за проверка на финансиските 
или други информации. Упатството во Меѓуна-
родните стандарди за ревизија (МСР) може да 
му биде корисно на ревизорот во примената 
на овој МСАП. 

                                                 
1  Поимот ревизор се користи во рамките на соопштенијата 
на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверу-
вање кога се опишува ревизијата, проверката, уверувањето 
и поврзаните услуги кои може да се извршуваат. Ваквото 
повикување не е наменето да укаже дека лицето коешто из-
вршува проверка, уверување или поврзани услуги мора да 
биде и ревизорот на финансиските извештаи на ентитетот.  

Цел на ангажман за проверка 
 
3. Целта на проверката на финансиските из-

вештаи е да му овозможи на ревизорот да 
искаже дали, врз основа на постапките кои 
не го обезбедуваат целиот доказ кој би бил 
баран во ревизија, ревизорот забележал 
што било што причинува ревизорот да ве-
рува дека финансиските извештаи не се 
подготвени, од сите материјални аспекти, 
во согласност со идентификуваната рамка 
за финансиско известување (негативно 
уверување). 

 
Општи принципи на ангажман за проверка  
 
4. Ревизорот треба да го почитува Кодекс за 

етика на професионалните сметководи-
тели издаден од страна на Меѓународната 
федерација на сметководители. Етичките 
принципи кои раководат со професионалните 
одговорности на ревизорот се: 
(а) Независност; 
(б) Интегритет; 
(в) Објективност; 
(г) Професионална компетентност и должно 

внимание; 
(д) Доверливост; 
(ѓ)   Професионално однесување; и 
(е) Технички стандарди. 

 
5. Ревизорот треба да ја извршува проверка-

та во согласност со овој МСАП. 
 
6. Ревизорот треба да ја планира и изврши 

проверката со став на професионален 
скептицизам признавајќи дека може да по-
стојат околности кои предизвикуваат фи-
нансиските извештаи да бидат материјално 
погрешно прикажани. 

 
7. За целите на изразување на негативно уве-

рување во извештајот од проверката, реви-
зорот треба да прибави достатни соодвет-
ни ревизорски докази, примарно преку рас-
прашување и аналитички постапки, за да 
биде во состојба да извлече заклучоци. 

 
Делокруг на проверката 
 
8. Терминот ,,делокруг на проверката” се одне-

сува на постапките за проверка кои се смета-
ат за неопходни во околностите за да се по-
стигне целта на проверката. Постапките кои 
се потребни за да се спроведе проверка на 
финансиските извештаи треба да бидат 
определени од страна на ревизорот имајќи 
ги предвид барањата на овој МСАП, на ре-
левантните професионални тела, законо-
давството, регулативата и, каде е соодвет-
но, условите на ангажманот за проверка и 
барањата за известување. 

 
Умерено уверување 
 
9. Ангажманот за проверка обезбедува умерено 

ниво на уверување дека информациите кои се 
предмет на проверка се ослободени од мате-
ријални погрешни прикажувања, а ова се 
изразува во форма на негативно уверување. 



Услови на ангажманот 
 
10. Ревизорот и клиентот треба да се догово-

рат за условите на ангажманот. Договорени-
те услови се евидентираат во писмо за ангаж-
манот или во друга погодна форма како на 
пример договор. 

 
11. Писмото за ангажманот помага во планирање-

то на работата за проверката. Во интерес е и 
на ревизорот и на клиентот ревизорот да ис-
прати писмо за ангажман во кое се документи-
рани клучните услови на назначувањето. Пис-
мото за ангажманот го потврдува прифаќање-
то на назначувањето од страна на ревизорот 
и помага да се одбегнат недоразбирања во 
врска со прашања како што се целите и дело-
кругот на ангажманот, степенот на одговорно-
стите на ревизорот и формата на извештаите 
кои треба да бидат издадени. 

12. Прашања кои би биле вклучени во писмото за 
ангажманот ги вклучуваат следните: 
•  Целта на услугата која се извршува. 
•  Одговорноста на менаџментот за финан-

сиските извештаи. 
•  Делокругот на проверката, вклучувајќи и 

посочување на овој МСАП (или релевант-
ните национални стандарди или практи-
ка). 

•  Неограничен пристап до која било евиден-
ција, документација и други информации 
кои се потребни во врска со проверката. 

•  Примерок од извештајот кој се очекува да 
биде даден. 

•  Фактот дека од ангажманот не може да се 
очекува обелоденување на грешки, неза-
конски дејствија или други неправилности, 
на пример, измама или проневери кои мо-
же да постојат. 

•  Изјава дека не се врши ревизија и дека 
нема да се изрази ревизорско мислење. 
За да се нагласи ова и да се одбегне за-
буна, ревизорот може исто така да раз-
мисли да потенцира дека ангажманот за 
проверка нема да задоволи какви било за-
конски барања или барања од трети 
странки за ревизија. 

Пример на писмо за ангажман за проверка на 
финансиски извештаи се наоѓа во Додаток 1 
на овој МСАП. 

 
Планирање 
 
13. Ревизорот треба да ја планира работата та-

ка што ќе биде извршен ефективен ангаж-
ман. 

 
14. Кога ја планира проверката на финансиски-

те извештаи, ревизорот треба да стекне 
или да го ажурира познавањето на делов-
ното работење, вклучувајќи го и разгледу-
вањето на организацијата на ентитетот, 
сметководствените системи, оперативните 
карактеристики и природата на неговите 
средства, обврски, приходи и расходи. 

 
15. Ревизорот треба да поседува разбирање за 

такви прашања и за други прашања кои се ре-
левантни за финансиските извештаи, како на 
пример познавањето на методите на произ-
водство и дистрибуција, производствените ли-
нии, оперативните локации и поврзаните 
странки на ентитетот. На ревизорот му е по-
требно ова разбирање за да биде во состојба 

да ги направи релевантните распрашувања и 
да обликува соодветни постапки, како и да ги 
процени одговорите и другите добиени ин-
формации. 

 
Работа извршена од други 
 
16. Кога ја користи работата извршена од стра-

на на друг ревизор или експерт, ревизорот 
треба да биде задоволен дека таквата ра-
бота е адекватна за целите на проверката. 

 
Документација 
 
17. Ревизорот треба да ги документира праша-

њата кои се важни при обезбедувањето на 
докази со кои се поткрепува извештајот за 
проверката, како и докази дека проверката  
била спроведена во согласност со овој 
МСАП. 

 
Постапки и докази 
 
18. Ревизорот треба да применува расудување 

при определувањето на конкретната при-
рода, временскиот распоред и обемот на 
постапките за проверка. Ревизорот ќе биде 
воден од прашања како што се следните: 
•  Кое било познавање стекнато по пат на 

спроведување на ревизии или проверки 
на финансиските извештаи за претходни-
те периоди. 

•  Познавањето на ревизорот на деловното 
работење, вклучувајќи го и познавањето 
на сметководствените принципи и практи-
ки на дејноста во која работи ентитетот. 

•  Сметководствените системи на ентитетот. 
•  Степенот до кој одредена ставка е под 

влијание на расудувањето на менаџмен-
тот. 

•  Материјалноста на трансакциите и салда-
та на сметки. 

 
19. Ревизорот треба да ги користи истите разг-

ледувања за материјалноста како оние кои 
би се користеле за давање на ревизорско 
мислење за финансиските извештаи. Иако 
во проверката постои поголем ризик дека по-
грешните прикажувања нема да бидат открие-
ни во однос на ревизијата, сепак расудување-
то за тоа што е материјално се прави со посо-
чување на информациите за кои ревизорот из-
вестува и потребите на оние кои се потпираат 
на тие информации, а не на нивото на уверу-
вање кое се дава. 

 
20. Постапките за проверка на финансиските из-

вештаи вообичаено го вклучуваат следното: 
•  Стекнување на разбирање за деловното 

работење на ентитетот и дејноста во која 
работи. 

•  Распрашувања во врска со сметководс-
твените принципи и практики на ентите-
тот. 

•  Распрашувања во врска со постапките на 
ентитетот за евидентирање, класифици-
рање и резимирање на трансакции, акуму-
лирање на информации за обелоденува-
ње во финансиските извештаи и подготву-
вање на финансиски извештаи. 

•  Распрашувања во врска со сите матери-
јални тврдења во финансиските изве-
штаи. 



•  Аналитички постапки обликувани за иден-
тификување на односи и поединечни ста-
вки кои изгледаат невообичаени. Ваквите 
постапки ќе вклучат: 
•  Споредба на финансиските извештаи 

со извештаите за претходните перио-
ди. 

•  Споредба на финансиските извештаи 
со предвидените резултати и финан-
сиска состојба. 

•  Проучување на односите помеѓу еле-
ментите на финансиските извештаи за 
кои би се очекувало да одговараат на 
предвидлив модел заснован на искус-
твото на ентитетот или нормите во 
дејноста. 

Кога ги применува овие постапки, ревизо-
рот ќе ги разгледа видовите на прашања 
кои барале сметководствени корекции во 
претходните периоди. 

•  Распрашувања во врска со дејствијата 
преземени на состаноците на акционери-
те, одборот на директори, под-одборите 
на одборот на директори и други состано-
ци кои може да влијаат врз финансиските 
извештаи. 

•  Читање на финансиските извештаи за да 
разгледа, врз основа на информациите 
кои ги забележал ревизорот, дали финан-
сиските извештаи одговараат на укажана-
та сметководствена основа. 

•  Добивање на извештаи од други ревизо-
ри, доколку воопшто постојат и доколку се 
смета за потребно, кои биле ангажирани 
за ревизија или проверка на финансиски-
те извештаи на компоненти на ентитетот. 

•  Распрашувања на лица кои имаат одго-
ворност за финансиски и сметководствени 
прашања во врска со, на пример: 
•  Дали сите трансакции биле евиденти-

рани. 
•  Дали финансиските извештаи се под-

готвени во согласност со укажаната 
сметководствена основа. 

•  Промени во деловните активности и 
сметководствените принципи и пра-
ктики на ентитетот. 

•  Работи за кои произлегле прашања во 
текот на примената на горенаведени-
те постапки. 

•  Добивање на пишани изјави од менаџ-
ментот кога тоа се смета за соодвет-
но. 

Додаток 2 на овој МСАП обезбедува илустра-
тивна листа на постапки кои често се кори-
стат. Листата не е конечна, ниту пак постои 
намера сите предложени постапки да се при-
менуваат во секој ангажман за проверка. 

 
21. Ревизорот треба да се распраша за наста-

ни по датумот на финансиските извештаи 
кои може да бараат корекција или обелоде-
нување во финансиските извештаи. Реви-
зорот нема никаква одговорност да извршува 
постапки за идентификување на настани кои 
се случуваат по датумот на извештајот за про-
верката. 

 
22. Доколку ревизорот има причина да верува 

дека информациите кои се предмет на про-
верката може да бидат материјално по-
грешно прикажани, ревизорот треба да 
спроведе дополнителни или пообемни по-

стапки коишто се потребни за да биде во 
состојба да изрази негативно уверување 
или да потврди дека е потребен модифи-
циран извештај. 

 
Заклучоци и известување 
 
23. Извештајот за проверката треба да содржи 

јасно пишано изразување на негативно 
уверување. Ревизорот треба да ги провери 
и процени заклучоците извлечени од доби-
ените докази како основа за изразување на 
негативно уверување. 

 
24. Врз основа на извршената работа, ревизо-

рот треба да процени дали кои било ин-
формации добиени во текот на проверката 
укажуваат дека финансиските извештаи не 
даваат вистинска и објективна слика (или 
не се презентирани објективно, од сите ма-
теријални аспекти) во согласност со иден-
тификуваната рамка за финансиско изве-
стување. 

 
25. Извештајот за проверката на финансиските 

извештаи го опишува делокругот на ангажма-
нот за да му овозможи на читателот да ја раз-
бере природата на извршената работа и да 
разјасни дека не била извршена ревизија и, 
според тоа, дека не се изразува ревизорско 
мислење. 

 
26. Извештајот за проверката на финансиските 

извештаи треба да ги содржи следните ос-
новни елементи, вообичаено според след-
ниот редослед: 
(а) Наслов;2 
(б) Примател; 
(в) Почетен или воведен пасус кој вклучу-

ва: 
(i) Идентификување на финансиските 

извештаи на кои била извршена 
проверката; и 

(ii) Изјава за одговорноста на менаџ-
ментот на ентитетот и одговорно-
ста на ревизорот; 

(г) Пасус за делокругот, кој ја опишува 
природата на проверката, вклучувајќи 
и: 
(i) Посочување на овој МСАП примен-

лив на анагажманите за проверка, 
или пак на релевантните национал-
ни стандарди или практики; 

(ii) Изјава дека проверката е ограниче-
на примарно на распрашувања и 
аналитички постапки; и 

(iii) Изјава дека не била извршена реви-
зија, дека преземените постапки 
обезбедуваат помало уверување 
отколку ревизијата и дека не се 
изразува ревизорско мислење; 

(д) Изјава за негативно уверување; 
(ѓ)   Датум на извештајот; 
(е) Адреса на ревизорот; и 
(ж) Потпис на ревизорот. 

                                                 
2 Може да биде соодветно да се користи терминот ,,Незави-
сен” во насловот за да се направи разлика помеѓу ревизор-
скиот извештај и извештаите кои може да бидат издадени 
од страна на други лица, како што се службените лица на 
ентитетот, или пак од извештаите на други ревизори кои-
што можеби не мора да ги почитуваат истите етички бара-
ња како и независниот ревизор. 



Додатоците 3 и 4 кон овој МСАП содржат илу-
страции на извештаи за проверка. 

 
27. Извештајот за проверката треба да: 

(а) Наведе дека врз основа на проверката 
ревизорот не забележал ништо што 
предизвикува ревизорот да верува де-
ка финансиските извештаи не даваат 
вистинска и објективна слика (или не 
се презентирани објективно, од сите 
материјални аспекти) во согласност со 
идентификуваната рамка за финанси-
ско известување (негативно уверува-
ње); или 

(б) Доколку ревизорот забележал праша-
ња, тогаш треба да ги опише оние пра-
шања кои ја оштетуваат вистинската и 
објективната слика (или објективната 
презентација, од сите материјални ас-
пекти) во согласност со идентификува-
ната рамка за финансиско известува-
ње, вклучувајќи и, освен ако е неизвод-
ливо, квантификација на можниот 
ефект(и) врз финансиските извештаи, 
како и или: 
(i) Изразување на резерва на обезбе-

деното негативно уверување; или 
(ii) Кога ефектот на прашањето е толку 

материјален и распространет за 
финансиските извештаи што реви-
зорот заклучува дека резерва не е 
адекватна за да ја обелодени при-
родата на финансиските извештаи 
кои наведуваат на погрешни заклу-
чоци или се некомплетни, тогаш 
треба да даде неповолна изјава де-
ка финансиските извештаи не дава-
ат вистинска и објективна слика 
(или не се презентирани објектив-
но, од сите материјални аспекти) во 
согласност со идентификуваната 
рамка за финансиско известување; 
или 

(в) Доколку има материјално ограничува-
ње на делокругот, тогаш треба да го 
опише ограничувањето и или: 
(i) Да изрази резерва на обезбеденото 

негативно уверување во врска со 
можните корекции на финансиските 
извештаи кои би можеле да бидат 
утврдени како потребни доколку 
ограничувањето не постоело; или 

(ii) Кога можниот ефект на ограничува-
њето е толку значаен и распростра-
нет што ревизорот заклучува дека 
не може да се даде никакво ниво на 
уверување, да не даде никакво уве-
рување. 

 
28. Ревизорот треба да го датира извештајот 

за проверката заклучно со датумот на за-
вршувањето на проверката, што вклучува 
извршување на постапки во врска со на-
станите кои се случуваат до датумот на из-
вештајот. Сепак, бидејќи одговорноста на 
ревизорот е да извести за финансиските 
извештаи како што се подготвени и презен-
тирани од страна на менаџментот, ревизо-
рот не треба да го датира извештајот пора-
но од датумот на кој финансиските изве-
штаи биле одобрени од страна на менаџ-
ментот. 

Додаток 1 
 
Пример на писмо за ангажман за проверка на 
финансиски извештаи 
 
Писмото што следува треба да се користи како 
упатство заедно со разгледувањето опишано во 
точка 10 на овој МСАП и треба да се измени сог-
ласно поединечните барања и околности. 
 
До Одборот на директори (или соодветен прет-
ставник на повисокиот менаџмент): 
 
Ова писмо е да го потврди нашето разбирање за 
условите и целите на нашиот ангажман и приро-
дата и ограничувањата на услугите кои ќе ги обез-
бедиме. 
 
Ние ќе ги извршиме следните услуги: 
 
Ќе го провериме билансот на состојба на претпри-
јатието АБВ заклучно со 31 декември 19XX годи-
на, како и поврзаниот биланс на успех и извештај 
за парични текови за годината која завршува то-
гаш, во согласност со Меѓународниот стандард за 
ангажмани за проверка  (МСАП) 2400 (или посочу-
вање на релевантните национални стандарди или 
практики кои се применливи за проверките). Ние 
нема да извршиме ревизија на овие финансиски 
извештаи и, според тоа, нема да изразиме реви-
зорско мислење за нив. Според тоа, ние очекува-
ме да известиме за финансиските извештаи на 
следниот начин: 
 
(види Додаток 3 на овој МСАП) 
 
Одговорноста за финансиските извештаи, вклучу-
вајќи ги и адекватните обелоденувања, е на ме-
наџментот на претпријатието. Ова го вклучува 
одржувањето на адекватна сметководствена еви-
денција и интерни контроли и изборот и примена-
та на сметководствените политики. (Како дел од 
нашиот процес на проверка, ние ќе бараме пиша-
ни изјави од менаџментот за тврдењата кои се на-
правени во врска со проверката3). 
 
Ова писмо ќе биде во сила и во наредните години 
освен ако не се прекине, измени и дополни, или 
пак замени (доколку е применливо). 
 
Од нашиот ангажман не може да се очекува да 
обелодени дали постои измама или грешки, или 
пак незаконски дејствија. Сепак, ќе ве информира-
ме за какви било материјални прашања кои ќе ги 
забележиме. 
 
Ве молиме да ја потпишете и вратите приложена-
та копија од ова писмо за да ни укажете дека е во 
согласност со вашето разбирање на ангажманите 
за нашата проверка на финансиските извештаи. 
 

XYZ 
 
Подврдено во името на претпријатието АБВ од 
страна на 
 
(потпишано) 
......................... 
Име и функција 
Датум 

 
                                                 
3 Оваа реченица треба да се користи по наоѓање на ревизо-
рот. 



Додаток 2 
 
Илустративни детални постапки кои може да 
бидат извршени во ангажман за проверка на 
финансиски извештаи 
 
1. Распрашувањето и аналитичките постапки кои 

се спроведуваат во проверката на финанси-
ските извештаи се определуваат со ревизор-
ско расудување. Постапките наведени подолу 
се дадени само за илустративни цели. Не по-
стои намера сите предложени постапки да се 
применуваат во секој ангажман за проверка. 
Овој додаток не е наменет да служи како про-
грама или контролна листа при спроведува-
њето на проверката. 
 

Општо 
 
2. Дискутирајте за условите и делокругот на ан-

гажманот со клиентот и тимот на ангажманот. 
3. Подгответе писмо за ангажманот изложувајќи 

ги условите и делокругот на ангажманот. 
4. Стекнете разбирање за деловните активности 

на ентитетот и системот за евидентирање на 
финансиските информации и подготвување на 
финансиските извештаи. 

5. Распрашајте се за тоа дали финансиските ин-
формации се евидентираат: 
(а) Комплетно; 
(б) Веднаш; и 
(в) По потребното овластување. 

6. Добијте бруто биланс и утврдете дали тој се 
согласува со главната книга и финансиските 
извештаи. 

7. Разгледајте ги резултатите од претходните 
ревизии и ангажмани за проверка, вклучувајќи 
ги и потребните сметководствени корекции. 

8. Распрашајте се дали имало какви било значај-
ни промени во ентитетот од претходната годи-
на (на пример, промени во сопственоста или 
промени во структурата на капиталот). 

9. Распрашајте се за сметководствените полити-
ки и разгледајте дали тие: 
(а) Се усогласени со локалните или меѓуна-

родни стандарди; 
(б) Се применуваат соодветно; и 
(в) Се применуваат конзистентно и, доколку 

не, разгледајте дали било направено обе-
лоденување на промените во сметководс-
твените политики. 

10. Прочитајте ги записниците од состаноците на 
акционерите, одборот на директори и други 
соодветни под-одбори за да идентификувате 
прашања кои може да бидат важни за провер-
ката. 

11. Распрашајте се за тоа дали дејствијата презе-
мени на состаноците на акционерите, одборот 
на директори или слични состаноци кои влија-
ат врз финансиските извештаи биле соодвет-
но одразени во истите. 

12. Распрашајте се за постоењето на трансакции 
со поврзани странки, како таквите трансакции 
биле евидентирани и дали поврзаните стран-
ки биле соодветно обелоденети. 

13. Распрашајте се за неизвесните настани и об-
врзувањата. 

14. Распрашајте се за плановите за отуѓување на 
главни средства или деловни сегменти. 

15. Добијте ги финансиските извештаи и дискути-
рајте за истите со менаџментот. 

16. Разгледајте ја адекватноста на обелоденува-
њето во финансиските извештаи и нивната 

погодност во однос на класифицирањето и 
презентирањето. 

17. Споредете ги резултатите прикажани во фи-
нансиските извештаи за тековниот период со 
оние прикажани во финансиските извештаи за 
споредливите претходни периоди и, доколку 
се достапни, со плановите и прогнозите. 

18. Добијте објаснувања од менаџментот за какви 
било невообичаени флуктуации или неконзи-
стентности во финансиските извештаи. 

19. Разгледајте го ефектот на кои било некореги-
рани грешки – поединечно и збирно. Инфор-
мирајте го менаџментот за грешките и утврде-
те како некорегираните грешки ќе влијаат врз 
извештајот за проверката. 

20. Разгледајте го добивањето на писмо со изјави 
од менаџментот. 

 
Пари 
 
21. Добијте ги банкарските усогласувања. Распра-

шајте го персоналот на клиентот за какви било 
стари или невообичаени ставки за усогласува-
ње. 

22. Распрашајте се за трансферите помеѓу парич-
ните сметки за периодот пред и по датумот на 
проверката. 

23. Распрашајте се дали има какви било ограни-
чувања на паричните сметки. 
 

Побарувања од купувачите 
 
24. Распрашајте се за сметководствените полити-

ки за почетното евидентирање на побарува-
њата од купувачите и утврдете дали на вакви-
те трансакции се направени какви било испра-
вки. 

25. Добијте преглед на побарувањата од купува-
чите и утврдете дали збирот се согласува со 
бруто билансот. 

26. Добијте и разгледајте ги објаснувањата за 
значајните варирања на салдата на сметките 
во однос на претходните периоди или на оние 
кои биле предвидени. 

27. Добијте анализа на побарувањата од купува-
чите според староста. Распрашајте се за при-
чината за невообичаено големи сметки, сал-
дата побарува на сметките или какви било 
други невообичаени салда и распрашајте се 
за наплативоста на побарувањата од купува-
чите. 

28. Дискутирајте со менаџментот за класификаци-
јата на побарувањата од купувачите, вклучу-
вајќи ги и нетековните салда, нето салдата по-
барува и износите кои се побаруваат од акци-
онерите, директорите и другите поврзани 
странки во финансиските извештаи. 

29. Распрашајте се за методата за идентификува-
ње на сметки со ,,спора наплата” и определу-
вање на исправките за сомнителните сметки и 
разгледајте ја нејзината разумност. 

30. Распрашајте се дали побарувањата од купу-
вачите биле заложувани, пренесени или ди-
сконтирани. 

31. Распрашајте се за постапки кои се применува-
ат за да се осигура дека се постигнува прави-
лен временски пресек на трансакциите за про-
дажба и вратените продадени производи. 

32. Распрашајте се дали сметките претставуваат 
производи испорачани на консигнација и, до-
колку е така, дали биле направени корекции 
за да се анулираат овие трансакции и да се 
вклучат производите во залихата. 



33. Распрашајте се дали биле издадени какви би-
ло големи одобрувања во однос на евиденти-
раните приходи по датумот на билансот на со-
стојба и дали за овие износи било направено 
резервирање. 
 

Залихи 
 
34. Добијте преглед на залихите и утврдете дали: 

(а) Збирот се согласува со салдото од бруто 
билансот; и 

(б) Прегледот е заснован на физичкиот попис 
на залихите. 

35. Распрашајте се за методата за попис на зали-
хите. 

36. Каде што на датумот на билансот на состојба 
не било спроведено физичкиот попис на зали-
хите, распрашајте се дали: 
(а) Се користи постојан систем на залихи и 

дали се прават периодични споредби со 
фактичкото количество кое е на распола-
гање; и 

(б) Се користи интегриран трошочен систем и 
дали тој во минатото генерирал веродо-
стојни информации. 

37. Дискутирајте за корекциите кои биле направе-
ни како резултат на минатото физичкиот по-
пис на залихите. 

38. Распрашајте се за постапките кои се користат 
за контрола на временскиот пресек и какви би-
ло движења на залихите. 

39. Распрашајте се за основата која се користи 
при вреднувањето на секоја категорија на за-
лихи и, поконкретно, во однос на елиминира-
њето на добивките помеѓу ограноците. Рас-
прашајте се за тоа дали залихите се вредну-
ваат по пониската вредност од набавната и 
нето реализационата. 

40. Разгледајте ја конзистентноста со која се при-
менуваат методите за вреднување на залихи-
те, вклучувајќи ги и факторите како што се ма-
теријалите, трудот и општите трошоци. 

41. Споредете ги износите на главните категории 
на залихи со оние од претходните периоди и 
со оние кои се предвидени за тековниот пери-
од. Распрашајте се за главните флуктуации и 
разлики. 

42. Споредете го обртот на залихите со оној од 
претходните периоди. 

43. Распрашајте се за методата која се користи за 
идентификување на залихи со спор обрт и за-
старени залихи и дали таквите залихи се еви-
дентирани според нето реализационата вред-
ност. 

44. Распрашајте се дали кои било залихи му биле 
дадени на консигнација на ентитетот и, докол-
ку е така, дали биле направени корекции за да 
се исклучат ваквите производи од залихата. 

45. Распрашајте се дали кои било залихи се зало-
жени, се чуваат на други локации или им се 
дадени на консигнација на други и разгледајте 
дали ваквите трансакции биле соодветно еви-
дентирани. 
 

Вложувања (вклучувајќи ги и придружените 
претпријатија и пазарните хартии од вредност) 
 
46. Добијте преглед на вложувањата на датумот 

на билансот на состојба и утврдете дали тој 
се согласува со бруто билансот. 

47. Распрашајте се за сметководствената полити-
ка која се применува за вложувањата. 

48. Распрашајте го менаџментот за сметководс-
твените вредности на вложувањата. Разгле-

дајте дали има какви било проблеми во однос 
на реализирањето. 

49. Разгледајте дали добивките и загубите и при-
ходите од вложувањата биле правилно еви-
дентирани. 

50. Распрашајте се за класификацијата на долго-
рочните и краткорочните вложувања. 
 

Недвижности и амортизација 
 
51. Добијте преглед за недвижностите кој ја пока-

жува набавната вредност и акумулираната 
амортизација и утврдете дали тој се согласува 
со бруто билансот. 

52. Распрашајте се за сметководствената полити-
ка која се применува во однос на резервира-
њето за амортизација и правењето разлика 
помеѓу капиталните ставки и ставките за одр-
жување. Разгледајте дали недвижностите пре-
трпеле материјално, трајно оштетување на 
вредноста. 

53. Дискутирајте со менаџментот за зголемувања-
та и бришењата на сметките за недвижности и 
евидентирањето на добивките и загубите од 
продажбата или повлекувањето на недвижно-
стите од употреба. Распрашајте се дали сите 
вакви трансакции биле евидентирани. 

54. Распрашајте се за конзистентноста со која би-
ле применувани методата и стапките за амор-
тизација и споредете ги резервирањата за 
амортизацијата со претходните години. 

55. Распрашајте се дали постојат какви било то-
вари на имотот. 

56. Дискутирајте дали договорите за наем биле 
правилно одразени во финансиските изве-
штаи во согласност со тековните сметководс-
твени изјави. 
 

Однапред платени трошоци, нематеријални 
средства и други средства 
 
57. Добијте прегледи со кои се идентификува при-

родата на овие сметки и дискутирајте со ме-
наџментот за надоместливоста на истите. 

58. Распрашајте се за основата за евидентирање 
на овие сметки и за користените методи за 
амортизација. 

59. Споредете ги салдата на поврзаните расход-
ни сметки со оние од претходните периоди и 
дискутирајте за значајните варирања со ме-
наџментот. 

60. Дискутирајте за класификацијата на долгороч-
ни и краткорочни сметки со менаџментот. 
 

Обврски по заеми 
 
61. Добијте од менаџментот преглед на обврските 

по заеми и утврдете дали збирот се согласува 
со бруто билансот. 

62. Распрашајте се дали има какви било заеми 
каде што менаџментот не се придржувал кон 
одредбите од договорот за заем и, доколку е 
така, распрашајте се за активностите на ме-
наџментот и за тоа дали биле направени со-
одветни корекции во финансиските извештаи. 

63. Разгледајте ја разумноста на расходот за ка-
мата во однос на салдата на заемите. 

64. Распрашајте се дали обврските по заеми се 
обезбедени. 

65. Распрашајте се дали обврските по заеми биле 
класифицирани на нетековни и тековни обвр-
ски. 



Обврски кон добавувачите 
 
66. Распрашајте се за сметководствените полити-

ки за почетно евидентирање на обврските кон 
добавувачите и дали ентитетот има право на 
какви било исправки на ваквите трансакции. 

67. Добијте и разгледајте ги објаснувањата за 
значајните варирања на салдата на сметките 
во однос на претходните периоди или на оние 
кои биле предвидени. 

68. Добијте преглед на обврските кон добавувачи-
те и утврдете дали збирот се согласува со 
бруто билансот. 

69. Распрашајте се дали салдата се усогласени 
со извештаите од доверителите и споредете 
ги со салдата од претходниот период. Споре-
дете го обртот со претходните периоди. 

70. Разгледајте дали можеби постојат материјал-
ни неевидентирани обврски. 

71. Распрашајте се дали обврските кон акционе-
рите, директорите и другите поврзани странки 
се одделно обелоденети. 
 

Разграничени и неизвесни обврски 
 
72. Добијте преглед на разграничените обврски и 

утврдете дали збирот се согласува со бруто 
билансот. 

73. Споредете ги главните салда на поврзаните 
расходни сметки со слични сметки за претход-
ните периоди. 

74. Распрашајте се за одобрувањата на ваквите 
разграничени обврски, условите на плаќање, 
почитувањето на условите, колатералот и кла-
сифицирањето. 

75. Распрашајте се за методата за определување 
на разграничените обврски. 

76. Распрашајте се за природата на износите 
вклучени во неизвесните обврски и обврзува-
њата. 

77. Распрашајте се дали постојат какви било се-
гашни или неизвесни обврски кои не биле еви-
дентирани на сметките. Доколку постојат, ди-
скутирајте со менаџментот дали на сметките 
треба да се направат резервирања или дали 
во белешките кон финансиските извештаи 
треба да се направи обелоденување. 

 
Данок на добивка и други даноци 
 
78. Распрашајте го менаџментот за тоа дали има-

ло какви било настани, вклучувајќи и спорови 
со даночните органи, кои би можеле да имаат 
значаен ефект врз даночните обврски на енти-
тетот. 

79. Разгледајте го даночниот расход во однос на 
добивката на ентитетот за периодот. 

80. Распрашајте го менаџментот за адекватноста 
на евидентираните одложени и тековни да-
ночни обврски вклучувајќи ги и резервирањата 
во однос на претходните периоди. 
 

Последователни настани 
 
81. Добијте ги последните меѓупериодски финан-

сиски извештаи од менаџментот и споредете 
ги истите со финансиските извештаи кои се 
предмет на проверката или со оние за според-
ливите периоди од претходната година. 

82. Распрашајте се за настани по датумот на би-
лансот на состојба кои би имале материјален 
ефект врз финансиските извештаи кои се 
предмет на проверката и, поконкретно, рас-
прашајте се дали: 

(а) По датумот на билансот на состојба се ја-
виле какви било суштински обврзувања 
или неизвесности;  

(б) До датумот на распрашувањето се случи-
ле какви било значајни промени во акци-
скиот капитал, долгорочниот долг или 
обртниот капитал; и 

(в) Во текот на периодот помеѓу датумот на 
билансот на состојба и датумот на рас-
прашувањето биле направени какви било 
невообичаени корекции. 

Разгледајте ја потребата за корекции или обе-
лоденување во финансиските извештаи.  
 
83. Добијте и прочитајте ги записниците од соста-

ноците на акционерите, директорите и соод-
ветните под-одбори по датумот на билансот 
на состојба. 

 
Судски спорови 
 
84. Распрашајте го менаџментот за тоа дали ен-

титетот е предмет на какви било правни дејс-
твија – кои се закануваат, претстојат или се во 
тек. Разгледајте го нивниот ефект врз финан-
сиските извештаи. 
 

Главнина 
 
85. Добијте и разгледајте го прегледот на транс-

акциите кај сметките на главнината, вклучувај-
ќи ги и новите емисии, повлекувања на акции 
и дивиденди. 

86. Распрашајте се дали има какви било ограни-
чувања на задржаната добивка или на другите 
сметки на главнината. 
 

Работење 
 
87. Споредете ги резултатите со оние од претход-

ните периоди и оние кои се очекуваат за те-
ковниот период. Дискутирајте за значајните 
варирања со менаџментот. 

88. Дискутирајте за тоа дали признавањето на 
главните приходи од продажба и расходи се 
случило во соодветните периоди. 

89. Разгледајте ги вонредните и невообичаените 
ставки. 

90. Разгледајте го и дискутирајте со менаџментот 
за односот помеѓу поврзаните ставки на сме-
тката за приходи и проценете ја разумноста 
на истиот во контекст на сличните односи за 
претходните периоди и другите информации 
кои му се достапни на ревизорот. 

 
Додаток 3 

 
Форма на извештај за проверка со мислење 
без резерва 
 
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОВЕРКА ДО ..... 
 
Ние извршивме проверка на приложениот биланс 
на состојба на претпријатието АБВ на 31 декем-
ври 19XX година, како и на поврзаниот биланс на 
успех и извештај за парични текови за годината 
која завршува тогаш. Овие финансиски извештаи 
се одговорност на менаџментот на претпријатие-
то. Наша одговорност е да издадеме извештај за 
овие финансиски извештаи врз основа на нашата 
проверка. 
 
Ние ја спроведовме нашата проверка во соглас-
ност со Меѓународниот стандард за ангажмани за 



проверка 2400 (или посочување на релевантните 
национални стандарди или практики применливи 
за ангажманите за проверка). Овој стандард бара 
да ја планираме и извршиме проверката за да до-
биеме умерено уверување за тоа дали финанси-
ските извештаи се ослободени од материјални по-
грешни прикажувања. Проверката е ограничена 
примарно на распрашувања на персоналот на 
претпријатието и аналитички постапки применети 
на финансиски податоци и затоа обезбедува по-
мало уверување отколку ревизијата. Ние не извр-
шивме ревизија и, според тоа, не изразуваме ре-
визорско мислење. 
 
Врз основа на нашата проверка, не забележавме 
ништо што причинува да веруваме дека приложе-
ните финансиски извештаи не даваат вистинска и 
објективна слика (или не се презентирани обје-
ктивно, од сите материјални аспекти) во соглас-
ност со Меѓународните сметководствени стандар-
ди.4  
 
РЕВИЗОР 
 
Датум 
Адреса 

Додаток 4 
 
Примери на извештаи за проверка со мислење 
поинакво од мислење без резерва 
 
Резерва за отстапување од Меѓународните 
сметководствени стандарди 
 
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОВЕРКА ДО ..... 
 
Ние извршивме проверка на приложениот биланс 
на состојба на претпријатието АБВ на 31 декем-
ври 19XX година, како и на поврзаниот биланс на 
успех и извештај за парични текови за годината 
која завршува тогаш. Овие финансиски извештаи 
се одговорност на менаџментот на претпријатие-
то. Наша одговорност е да издадеме извештај за 
овие финансиски извештаи врз основа на нашата 
проверка. 
 
Ние ја спроведовме нашата проверка во соглас-
ност со Меѓународниот стандард за ангажмани за 
проверка 2400 (или посочување на релевантните 
национални стандарди или практики применливи 
за ангажманите за проверка). Овој стандард бара 
да ја планираме и извршиме проверката за да до-
биеме умерено уверување за тоа дали финанси-
ските извештаи се ослободени од материјални по-
грешни прикажувања. Проверката е ограничена 
примарно на распрашувања на персоналот на 
претпријатието и аналитички постапки применети 
на финансиски податоци и затоа обезбедува по-
мало уверување отколку ревизијата. Ние не извр-
шивме ревизија и, според тоа, не изразуваме ре-
визорско мислење. 
 
Менаџментот не информираше дека залихите се 
искажани според нивната набавна вредност која ја 
надминува нето реализационата вредност. Прес-
метката на менаџментот, која ние ја проверивме, 
покажува дека залихите, доколку се вреднуваат по 
пониската вредност од набавната и нето реализа-
ционата како што бараат Меѓународните сметко-
водствени стандарди5, би била намалена за X де-
нари, а нето добивката и акционерската главнина 
би билe намалени за Y денари. 
                                                 
4 Или укажување на релевантните национални сметководс-
твени стандарди. 
5 Види фуснота 4. 

Врз основа на нашата проверка, со исклучок на 
ефектите на преценувањето на залихите опишано 
во претходниот пасус, не забележавме ништо што 
причинува да веруваме дека приложените финан-
сиски извештаи не даваат вистинска и објективна 
слика (или не се презентирани објективно, од сите 
материјални аспекти) во согласност со Меѓународ-
ните сметководствени стандарди.5  
 
РЕВИЗОР 
 
Датум 
Адреса 
 
 
 
Извештај со неповолно мислење за отстапува-
ње од Меѓународните сметководствени стан-
дарди 
 
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОВЕРКА ДО ..... 
 
Ние извршивме проверка на билансот на состојба 
на претпријатието АБВ на 31 декември 19XX годи-
на, како и на поврзаниот биланс на успех и изве-
штај за парични текови за годината која завршува 
тогаш. Овие финансиски извештаи се одговорност 
на менаџментот на претпријатието. Наша одговор-
ност е да издадеме извештај за овие финансиски 
извештаи врз основа на нашата проверка. 
 
Ние ја спроведовме нашата проверка во соглас-
ност со Меѓународниот стандард за ангажмани за 
проверка 2400 (или посочување на релевантните 
национални стандарди или практики применливи 
за ангажманите за проверка). Овој стандард бара 
да ја планираме и извршиме проверката за да до-
биеме умерено уверување за тоа дали финанси-
ските извештаи се ослободени од материјални по-
грешни прикажувања. Проверката е ограничена 
примарно на распрашувања на персоналот на 
претпријатието и аналитички постапки применети 
на финансиски податоци и затоа обезбедува по-
мало уверување отколку ревизијата. Ние не извр-
шивме ревизија и, според тоа, не изразуваме ре-
визорско мислење. 
 
Како што е забележано во белешката X, овие фи-
нансиски извештаи не го одразуваат консолидира-
њето на финансиските извештаи на подружници-
те, туку вложувањето во нив е евидентирано врз 
основа на набавната вредност. Според Меѓуна-
родните сметководствени стандарди6, финанси-
ските извештаи на подружниците треба да бидат 
консолидирани.  
 
Врз основа на наша проверка, поради распростра-
нетиот ефект на прашањето објаснето во претход-
ниот пасус врз финансиските извештаи, приложе-
ните финансиски извештаи  не даваат вистинска и 
објективна слика (или не се презентирани обје-
ктивно, од сите материјални аспекти) во соглас-
ност со Меѓународните сметководствени стандар-
ди.6 
 
 
РЕВИЗОР 
 
Датум 
Адреса 

                                                 
6 Види фуснота 4. 
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Меѓународниот стандард за ангажмани за уверу-
вање (МСАУ) 3000, Ангажмани за уверување кои 
не се ревизии или проверки на историски финан-
сиски информации, треба да се чита во контекст 
на Предговорот на Меѓународните стандарди за 
контрола на квалитетот, ревизија, уверување и 
поврзани услуги, којшто ја определува примената 
и важењето на МСАУ. 
 
Вовед 
1. Целта на овој Меѓународен стандард за ан-

гажмани за уверување (МСАУ) е да ги воспо-
стави основните принципи и главните постап-
ки, како и да обезбеди упатство за професио-
налните сметководители во јавната практика 
(кои за целите на овој МСАУ се нарекуваат 
,,практичари“) за извршувањето на ангажма-
ните за уверување кои не се ревизии или про-
верки на историските финансиски информа-
ции покриени со Меѓународните стандарди за 
ревизија или Меѓународни стандарди за ан-
гажмани за проверка (МСАП). 

2. Овој МСАУ ги користи термините ,,ангажман 
за разумно уверување“ и ,,ангажман за огра-
ничено уверување“ за да направи разлика по-
меѓу двата вида на ангажмани за уверување 
кои на практичарот му е дозволено да ги извр-
шува. Целта на ангажманот за разумно уверу-
вање е намалување на ризикот на ангажманот 
за уверување на прифатливо ниско ниво во 
околностите на ангажманот1 како основа за 
позитивна форма на изразување на заклучо-
кот на практичарот. Целта на ангажманот за 
ограничено уверување е намалување на ризи-
кот на ангажманот за уверување на ниво кое е 

                                                 
1 Околностите на ангажманот ги вклучуваат условите на ан-
гажманот, вклучувајќи и дали се работи за ангажман за раз-
умно уверување или за ангажман за ограничено уверување, 
карактеристиките на предметната материја, критериумите 
кои треба да се користат, потребите на наменетите корис-
ници, релевантните карактеристики на одговорната странка 
и нејзиното опкружување, како и други прашања, на при-
мер, настани, трансакции, состојби и практики кои може да 
имаат значаен ефект врз ангажманот. 

прифатливо во околностите на ангажманот, но 
каде што тој ризик е поголем отколку за ангаж-
манот за разумно уверување, како основа за 
негативна форма на изразување на заклучо-
кот на практичарот. 

 
Врската со Рамката, други МСАУ, МСР и МСАП 
3. Практичарот треба да го почитува овој МСАУ 

и другите релевантни МСАУ кога извршува ан-
гажман за уверување кој не е ревизија или 
проверка на историски финансиски информа-
ции покриени со МСР или МСАП. Овој МСАУ 
треба да се чита во контекст на Меѓународна-
та рамка за ангажмани за уверување (,,Рам-
ката‘‘) којашто ги дефинира и опишува еле-
ментите и целите на ангажманот за уверува-
ње и ги идентификува оние ангажмани на кои 
се применуваат МСАУ. Овој МСАУ е напишан 
за општа примена на ангажманите за уверува-
ње кои не се ревизии или проверки на истори-
ски финансиски информации покриени со 
МСР или МСАП. Други МСАУ може да се од-
несуваат на теми кои важат за сите предмет-
ни прашања или пак да покриваат конкретна 
предметна материја. Иако МСР и МСАП не се 
однесуваат на ангажманите покриени со 
МСАУ, тие сепак може да обезбедуваат упат-
ство за практичарите. 

 
Етички барања 
 
4. Практичарот треба да ги почитува барања-

та на деловите А и Б на Кодексот за етика 
на професионални сметководители (,,Ко-
дексот‘‘) на МФС. 

5. Кодексот обезбедува рамка на принципи кои 
ги користат членовите на тимот за уверување, 
фирмите и умрежените фирми за да ги иден-
тификуваат заканите за независноста2, да ја 
оценат значајноста на тие закани и, доколку 
тие закани не се јасно незначајни, да ги иден-
тификуваат и применат заштитите за да ги 
елиминираат заканите или да ги намалат на 
прифатливо ниво, така што умствената неза-
висност и независноста во однесување нема 
да бидат компромитирани. 

 
Контрола на квалитетот 
 
6. Практичарот треба да имплементира по-

стапки за контрола на квалитетот кои се 
применливи на поединечниот ангажман. 
Според Меѓународниот стандард за контрола 
на квалитетот (МСКК) 1, Контрола на квали-
тет за ревизија, уверување и практики на 
поврзани услуги,3 фирмата на професионал-

                                                 
2 Ако професионален сметководител кој не е во јавната 
практика, на пример интерен ревизор, ги применува МСАУ, 
а (а) во извештајот на професионалниот сметководител се 
посочува на Рамката или МСАУ; и (б) професионалниот 
сметководител или другите членови на тимот за уверување 
и, кога е применливо, работодавецот на професионалниот 
сметководител, не се независни од ентитетот во однос на 
кој се извршува ангажманот за уверување, недостатокот на 
независноста и природата на односот (односите) со клиен-
тот во ангажманот за уверување треба јасно да се обелоде-
нат во извештајот на професионалниот сметководител. 
Исто така, извештајот не треба да го вклучува зборот ,,не-
зависен“ во својот наслов, а целта и корисниците на изве-
штајот се ограничени. 
3 МСКК 1 ‘‘Контрола на квалитетот за фирми кои вршат ре-
визии и проверки на историски финансиски информации и 
други ангажмани за уверување и поврзани услуги‘‘ беше из-
даден во февруари 2004 година.  Се бара до 15 јуни 2005 
година да се воспостават системи за контрола на квалите-
тот во согласност со МСКК 1. 



ните сметководители има обврска да воспо-
стави систем за контрола на квалитетот кој е 
обликуван да обезбеди разумно уверување 
дека фирмата и нејзиниот персонал се придр-
жуваат кон професионалните стандарди и ре-
гулативните и законските барања, како и дека 
извештаите за уверување издадени од страна 
на фирмата или партнерите на ангажманот 
одговараат на околностите. Покрај тоа, еле-
ментите на контролата на квалитетот кои се 
релевантни за поединечниот ангажман ги 
вклучуваат лидерските одговорности за квали-
тет на ангажманот, етичките барања, прифа-
ќањето и продолжувањето на односите со 
клиентите и конкретните ангажмани, назначу-
вањето на тимовите за ангажманите, извршу-
вањето на ангажманите и надгледувањето. 

 
Прифаќање и продолжување на ангажманот 
 
7. Практичарот треба да прифати (или про-

должи кога е применливо) даден ангажман 
за уверување само доколку предметната 
материја е одговорност на странка која не е 
наменетиот корисник или практичарот. Ка-
ко што е укажано во точка 27 од Рамката, од-
говорната странка може да биде еден од на-
менетите корисници, но не и единствениот. 
Потврдувањето од страна на одговорната 
странка обезбедува докази дека постои соод-
ветниот однос, а исто така воспоставува и ос-
нова за заедничко разбирање на одговорно-
ста на секоја странка. Писменото потврдува-
ње е најсоодветната форма за документира-
ње на разбирањето на одговорната странка. 
Во отсуство на потврдување на одговорност, 
практичарот треба да разгледа: 
(а) Дали е соодветно да го прифати ангаж-

манот. Неговото прифаќање може да би-
де соодветно кога, на пример, други изво-
ри, како што се законодавството или до-
говор, укажуваат на одговорноста; и 

(б) Доколку ангажманот е прифатен, дали да 
се обелоденат овие околности во изве-
штајот за уверување. 

 
8. Практичарот треба да прифати (или про-

должи кога е применливо) ангажман за уве-
рување само доколку, врз основа на пре-
лиминарно познавање на околностите на 
ангажманот, практичарот не забележал ни-
што што укажува дека барањата на Коде-
ксот или на МСАУ нема да бидат задоволе-
ни. Практичарот ги разгледува прашањата во 
точка 17 на Рамката и не го прифаќа ангажма-
нот освен доколку не ги манифестира сите ка-
рактеристики кои се бараат во таа точка. Исто 
така, доколку странката која го ангажира пра-
ктичарот (,,странката која ангажира“) не е од-
говорната странка, практичарот го разгледува 
ефектот од ова врз пристапот до евиденција-
та, документацијата и другите информации 
кои може да му се потребни на практичарот за 
комплетирање на ангажманот. 

 
9. Практичарот треба да прифати (или про-

должи кога е применливо) ангажман за уве-
рување само доколку практичарот е задо-
волен дека лицата кои ќе го извршуваат ан-
гажманот колективно ги поседуваат по-
требните професионални компетентности. 
Од практичарот може да се бара да извршува 
ангажмани за уверување за широк опсег на 
предметни материи. Некои предметни мате-
рии може да бараат специјализирани вештини 
и знаење кои ги надминуваат оние кои вооби-
чаено ги поседува поединечниот практичар 
(види точки 26-32). 

Договарање на условите на ангажманот 
 
10. Практичарот треба да ги договори услови-

те на ангажманот со странката која ангажи-
ра. За да се одбегнат недоразбирања, догово-
рените услови се забележуваат во писмото за 
ангажманот или друга погодна форма на дого-
вор. Доколку странката која ангажира не е од-
говорната странка, тогаш може да варира при-
родата и содржината на писмото за ангажма-
нот или договорот. Постоењето на законски 
мандат може да го задоволи барањето за до-
говарање на условите на ангажманот. Дури и 
во тие ситуации, писмото за ангажманот може 
да биде корисно како за практичарот, така и за 
странката која ангажира. 

 
11. Практичарот треба да ја разгледа соодвет-

носта на барањето, направено пред завр-
шувањето на ангажманот за уверување, за 
менување на ангажманот во ангажман во 
кој не се дава уверување или од ангажман 
за разумно уверување во ангажман за огра-
ничено уверување и не треба да се согласи 
на промена без разумно оправдување. Про-
мената во околностите која влијае врз бара-
њата на наменетите корисници, или пак недо-
разбирање во врска со природата на ангажма-
нот, вообичаено ќе го оправда барањето за 
промена во ангажманот. Доколку се направи 
таква промена, практичарот не треба да ги за-
немари доказите кои биле прибавени пред 
промената. 

 
Планирање и извршување на ангажманот 
 
12. Практичарот треба да го планира ангажма-

нот така што ќе биде извршен ефективно. 
Планирањето вклучува развивање на сеопшта 
стратегија за делокругот, нагласувањето, вре-
менскиот распоред и спроведувањето на ан-
гажманот, како и план на ангажманот кој е со-
ставен од детален пристап за природата, вре-
менскиот распоред и обемот на постапките за 
собирање на докази кои треба да бидат извр-
шени и причините за нивното избирање. Аде-
кватното планирање помага да се посвети со-
одветно внимание на важните подрачја на ан-
гажманот, да се идентификуваат потенцијал-
ните проблеми на навремена основа и пра-
вилно да се организира и раководи ангажма-
нот со цел да биде извршен на ефективен и 
ефикасен начин. Исто така, адекватното пла-
нирање му помага на практичарот правилно 
да ја распредели работата на членовите на 
тимот на ангажманот и го олеснува нивното 
насочување и надзор, како и проверката на 
нивната работа. Понатаму, тоа помага, кога е 
применливо, да се координира работата на-
правена од страна на други практичари и екс-
перти. Природата и обемот на активностите за 
планирање ќе се разликуваат во зависност од 
околностите на ангажманот, на пример голе-
мината и сложеноста на ентитетот и претход-
ното искуство на практичарот со истиот. При-
мерите за главните прашања кои треба да би-
дат разгледани ги вклучуваат: 
•  Условите на ангажманот. 
•  Карактеристиките на предметната матери-

ја и идентификуваните критериуми. 
•  Процесот на ангажманот и можните изво-

ри на докази. 
•  Разбирањето на практичарот за ентитетот 

и неговото опкружување, вклучувајќи ги и 
ризиците дека предметната материја мо-
же да биде материјално погрешно прика-
жана. 



•  Идентификување на наменетите корисни-
ци и нивните потреби, како и разгледува-
ње на материјалноста и компонентите на 
ризикот на ангажманот за уверување. 

•  Потребите од персонал и стручност, вклу-
чувајќи ја и природата и обемот на инвол-
вираноста на експертите. 

 
13. Планирањето не претставува издвоена фаза, 

туку континуиран и повторлив процес во текот 
на ангажманот. Како резултат на неочекувани 
настани, промени во условите или доказите 
прибавени од постапките за собирање на до-
кази, може да биде потребно практичарот да 
ја преработи сеопштата стратегија и планот за 
ангажманот, а оттука и планираната природа, 
временски распоред и обемот на понатамош-
ните постапки. 

 
14. Практичарот треба да го планира и изврши 

ангажманот со став на професионален 
скептицизам признавајќи дека може да по-
стојат околности кои предизвикуваат ин-
формациите за предметната материја да 
бидат материјално погрешно прикажани. 
Став на професионален скептицизам значи 
дека практичарот прави критичка проценка, со 
испитувачки ум, на валидноста на стекнатите 
докази и е внимателен во врска со докази кои 
се спротивни на или ја доведуваат во праша-
ње веродостојноста на документите или изја-
вите на одговорната странка.  

 
15. Практичарот треба да стекне разбирање за 

предметната материја и другите околности 
на ангажманот коешто е достатно за да ги 
идентификува и процени ризиците од ин-
формациите за предметната материја да 
бидат материјално погрешно прикажани, 
како и достатно за да обликува и изврши 
понатамошни постапки за собирање на до-
кази. 

 
16. Стекнувањето на разбирање за предметната 

материја и другите околности на ангажманот 
претставува суштински дел на планирањето и 
извршувањето на ангажманот за уверување. 
Тоа разбирање му дава на практичарот рамка 
за повикување за користење на професионал-
но расудување во текот на ангажманот, како 
на пример кога: 
•  Ги разгледува карактеристиките на пред-

метната материја; 
•  Ја проценува погодноста на критериуми-

те; 
•  Идентификува каде може да биде потреб-

но посебно разгледување, на пример фа-
ктори кои укажуваат на измама и потреба-
та од специјализирани вештини или рабо-
та на експерт; 

•  Ја определува и оценува континуираната 
соодветност на квантитативните нивоа на 
материјалноста (каде што е соодветно) и 
ги разгледува квалитативните фактори на 
материјалноста; 

•  Ги развива очекувањата кои ги користи 
при извршувањето на аналитичките по-
стапки; 

•  Ги обликува и извршува понатамошните 
постапки за собирање на докази за да го 
намали ризикот на ангажманот за уверу-
вање на соодветно ниво; и 

•  Ги вреднува доказите, вклучувајќи ја и 
разумноста на усмените и писмените изја-
ви на одговорната странка. 

17. Практичарот користи професионално расуду-
вање за да го утврди обемот на разбирањето 
кое е потребно за предметната материја и 
другите околности на ангажманот. Практича-
рот разгледува дали разбирањето е достатно 
за да ги процени ризиците дека информации-
те за предметната материја може да бидат 
материјално погрешно прикажани. Практича-
рот вообичаено има помала длабочина на 
разбирање отколку одговорната странка. 

 
Проценување на соодветноста на предмет-
ната материја 
 
18. Практичарот треба да ја процени соодвет-

носта на предметната материја. Соодветна 
предметна материја ги има карактеристиките 
наведени во точка 33 од Рамката. Практича-
рот исто така ги идентификува и оние каракте-
ристики на предметната материја кои се осо-
бено релевантни за наменетите корисници, а 
кои треба да бидат опишани во извештајот за 
уверувањето. Како што е укажано во точка 17 
од Рамката, практичарот не прифаќа ангаж-
ман за уверување освен кога прелиминарните 
сознанија на практичарот за околностите на 
ангажманот укажуваат дека предметната ма-
терија е соодветна. Меѓутоа, доколку по при-
фаќањето на ангажманот практичарот заклучи 
дека предметната материја не е соодветна, 
практичарот ќе изрази заклучок со резерва 
или неповолен заклучок или пак воздржување 
од заклучок. Во некои случаи практичарот го 
разгледува и повлекувањето од ангажманот. 

 
Проценување на погодноста на критериуми-
те 
 
19. Практичарот треба да ја процени погодно-

ста на критериумите за оценка или мерење 
на предметната материја. Погодните крите-
риуми ги имаат карактеристиките наведени во 
точка 36 од Рамката. Како што е укажано во 
точка 17 од Рамката, практичарот нема да го 
прифати ангажманот за уверување освен кога 
прелиминарните сознанија на практичарот за 
околностите на ангажманот укажуваат дека 
критериумите кои ќе се користат се погодни. 
Меѓутоа, доколку по прифаќањето на ангаж-
манот практичарот заклучи дека критериумите 
не се погодни, практичарот ќе изрази заклучок 
со резерва или неповолен заклучок или пак 
воздржување од заклучок. Во некои случаи 
практичарот го разгледува и повлекувањето 
од ангажманот. 

 
20. Точка 37 од Рамката укажува дека критериу-

мите може да бидат или воспоставени или 
конкретно развиени. Вообичаено, воспоставе-
ните критериуми се погодни кога тие се реле-
вантни за потребите на наменетите корисни-
ци. Кога за дадена предметна материја посто-
јат воспоставени критериуми, конкретните ко-
рисници може да се согласат на други крите-
риуми за нивните конкретни цели. На пример, 
за оценка на ефективноста на интерната кон-
трола може да се користат различни рамки ка-
ко воспоставени критериуми. Меѓутоа, кон-
кретните корисници може да развијат поде-
тална комбинација на критериуми кои ги задо-
волуваат нивните конкретни барања во врска 
со, на пример, претпазлив надзор. Во вакви 
случаи, извештајот за уверувањето: 
(а) Треба да забележи, кога е релевантно во 

околностите на ангажманот, дека критери-
умите не се содржани во закони или про-
писи, или пак издадени од страна на овла-
стени или признати тела на експерти кои 



следат транспарентен соодветен процес; 
и 

(б) Треба да наведе дека е само за користе-
ње од страна на конкретните корисници и 
за нивните цели. 

 
21. За некои предметни материи, веројатно е де-

ка нема да постојат воспоставени критериуми. 
Во тие случаи, критериумите конкретно се 
развиваат. Практичарот разгледува дали кон-
кретно развиените критериуми резултираат во 
извештај за уверување кој ги наведува наме-
нетите корисници на погрешни заклучоци. 
Практичарот се обидува од наменетите корис-
ници или странката која ангажира да добие 
потврдување дека конкретно развиените кри-
териуми се погодни за целите на наменетите 
корисници. Практичарот разгледува како 
отсуството на вакво потврдување ќе влијае 
врз тоа што треба да биде направено за да се 
процени погодноста на идентификуваните 
критериуми и информациите кои се обезбеде-
ни за критериумите во извештајот за уверува-
ње. 

 
Материјалноста и ризикот на ангажманот за 
уверување 
 
22. Практичарот треба да ја разгледа матери-

јалноста и ризикот на ангажманот за уверу-
вање кога го планира и извршува ангажма-
нот за уверување. 

 
23. Практичарот ја разгледува материјалноста ко-

га ја определува природата, временскиот рас-
поред и обемот на постапките за собирање на 
докази, како и кога оценува дали информации-
те за предметната материја се ослободени од 
погрешно прикажување. Разгледувањето на 
материјалноста бара од практичарот да раз-
бере и процени кои фактори може да влијаат 
врз одлуките на наменетите корисници. На 
пример, кога идентификуваните критериуми ги 
земаат предвид варирањата во презентира-
њето на информациите за предметната мате-
рија, практичарот разгледува како усвоеното 
презентирање може да влијае врз одлуките на 
наменетите корисници. Материјалноста се 
разгледува во контекстот на квантитативни и 
квалитативни фактори, како на пример рела-
тивната големина, природата и степенот на 
ефектот на тие фактори врз оценката или ме-
рењето на предметната материја, како и инте-
ресите на наменетите корисници. Проценката 
на материјалноста и релативната важност на 
квантитативните и квалитативните фактори во 
одреден ангажман се прашања за расудување 
на практичарот. 

 
24. Практичарот треба да го намали ризикот на 

ангажманот за уверување на прифатливо 
ниско ниво во околностите на ангажманот. 
Кај ангажман за разумно уверување, практи-
чарот го намалува ризикот на ангажманот за 
уверување на прифатливо ниско ниво во окол-
ностите на ангажманот за да добие разумно 
уверување како основа за позитивна форма 
на изразување на заклучокот на практичарот. 
Нивото на ризикот на ангажманот за уверува-
ње е повисоко кај ангажман за ограничено 
уверување отколку кај ангажман за разумно 
уверување поради различната природа, вре-
менски распоред или обем на постапките за 
собирање на докази. Сепак, кај ангажман за 
ограничено уверување, комбинацијата на при-
родата,  временскиот распоред и обемот на 
постапките за собирање на докази треба да е 
барем достатна за да практичарот добие ниво 

на уверување кое има значење како основа за 
негативна форма на изразување. За да нивото 
на добиеното уверување има значење, треба 
да е веројатно дека тоа ќе ја зголеми доверба-
та на наменетите корисници во однос на ин-
формациите за предметната материја до сте-
пен кој е јасно повеќе од неважен. 

 
25. Точка 49 од Рамката укажува дека, општо зе-

мено, ризикот на ангажманот за уверување е 
составен од инхерентниот ризик, контролниот 
ризик и ризикот од неоткривање. Степенот до 
кој практичарот ја разгледува секоја од овие 
компоненти е под влијание на околностите на 
ангажманот, особено природата на предмет-
ната материја и дали се извршува ангажман 
за разумно уверување или пак ангажман за 
ограничено уверување. 

 
Користење на работата на експерт 
 
26. Кога при собирањето и вреднувањето на 

докази се користи работата на експерт, 
практичарот и експертот треба, на комби-
нирана основа, да поседуваат адекватна 
вештина и знаење за предметната материја 
и критериумите за да практичарот утврди 
дека биле прибавени достатни соодветни 
докази. 

 
27. Предметната материја и поврзаните критериу-

ми на некои ангажмани за уверување може да 
вклучуваат аспекти кои бараат специјализира-
но знаење и вештини при собирањето и вред-
нувањето на доказите. Во овие ситуации, пра-
ктичарот може да одлучи да ја користи рабо-
тата на лица од други професионални дисцип-
лини, кои се посочуваат како експерти, а кои 
го имаат потребното знаење и вештини. Овој 
МСАУ не обезбедува упатство во врска со ко-
ристењето на работата на експерт за ангаж-
мани каде постои заедничка одговорност и из-
вестување од страна на практичарот и еден 
или повеќе експерти. 

 
28. Должното внимание е потребен професиона-

лен квалитет за сите поединци, вклучувајќи ги 
и експертите, кои се вклучени во ангажман за 
уверување. Лицата кои се вклучени во ангаж-
мани за уверување ќе имаат различни одго-
ворности кои им се доделени. Степенот на 
стручноста кој се бара при извршувањето на 
тие ангажмани ќе се разликува во зависност 
од природата на нивните одговорности. Иако 
при извршувањето на сите аспекти на ангаж-
манот за уверување од експертите не се бара 
истата стручност како и од практичарот, сепак 
практичарот треба да утврди дека експертите 
имаат достатно разбирање за МСАУ кое ќе им 
овозможи да ја поврзат работата која им е до-
делена со целта на ангажманот. 

 
29. Практичарот усвојува постапки за контрола на 

квалитетот кои ја покриваат одговорноста на 
секое лице кое го извршува ангажманот за 
уверување, вклучувајќи ја и работата на кои 
било експерти кои не се професионални сме-
тководители, за да осигура усогласеност со 
овој МСАУ и другите релевантни МСАУ во 
контекст на нивните одговорности. 

 
30. Практичарот треба да биде вклучен во ан-

гажманот и да ја разбере работата за која 
се користи експерт, до степен кој е дово-
лен да му овозможи на практичарот да ја 
прифати одговорноста за заклучокот за ин-
формациите за предметната материја. Пра-
ктичарот го разгледува степенот до кој е раз-



умно да ја користи работата на експертот при 
формирањето на неговите заклучоци.  

 
31. Од практичарот не се очекува да го поседува 

истото специјализирано знаење и вештини ка-
ко и експертот. Сепак, практичарот треба да 
има достатни вештини и знаење за да: 
(а) Ги дефинира целите на доделената ра-

бота и како таа работа се однесува на 
целта на ангажманот; 

(б) Ја разгледа разумноста на претпоставки-
те, методите и изворните податоци кои ги 
користел експертот; и 

(в) Ја разгледа разумноста на наодите на 
експертот во однос на околностите на ан-
гажманот и заклучокот на практичарот. 

 
32. Практичарот треба да прибави достатни 

соодветни докази дека работата на експер-
тот е адекватна на целите на ангажманот за 
уверување. Кога ја проценува достатноста и 
соодветноста на доказите кои ги обезбедил 
експертот, практичарот ги оценува: 
(а) Професионалната компетентност, вклу-

чувајќи го и искуството и објективноста 
на експертот; 

(б) Разумноста на претпоставките, методите 
и изворните податоци кои ги користел 
експертот; и 

(в) Разумноста и значајноста на наодите на 
експертот во однос на околностите на ан-
гажманот и заклучокот на практичарот. 

 
Прибавување на докази 
 
33. Практичарот треба да прибави достатни 

соодветни докази на кои ќе го заснова зак-
лучокот. Достатноста е мерка за квантитетот 
на доказите. Соодветноста е мерка за квали-
тетот на доказите; односно, нивната реле-
вантност и веродостојност. Практичарот го 
разгледува односот помеѓу трошокот за доби-
вање на ревизорските докази и корисноста на 
добиените информации. Сепак, прашањето за 
инволвираните тешкотии и расходи само по 
себе не претставува валидна основа за испу-
штање на постапка за собирање на докази за 
која не постои алтернатива. Практичарот ко-
ристи професионално расудување и професи-
онален скептицизам кога го оценува квантите-
тот и квалитетот на доказите, а оттука и нив-
ната достатност и соодветност, за поткрепува-
ње на извештајот за уверувањето. 

 
34. Ангажманот за уверување ретко вклучува про-

верка на автентичноста на документацијата, 
ниту пак практичарот е обучен или се очекува 
да биде експерт за ваквата проверка на 
автентичноста. Сепак, практичарот ја разгле-
дува веродостојноста на информациите кои ќе 
се користат како докази, на пример фотоко-
пии, факсимили, филмувани,  дигитализирани 
или други електронски документи, вклучувајќи 
го и разгледувањето на контролите над нивно-
то подготвување и чување каде што е реле-
вантно. 

 
35. Во ангажман за разумно уверување, достатни-

те соодветни докази се прибавуваат како дел 
на повторлив, систематски процес на ангаж-
ман кој вклучува: 
(а) Стекнување на разбирање за предметна-

та материја и другите околности на ан-
гажманот кои, во зависност од предмет-
ната материја, вклучуваат стекнување на 
разбирање за интерната контрола; 

(б) Врз основа на тоа разбирање, проценка 
на ризиците дека информациите за пред-

метната материја може да бидат матери-
јално погрешно прикажани; 

(в) Одговарање на проценетите ризици, 
вклучувајќи го и развивањето на сеопшти 
одговори и определување на природата, 
временскиот распоред и обемот на пона-
тамошните постапки; 

(г) Извршување на понатамошни постапки 
кои се јасно поврзани со идентификува-
ните ризици, користејќи комбинација на 
инспекција, набљудување, конфирмира-
ње, повторно пресметување, повторно 
извршување, аналитички постапки и рас-
прашување. Ваквите понатамошни по-
стапки вклучуваат суштински постапки, 
вклучувајќи и добивање на поткрепувачки 
информации од извори независни од ен-
титетот, а во зависност од природата на 
предметната материја, и тестирање на 
оперативната ефективност на контроли-
те; и 

(д) Оценка на достатноста и соодветноста 
на доказите. 

 
36. ,,Разумното уверување” е помало од апсолут-

ното уверување. Многу ретко може да се по-
стигне, или пак е исплатливо, намалување на 
ризикот на ангажманот за уверување на нула 
како резултат на фактори како што се следни-
ве: 
•  Користењето на селективното тестирање. 
•  Инхерентните ограничувања на интерната 

контрола. 
•  Фактот дека повеќето докази кои му се до-

стапни на практичарот се убедливи, а не 
конклузивни. 

•  Користењето на расудување при собира-
њето и вреднувањето на доказите и фор-
мирањето на заклучоци врз основа на тие 
докази. 

•  Во некои случаи, карактеристиките на 
предметната материја. 

 
37. Како ангажманот за разумно уверување, така 

и ангажманот за ограничено уверување бара-
ат примена на вештини и техники за уверува-
ње и собирање на достатни соодветни докази 
како дел од повторлив, систематски процес на 
ангажманот кој вклучува стекнување на разби-
рање за предметната материја и другите окол-
ности на ангажманот. Природата, временскиот 
распоред и обемот на постапките за собирање 
на достатни соодветни докази кај ангажманот 
за ограничено уверување се, сепак, намерно 
ограничени во однос на ангажманот за разум-
но уверување. За некои предметни материи, 
може да постојат конкретни МСАУ кои обезбе-
дуваат упатство за постапките за собирање на 
достатни соодветни докази за ангажман за 
ограничено уверување. Во отсуство на кон-
кретни МСАУ, постапките за собирање на до-
статни соодветни докази ќе се разликуваат во 
зависност од околностите на ангажманот, по-
конкретно: предметната материја и потребите 
на наменетите корисници и странката која ан-
гажира, вклучувајќи ги и релевантните вре-
менски и трошочни ограничувања. Како за ан-
гажманот за разумно уверување, така и за ан-
гажманот за ограничено уверување, доколку 
практичарот стане свесен за прашање кое го 
наведува да се прашува дали треба да се на-
прави материјално модифицирање на инфор-
мациите за предметната материја, тогаш пра-
ктичарот треба да го проследи прашањето по 
пат на извршување на други постапки кои се 
достатни за да му овозможат на практичарот 
да извести. 



Изјави од одговорната странка 
 
38. Практичарот треба да добие изјави од од-

говорната странка, доколку е соодветно. 
Писменото конфирмирање на усмените изјави 
ја намалува можноста за недоразбирање по-
меѓу практичарот и одговорната странка. По-
конкретно, практичарот бара од одговорната 
странка писмена изјава која ја оценува или 
мери предметната материја според идентифи-
куваните критериуми, без оглед на тоа дали 
истата ќе им биде ставена на располагање на 
наменетите корисници како тврдење. Нема-
њето на писмена изјава може да резултира во 
заклучок со резерва или воздржување од зак-
лучок врз основа на ограничување на дело-
кругот на ангажманот. Исто така, практичарот 
може да вклучи ограничување на употребата 
на извештајот за уверување. 

 
39. Во текот на ангажманот за уверување, одго-

ворната странка може да му дава изјави на 
практичарот, било без претходно барање или 
како одговор на одредено распрашување. Ко-
га ваквите изјави се однесуваат на прашања 
кои се материјални за оценката или мерењето 
на предметната материја, практичарот: 
(а) Ја оценува нивната разумност и конзи-

стентност со другите добиени докази, 
вклучувајќи ги и другите изјави; 

(б) Разгледува дали може да се очекува де-
ка оние кои ги даваат изјавите се добро 
информирани за конкретните прашања; и 

(в) Добива поткрепувачки докази во случајот 
на ангажман за разумно уверување. Исто 
така, практичарот може да бара поткре-
пувачки докази и во случајот на ангажман 
за ограничено уверување. 

 
40. Изјавите од одговорната странка не може да 

ги заменат другите докази за кои практичарот 
разумно може да очекува да бидат достапни. 
Неможноста да се прибават достатни соод-
ветни докази во врска со дадено прашање кое 
има, или може да има, материјален ефект врз 
оценката или мерењето на предметната мате-
рија, а кога ваквите докази вообичаено би би-
ле достапни, претставува ограничување на 
делокругот на ангажманот, дури и кога е доби-
ена изјава од одговорната странка во врска со 
прашањето. 

 
Разгледување на последователните настани 
 
41. Практичарот треба да го разгледа ефектот 

на настаните сé до датумот на извештајот 
за уверување врз информациите за пред-
метната материја и извештајот за уверува-
ње. Степенот до кој се разгледуваат последо-
вателните настани зависи од потенцијалот та-
квите настани да влијаат врз информациите 
за предметната материја и да влијаат врз со-
одветноста на заклучокот на практичарот. 
Разгледувањето на последователните наста-
ни во некои ангажмани за уверување може да 
не е релевантно поради природата на пред-
метната материја. На пример, кога ангажма-
нот бара заклучок за точноста на статистички-
от извештај во дадена временска точка, на-
станите кои се случуваат помеѓу таа времен-
ска точка и датумот на извештајот за уверува-
ње може да не влијаат на заклучокот или пак 
да бараат обелоденување во статистичкиот 
извештај или извештајот за уверување. 

 
Документација 
 
42. Практичарот треба да ги документира пра-

шањата кои се значајни при обезбедување-

то на докази кои го поткрепуваат извешта-
јот за уверување и дека ангажманот бил из-
вршен во согласност со МСАУ. 

 
43. Документацијата вклучува запис на резонира-

њето на практичарот за сите значајни праша-
ња кои бараат користење на расудување, како 
и на поврзаните заклучоци. Постоењето на те-
шки прашања за принципи или расудување 
бара документацијата да ги вклучи релевант-
ните факти кои му биле познати на практича-
рот во времето кога биле достигнати заклучо-
ците.  

 
44. Не е ниту неопходно ниту практично да се до-

кументира секое прашање кое го разгледува 
практичарот. Кога користи професионално 
расудување за проценка на обемот на доку-
ментацијата која треба да биде подготвена и 
задржана, практичарот може да разгледа што 
е неопходно за да му обезбеди разбирање за 
извршената работа и основата на главните 
одлуки кои биле донесени (но не и деталните 
аспекти на ангажманот) на друг практичар кој 
нема претходно искуство со ангажманот. Дру-
гиот практичар може да биде во состојба да 
стекне разбирање за деталните аспекти на ан-
гажманот само преку дискутирање за истите 
со практичарот кој ја подготвил документаци-
јата. 

 
Подготвување на извештајот за уверување 
 
45. Практичарот треба да заклучи дали биле 

прибавени достатни соодветни докази за 
поткрепување на заклучокот кој е изразен 
во извештајот за уверување. Кога го разви-
ва заклучокот, практичарот ги разгледува сите 
релевантни докази кои биле прибавени, без 
оглед на тоа дали тие ги поткрепуваат или им 
се спротиставуваат на информациите за пред-
метната материја.  

 
46. Извештајот за уверување треба да биде во 

писмена форма и треба да содржи јасно 
изразување на заклучокот на практичарот 
за информациите за предметната материја. 

 
47. Усмената и другите форми на изразување на 

заклучоци може да бидат погрешно разбрани 
без поткрепувањето со писмен извештај. По-
ради оваа причина, практичарот не известува 
усмено или со употреба на симболи без да 
обезбеди и конечен писмен извештај за уверу-
вање кој е лесно достапен секогаш кога се 
обезбедува усмен извештај или кога се кори-
сти симбол. На пример, даден симбол може 
да биде поврзан со писмен извештај за уверу-
вање на Интернетот. 

 
48. Овој МСАУ не бара стандардизиран формат 

за известување за сите ангажмани за уверува-
ње. Наместо тоа, во точка 49 тој ги идентифи-
кува основните елементи кои треба да ги со-
држи извештајот за уверување. Извештаите за 
уверување се обликувани според конкретните 
околности на ангажманот. Практичарот избира 
стил на известување во ,,кратка форма” или 
,,долга форма” за да го олесни ефективното 
соопштување на наменетите корисници. Изве-
штаите во ,,кратка форма” вообичаено ги 
вклучуваат само основните елементи. Изве-
штаите во ,,долга форма” често детално ги 
опишуваат условите на ангажманот, критериу-
мите кои се користат, наодите поврзани со 
одредени аспекти на ангажманот и, во некои 
случаи, препораки, како и основните елемен-
ти. Сите наоди или препораки се јасно издвое-



ни од заклучокот на практичарот за информа-
циите за предметната материја, а формулаци-
јата на зборовите која се користи при нивното 
презентирање разјаснува дека тие не се наме-
нети да влијаат врз заклучокот на практича-
рот. Практичарот може да користи наслови, 
броеви на пасуси, печатарски уреди, на при-
мер затемнување на текст и други механизми 
за да ја подобри јасноста и читливоста на из-
вештајот за уверување. 

 
Содржина на извештајот за уверување 
 
49. Извештајот за уверување треба да ги вклу-

чи следните основни елементи: 
(а) Наслов кој јасно укажува дека изве-

штајот е извештај за независно уверу-
вање:4 соодветен наслов помага да се 
идентификува природата на извештајот 
за уверување и да се направи разлика 
помеѓу истиот и извештаите издадени од 
страна на други, како што се оние кои не 
мора да ги почитуваат истите етички ба-
рања како и практичарот. 

(б) Примател: примателот ја идентификува 
странката или странките на кои им е упа-
тен извештајот за уверување. Секогаш 
кога е изводливо, извештајот за уверува-
ње треба да е адресиран до сите намене-
ти корисници, но во некои случаи може 
да постојат и други наменети корисници. 

(в) Идентификување и опис на информа-
циите за предметната материја и, кога 
е соодветно, предметната материја: 
ова ги вклучува на пример: 
•  Временската точка или временскиот 

период на кој се однесува оценката 
или мерењето на предметната мате-
рија; 

•  Кога е применливо, називот на енти-
тетот или компонентата на ентитетот 
на која се однесува предметната ма-
терија; и 

•  Објаснување на оние карактеристики 
на предметната материја или инфор-
мациите за предметната материја за 
кои наменетите корисници треба да 
бидат свесни и како тие карактеристи-
ки може да влијаат врз прецизноста 
на оценката или мерењето на пред-
метната материја според идентифику-
ваните критериуми или убедителноста 
на расположивите докази. На пример: 
o Степенот до кој информациите за 

предметната материја се квалита-
тивни наспроти квантитативни, об-
јективни наспроти субјективни или 
историски наспроти перспективни. 

o Промени во предметната матери-
ја или другите околности на ан-
гажманот кои влијаат врз според-
ливоста на информациите за 
предметната материја од еден 
период до друг. 

Кога формулацијата на зборовите во зак-
лучокот на практичарот се однесува на 
тврдењето на одговорната странка, тогаш 
тоа тврдење се дава како додаток на из-
вештајот за уверување, се репродуцира 
во извештајот за уверување или пак во не-
го се вклучува посочување на извор кој им 
е достапен на наменетите корисници. 

(г) Идентификување на критериумите: из-
вештајот за уверување ги идентификува 
критериумите според кои била оценета 

                                                 
4 Види фуснота 2 

или мерена предметната материја така 
што наменетите корисници ќе може да ја 
разберат основата на заклучокот на пра-
ктичарот. Извештајот за уверување може 
да ги вклучува критериумите или да посо-
чува на нив доколку тие се содржани во 
тврдење подготвено од страна на одго-
ворната странка кое им е достапно на на-
менетите корисници или доколку се на 
друг начин достапни од лесно пристап-
лив извор. Практичарот разгледува дали 
е релевантно за околностите да ги обело-
дени: 
•  Изворот на критериумите, како и дали 

критериумите се или не се содржани 
во закони или прописи или издадени 
од страна на овластени или признае-
ни тела на експерти кои следат транс-
парентен соодветен процес, односно, 
дали тие се воспоставени критериуми 
во контекстот на предметната матери-
ја (и, доколку не се, опис зошто тие се 
сметаат за погодни); 

•  Методите за мерење кои биле кори-
стени кога критериумите дозволуваат 
избор помеѓу извесен број на методи; 

•  Какви било значајни толкувања напра-
вени при примената на критериумите 
во околностите на ангажманот; и 

•  Дали имало какви било промени во 
користените методи за мерење. 

(д) Кога е соодветно, опис за какви било 
значајни, инхерентни ограничувања 
поврзани со оценката или мерењето 
на предметната материја според кри-
териумите: иако во некои случаи може 
да се очекува инхерентните ограничува-
ња да бидат добро разбрани од страна 
на читателите на извештајот за уверува-
ње, сепак во други случаи може да биде 
соодветно да се направи експлицитно по-
сочување во извештајот за уверување. 
На пример, во извештајот за уверување 
кој се однесува на ефективноста на ин-
терната контрола, може да биде соодвет-
но да се забележи дека историската 
оценка на ефективноста не е релевантна 
за идните периоди како резултат на ризи-
кот дека интерната контрола може да 
стане неадекватна поради промени во ус-
ловите или дека степенот на усогласе-
ност со политиките и постапките може да 
се влоши. 

(ѓ)   Кога критериумите кои биле користени 
за оценка или мерење на предметната 
материја им се достапни само на 
одредени наменети корисници, или 
пак се релевантни само за одредена 
цел, изјава со која се ограничува ко-
ристењето на извештајот за уверува-
ње на тие наменети корисници или 
таа цел: покрај тоа, секогаш кога изве-
штајот за уверување е наменет само за 
одредени наменети корисници или за 
одредена цел, практичарот го разгледу-
ва наведувањето на овој факт во изве-
штајот за уверување.5 Ова ги предупре-

                                                 
5 Иако извештајот за уверување може да биде ограничен 
секогаш кога е наменет само за одредени наменети корис-
ници или за одредена цел, сепак отсуството на ограничува-
ње во однос на одреден читател или цел не укажува само 
по себе дека практичарот има законска одговорност во од-
нос на тој читател или таа цел. Дали постои законската од-
говорност зависи од законските околности на секој случај и 
релевантната јурисдикција. 



дува читателите дека извештајот за уве-
рување е ограничен на одредени корис-
ници или за одредена намена. 

(е) Изјава со која се идентификува одго-
ворната странка и се опишуваат одго-
ворностите на одговорната странка и 
практичарот: ова ги информира намене-
тите корисници дека одговорната странка 
е одговорна за предметната материја во 
случајот на ангажман за директно изве-
стување, или за информациите за пред-
метната материја во случај на ангажман 
заснован на тврдење,6 како и дека улога-
та на практичарот е независно да изрази 
заклучок за информациите за предметна-
та материја. 

(ж) Изјава дека ангажманот бил извршен 
во согласност со МСАУ: кога има посе-
бен МСАУ за предметната материја, тој 
МСАУ може да бара извештајот за уверу-
вање да посочи конкретно на истиот. 

(з) Резиме на извршената работа: резиме-
то ќе им помогне на наменетите корисни-
ци да ја разберат природата на уверува-
њето изразено во извештајот за уверува-
ње. МСР 700, Ревизорскиот извештај за 
финансиските извештаи, и МСАП 2400, 
Ангажмани за проверка на финансиски 
извештаи, обезбедуваат упатство за со-
одветниот вид на резиме. 
Кога нема конкретен МСАУ кој обезбеду-
ва упатство за постапките за собирање 
на докази за одредена предметна мате-
рија, резимето може да вклучува подета-
лен опис на извршената работа.  
Бидејќи разбирањето на природата, вре-
менскиот распоред и обемот на постапки-
те за собирање на докази е од суштинско 
значење за разбирање на уверувањето 
кое се соопштува преку заклучок изразен 
во негативна форма кај ангажманот за 
ограничено уверување, резимето за извр-
шената работа: 
(i) Вообичаено е подетално отколку кај 

ангажман за разумно уверување и ги 
идентификува ограничувањата врз 
природата, временскиот распоред и 
обемот на постапките за собирање 
на докази. Може да биде соодветно 
да се укаже на постапките кои не би-
ле извршени, а кои вообичаено би 
биле извршени кај ангажманот за 
разумно уверување; и 

(ii) Наведува дека постапките за соби-
рање на докази се поограничени 
отколку за ангажманот за разумно 
уверување, како и дека затоа е до-
биено помало уверување отколку кај 
ангажамот за разумно уверување. 

(ѕ) Заклучокот на практичарот: кога инфор-
мациите за предметната материја се со-
ставени од извесен број на аспекти, може 
да се дадат одделни заклучоци за секој 
аспект. Иако сите овие заклучоци не мо-
ра да се однесуваат на истото ниво на 
постапките за собирање на докази, секој 
заклучок се изразува во формата која е 
соодветна или за ангажман за разумно 
уверување или за ангажман за ограниче-
но уверување. 
Кога е соодветно, заклучокот треба да 
ги информира наменетите корисници 

                                                                             
 
6 Посочување на точка 10 од Рамката за објаснување на 
разликата помеѓу директен ангажман и ангажман заснован 
на тврдење. 

за контекстот во кој треба да се чита 
заклучокот на практичарот: заклучокот 
на практичарот може, на пример, да вклу-
чува формулација на зборови како што е: 
,,Овој заклучок е формиран врз основа 
на, и е предмет на инхерентните ограни-
чувања опишани на друго место во овој 
извештај за независно уверување“. Ова 
би било соодветно, на пример, кога изве-
штајот вклучува објаснување за одреде-
ни карактеристики на предметната мате-
рија за кои треба да бидат свесни наме-
нетите корисници. 
Кај ангажман за разумно уверување, 
заклучокот треба да биде изразен во 
позитивна форма: на пример: ,,Според 
нашето мислење, интерната контрола е 
ефективна, од сите материјални аспекти, 
врз основа на XYZ критериумите“ или 
,,Според нашето мислење, тврдењето на 
одговорната странка дека интерната 
контрола е ефективна, од сите матери-
јални аспекти, врз основа на XYZ крите-
риумите, е објективно искажано.“   
Кај ангажман за ограничено уверува-
ње, заклучокот треба да биде изразен 
во негативна форма: на пример: ,,Врз 
основа на нашата работа опишана во 
овој извештај, не забележавме ништо 
што причинува да веруваме дека интер-
ната контрола не е ефективна, од сите 
материјални аспекти, врз основа на XYZ 
критериумите“ или ,,Врз основа на на-
шата работа опишана во овој извештај, 
не забележавме ништо што причинува да 
веруваме дека тврдењето на одговор-
ната странка дека интерната контрола е 
ефективна, од сите материјални аспекти, 
врз основа на XYZ критериумите, не е 
објективно искажано“. 
Кога практичарот изразува заклучок 
кој не е заклучок без резерва, извешта-
јот за уверување треба да содржи ја-
сен опис на сите причини: (исто така, 
види ги точките 51-53). 

(и) Датумот на извештајот за уверување: 
ова ги информира наменетите корисници 
дека практичарот го разгледал ефектот 
на настаните кои се случиле сé до тој да-
тум врз информациите за предметната 
материја и извештајот за уверување. 

(ј)  Називот на фирмата или практичарот, 
како и конкретната местоположба, која 
вообичаено е градот каде што практи-
чарот има канцеларија која има одго-
ворност за ангажманот: ова ги информи-
ра наменетите корисници за поединецот 
или фирмата која преземала одговорност 
за ангажаманот. 

 
50. Практичарот може да го прошири извештајот 

за уверување за да вклучи и други информа-
ции и објаснувања кои не се наменети да вли-
јаат врз заклучокот на практичарот. Примери-
те вклучуваат: детали за квалификациите и 
искуството на практичарот и другите вклучени 
во ангажманот, обелоденување на нивоата на 
материјалност, наодите кои се однесуваат на 
посебни аспекти на ангажманот и препораки. 
Дали ќе бидат вклучени вакви информации за-
виси од нивното значење за потребите на на-
менетите корисници. Дополнителните инфор-
мации јасно се издвојуваат од заклучокот на 
практичарот и се формулираат на таков начин 
што не влијаат врз заклучокот. 



Заклучоци со резерва, неповолни заклучоци и 
воздржувања од заклучок 
 
51. Практичарот не треба да изрази заклучок 

без резерва кога постојат следните околно-
сти и, според расудувањето на практича-
рот, ефектот на прашањето е или може да 
биде материјален: 
(а) Постои ограничување на делокругот 

на работата на практичарот, односно 
околностите го спречуваат, или пак 
одговорната странка или странката ко-
ја ангажира наметнува ограничување 
кое го спречува, практичарот да ги до-
бие доказите кои се потребни за да се 
намали ризикот на ангажманот за уве-
рување на соодветното ниво. Практи-
чарот треба да изрази заклучок со ре-
зерва или воздржување од заклучок; 

(б) Во оние случаи кога: 
(i) Формулацијата на зборовите на 

заклучокот на практичарот се од-
несува на тврдење на одговорна-
та странка, а тоа тврдење не е об-
јективно искажано, од сите мате-
ријални аспекти; или 

(ii) Формулацијата на зборовите на 
заклучокот на практичарот ди-
ректно се однесува на предметна-
та материја и критериумите, а ин-
формациите за предметната мате-
рија се материјално погрешно 
прикажани,7  

практичарот треба да изрази заклу-
чок со резерва или неповолен заклу-
чок; или 

(в) Кога ќе биде откриено, по прифаќање 
на ангажманот, дека критериумите се 
непогодни или дека предметната ма-
терија не е соодветна за ангажман за 
уверување. Практичарот треба да 
изрази: 

(i) Заклучок со резерва или непово-
лен заклучок кога непогодните 
критериуми или несоодветната 
предметна материја веројатно ќе 
ги наведат наменетите корисни-
ци на погрешни заклучоци; или 

(ii) Заклучок со резерва или воздр-
жување од заклучок во другите 
случаи. 

 
52. Практичарот треба да изрази заклучок со 

резерва кога ефектот на дадено прашање 
не е толку материјален или распространет 
што бара неповолен заклучок или воздржу-
вање од заклучок. Заклучок со резерва се 
изразува како ,,со исклучок на” ефектите 
на прашањето на коешто се однесува ре-
зервата. 

 
53. Во оние случаи кога формулацијата на зборо-

вите на заклучокот на практичарот кој е без 
резерва се однесува на тврдење на одговор-
ната странка, а тоа тврдење идентификувало 
и правилно опишало дека информациите за 

                                                 
7 Во оние ангажмани за директно известување каде што ин-
формациите за предметната материја се презентирани са-
мо во заклучокот на практичарот, а практичарот заклучува 
дека предметната материја не се придржува, од сите мате-
ријални аспекти, кон критериумите, на пример, ,,Според на-
шето мислење, со исклучок на (..), интерната контрола е 
ефективна, од сите материјални аспекти, врз основа на XYZ 
критериумите“, ваквиот заклучок исто така ќе се смета за 
заклучок со резерва (или неповолен заклучок доколку е со-
одветно). 

предметната материја се материјално погреш-
но прикажани, практичарот или: 
(а) Изразува заклучок со резерва или непо-

волен заклучок чијашто формулација на 
зборови директно се однесува на пред-
метната материја и критериумите; или 

(б) Доколку условите на ангажманот конкрет-
но бараат формулацијата на зборовите 
на заклучокот да се однесува на тврде-
њето на одговорната странка, тогаш 
изразува заклучок без резерва, но го наг-
ласува прашањето конкретно посочувајќи 
на истото во извештајот за уверување. 

 
Други одговорности за известување 
 
54. Практичарот треба да ги разгледа другите 

одговорности за известување, вклучувајќи 
ја и соодветноста на комуницирањето за 
релевантните прашања од интерес за упра-
вувањето коишто произлегуваат од ангаж-
манот за уверување со оние кои се одго-
ворни за управувањето. 

55. Во овој МСАУ, ,,управувањето” ја опишува 
улогата на лицата на кои им е доверен надзо-
рот, контролата и насочувањето на одговорна-
та странка.8 Оние кои се одговорни за управу-
вањето вообичаено се одговорни за осигуру-
вање дека ентитетот ги постигнува своите це-
ли и за известување на заинтересираните 
странки. Доколку странката која ангажира не е 
одговорната странка, може да не биде соод-
ветно да се комуницира директно со одговор-
ната странка или оние кои се одговорни за 
управувањето со одговорната странка. 

56. Во овој МСАУ, ,,релевантни прашања од инте-
рес за управувањето” се оние кои произлегу-
ваат од ангажманот за уверување и, според 
мислењето на практичарот, се и важни и ре-
левантни за оние кои се одговорни за управу-
вањето. Релевантните прашања од интерес 
за управувањето ги вклучуваат само оние пра-
шања кои ги забележал практичарот додека го 
извршувал ангажманот за уверување. Доколку 
условите на ангажманот конкретно не го бара-
ат тоа, од практичарот не се бара да обликува 
постапки за конкретната цел на идентифику-
вање на прашања од интерес за управување-
то. 

 
Датум на стапување во сила 
57. Овој МСАУ стапува во сила за ангажаманите 

за уверување каде што извештајот за уверува-
ње е со датум на или по 1 јануари 2005 годи-
на. Дозволена е порана примена. 

 
Перспектива на јавниот сектор 
1. Овој МСАУ е применлив за сите професио-

нални сметководители во јавниот сектор 
кои се независни од ентитетот за кој извр-
шуваат ангажмани за уверување. Кога про-
фесионалните сметководители во јавниот 
сектор не се независни од ентитетот за кој 
го извршуваат ангажманот за уверување, 
овој МСАУ треба да се применува со кон-
кретно посочување на упатството во фус-
нотите 2 и 4. 
 

                                                 
8 Во многу земји, развиени се принципи на управувањето 
како референтна точка за воспоставување на добро одне-
сување во управувањето. Ваквите принципи често се фоку-
сираат на претпријатијата кои котираат на берзите; меѓутоа, 
тие може исто така да служат и за подобрување на управу-
вањето во другите форми на ентитети. Не постои единс-
твен модел за добро управување. Структурите и практиките 
на управувањето варираат од земја до земја. 
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Меѓународниот стандард за ангажмани за уверу-
вање (МСАУ) 3400, Испитување на перспективни 
финансиски информации, треба да се чита во кон-
текст на Предговорот на Меѓународните стан-
дарди за контрола на квалитетот, ревизија, 
уверување и поврзани услуги, којшто ја определу-
ва примената и важењето на МСАУ. 
 
Вовед 
1. Целта на овој Меѓународен стандард за ан-

гажмани за уверување (МСАУ) е да воспоста-
ви стандарди и обезбеди упатство за ангаж-
маните за испитување и известување за перс-
пективни финансиски информации, вклучувај-
ќи и постапки за испитување на претпоставки-
те за најдобра проценка и хипотетичките прет-
поставки. Овој МСАУ не се применува на ис-
питувањето на перспективни финансиски ин-
формации изразени во општи или описни тер-
мини, како што се оние кои се наоѓаат во ди-
скусиите и анализата на менаџментот во го-
дишниот извештај на ентитетот, иако многу од 
постапките опишани овде може да бидат по-
годни за такво испитување. 

2. Во ангажман за испитување на перспектив-
ни финансиски информации, ревизорот 
треба да прибави достатни соодветни до-
кази за тоа дали: 
(а) Претпоставките на менаџментот за нај-

добра проценка на кои се засновани 
перспективните финансиски информа-
ции не се неразумни и, во случајот на 
хипотетички претпоставки, таквите 
претпоставки се конзистентни со цел-
та на информациите; 

(б) Перспективните финансиски информа-
ции се правилно подготвени врз осно-
ва на претпоставките; 

(в) Перспективните финансиски информа-
ции се правилно презентирани и сите 
материјални претпоставки се адекват-
но обелоденети, вклучувајќи и јасно 
укажување на тоа дали тие претпоста-
вки се претпоставки за најдобра про-
ценка или хипотетички претпоставки; 
и 

(г) Перспективните финансиски информа-
ции се подготвени на конзистентна ос-
нова со историските финансиски изве-
штаи, користејќи соодветни сметко-
водствени принципи. 

3. ,,Перспективни финансиски информации” зна-
чи финансиски информации засновани на 
претпоставки за настани кои може да се слу-
чат во иднината и можни дејствија од страна 
на ентитетот. Тие во голем степен се субје-

ктивни по природа и нивното подготвување 
бара користење на значително расудување. 
Перспективните финансиски информации мо-
же да бидат во облик на прогноза, проекција 
или комбинација на двете, на пример, едного-
дишна прогноза плус петтогодишна проекција. 

4. ,,Прогноза“ значи перспективни финансиски 
информации подготвени врз основа на прет-
поставки за идни настани кои менаџментот 
очекува да се случат и дејствијата кои менаџ-
ментот очекува да ги преземе заклучно со да-
тумот кога се подготвени информациите 
(претпоставки за најдобра проценка). 

5. ,,Проекција“ значи перспективни финансиски 
информации подготвени врз основа на: 
(а) Хипотетички претпоставки за идни наста-

ни и дејствија на менаџментот кои не мо-
ра да се очекува да се случат, како кога 
некои ентитети се во фаза на отпочнува-
ње или разгледуваат голема промена во 
природата на работењето; или 

(б) Комбинација на претпоставки за најдобра 
проценка и хипотетички претпоставки. 

Ваквите информации ги илустрираат можните 
последици заклучно со датумот кога се подго-
твени информациите во ситуација да се слу-
чат настаните и дејствијата (сценарио ,,што 
ако‘‘). 

6. Перспективните финансиски информации мо-
же да вклучат финансиски извештаи или еден 
или повеќе елементи од финансиските изве-
штаи и може да бидат подготвени: 
(а) Како интерна алатка на менаџментот, на 

пример, да помогне во оценувањето на 
можно капитално вложување; или 

(б) За дистрибуција на трети странки во, на 
пример: 
•  Проспект кој на потенцијалните вло-

жувачи им обезбедува информации за 
идните очекувања. 

•  Годишен извештај кој им обезбедува 
информации на акционерите, регула-
тивните тела и другите заинтересира-
ни странки. 

•  Документ за информации на заемода-
вателите кој може да вклучи, на при-
мер, прогнози за паричните текови. 

7. Менаџментот е одговорен за подготвувањето 
и презентирањето на перспективните финан-
сиски информации, вклучувајќи ги и иденти-
фикувањето и обелоденувањето на претпо-
ставките на кои се засновани. Од ревизорот 
може да биде побарано да ги испита и да из-
вести за перспективните финансиски инфор-
мации за да го зголеми нивниот кредибилитет, 
независно од тоа дали се наменети за кори-
стење од страна на трети странки или за ин-
терни цели.  

 
Уверувањето на ревизорот во однос на перс-
пективни финансиски информации 
8. Перспективните финансиски информации се 

однесуваат на настани и дејствија кои сеуште 
не се случиле, а може и да не се случат. Иако 
може да се достапни докази за поткрепување 
на претпоставките на кои се заосновани перс-
пективните финансиски информации, и сами-
те вакви докази вообичаено се ориентирани 
кон иднината и, оттука, шпекулативни по при-
рода, за разлика од доказите кои вообичаено 
се достапни во ревизијата на историски фи-
нансиски информации. Според тоа, ревизорот 
не е во позиција да изрази мислење за тоа да-
ли резултатите прикажани во перспективните 
финансиски информации ќе бидат постигнати. 

9. Понатаму, со оглед на видовите на докази кои 
се достапни при проценката на претпоставки-
те на кои се засновани перспективните финан-



сиски информации, може да биде тешко реви-
зорот да добие ниво на задоволство кое е до-
статно за да обезбеди позитивно изразување 
на мислење дека претпоставките се ослобо-
дени од материјални погрешни прикажувања. 
Како последица, во овој МСАУ, кога известува 
за разумноста на претпоставките на менаџ-
ментот, ревизорот обезбедува само умерено 
ниво на уверување. Сепак, кога според расу-
дувањето на ревизорот било добиено соод-
ветно ниво на задоволство, ревизорот не е 
спречен да изрази позитивно уверување во 
однос на претпоставките. 

 
Прифаќање на ангажман 
10. Пред да прифати ангажман за испитување на 

перспективни финансиски информации, реви-
зорот треба да ги разгледа, помеѓу другите 
работи: 
•  Наменетата употреба на информациите; 
•  Дали информациите ќе бидат за општа 

или ограничена дистрибуција; 
•  Природата на претпоставките, односно 

дали тие се претпоставки за најдобра про-
ценка или хипотетички претпоставки; 

•  Елементите кои треба да бидат вклучени 
во информациите; и 

•  Периодот покриен со информациите. 
11. Ревизорот не треба да прифати, или треба 

да се повлече од, даден ангажман кога 
претпоставките се јасно нереалистични 
или кога ревизорот верува дека перспе-
ктивните финансиски информации ќе би-
дат несоодветни за нивната наменета упо-
треба. 

12. Ревизорот и клиентот треба да ги догово-
рат условите на ангажманот. Во интерес е 
како на ентитетот, така и на ревизорот, реви-
зорот да испрати писмо за ангажман кое пома-
га да се одбегнат недоразбирања во врска со 
ангажманот. Писмото за ангажман ќе ги по-
крие прашањата од точка 10 и ќе ги определи 
одговорностите на менаџментот за претпоста-
вките и за обезбедувањето на сите релевант-
ни информации и изворни податоци кои се ко-
ристени при развивањето на претпоставките 
на ревизорот. 

 
Познавање на деловното работење 
13. Ревизорот треба да добие достатно ниво 

на познавање на деловното работење за 
да биде во состојба да оцени дали се иден-
тификувани сите значајни претпоставки 
кои се потребни за подготвувањето на 
перспективните финансиски информации. 
Ревизорот исто така треба да се запознае и со 
процесот на подготвување на перспективни 
финансиски информации на ентитетот, на 
пример, преку разгледување на следното: 
•  Интерните контроли над системот кој се 

користи за подготвување на перспективни 
финансиски информации и стручноста и 
искуството на лицата кои ги подготвуваат 
перспективните финансиски информации. 

•  Природата на документацијата подготве-
на од страна на ентитетот со која се по-
ткрепуваат претпоставките на менаџмен-
тот. 

•  Степенот до кој се користат статистички, 
математички и техники поддржани од 
компјутери. 

•  Методите кои се користат за развивање и 
примена на претпоставките. 

•  Точноста на перспективните финансиски 
информации подготвени во претходните 
периоди и причините за значајните отста-
пувања. 

14. Ревизорот треба да го разгледа степенот до кој 
потпирањето на историските финансиски ин-
формации на ентитетот е оправдано. Ревизорот 
треба да ги познава историските финансиски ин-
формации на ентитетот за да процени дали перс-
пективните финансиски информации се подготве-
ни на основа која е конзистентна со историските 
финансиски информации и да обезбеди историски 
критериум за разгледување на претпоставките на 
менаџментот. Ревизорот ќе треба да утврди, на 
пример, дали релевантните историски информа-
ции биле ревидирани или проверени и дали при 
нивното подготвување биле користени прифатли-
ви сметководствени принципи. 

15. Доколку извештајот од ревизијата или проверката 
на историските финансиски информации за прет-
ходниот период не бил немодифициран, или пак 
доколку ентитетот е во фаза на отпочување на ра-
ботењето, ревизорот треба да ги разгледа опкру-
жувачките факти и ефектот врз испитувањето на 
перспективните финансиски информации. 

 
Покриен период 
16. Ревизорот треба да го разгледа временски-

от период покриен со перспективните фи-
нансиски информации. Бидејќи претпоста-
вките стануваат сé пошпекулативни со зголе-
мувањето на должината на покриениот пери-
од, како се продолжува периодот, така се на-
малува способноста на менаџментот да на-
прави претпоставки за најдобрата проценка. 
Периодот не треба да се протега по времето 
за кое менаџментот има разумна основа за 
претпоставките. Следуваат некои од фактори-
те кои се релевантни за ревизорот кога го 
разгледува временскиот период кој е покриен 
со перспективните финансиски информации: 
• Оперативниот циклус, на пример, во случај 

на голем проект за изградба времето кое е 
потребно да се комплетира проектот може 
да го диктира покриениот период. 

• Степенот на веродостојноста на претпоста-
вките, на пример, доколку ентитетот вове-
дува нов производ перспективниот период 
кој е покриен може да биде краток и расч-
ленет на мали сегменти, како на пример 
недели или месеци. Алтернативно, доколку 
единственото деловно работење на енти-
тетот е поседувањето на недвижности спо-
ред долгорочен наем, може да биде разу-
мен релативно долг перспективен период. 

• Потребите на корисниците, на пример, 
перспективните финансиски информации 
може да се подготвени во врска со барање 
за заем за временскиот период кој е потре-
бен да се генерираат достатни финансиски 
средства за отплаќање на заемот. Алтер-
нативно, информациите може да бидат 
подготвени за вложувачите во врска со 
продажбата на неосигурени обврзници за 
да се илустрира наменетата употреба на 
приливите во последователниот период. 

 
Постапки за испитување 
17. При определувањето на природата, вре-

менскиот распоред и обемот на постапките 
за испитување, разгледувањата на ревизо-
рот треба да го вклучат следното: 
(а) Веројатноста на материјално погреш-

но прикажување; 
(б) Познавањето добиено во текот на кои 

било претходни ангажмани; 
(в) Компетентноста на менаџментот во од-

нос на подготвувањето на перспектив-
ни финансиски информации; 

(г) Степенот до кој расудувањето на ме-
наџментот влијае врз перспективните 
финансиски информации; и 



(д) Адекватноста и веродостојноста на ос-
новните податоци. 

18. Ревизорот треба да го процени изворот и веро-
достојноста на доказите кои ги поткрепуваат 
претпоставките на менаџментот за најдобрата 
проценка. Достатните соодветни докази кои ги 
поткрепуваат ваквите претпоставки се добиваат 
од внатрешни и надворешни извори, вклучувајќи 
го и разгледувањето на претпоставките во кон-
текст на историските информации и оценката за 
тоа дали тие се засновани на планови кои се во 
рамките на капацитетот на ентитетот. 

19. Ревизорот треба да разгледа дали, кога се кори-
стат хипотетички претпоставки, биле земени 
предвид сите значајни импликации на ваквите 
претпоставки. На пример, доколку се претпоста-
вува продажбата да порасне над тековниот про-
изводствен капацитет на ентитетот, перспектив-
ните финансиски информации ќе треба да го 
вклучат потребното вложување во дополнител-
ниот производствен капацитет или пак трошоци-
те за алтернативните начини на постигнување 
на предвидената продажба, како што е склучу-
вањето на договор за производство со изведу-
вач. 

20. Иако не мора да се прибават докази за поткре-
пување на хипотетичките претпоставки, сепак 
ревизорот треба да биде задоволен дека тие се 
конзистентни со целта на перспективните фи-
нансиски информации и дека не постои причина 
да верува дека се јасно нереалистични. 

21. Ревизорот треба да се увери дека перспектив-
ните финансиски информации се правилно под-
готвени врз основа на претпоставките на менаџ-
ментот преку, на пример, правење на админи-
стративни проверки како што се повторната 
пресметка и проверката на внатрешната конзи-
стентност, односно, дека дејствијата кои менаџ-
ментот има намера да ги преземе се компати-
билни помеѓу себе и нема неконзистентности во 
утврдувањето на износите кои се засновани на 
вообичаени променливи како на пример камат-
ните стапки. 

22. Ревизорот треба да се фокусира на степенот до 
кој подрачјата кои се особено чувствителни на 
варирања ќе имаат материјален ефект врз ре-
зултатите прикажани во перспективните финан-
сиски информации. Ова ќе влијае врз степенот 
до кој ревизорот ќе бара соодветни докази. Тоа 
исто така ќе влијае врз оценката на соодветно-
ста и адекватноста на обелоденувањето од 
страна на ревизорот. 

23. Кога е ангажиран да испита еден или повеќе 
елементи на перспективните финансиски ин-
формации, како на пример поединечен финан-
сиски извештај, важно е ревизорот да ја разгле-
да меѓусебната поврзаност на другите компо-
ненти во финансиските извештаи. 

24. Кога кој било одминат дел од тековниот период 
е вклучен во перспективните финансиски ин-
формации, ревизорот треба да го разгледа сте-
пенот до кој постапките треба да се применат на 
историските информации. Постапките ќе се раз-
ликуваат во зависност од околностите, на при-
мер, колкав дел од перспективниот период е од-
минат. 

25. Ревизорот треба да добие пишани изјави од 
менџментот во врска со наменетата употре-
ба на перспективните финансиски информа-
ции, комплетноста на значајните претпоста-
вки на менаџментот и прифаќањето на ме-
наџментот на неговата одговорност за перс-
пективните финансиски информации. 

 
Презентирање и обелоденување 
26. Кога го проценува презентирањето и обелоде-

нувањето на перспективните финансиски ин-
формации, покрај конкретните барања на кои 
било релевантни закони, прописи или профе-

сионални стандарди, ревизорот треба да разг-
леда дали: 
(а) Презентирањето на перспективните финан-

сиски информации е информативно и не на-
ведува на погрешни заклучоци; 

(б) Сметководствените политики се јасно обело-
денети во белешките кон перспективните фи-
нансиски информации; 

(в) Претпоставките се адекватно обелоденети 
во белешките кон перспективните финанси-
ски информации. Треба да биде јасно дали 
претпоставките ги преставуваат најдобрите 
проценки на менаџментот или се хипотетички 
и, кога претпоставките се направени во по-
драчја кои се материјални и се предмет на 
висок степен на неизвесност, треба да биде 
адекватно обелоденета таа неизвесност и 
резултирачката чувствителност на резулта-
тите; 

(г) Е обелоденет датумот заклучно со кој биле 
подготвени перспективните финансиски ин-
формации. Менаџментот треба да потврди 
дека претпоставките се соодветни заклучно 
со овој датум, дури и кога информациите мо-
жеби биле акумулирани во текот на даден 
временски период; 

(д) Е јасно наведена основата за воспоставува-
њето на точките во даден опсег, а опсегот не 
е избран на пристрасен начин или начин кој 
наведува на погрешни заклучоци кога резул-
татите кои се прикажани во перспективните 
финансиски информации се искажани во од-
нос на опсег; и 

(ѓ)  Е обелоденета секоја промена на сметководс-
твена политика од последните историски фи-
нансиски извештаи, заедно со причината за 
промената и нејзиниот ефект врз перспектив-
ните финансиски информации. 

 
Извештај за испитување на перспективни финан-
сиски информации 
27. Извештајот на ревизорот за испитувањето на 

перспективни финансиски информации треба 
да го содржи следното: 
(а) Наслов; 
(б) Примател; 
(в) Идентификување на перспективните фи-

нансиски информации; 
(г) Посочување на МСАУ или релевантните 

национални стандарди или практики при-
менливи на испитувањето на перспектив-
ни финансиски информации; 

(д) Изјава дека менаџментот е одговорен за 
перспективните финансиски информа-
ции, вклучувајќи ги и претпоставките на 
кои се засновани; 

(ѓ)  Кога е применливо, посочување на целта 
и/или ограничената дистрибуција на  
перспективните финансиски информа-
ции; 

(е) Изјава за негативно уверување за тоа да-
ли претпоставките обезбедуваат разумна 
основа за перспективните финансиски ин-
формации; 

(ж) Мислење за тоа дали перспективните фи-
нансиски информации се правилно под-
готвени врз основа на претпоставките и 
се презентирани во согласност со реле-
вантната рамка за финансиско известува-
ње; 

(з) Соодветно предупредувачко објаснување 
во врска со можноста за постигнување на 
резултатите на кои укажуваат перспектив-
ните финансиски информации; 

(ѕ)   Датумот на извештајот кој треба да би-
де датумот кога се завршени постапките; 
(и) Адреса на ревизорот; и 
(ј)    Потпис. 



28. Ваквиот извештај треба да: 
•  Наведе дали, врз основа на испитувањето 

на доказите кои ги поткрепуваат претпо-
ставките, ревизорот забележал што било 
што причинува ревизорот да верува дека 
претпоставките не обезбедуваат разумна 
основа за перспективните фианансиски 
информации. 

•  Изрази мислење за тоа дали перспектив-
ните финансиски информации се правил-
но подготвени врз основа на претпоста-
вките и се презентирани во согласност со 
релевантната рамка за финансиско изве-
стување. 

•  Наведе дека: 
o Фактичките резултати веројатно ќе се 

разликуваат од перспективните фи-
нансиски информации бидејќи предви-
дените настани често не се случуваат 
како што се очекува и варирањата мо-
же да бидат материјални. На сличен 
начин, кога перспективните финанси-
ски информации се искажани како оп-
сег, треба да биде наведено дека не 
може да постои уверување дека фа-
ктичките резултати ќе паднат во рам-
ките на опсегот, и 

o Во случај на проекција, перспективни-
те финансиски информации се подго-
твени за (наведување на намената), 
користејќи збир на претпоставки кои 
вклучуваат хипотетички претпоставки 
за идните настани и дејствијата на ме-
наџментот кои не мора да се очекува 
да се случат. Како последица, читате-
лите се предупредуваат дека перспе-
ктивните финансиски информации не 
се користат за други цели освен за 
онаа која е опишана.    
 

29. Следува пример на извадок од немодифици-
ран извештај за прогноза: 

Ние ја испитавме прогнозата1 во согласност 
со Меѓународниот стандард за ангажмани 
за уверување применлив на испитувањето 
на перспективни финансиски информации. 
Менаџментот е одговорен за прогнозата, 
вклучувајќи ги и претпоставките објаснети 
во белешката X на кои е заснована. 
Врз основа на нашето испитување на дока-
зите кои ги поткрепуваат претпоставките, не 
забележавме ништо што причинува да ве-
руваме дека овие претпоставки не обезбе-
дуваат разумна основа за прогнозата. По-
натаму, според нашето мислење прогноза-
та е правилно подготвена врз основа на 
претпоставките и е презентирана во соглас-
ност со .........2 
Фактичките резултати веројатно ќе се раз-
ликуваат од прогнозата бидејќи предвиде-
ните настани често не се случуваат како 
што се очекува, а варирањата може да би-
дат материјални. 

  
30. Следува пример на извадок од немодифици-

ран извештај за проекција: 

                                                 
 
1Вклучете го името на ентитетот, периодот покриен со прог-
нозата и обезбедете погодно идентификување, како на при-
мер по пат на посочување на бројот на страница или по пат 
на идентификување на поединечните извештаи. 
 
2 Укажете на релевантната рамка за финансиско известува-
ње. 

Ние ја испитавме проекцијата3 во соглас-
ност со Меѓународниот стандард за ангаж-
мани за уверување применлив на испитува-
њето на перспективни финансиски инфор-
мации. Менаџментот е одговорен за проек-
цијата, вклучувајќи ги и претпоставките об-
јаснети во белешката X на кои е заснована. 
Оваа проекција е подготвена за (опишува-
ње на намената). Бидејќи ентитетот е во 
фаза на отпочнување на работењето, про-
екцијата е подготвена користејќи збир на 
претпоставки кои вклучуваат хипотетички 
претпоставки за идните настани и дејствија-
та на менаџментот кои не мора да се очеку-
ва и да се случат. Како последица, читате-
лите се предупредуваат дека, освен за цел-
та која е опишана погоре, оваа проекција 
може да не биде соодветна за други цели. 
Врз основа на нашето испитување на дока-
зите кои ги поткрепуваат претпоставките, не 
забележавме ништо што причинува да ве-
руваме дека овие претпоставки не обезбе-
дуваат разумна основа за проекцијата, 
претпоставувајќи дека (наведете или посо-
чете ги хипотетичките претпоставки). Пона-
таму, според нашето мислење проекцијата 
е правилно подготвена врз основа на прет-
поставките и е презентирана во согласност 
со .........4 
Дури и да се случат настаните кои се пред-
видени со хипотетичките претпоставки опи-
шани погоре, сепак фактичките резултати 
веројатно ќе се разликуваат од проекцијата 
бидејќи други предвидени настани често не 
се случуваат како што се очекува, а варира-
њата може да бидат материјални. 

  
31. Кога ревизорот верува дека презентирање-

то и обелоденувањето на перспективните 
финансиски информации не е адекватно, 
тогаш треба да изрази мислење со резерва 
или неповолно мислење во извештајот за 
перспективните финансиски информации 
или да се повлече од ангажманот доколку е 
соодветно. Пример би бил кога финансиските 
информации не ги обелоденуваат адекватно 
последиците од кои било претпоставки кои се 
многу чувствителни. 

 
32. Кога ревизорот верува дека една или пове-

ќе значајни претпоставки не обезбедуваат 
разумна основа за перспективните финан-
сиски информации подготвени врз основа 
на претпоставки за најдобра проценка или 
дека една или повеќе значајни претпоста-
вки не обезбедуваат разумна основа за 
перспективните финансиски информации 
со оглед на хипотетичките претпоставки, 
ревизорот треба или да изрази неповолно 
мислење во извештајот за перспективните 
финансиски информации или да се повле-
че од ангажманот. 

 
33. Кога врз испитувањето влијаат услови кои 

ја спречуваат примената на една или пове-
ќе постапки кои се сметаат за неопходни 
во дадените околности, ревизорот треба 
или да се повлече од ангажманот или да се 
воздржи од мислење и да го опише ограни-
чувањето на делокругот во извештајот за 
перспективните финансиски информации. 

                                                 
3Вклучете го името на ентитетот, периодот покриен со про-
екцијата и обезбедете погодно идентификување, како на 
пример по пат на посочување на бројот на страница или по 
пат на идентификување на поединечните извештаи. 
4 Види фуснота 2. 
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Меѓународниот стандард за поврзани услуги 
(МСПУ) 4400, Ангажмани за извршување на дого-
ворени постапки во врска со финансиски инфор-
мации, треба да се чита во контекст на Предгово-
рот на Меѓународните стандарди за контрола 
на квалитетот, ревизија, уверување и поврзани 
услуги, којшто ја определува примената и важе-
њето на МСПУ.  
 
Вовед 
 
1. Целта на овој Меѓународен стандард за повр-

зани услуги (МСПУ) е да воспостави стандар-
ди и обезбеди упатство за професионалните 
одговорности на ревизорот1 кога е преземен 
ангажман за извршување на договорени по-
стапки во врска со финансиски информации и 
за формата и содржината на извештајот кој го 
издава ревизорот за ваквиот ангажман. 

 
2. Овој МСПУ е насочен кон ангажманите кои се 

однесуваат на финансиските информации. 
Сепак, тој може да обезбеди корисно упатство 
и за ангажманите кои се однесуваат на нефи-

                                                 
1 Поимот ревизор се користи во рамките на соопштенијата 
на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверу-
вање кога се опишува ревизијата, проверката, уверувањето 
и поврзаните услуги кои може да се извршуваат. Ваквото 
повикување не е наменето да укаже дека лицето коешто из-
вршува проверка, уверување или поврзани услуги мора да 
биде и ревизорот на финансиските извештаи на ентитетот. 

нансиските информации, под услов ревизорот 
да има адекватно познавање на предметната 
материја која е во прашање и да постојат раз-
умни критериуми на кои ќе се засноваат нао-
дите. Упатства во Меѓународните стандарди 
за ревизија (МСР) може да му користат на ре-
визорот во примената на овој МСПУ. 

 
3. Ангажманот за извршување на договорени по-

стапки може да го вклучува ревизорот во из-
вршувањето на извесни постапки во врска со 
поединечни ставки на финансиски податоци 
(на пример, обврски кон добавувачите, поба-
рувања од купувачите, набавки од поврзани 
странки и приходи од продажба и добивки на 
сегмент на ентитетот), даден финансиски из-
вештај (на пример, биланс на состојба) или 
дури и целосен комплет на финансиски изве-
штаи. 

 
Цел на ангажман за договорени постапки 
 
4. Целта на ангажманот за договорени по-

стапки е ревизорот да спроведе постапки 
од ревизорска природа за кои ревизорот и 
ентитетот и кои било соодветни трети 
странки се договориле и да извести за фа-
ктичките наоди.  

 
5. Бидејќи ревизорот едноставно обезбедува из-

вештај за фактичките наоди од договорените 
постапки, не се изразува никакво уверување. 
Наместо тоа, корисниците на извештајот са-
мите ги проценуваат постапките и наодите за 
кои известува ревизорот и извлекуваат свои 
сопствени заклучоци од работата на ревизо-
рот. 

 
6. Извештајот е ограничен на оние странки кои 

се согласиле со постапките кои треба да би-
дат извршени бидејќи другите, несвесни за 
причините за постапките, може погрешно да 
ги протолкуваат резултатите. 

 
Општи принципи на ангажман за договорени 
постапки 
 
7. Ревизорот треба да го почитува Кодексот 

за етика на професионалните сметково-
дители издаден од страна на Меѓународ-
ната федерација на сметководители. Етич-
ките принципи кои раководат со професионал-
ните одговорности на ревизорот за овој вид на 
ангажман се: 

(а) Интегритет; 

(б) Објективност; 

(в) Професионална компетентност и должно 
внимание; 

(г) Доверливост; 

(д) Професионално однесување; и 

(ѓ)   Технички стандарди. 

Независноста не е барање за ангажманите за 
договорени постапки; сепак, условите или це-
лите на ангажманот или националните стан-
дарди може да бараат ревизорот да се придр-



жува кон барањата за независност на Коде-
ксот за етика на професионалните сметко-
водители на МФС. Кога ревизорот не е неза-
висен, треба да даде изјава за ефектот што 
може да го има непостоењето на независност 
во извештајот за фактичките наоди. 
 

8. Ревизорот треба да го спроведе ангажма-
нот за договорени постапки во согласност 
со овој МСПУ и условите на ангажманот. 

 
Дефинирање на условите на ангажманот 
 
9. Ревизорот треба да осигура со претставни-

ци на ентитетот и, вообичаено, други опре-
делени странки кои ќе добијат копии од из-
вештајот за фактичките наоди, дека постои 
јасно разбирање во однос на договорените 
постапки и условите на ангажманот. Праша-
њата кои треба да се договорат ги вклучуваат: 

•  Природата на ангажманот, вклучувајќи го 
и фактот дека извршените постапки не 
преставуваат ревизија или проверка  и де-
ка, според тоа, нема да се изрази уверу-
вање. 

•  Наведената цел на ангажманот. 

•  Идентификување на финансиските ин-
формации на кои ќе се применат догово-
рените постапки. 

•  Природата, временскиот распоред и обе-
мот на конкретните постапки кои ќе се 
применат. 

•  Предвидената форма на извештајот за 
фактичките наоди. 

•  Ограничувањата во однос на дистрибуци-
јата на извештајот за фактичките наоди. 
Кога таквите ограничувања би биле во 
спротивност со законските барања, докол-
ку воопшто постојат, ревизорот не треба 
да го прифати ангажманот. 

 
10. Во извесни околности, на пример, кога постап-

ките биле договорени помеѓу регулаторот, 
претставници на дејноста и претставници на 
сметководствената професија, ревизорот мо-
же да не биде во состојба да дискутира за по-
стапките со сите странки кои ќе го добијат из-
вештајот. Во вакви случаи, ревизорот може да 
размисли, на пример, да дискутира за постап-
ките кои ќе се применат со соодветни престав-
ници на вклучените странки, да ја провери ре-
левантната преписка од овие странки или да 
им испрати нацрт од видот на извештајот кој 
ќе биде издаден. 

 
11. Во интерест е како на ревизорот, така и на 

клиентот, ревизорот да испрати писмо за ан-
гажман во кое се документираат клучните ус-
лови на назначувањето. Писмото за ангажма-
нот го потврдува прифаќањето на назначува-
њето од страна на ревизорот и помага да се 
одбегнат недоразбирања во врска со праша-
ња како што се целите и делокругот на ангаж-
манот, степенот на одговорностите на ревизо-
рот и формата на извештаите кои треба да 
бидат издадени. 

12. Прашањата кои би биле вклучени во писмото 
за ангажманот го вклучуваат следното: 

•  Список на постапките за кои странките се 
договориле да бидат извршени. 

•  Изјава дека дистрибуцијата на извештајот 
за фактичките наоди ќе биде ограничена 
на определените странки кои се договори-
ле за постапките кои треба да бидат извр-
шени. 

 
Исто така, ревизорот може со писмото за ан-
гажман да приложи и нацрт на видот на изве-
штајот за фактички наоди кој ќе се објави. 
Пример на писмо за ангажман е прикажан во 
Додаток 1 кон овој МСПУ. 

 
Планирање 
 
13. Ревизорот треба да ја планира работата та-

ка што ќе биде извршен ефективен ангаж-
ман. 

 
Документација 
 
14. Ревизорот треба да ги документира праша-

њата кои се важни при обезбедувањето на 
докази со кои се поткрепува извештајот за 
фактичките наоди, како и докази дека ан-
гажманот бил спроведен во согласност со 
овој МСПУ и условите на ангажманот. 

 
Постапки и докази 
 
15. Ревизорот треба да ги спроведе договоре-

ните постапки и да ги користи добиените 
докази како основа за извештајот за фа-
ктичките наоди. 

 
16. Постапките кои се применуваат во ангажман 

за извршување на договорени постапки може 
да ги вклучат следните: 

•  Распрашување и анализа. 

•  Повторно пресметување, споредување и 
други административни проверки на точ-
носта. 

•  Набљудување. 

•  Инспекција. 

•  Добивање конфирмации. 

Додаток 2 на овој МСПУ е пример на извештај 
кој содржи илустративна листа на постапки 
кои може да се користат како еден дел од ти-
пичен ангажман за договорени постапки. 
 

Известување  
 
17. Извештајот за ангажман за договорени по-

стапки треба да ја опише целта и договорени-
те постапки на ангажманот во достатно дета-
ли за да му овозможи на читателот да ја раз-
бере природата и обемот на извршената ра-
бота. 

18. Извештајот за фактичките наоди треба да 
содржи: 



(а) Наслов; 
(б) Примател (вообичаено клиентот кој го 

ангажирал ревизорот да ги изврши до-
говорените постапки); 

(в) Идентификување на конкретните фи-
нансиски или нефинансиски информа-
ции на кои биле применети договоре-
ните постапки; 

(г) Изјава дека извршените постапки се 
оние кои биле договорени со примате-
лот; 

(д) Изјава дека ангажманот бил извршен 
во согласност со Меѓународниот стан-
дард за поврзани услуги применлив на 
ангажманите за договорени постапки, 
или пак со релевантните национални 
стандарди или практики; 

(ѓ)    Кога е релевантно, изјава дека ревизо-
рот не е независен од ентитетот; 
(е) Идентификување на целта за која биле 

извршени договорените постапки; 
(ж) Листа на конкретните постапки кои би-

ле извршени; 
(з) Опис на фактичките наоди на ревизо-

рот, вклучувајќи и доволно детали за 
пронајдените грешки и отстапувања; 

(ѕ)   Изјава дека извршените постапки не 
преставуваат ниту ревизија, ниту про-
верка и, според тоа, не се изразува 
уверување; 

(и) Изјава дека доколку ревизорот извр-
шил дополнителни постапки, ревизија 
или проверка, би можеле да бидат 
откриени други прашања за кои би би-
ло известено; 

(ј)  Изјава дека извештајот е ограничен на 
оние странки кои се согласиле со по-
стапките што треба да бидат изврше-
ни; 

(к) Изјава (кога е применливо) дека изве-
штајот се однесува само на елементи-
те, сметките, ставките или финанси-
ските и нефинансиските информации 
кои се определени и дека не се проте-
га на финансиските извештаи на енти-
тетот земени како целина; 

(л) Датум на извештајот; 
(љ)  Адреса на ревизорот; и 
(м) Потпис на ревизорот. 
Додаток 2 на овој МСПУ содржи пример на из-
вештај за фактички наоди издаден во однос 
на ангажман за извршување на договорени 
постапки во врска со финансиски информа-
ции. 
 

Перспектива на јавниот сектор 
   
1. Извештајот за ангажманот во јавниот се-

ктор може да не биде ограничен само на 
оние странки кои се согласиле на постапки-

те кои треба да бидат извршени, туку и да 
им биде достапен на поширок круг на енти-
тети или луѓе (на пример, при парламентар-
на истрага за определено јавно претприја-
тие или државен сектор). 

 
2. Исто така, треба да биде забележано дека 

мандатите на јавниот сектор може да се 
разликуваат значително и треба да се вни-
мава за да се направи разлика помеѓу ангаж-
маните кои се вистински ,,договорени по-
стапки“ и ангажманите кои се очекува да би-
дат ревизии на финансиските информации, 
како што се извештаите за успешноста во 
работењето. 

 
Додаток 1 

 
Пример на писмо за ангажман кај ангажман за 
договорени постапки 
 
Следното писмо треба да се користи како упат-
ство во врска со точка 9 на овој МСПУ и не е на-
менето да преставува стандардно писмо. Писмото 
за ангажманот ќе треба да се менува во зависност 
од поединечните барања и околности. 
 
До Одборот на директори или други соодветни 
претставници на клиентот кој го ангажирал реви-
зорот 
 
Со ова писмо го потврдуваме нашето разбирање 
за условите и целите на нашиот ангажман и при-
родата и ограничувањата на услугите кои ќе ги 
обезбедиме. Нашиот ангажман ќе биде спроведен 
во согласност со Меѓународниот стандард за по-
врзани услуги (или посочување на релевантните 
национални стандарди или практики) применлив 
на ангажманите за договорени постапки и ние ќе 
укажеме на ова во нашиот извештај. 
 
Ние се договоривме да ги извршиме следните по-
стапки и да ве известиме за фактичките наоди кои 
се резултат на нашата работа: 
 
(Опис на природата, временскиот распоред и обе-
мот на постапките кои треба да бидат извршени, 
вклучувајќи и конкретни посочувања, кога е при-
менливо, на идентитетот на документите и еви-
денцијата кои треба да се читаат, поединците кои 
треба да бидат контактирани и странките од кои 
ќе бидат добиени конфирмации.) 
 
Постапките кои ќе ги извршиме се наменети иск-
лучиво да ви помогнат во (наведување на целта). 
Нашиот извештај не треба да се користи за која 
било друга цел и е наменет исклучиво за ваше ин-
формирање. 
 
Постапките кои ќе ги извршиме не преставуваат 
ниту ревизија, ниту проверка направени во соглас-
ност со Меѓународните стандарди за ревизија или 
Меѓународните стандарди за ангажмани за про-
верка (или посочување на релевантните нацио-
нални стандарди или практики) и, според тоа, не-
ма да биде изразено никакво уверување. 
 
Со нетрпение ја очекуваме целосната соработка 
со вашиот персонал и веруваме дека ќе ни ги ста-
ват на располагање сите евиденции, документа-



ција и други информации кои ќе бидат побарани 
во врска со нашиот ангажман. 
 
Нашите надоместоци, кои ќе ги фактурирме со на-
предувањето на работата, се засновани на по-
требното време на поединците кои се назначени 
на ангажманот и секојдневните трошоци. Поеди-
нечните саатнини се разликуваат во зависност од 
степенот на вклучената одговорност и потребното 
искуство и вештини. 
 
Ве молиме да ја потпишете и вратите приложена-
та копија од ова писмо за да ни укажете дека е во 
согласност со вашето разбирање на условите на 
ангажманот, вклучувајќи ги и конкретните постапки 
за кои се договоривме да бидат извршени.  
 

XYZ 
 

Потврдено во името на АБВ претпријатието од 
страна на 
 
(потпишано) 
 
..................... 
Име и позиција 
Датум 

 
Додаток 2 

 
Пример на извештај за фактички наоди во вр-
ска со обврски кон добавувачите 
 
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФАКТИЧКИ НАОДИ 
 
До (оние кои го ангажирале ревизорот) 
 
Ги извршивме постапките за кои се договоривме 
со вас, а кои се наброени подолу, во врска со об-
врските кон добавувачите на претпријатието АБВ 
заклучно со (датум), изложени во приложените 
прегледи (не се прикажани во овој пример). Наши-
от ангажман беше преземен во согласност со Ме-
ѓународниот стандард за поврзани услуги (или по-
сочување на релевантните национални стандарди 
или практики) применлив на ангажманите за дого-
ворени постапки. Постапките беа извршени исклу-
чиво за да ви помогнат во оценката на валидноста 
на обврските кон добавувачите и се резимирани 
на следниот начин: 

1. Го добивме и проверивме збирот на бруто би-
лансот на обврските кон добавувачите заклуч-
но со (датум) подготвен од страна на претпри-
јатието АБВ и го споредивме вкупниот износ 
со салдото на поврзаната сметка од главната 
книга. 

2. Го споредивме приложениот список (кој не е 
прикажан во овој пример) на главните добаву-
вачи и износите кои им се должат на (датум) 
со поврзаните имиња и износи во бруто би-
лансот. 

3. Добивме извештаи од добавувачите или поба-
равме добавувачите да го потврдат салдото 
кое им се должи на (датум). 

4. Ги споредивме овие извештаи или конфирма-
ции со износите посочени во точка 2. За изно-

сите кои не се согласуваа, добивме усогласу-
вање од претпрјатието АБВ. За добиените 
усогласувања, ги идентификувавме и прика-
жавме неплатените фактури, книжните одо-
бренија и нереализираните налози за плаќа-
ње, при што секој од нив беше поголем од xxx. 
Ги лоциравме и испитавме фактурите и книж-
ните одобренија кои биле последователно 
примени и чековите кои биле последователно 
платени и утврдивме дека тие всушност тре-
бало да бидат прикажани како неплатени во 
усогласувањата. 

 
За нашите наоди известуваме подолу: 

(а) Во однос на ставка 1 утврдивме дека збирот е 
точен, а вкупниот износ усогласен. 

(б) Во однос на ставка 2 утврдивме дека спореде-
ните износи се усогласени. 

(в) Во однос на ставка 3 утврдивме дека има из-
вештаи од добавувачите за сите такви доба-
вувачи. 

(г) Во однос на ставка 4 утврдивме дека износите 
се согласуваат, или пак во однос на износите 
кои не се согласуваа, утврдивме дека прет-
пријатието АБВ подготвило усогласувања и 
дека книжните одобренија, фактури и нереа-
лизирани налози за плаќање над xxx се соод-
ветно наведени како ставки за усогласување 
со следните отстапувања: 

 
(Детали за отстапувањата) 
 
Бидејќи горенаведените постапки не преставуваат 
ниту ревизија, ниту проверка направена во соглас-
ност со Меѓународните стандарди за ревизија или 
Меѓународните стандарди за ангажмани за про-
верка (или посочување на релевантните нацио-
нални стандарди или практики), ние не изразува-
ме никакво уверување за обврските кон добавува-
чите заклучно со (датум). 
 
Доколку извршевме дополнителни постапки или 
пак извршевме ревизија или проверка на финан-
сиските извештаи во согласност со Меѓународни-
те стандарди за ревизија или Меѓународните 
стандарди за ангажмани за проверка (или посочу-
вање на релевантните национални стандарди или 
практики), можеби ќе забележевме други праша-
ња за кои би ве известиле. 
 
Нашиот извештај е наменет исклучиво за целта 
наведена во првиот пасус од овој извештај и за 
ваше информирање и не треба да се користи за 
која било друга цел или да се дистрибуира на кои 
било други странки. Овој извештај се однесува са-
мо на сметките и ставките кои се определени по-
горе и не се протега на кои било финансиски изве-
штаи на претпријатието АБВ, земени како целина.  

 
РЕВИЗОР 

 
Датум 
Адреса 
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жирање за ангажман за 
компилација 

 

Додаток 2: Примери на извештаи за 
компилација 

 

 
Меѓународниот стандард за поврзани услуги 
(МСПУ) 4410, Ангажмани за компилирање на фи-
нансиски извештаи, треба да се чита во контекст 
на Предговорот на Меѓународните стандарди за 
контрола на квалитетот, ревизија, уверување и 
поврзани услуги, којшто ја определува примената 
и важењето на МСПУ. 
 
Вовед 
1. Целта на овој Меѓународен стандард за повр-

зани услуги (МСПУ) е да воспостави стандар-
ди и обезбеди упатство за професионалните 
одговорности на сметководителот1 кога е пре-
земен ангажман за компилирање на финанси-
ски информации и за формата и содржината 
на извештајот кој го издава сметководителот 
во врска со ваквата компилација. 

2. Овој МСПУ е насочен кон компилацијата на 
финансиските информации. Сепак, тој треба 
да се применува до степенот до кој е изводли-
во и во ангажманите за компилирање на не-
финансиски информации, под услов ревизо-
рот да има адекватно познавање на предмет-
ната материја која е во прашање. Ангажмани-
те за обезбедување на ограничена помош на 
клиентот при подготвувањето на финансиски-
те извештаи (на пример, при изборот на соод-
ветна сметководствена политика), не претста-
вуваат ангажман за компилирање на финанси-
ски информации.  

 
Цел на ангажман за компилација 
3. Целта на ангажманот за компилација е сме-

тководителот да ја користи сметководстве-
ната стручност, наспроти ревизорската 
стручност, за да собере, класифицира и ре-
зимира финансиски информации. Ова воо-
бичаено бара намалување на деталните пода-
тоци на разбирлива форма која е погодна за 
ракување без барање да се тестирааат тврде-
њата кои се во основата на тие информации. 
Користените постапки не се обликувани и не 
му овозможуваат на сметководителот да изра-
зи какво било уверување за финансиските ин-
формации. Сепак, корисниците на компилира-
ните финансиски информации извлекуваат из-

                                                 
1 За целите на овој МСПУ и за да се направи разлика поме-
ѓу ревизијата и ангажманот за компилација, се користи пои-
мот ,,сметководител” (а не ,,ревизор“) за да се посочи на 
професионален сметководител во јавната практика. 

весна корист како резултат на вклученоста на 
сметководителот бидејќи услугата била извр-
шена со професионална компетентност и 
должно внимание. 

4. Ангажманот за компилација вообичаено вклу-
чува подготвување на финансиски извештаи 
(кои може, но и не мора да преставуваат це-
лосен комплет на финансиски извештаи), но 
може да вклучи и собирање, класифицирање 
и резимирање на други финансиски информа-
ции. 

 
Општи принципи на ангажман за компилација 
5. Сметководителот треба да го почитува Ко-

декс за етика на професионалните сме-
тководители издаден од страна на Меѓу-
народната федерација на сметководители. 
Етичките принципи кои раководат со професи-
оналните одговорности на сметководителот за 
овој вид на ангажман се: 
(а) Интегритет; 
(б) Објективност; 
(в) Професионална компетентност и должно 

внимание; 
(г) Доверливост; 
(д)  Професионално однесување; и 
(ѓ)   Технички стандарди. 
Независноста не е барање за ангажманот за 
компилација. Сепак, кога сметководителот не 
е независен, изјавата за ваквиот ефект би би-
ла направена во извештајот на сметководите-
лот. 

6. Во сите околности кога името на сметково-
дителот е поврзано со финансиските ин-
формации кои се компилирани од страна 
на сметководителот, сметководителот тре-
ба да издаде извештај. 

 
Дефинирање на условите на ангажманот 
7. Сметководителот треба да осигура дека 

постои јасно разбирање помеѓу клиентот и 
сметководителот во врска со условите на 
ангажманот. Прашањата кои треба да се 
разгледаат ги вклучуваат следните: 
•  Природата на ангажманот, вклучувајќи го 

и фактот дека нема да биде спроведена 
ниту ревизија, ниту проверка па, според 
тоа, нема да биде изразено никакво уве-
рување. 

•  Фактот дека од ангажманот не може да се 
очекува да обелодени грешки, незаконски 
дејствија или други неправилности, на 
пример, измама или проневера кои може 
да постојат. 

•  Природата на информациите кои треба да 
ги достави клиентот. 

•  Фактот дека менаџментот е одговорен за 
точноста и комплетноста на информации-
те кои му се доставени на сметководите-
лот за комплетноста и точноста на компи-
лираните  финансиски информации. 

•  Сметководствена основа на која треба да 
бидат компилирани финансиските инфор-
мации и фактот дека таа, како и какви би-
ло познати отстапувања од истата, ќе би-
дат обелоденети. 

•  Наменетата употреба и дистрибуција на 
информациите, откако ќе бидат компили-
рани. 

•  Формата на извештајот кој треба да биде 
предаден во врска со компилираните фи-
нансиски информации, кога името на сме-
тководителот ќе биде поврзано со истите. 

8. Писмото за ангажманот помага при планира-
њето на работата за компилацијата. Во инте-
рес е како на сметководителот, така и на енти-
тетот, сметководителот да испрати писмо за 
ангажман во кое се документираат клучните 



услови на назначувањето. Писмото за ангаж-
манот го потврдува прифаќањето на назначу-
вањето од страна на сметководителот и пома-
га да се одбегнат недоразбирања во врска со 
прашања како што се целите и делокругот на 
ангажманот, степенот на одговорностите на 
сметководителот и формата на извештаите 
кои треба да бидат издадени. Пример на пис-
мо за ангажман за ангажман за компилација 
се наоѓа во Додаток 1 на овој МСПУ. 

 
Планирање 
9. Сметководителот треба да ја планира ра-

ботата така што ќе биде извршен ефекти-
вен ангажман. 

 
Документација 
10. Сметководителот треба да ги документира 

прашањата кои се важни при обезбедува-
њето на докази дека ангажманот бил спро-
веден во согласност со овој МСПУ и усло-
вите на ангажманот. 

 
Постапки  
11. Сметководителот треба да стекне општо раз-

бирање за деловното работење и активности-
те на ентитетот и треба да биде запознаен со 
сметководствените принципи и практики на 
дејноста во којашто работи ентитетот и со 
формата и содржината на финансиските ин-
формации кои се соодветни во околностите. 

12. За да компилира финансиски информации, на 
сметководителот му е потребно општо разбира-
ње за природата на деловните трансакции на ен-
титетот, формата на неговата сметководствена 
евиденција и сметководствената основа на која 
треба да бидат презентирани финансиските ин-
формации. Сметководителот вообичаено добива 
познавање за овие прашања преку искуството со 
ентитетот или по пат на распрашување на пер-
соналот на ентитетот. 

13. Освен како што е наведено во овој МСПУ, од 
сметководителот вообичаено не се бара да: 
(а) Спроведе какви било распрашувања на 

менаџментот за да ја процени веродо-
стојноста и комплетноста на обезбедени-
те информации; 

(б) Ги процени интерните контроли; 
(в) Верификува какви било прашања; или 
(г) Верификува какви било објаснувања. 

14. Доколку сметководителот стане свесен дека 
информациите доставени од страна на менаџ-
ментот се неточни, некомплетни или на друг 
начин незадоволителни, сметководителот 
треба да го разгледа извршувањето на горе-
наведените постапки и да побара од менаџ-
ментот да обезбеди дополнителни информа-
ции. Доколку менаџментот одбие да обезбеди 
дополнителни информации, сметководителот 
треба да се повлече од ангажманот, информи-
рајќи го ентитетот за причините за повлекува-
њето. 

15. Сметководителот треба да ги прочита компи-
лираните информации и да разгледа дали тие 
изгледаат соодветни според формата и се ос-
лободени од очигледни материјални погреш-
ни прикажувања. Во оваа смисла, погрешните 
прикажувања ги вклучуваат следните: 
• Грешки во примената на идентификуваната 

рамка за финансиско известување. 
• Необелоденување на рамката за финанси-

ско извстување и какви било познати отста-
пувања од истата. 

• Необелоденување на други значајни праша-
ња за кои сметководителот станал свесен. 

Идентификуваната рамка за финансиско 
известување и кои било познати отстапу-
вања од истата треба да бидат обелодене-

ти во рамките на финансиските информа-
ции, иако нивните ефекти не мора да бидат 
квантифицирани. 

16. Доколку сметководителот стане свесен за 
материјални погрешни прикажувања, сме-
тководителот треба да се обиде да догово-
ри соодветни измени и дополнувања со ен-
титетот. Ако не бидат направени вакви из-
мени и дополнувања, а за финансиските 
информации се смета дека наведуваат на 
погрешни заклучоци, сметководителот тре-
ба да се повлече од ангажманот. 

 
Одговорност на менаџментот 
17. Сметководителот треба да добие потврду-

вање од менаџментот за неговата одговор-
ност за соодветното презентирање на фи-
нансиските информации и за неговото одо-
брување на финансиските информации. 
Ваквото потврдување може да биде обезбеде-
но со изјави од менаџментот кои ја покриваат 
точноста и комплетноста на основните сме-
тководствени податоци и потполното обело-
денување на сите материјални и релевантни 
информации на сметководителот.  

 
Известување за ангажман за компилација 
18. Извештаите за ангажманите за компилација 

треба да го содржат2 следното: 
(а) Наслов; 
(б) Примател; 
(в) Изјава дека ангажманот бил извршен 

во согласност со Меѓународниот стан-
дард за поврзани услуги применлив на 
ангажманите за компилација, или пак 
со националните стандарди и практи-
ки; 

(г) Кога е релевантно, изјава дека сметко-
водителот не е независен од ентите-
тот; 

(д) Идентификување на финсиските ин-
формации наведувајќи дека тие се зас-
новани на информациите обезбедени 
од страна на менаџментот; 

(ѓ)    Изјава дека менаџментот е одговорен 
за финансиските нформации компили-
рани од страна на сметководителот; 

(е) Изјава дека не е спроведена ниту ре-
визија, ниту проверка, па, според тоа, 
не се изразува никакво уверување за 
финансиските информации; 

(ж) Кога се смета за неопходно, пасус со 
кој се обрнува внимание на обелоде-
нувањето на материјалните отстапува-
ња од идентификуваната рамка за фи-
нансиско известување; 

(з) Датум на извештајот; 
(ѕ)   Адреса на сметководителот; и 
(и) Потпис на сметководителот. 
Додаток 2 на овој МСПУ содржи примери на 
извештаи за компилација. 

19. Финансиските информации компилирани 
од страна на сметководителот треба да со-
држат посочување како на пример ,,Нере-
видирани”, ,,Компилирани без ревизија 
или проверка” или ,,Посочување на изве-
штај за компилација” на секоја страница од 
финансиските информации или на предна-
та страница на потполниот комплет на фи-
нансиски извештаи. 

                                                 
2 Исто така, може да биде соодветно за сметководителот да 
ја посочи посебната намена или странката за која информа-
циите биле подготвени. Алтернативно, или покрај тоа, сме-
тководителот може да додаде некоја форма на предупреду-
вање која е обликувана за да осигура дека не се користи за 
други цели освен за наменетите. 



Додаток 1 
 

Пример на писмо за ангажирање за ангажман 
за компилација 
Следното писмо треба да се користи како упат-
ство во врска со разгледувањата истакнати во 
точка 7 на овој МСПУ и ќе треба да се менува во 
зависност од поединечните барања и околности. 
Овој пример е за компилација на финансиски из-
вештаи. 
До Одборот на директори или соодветните прет-
ставници на повисокиот менаџмент 
Со ова писмо го потврдуваме нашето разбирање 
за условите и целите на нашиот ангажман и при-
родата и ограничувањата на услугите кои ќе ги 
обезбедиме. 
Вие побаравте да ги извршиме следните услуги: 
Врз основа на информациите кои ќе ни ги обезбе-
дите, ние ќе ги компилираме, во согласност со Ме-
ѓународниот стандард за поврзани услуги (или по-
сочување на релевантните национални стандарди 
или практики) применлив на ангажманите за ком-
пилација, билансот на состојба на претпријатието 
АБВ заклучно со 31 декември 19XX година, како и 
поврзаниот биланс на успех и извештај за парични 
текови за годината која завршува тогаш на парич-
на основа. Ние нема да спроведеме постапки за 
ревизија или проверка во врска со овие финанси-
ски извештаи. Според тоа, нема да изразиме ни-
какво уверување за финансиските извештаи. На-
шиот извештај за финансиските извештаи на прет-
пријатието АБВ се очекува да гласи како што сле-
дува: 
(види Додаток 2 на овој МСПУ) 
 
Менаџментот е одговорен за точноста и комплет-
носта на информациите кои ќе ни бидат доставе-
ни и е одговорен спрема корисниците за финанси-
ските информации кои ние ќе ги компилираме. 
Ова го вклучува одржувањето на адекватна сме-
тководствена евиденција и интерни контроли, како 
и изборот и примената на соодветни сметководс-
твени политики. Од нашиот ангажман не може да 
се очекува да обелодени дали постои измама или 
грешки, или пак незаконски дејствија. Сепак, ние 
ќе ве информираме за секое такво прашање кое 
ќе го забележиме. 
 
Информациите ќе бидат подготвени во согласност 
со (идентификуваната рамка за финансиско изве-
стување). Секое познато отстапување од оваа 
рамка ќе биде обелоденето во рамките на финан-
сиските извештаи и кога се смета за неопходно ќе 
се посочи и во нашиот извештај за компилација. 
 
Ние разбираме дека наменетата употреба и ди-
стрибуција на информациите кои ние ќе ги компи-
лираме е (да се наведе) и дека доколку ова мате-
ријално се промени, вие ќе не информирате. 
 
Со нетрпение ја очекуваме целосната соработка 
со вашиот персонал и веруваме дека ќе ни ги ста-
ват на располагање сите евиденции, документа-
ција и други информации кои ќе бидат побарани 
во врска со нашата компилација. 
 
Нашите надоместоци, кои ќе ги фактурирме со на-
предувањето на работата, се засновани на по-
требното време на поединците кои се назначени 
на ангажманот, плус секојдневните трошоци. Пое-
динечните саатнини се разликуваат во зависност 
од степенот на вклучената одговорност и потреб-
ното искуство и вештини. 
 
Ова писмо ќе биде во сила и во наредните години, 
освен ако не се прекине, промени или замени. 
 
Ве молиме да ја потпишете и вратите приложена-
та копија од ова писмо за да ни укажете дека е во 

согласност со вашето разбирање на уредувањата 
за нашата компилација на вашите финансиски из-
вештаи.  

XYZ 
 

Потврдено во името на АБВ претпријатието од 
страна на 
 
(потпишано) 
 
..................... 
Име и позиција 
Датум 

 
Додаток 2 

 
Примери на извештаи за компилација 
 
Пример на извештај за ангажман за компилира-
ње на финансиски извештаи  
 
ИЗВЕШТАЈ ЗА КОМПИЛАЦИЈА  ДО..... 
 
Врз основа на информациите обезбедени од стра-
на на менаџментот, ние ги компилиравме, во сог-
ласност со Меѓународниот стандард за поврзани 
услуги (или посочување на релевантните нацио-
нални стандарди или практики) применлив на ан-
гажманите за компилација, билансот на состојба 
на претпријатието АБВ заклучно со 31 декември 
19XX година, како и поврзаниот биланс на успех и 
извештај за парични текови за годината која завр-
шува тогаш. Менаџментот е одговорен за овие 
финансиски извештаи. Ние не спроведовме реви-
зија или проверка на овие финансиски извештаи 
па, според тоа, не изразуваме никакво уверување 
за истите.3  
 

СМЕТКОВОДИТЕЛ 
Датум 
Адреса 
 
Пример на извештај за ангажман за компилира-
ње на финансиски извештаи со дополнителен 
пасус кој посочува на отстапување од иденти-
фикуваната рамка за финансиско известува-
ње. 
 
ИЗВЕШТАЈ ЗА КОМПИЛАЦИЈА ДО..... 
 
Врз основа на информациите обезбедени од стра-
на на менаџментот, ние ги компилиравме, во сог-
ласност со Меѓународниот стандард за поврзани 
услуги (или посочување на релевантните нацио-
нални стандарди или практики) применлив на ан-
гажманите за компилација, билансот на состојба 
на претпријатието АБВ заклучно со 31 декември 
19XX година, како и поврзаниот биланс на успех и 
извештај за парични текови за годината која завр-
шува тогаш. Менаџментот е одговорен за овие 
финансиски извештаи. Ние не спроведовме реви-
зија или проверка на овие финансиски извештаи 
па, според тоа, не изразуваме никакво уверување 
за истите.4  
 
Сакаме да ја посочиме белешката X кон финанси-
ските извештаи бидејќи менаџментот одлучи да не 
го капитализира наемот на постројките и машини-
те што преставува отстапување од идентификува-
ната рамка за финансиско известување. 

 
СМЕТКОВОДИТЕЛ 

 
Датум 
Адреса 

                                                 
3 Види фуснота 2. 
4 Види фуснота 2. 



јули 1996 година 
Ревидиран во јануари 1998, ноември 2001 и  

јуни 2004 година 
 
 

КОДЕКС ЗА ЕТИКА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ  
СМЕТКОВОДИТЕЛИ 

 
СОДРЖИНА 

Дефиниции 
Вовед 
Јавен интерес 
Цели 
Основни принципи 
Кодексот 
ДЕЛ А - ПРИМЕНЛИВ ЗА СИТЕ ПРОФЕСИО-

НАЛНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ 
1. Интегритет и објективност 
2. Решавање на етички конфликти 
3. Професионална компетентност 
4. Доверливост 
5. Даночна практика 
6. Меѓународни активности 
7. Публицитет 
ДЕЛ Б - ПРИМЕНЛИВ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ-

ТЕ СМЕТКОВОДИТЕЛИ ВО ЈАВНАТА ПРАКТИКА 
8. Независност 
Примена на принципите во специфични ситуа-

ции 
Толкување на Оддел 8 
9. Професионална компетентност и одговорно-

сти во врска со ангажирањето на лица кои не се 
сметководители 

10. Надоместоци и провизии 
11. Активности некомпатибилни со практиката 

на јавното сметководство 
12. Пари на клиентите 
13. Односи со други професионални сметково-

дители во јавната практика 
14. Рекламирање и нудење 
ДЕЛ В - ПРИМЕНЛИВ ЗА ВРАБОТЕНИ ПРО-

ФЕСИОНАЛНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ 
15. Конфликт на лојалности 
16. Поддршка за професионални колеги 
17. Професионална компетентност 
18. Презентирање на информации 

 
 
 
Дефиниции 
Во овој Кодекс за етика на професионалните сметко-
водители следните изрази се прикажани со зацрнети 
букви кога се употребени за прв пат, и ги имаат 
следните значења:  
 
Ангажман за 
уверување 

Ангажман кој се извршува со цел да се 
обезбеди: 
Високо ниво на уверување дека пред-

метната материја е во согласност 
со идентификуваните погодни кри-
териуми од сите материјални аспе-
кти; или 

Умерено ниво на уверување дека пред-
метната материја е веродостојна 
во дадените околности. 

Ова би го вклучило ангажманот кој е во 
согласност со Меѓународниот стандард 
за ангажмани за уверување издаден од 
страна на Одборот за меѓународни стан-
дарди за ревизија и уверување или во 
соглансост со конкретни стандарди за 
ангажмани за уверување издадени од 
страна на Одборот за меѓународни стан-
дарди за ревизија и уверување како што 
е ревизијата или проверката на финан-
сиските извештаи во согласност со Меѓу-
народните стандарди за ревизија. 

Блиско семејс-
тво 

Родител, независно дете или брат/се-
стра. 

Вработен про-
фесионален 
сметководител 

Професионален сметководител врабо-
тен во индустријата, трговијата, јавниот 
сектор или образованието. 

Главен партнер 
на ангажманот 

Во врска со ревизијата, партнер кој е од-
говорен за потпишување на извештајот 
за консолидираните финансиски изве-
штаи на клиентот на ревизорскиот ан-
гажман и, каде што е релевантно, парт-
нер одговорен за потпишување на изве-
штајот во врска со кој било ентитет чии-
што финансиски извештаи формираат 
дел од консолидираните финансиски из-
вештаи и за кои се издава одделен са-
мостоен извештај. Кога не се подготву-
ваат консолидирани финансиски изве-
штаи, главниот партнер на ангажманот 
ќе биде партнерот којшто е одговорен за 
потпишување на извештајот за финанси-
ските извештаи.  

Директно фи-
нансиско учес-
тво 

Финансиско учество: 
Во директна сопственост и под контрола 

на поединец или ентитет (вклучувај-
ќи ги и оние со кои управуваат други 
лица на дискрециона основа) ; или 

Во корисничка сопственост преку коле-
ктивно средство за вложување, 
имот, старателство или друг посред-
ник над кој поединецот или ентите-
тот има контрола. 

Директори и 
службеници 

Оние кои се одговорни за управување со 
ентитетот, независно од нивната функ-
ција, којашто може да се разликува од 
земја до земја. 

Индиректно фи-
нансиско учес-
тво 

Финансиско учество во корисничка сопс-
твеност преку колективно средство за 
вложување, имот, старателство или друг 
посредник над кој поединецот или енти-
тетот нема никаква контрола. 

Канцеларија Посебна подгрупа, без разлика дали е 
организирана врз основа на географски 
линии или линии на практикување. 

Клиент на ан-
гажман за уве-
рување 

Ентитет во врска со кој фирмата спрове-
дува ангажман за уверување. 

 
Клиент на реви-
зорски ангаж-
ман 

Ентитет во врска со кој фирмата спрове-
дува ревизорски ангажман. Кога клиен-
тот на ревизорскиот ангажман претста-
вува ентитет кој котира на берза, клиен-
тот на ревизорскиот ангажман секогаш 
ќе ги вклучи неговите поврзани ентитети. 

Ентитет кој ко-
тира на берза 

Ентитет чиишто удели, акции или долго-
ви котираат на признаена берза на хар-
тии од вредност или со кои се тргува сог-
ласно прописите на дадена признаена 
берза на хартии од вредност или друго 
еквивалентно тело. 

Најблиско се-
мејство 

Сопружник (или еквивалент) или издржу-
вано лице. 

Независност Независноста е: 
Умствена независност - ментална состој-

ба која дозволува давање на мис-
лење кое не подлежи на влијанија 
кои го компромитираат професио-
налното расудување, дозволувајќи 
му на поединецот да дејствува со 
интегритет и да користи објектив-
ност и професионален скептици-
зам; и 

Независност во однесување - одбегнува-
ње на факти и околности кои се 
толку значајни што разумна и ин-
формирана трета странка, која ги 
познава сите релевантни инфор-
мации, вклучувајќи ги и сите при-
менети заштитни мерки, би заклу-
чила врз разумна основа дека ин-
тегритетот, објективноста или про-
фесионалниот скептицизам на 
фирмата или на член на тимот на 
ангажманот за уверување се ком-
промитирани. 



Нудење Приоѓање кон потенцијален клиент со 
цел за понуда на професионални услуги. 

Објективност Комбинација на непристрасност, интеле-
ктуална чесност и ослободеност од 
конфликти на интерес. 

Пари на клиен-
тите 

Какви било парични средства - вклучу-
вајќи ги и документите за право на сопс-
твеност над пари, на пример меници, 
сопствени меници и документи за право 
на сопственост кои може да се конверти-
раат во пари, на пример обврзници на 
доносител - кои ги примил професионал-
ниот сметководител од јавната практика 
и кои треба да се чуваат или да се исп-
латат според упатствата на лицето од 
кое или во чие име истите биле приме-
ни. 

Поврзан енти-
тет 

Ентитет кој го има кој било од следните 
односи со клиентот: 
Ентитет кој има директна или индирект-

на контрола над клиентот, под ус-
лов клиентот да е материјален за 
ваквиот ентитет; 

Ентитет кој има директно финансиско 
учество во клиентот, под услов ва-
квиот ентитет да има значајно вли-
јание врз клиентот и учеството во 
клиентот да е материјално за ва-
квиот ентитет; 

Ентитет над којшто клиентот има директ-
на или индиректна контрола; 

Ентитет во којшто клиентот, или пак ен-
титет поврзан со клиентот под (в) 
погоре, има директно финансиско 
учество што му овозможува значај-
но влијание врз ваквиот ентитет и 
учеството е материјално за клиен-
тот и неговиот поврзан ентитет во 
точката (в); и 

Ентитет кој е под заедничка контрола на 
клиентот (во понатамошниот текст 
,,ентитет сестра‘‘), под услов како 
ентитетот сестра, така и клиентот 
да се материјални за ентитетот кој 
ги контролира и клиентот и ентите-
тот сестра. 

Постоен сме-
тководител 

Професионален сметководител во јавна-
та практика кој е тековно на ревизорска 
позиција или обезбедува сметководстве-
ни, даночни, консултантски или слични 
професионални услуги за даден клиент. 

Практика Самостоен практичар, партнерство или 
корпорација на професионални сметко-
водители кои на јавноста & нудат профе-
сионални услуги. 

Приемен сме-
тководител  

Професионален сметководител во јавна-
та практика кому постојниот сметководи-
тел или клиент на постојниот сметково-
дител му доделил ревизорски, сметко-
водствени, даночни, консултантски или 
слични ангажмани или кој е консултиран 
со цел за задоволување на потребите на 
клиентот. 

Професионален 
сметководител 

Оние лица, без разлика дали се во јав-
ната практика (вклучувајќи го и самостој-
ниот практичар, партнерството или кор-
поративното тело), индустријата, тргови-
јата, јавниот сектор или образованието, 
кои се членови на тело членка на Меѓу-
народната федерација на сметководите-
ли (МФС)1. 

Професионален 
сметководител 
во јавната пра-
ктика 

Секој партнер или лице кое е на позици-
ја слична на партнер, како и секој врабо-
тен во практика која на клиентот му 
обезбедува професионални услуги неза-
висно од нивната функционална класи-
фикација (односно, ревизија, даноци или 
консалтинг) и професионални сметково-
дители во практика кои имаат менаџер-
ски одговорности. Овој термин исто така 
се користи и да се посочи на фирма на 
професионални сметководители во јав-
ната практика. 

Професионални 
услуги 

Која било услуга која бара сметководс-
твени или поврзани вештини извршува-

                                                 
1 International Federation of Accountants (IFAC). 

ни од страна на професионален сметко-
водител, вклучувајќи и сметководствени, 
ревизорски, даночни, менаџмент консал-
тинг и финансиски менаџмент услуги. 

Публицитет Соопштување на факти на јавноста во 
врска со професионалниот смектоводи-
тел кои не се обликувани за намерно 
промовирање на тој професионален 
сметководител. 

Ревизорски ан-
гажман 

Ангажман за уверување за обезбедува-
ње на високо ниво на уверување дека 
финансиските извештаи се ослободени 
од материјално погрешно прикажување, 
како на пример ангажман во согласност 
со Меѓународните стандарди за ревизи-
ја. Ова ја вклучува и задолжителната 
(статутарната) ревизија којашто претста-
вува ревизија која е пропишана со наци-
оналното законодавство или друг про-
пис. 

Рекламирање Соопштување на информации на јавно-
ста во врска со услугите или вештините 
кои ги обезбедуваат професионалните 
сметководители во јавната практика со 
цел за добивање на професионално де-
ловно работење.  

Сметка на кли-
ентот 

Која било сметка во банка која се кори-
сти исклучиво за чување на парите на 
клиентите. 

Тим на ангаж-
ман за уверува-
ње 

Сите професионалци кои земаат учество 
во ангажманот за уверување; 

Сите останати лица во рамките на фир-
мата кои може директно да влијаат 
врз исходот на ангажманот за уве-
рување, вклучувајќи ги и: 
Оние кои го препорачуваат надо-

местокот на, или кои обезбеду-
ваат директен надзорен, мена-
џерски или друг вид на надгле-
дување над партнерот на ан-
гажманот за уверување во вр-
ска со извршувањето на ангаж-
манот за уверување. За целите 
на ревизорскиот ангажман, ова 
ги вклучува лицата кои се нао-
ѓаат на сите последователни 
повисоки нивоа над главниот 
партнер на ангажманот, сé до 
главниот извршен директор на 
фирмата; и 

Оние кои обезбедуваат консулта-
ција во врска со технички пра-
шања или прашања специфич-
ни за дадена дејност, трансак-
ции или настани за ангажманот 
за уверување; и 

Оние кои обезбедуваат контрола 
на квалитет за ангажманот за 
уверување; и 

За целите на клиентот на ревизорскиот 
ангажман, сите оние во рамките на 
умрежената фирма кои може ди-
ректно да влијаат врз исходот на 
ревизорскиот ангажман. 

Умрежена фир-
ма 

Ентитет кој се наоѓа под заедничка кон-
трола, сопственост или менаџмент со 
фирмата или кој било ентитет што раз-
умна и информирана трета странка која 
ги познава сите релевантни информации 
разумно би заклучила дека е дел од 
фирмата од национален или меѓунаро-
ден аспект. 

Финансиско 
учество 

Учество во сопственички или во друг вид 
на хартии од вредност, неосигурана об-
врзница, заем или друг должнички ин-
струмент на даден ентитет, вклучувајќи 
ги и правата и обврските за стекнување 
на вакво учество и деривативите директ-
но поврзани со ваквото учество. 

Фирма Самостоен практичар, партнерство или 
корпорација на професионални 
сметководители; 

Ентитет кој ги контролира ваквите стран-
ки;и 

Ентитет контролиран од страна на вакви 
странки. 

 
 



Вовед 
 
1. Меѓународната федерација на сметководители 

(МФС) верува дека поради националните разли-
ки во културните, јазичните, правните и социјал-
ните системи, задачата на подготвување на де-
тални етички барања е примарно задача на те-
лата членки во секоја земја за која станува збор 
и дека тие исто така имаат одговорност да ги 
имплементират и спроведуваат ваквите барања. 

 
2. Меѓутоа, МФС смета дека идентитетот на сме-

тководствената професија ширум светот се кара-
ктеризира со нејзиното настојување да постигне 
извесен број на заеднички цели и со нејзиното 
следење на извесни основни принципи за истата 
таа цел.  

 
3. Оттука, МФС, признавајќи ги одговорностите на 

сметководствената професија како такви и сме-
тајќи ја својата сопствена улога како таква која 
обезбедува упатства, го охрабрува континуите-
тот на напорите и ја промовира хармонизацијата, 
сметаше дека е неопходно да воспостави меѓу-
народен Кодекс за етика на професионалните 
сметководители како основа на која треба да би-
дат засновани етичките барања (кодекс за етика, 
детални правила, упатства, стандарди за одне-
сување итн.) за професионални сметководите-
ли* во секоја земја.  

 
4. Овој меѓународен Кодекс е наменет да служи ка-

ко модел на кој треба да бидат засновани нацио-
налните етички упатства. Тој ги поставува стан-
дардите за однесување на професионалните 
сметководители и ги наведува основните прин-
ципи кои треба да ги следат професионалните 
сметководители за да се постигнат заедничките 
цели. Сметководствената професија ширум све-
тот функционира во опкружување со различни 
култури и регулативни барања. Сепак, основната 
намена на Кодексот треба секогаш да се почиту-
ва. Исто така, се прифаќа дека, во оние случаи 
каде што националното барање е во конфликт 
со некоја одредба на Кодексот, ќе преовладее 
националното барање. За оние земји коишто по-
сакуваат да го усвојат Кодексот како свој сопс-
твен национален Кодекс, МФС има развиено та-
ква формулација на зборови која може да се ко-
ристи за да се укаже на авторитетот и применли-
воста во конкретната земја. Формулацијата на 
зборовите е содржана во Изјавата за политиката 
на советот на МФС ** Предговор на етичките 
барања на (име на телото членка). 

 
 Оддел 8 од овој Кодекс поставува концептуална 

рамка за барањата за независност* за ангаж-
маните за уверување* којашто преставува ме-
ѓународен стандард на кој треба да се засноваат 
националните стандарди. Според тоа, не е доз-
волено ниту едно тело членка или фирма* да 
применува помалку строги стандарди од оние 
наведени во тој оддел. Меѓутоа, доколку на тела-
та членки или на фирмите со закон или пропис 
им е забрането да се придржуваат кон извесни 
делови од Оддел 8, тогаш тие треба да се при-
држуваат кон сите други делови на тој оддел.  

 
5. Понатаму, Кодексот е заснован на основата спо-

ред којашто, освен доколку конкретно е наведе-
но некое ограничување, целите и основните 
принципи се подеднакво валидни за сите профе-
сионални сметководители, без разлика дали тие 

                                                 
* Види дефиниции. 
** Од мај 2000 година, Советот на МФС беше преименуван 
во Одбор на МФС. 

се во јавната практика*,  индустријата, трговија-
та, јавниот сектор или образованието.  

 
6. Дадена професија се одликува со извесни кара-

ктеристики, вклучувајќи ги и: 
•  Совршеното владеење со одредена интеле-

ктуална вештина, стекната по пат на обука и 
образование2; 

•  Придржувањето од страна на нејзините чле-
нови кон заеднички кодекс на вредности и 
однесување воспоставен од страна на нејзи-
ното административно тело, вклучувајќи го и 
одржувањето на перспектива која во сушти-
на е објективна; и 

•  Прифаќањето на должноста кон општество-
то како целина (обично за возврат на огра-
ничувања во однос на користењето на одре-
дена титула или во доделувањето на дадена 
квалификација). 

 
7. Должноста на членовите кон нивната професија 

и кон општеството може некогаш да изгледа како 
да е во конфликт со нивниот непосреден личен 
интерес или нивната должност за лојалност кон 
нивниот работодавец. 

 
8. Врз основа на сите овие фактори, од телата 

членки се бара да постават етички барања за 
своите членови за да осигураат највисок квали-
тет на извршувањето и за да ја одржат доверба-
та на јавноста во професијата.  

 
Јавниот интерес 
 
9. Одлика на една професија е прифаќањето на 

нејзината одговорност кон јавноста. Јавноста на 
сметководствената професија е составена од 
клиенти, доверители, влади, работодавци, вра-
ботени, вложувачи, деловната и финансиската 
заедница и други кои се потпираат на објектив-
носта и интегритетот на професионалните сме-
тководители за одржување на правилното функ-
ционирање на трговијата. Ваквото потпирање & 
наметнува на сметководствената професија од-
говорност за јавниот интерес. Јавниот интерес 
се дефинира како колективна благосостојба на 
заедницата на поединци и институции кои ги опс-
лужува професионалниот сметководител. 

 
10. Одговорноста на професионалниот сметководи-

тел не е само да ги задоволи потребите на пое-
динечниот клиент или работодавец. Стандарди-
те на сметководствената професија се во голема 
мера определени од страна на јавниот интерес, 
како на пример:  
•  Независните ревизори помагаат во одржува-

њето на интегритетот и ефикасноста на фи-
нансиските извештаи презентирани пред 
финансиските институции како делумна под-
дршка за заемите и пред акционерите со 
цел за стекнување на капитал; 

•  Извршните финансиски директори служат во 
различни функции на финансиски менаџ-
мент во организациите и придонесуваат за 
ефикасната и ефективна употреба на ресур-
сите на организацијата; 

•  Внатрешните ревизори обезбедуваат уверу-
вање во врска со солиден систем на интерна 
контрола кој ја зголемува веродостојноста 

                                                 
2 За детали во врска со барањата за образование кои ги 
препорачува и пропишува МФС, треба да се посочат изјави-
те подготвени од страна на Комитетот за образование на 
МФС, вклучувајќи ги и Меѓународните стандарди за образо-
вание, Меѓународните упатства за образование и Меѓуна-
родните документи за образование. 



на надворешните финансиски информации 
на работодавецот; 

•  Даночните експерти го помагаат воспоставу-
вањето на доверба и ефикасноста во, како и 
објективната примена на, даночниот систем; 
и 

•  Менаџмент консултантите имаат одговор-
ност кон јавниот интерес за солидно мена-
џерско одлучување.  

 
11. Професионалните сметководители имаат важна 

улога во општеството. Вложувачите, доверите-
лите, работодавците и другите сектори на делов-
ната заедница, како и владата и јавноста, во го-
лема мера се потпираат врз професионалните 
сметководители за солидно финасиско сметко-
водство и известување, ефективен финансиски 
менаџмент и компетентни совети по разни де-
ловни и даночни прашања. Ставот и однесува-
њето на професионалните сметководители при 
обезбедувањето на ваквите услуги имаат влија-
ние врз економската благосостојба на нивната 
заедница и земја. 

 
12. Професионалните сметководители може да 

останат во оваа позиција на предност само до-
колку продолжат да &  ги обезбедуваат на јавно-
ста овие уникатни услуги на ниво кое покажува 
дека довербата на јавноста има цврста основа. 
Во најдобар интерес на сметководствената про-
фесија ширум светот е на корисниците на услу-
гите обезбедени од страна на професионалните 
сметководители да им се стави на знаење дека 
тие услуги се извршуваат на највисокото ниво на 
успешност и согласно етичките барања кои на-
стојуваат да осигураат ваква успешност. 

 
13. Оттука, при формулирањето на својот национа-

лен кодекс за етика, телата членки треба да ги 
земат предвид очекувањата на јавните установи 
и на корисниците во врска со етичките стандарди 
на професионалните сметководитлеи и да ги зе-
мат предвид нивните гледишта. Правејќи го ова, 
секој постоен ,,јаз во очекувањата‘‘ помеѓу очеку-
ваните стандарди и оние кои се пропишани може 
да биде покриен или објаснет. 

 
Цели 
 
14. Кодексот признава дека целите на сметководс-

твената професија се да се работи кон оствару-
вањето на највисоките стандарди на професио-
нализам, да се достигнат највисоките нивоа на 
успешност и, општо земено, да се исполни бара-
њето во врска со јавниот интерес наведено пого-
ре. Овие цели бараат исполнување на четири 
основни потреби: 
•  Кредибилитет 
Целото општество има потреба од информации 
и информациони системи кои имаат кредибили-
тет.  
•  Професионализам 
Постои потреба од поединци кои може да бидат 
јасно идентификувани од страна на клиентите, 
работодавците и другите заинтересирани стран-
ки како професионални лица во областа на сме-
тководството. 
•  Квалитет на услугите 
Постои потреба од уверување дека сите услуги 
добиени од професионалниот сметководител се 
извршени според највисоки стандарди на извр-
шување. 
•  Доверба 
Корисниците на услугите на професионалните 
сметководители треба да бидат во состојба да 
имаат доверба дека постои рамка на професио-
нална етика која го раководи обезбедувањето на 
тие услуги. 

Основни принципи 
 
15. За да се постигнат целите на сметководствената 

професија, професионалните сметководители 
треба да следат извесен број на предуслови или 
основни принципи. 

 
16. Основните принципи се:  

•  Интегритет 
Професионалниот сметководител треба да биде 
искрен и чесен при извршувањето на професио-
налните услуги*. 
•  Објективност 
Професионалниот сметководител треба да биде 
објективен и не треба да дозволи предрасуди 
или пристрасност, конфликт на интереси или 
влијанија од други да ја потиснат објективноста.  
•  Професионална компетентност и должно 

внимание 
Професионалниот сметководител треба да ги из-
вршува професионалните услуги со должно вни-
мание, компетентност и трудољубивост и има 
постојана должност да го одржува своето профе-
сионално знаење и вештини на нивото потребно 
да се осигура дека клиентот или работодавецот 
ќе ја добијат предноста на компетентна профе-
сионална услуга заснована на најновите случу-
вања во практиката, законодавството и техники-
те. 
•  Доверливост 
Професионалниот сметководител треба да ја по-
читува доверливоста на информациите стекнати 
во текот на извршувањето на професионалните 
услуги и не треба да ги користи или обелоденува 
таквите информации без соодветно и конкретно 
овластување или освен доколку постои законско 
или професионално право или должност за обе-
лоденување. 
•  Професионално однесување 
Професионалниот сметководител треба да се 
однесува на начин кој е конзистентен со добрата 
репутација на професијата и да се воздржува од 
какво било однесување кое може да резултира 
во дискредитирање на професијата. Обврската 
за воздржување од секакво однесување кое мо-
же да резултира во дискредитирање на профе-
сијата бара телата членки на МФС, при развива-
њето на етичките барања, да ги земат предвид 
одговорностите на професионалниот сметково-
дител кон клиентите, третите странки, другите 
членови на сметководствената професија, пер-
соналот, работодавците и општата јавност. 
•  Технички стандарди 
Професионалниот сметководител треба да ги из-
вршува професионалните услуги согласно реле-
вантните технички и професионални стандарди. 
Професионалните сметководители имаат долж-
ност да ги спроведуваат со внимание и вештини 
упатствата на клиентот или работодавецот сé 
додека истите се компатибилни со барањата на 
интегритет, објективност и, во случајот на про-
фесионални сметководители во јавната пра-
ктика*, независност (види Оддел 8 подолу). По-
крај тоа, тие треба да се придржуваат и кон тех-
ничките и професионалните стандарди поставе-
ни од страна на:  
•  МФС (односно, Меѓународните стандарди за 

ревизија); 
•  Одборот за меѓународни сметководствени 

стандарди; 
•  Професионалните тела или друго регулатив-

но тело на членката; и 
•  Релевантната законска регулатива. 

 
 

                                                 
* Види дефиниции. 



Кодексот 
 
17. Целите и основните принципи се од општа при-

рода и не се наменети да бидат користени за ре-
шавање на етичките проблеми на професионал-
ниот сметководител во даден конкретен случај. 
Сепак, кодексот дава извесно упатство во однос 
на примената на целите и основните принципи 
во практиката во врска со извесен број на типич-
ни ситуации кои се случуваат во сметководстве-
ната професија.  

 
18. Кодексот наведен подолу е поделен на три дела:  

•  Дел А е применлив за сите професионални 
сметководители освен доколку е наведено 
поинаку. 

•  Дел Б е применлив само за професионални-
те сметководители во јавната практика. 

•  Дел В е применлив за вработените профе-
сионални сметководители*, а може исто 
така да се применува, во соодветни околно-
сти, и за сметководителите вработени во 
јавната практика. 

 
ДЕЛ А – ПРИМЕНЛИВ ЗА СИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ 

СМЕТКОВОДИТЕЛИ 
 
ОДДЕЛ 1 
 
Интегритет и објективност 
 
1.1 Интегритетот подразбира не само чесност, туку и 

праведно справување и искреност. Принципот на 
објективност на сите професионални сметково-
дители им ја наметнува обврската да бидат пра-
ведни, интелектуално чесни и ослободени од 
конфликти на интереси. 

 
1.2 Професионалните сметководители работат во 

најразлични капацитети и треба да ја демонстри-
раат својата објективност во променливи околно-
сти. Професионалните сметководители во јавна-
та практика преземаат ангажмани за уверување, 
а исто така обезбедуваат и даночни и други ме-
наџмент советодавни услуги. Други професио-
нални сметководители подготвуваат финансиски 
извештаи по налог на други лица, извршуваат ус-
луги на интерна ревизија и работат како финан-
сиски менаџери во индустријата, трговијата, јав-
ниот сектор и образованието. Тие исто така ги 
едуцираат и обучуваат оние кои имаат желба да 
станат членови на професијата. Независно од 
услугата или капацитетот, професионалните 
сметководители треба да го заштитат интегрите-
тот на своите професионални услуги и да ја одр-
жат објективноста во своето расудување. 

 
1.3 При избирањето на ситуациите и практиките кои 

ќе бидат конкретно разгледани во рамките на 
етичките барања поврзани со објективноста, 
следните фактори треба адекватно да се разгле-
даат:  

 
 (а) Професионалните сметководители се изло-

жени на ситуации кои ја вклучуваат  можноста 
од притисоци вршени врз нив. Овие притисоци 
може да ја нарушат  нивната објективност.  
(б) Не е изводливо да се дефинираат и пропи-

шат сите вакви ситуации каде што би може-
ле да се јават ваквите можни притисоци. 
Треба да преовладува разумноста при по-
ставувањето на стандарди за идентификува-
ње на односите кои е веројатно дека, или се 
чини дека, &  наштетуваат на објективноста 
на професионалниот сметководител. 

                                                 
* Види дефиниции. 

(в) Треба да се одбегнуваат односи кои дозво-
луваат предрасуди, пристрасност или влија-
нија од други да ја потиснат објективноста. 

(г) Професионалните сметководители имаат 
обврска да осигураат дека персоналот анга-
жиран во обезбедување на професионални 
услуги се придржува кон принципот на обје-
ктивност. 

(д) Професионалните сметководители не треба 
ниту да прифаќаат, ниту да нудат подароци 
или репрезентација за кои може разумно да 
се верува дека имаат значајно и несоодвет-
но влијание врз нивното професионално 
расудување или врз лицата со кои соработу-
ваат. Што претставува прекумерен подарок 
или понуда на репрезентација се разликува 
од земја до земја, но професионалните сме-
тководители треба да одбегнуваат околно-
сти кои би резултирале во нивна лоша про-
фесионална репутација.  

 
ОДДЕЛ 2 
 
Решавање на етички конфликти 
 
2.1 Од време на време, професионалните сметково-

дители се соочуваат со ситуации кои резултира-
ат во конфликт на интереси. Ваквите конфликти 
може да се јават на најразлични начини, почну-
вајќи од релативно тривијални дилеми па сé до 
екстремни случаи на измама и слични незакон-
ски активности. Невозможно е да се состави де-
тална сеопфатна контролна листа на потенци-
јални случаи каде што може да се јават конфли-
кти на интереси. Професионалниот сметководи-
тел треба да биде постојано свесен за, и да биде 
претпазлив во врска со, фактори кои резултира-
ат во конфликти на интереси. Треба да се забе-
лежи дека чесната разлика во мислењето на 
професионалниот сметководител и друга стран-
ка не претставува сама по себе етичко прашање. 
Сепак, фактите и околностите на секој случај 
треба да бидат испитани од страна на инволви-
раните странки. 

 
2.2 Меѓутоа, се признава дека може да постојат 

одредени фактори кои се јавуваат кога одговор-
ностите на професионалниот сметководител мо-
же да бидат во конфликт со интерните или ек-
стерните барања од еден или друг вид. Оттука: 
•  Може да се јави опасност од притисок од 

страна на некој заповеднички супервизор, 
менаџер, директор* или партнер; или кога 
постојат семејни или лични односи кои може 
да резултираат во можни притисоци врз 
истите. Навистина, односите или учествата 
кои би можеле негативно да влијаат, да го 
оштетат или да преставуваат закана по ин-
тегритетот на професионалниот сметководи-
тел треба да се обесхрабруваат.  

•  Од професионалниот сметководител може 
да биде побарано да дејствува спротивно на 
техничките и/или професионалните стандар-
ди.  

•  Може да се јави прашање на поделена ло-
јалност помеѓу претпоставениот на профе-
сионалниот сметководител и бараните про-
фесионални стандарди на однесување. 

•  Може да се јави конфликт при објавувањето 
на информации кои наведуваат на погрешни 
заклучоци, што може да биде во полза на 
работодавецот или клиентот, а може, но и 
не мора да биде во корист на професионал-
ниот сметководител како резултат на такво-
то објавување. 

                                                 
* Види дефиниции. 



2.3 Кога ги применуваат стандардите на етичкото 
однесување, професионалните сметководители 
може да се соочат со проблеми при идентифику-
вањето на неетичко однесување или при реша-
вањето на даден етички конфликт. Кога се соо-
чени со значајни етички прашања, професионал-
ните сметководители треба да ги следат воспо-
ставените политики на организацијата којашто 
вработува со цел да се бара решение за таквиот 
конфликт. Доколку таквите политики не го решат 
етичкиот конфликт, треба да се земе предвид 
следното:  
(а) Да се разгледа конфликтниот проблем со 

непосредно претпоставеното лице. Доколку 
проблемот не биде решен со непосредно 
претпоставеното лице, а професионалниот 
сметководител одлучи да се обрати до след-
ното повисоко менаџерско ниво, тогаш непо-
средно претпоставеното лице треба да биде 
известено за ваквата одлука. Доколку се чи-
ни дека претпоставеното лице е самото ин-
волвирано во конфликтниот проблем, тогаш 
професионалниот сметководител треба да 
го покрене ова прашање со следното пови-
соко ниво на менаџментот. Кога непосредно 
претпоставеното лице е главниот извршен 
директор (или еквивалентно на тоа), следно-
то повисоко ниво на разгледување може да 
биде извршниот комитет, одборот на дире-
ктори, неизвршните директори, повереници-
те, менаџерскиот одбор на партнерите или 
акционерите. 

(б) Да се побара советување на доверлива ос-
нова со независен советник или релевантно 
професионално сметководствено тело со 
цел да се стекне разбирање за можните на-
соки на дејствување. 

(в) Доколку етичкиот конфликт сеуште постои 
после целосно исцрпување на сите нивоа на 
интерно разгледување, професионалниот 
сметководител може да нема друг избор во 
врска со значајни прашања (на пример, из-
мама) освен да даде оставка и да достави 
меморандум со податоците до соодветен 
претставник на таа организација. 

 
2.4 Понатаму, во локалните закони на некои земји, 

прописите или професионалните стандарди мо-
же да бараат за извесни сериозни прашања да 
биде известен надворешен орган, како на при-
мер органите за спроведување на законот или 
супервизорско тело. 

 
2.5 Секој професионален сметководител кој се наоѓа 

на повисока позиција треба да се труди да осигу-
ра дека во рамките на неговата организација ко-
јашто вработува се воспоставени политики за 
барање на решавање на конфликти. 

 
2.6 Телата членки се поттикнуваат да осигураат де-

ка на членовите кои се соочени со етички конф-
ликти им е достапно доверливо советување. 

 
ОДДЕЛ 3 
 
Професионална компетентност 
 
3.1 Професионалните сметководители не треба да 

се претставуваат себеси како такви кои имаат 
експертиза или искуство коешто тие не го посе-
дуваат. 

 
3.2 Професионалната компетентност може да се по-

дели на две одделни фази:  
(а) Стекнување на професионална компетент-
ност 

Стекнувањето на професионална компе-
тентност бара прво висок стандард на општо 

образование, проследено со специфично 
образование, обука и испити по професио-
нално релевантни предмети, како и даден 
период на работно искуство, без разлика да-
ли е пропишан или не. Ова би требало да 
биде нормалниот тек на развој за професио-
налниот сметководител. 

(б)  Одржување на професионалната компетент-
ност 

(i) Одржувањето на професионалната ком-
петентност бара континуирана инфор-
мираност во врска со настаните и разво-
јот во сметководствената професија, 
вклучувајќи ги и релевантните нацио-
нални и меѓународни изјави во врска со 
сметководството, ревизијата и другите 
релевантни прописи и статутарни бара-
ња. 

(ii) Професионалниот сметководител треба 
да усвои програма обликувана за осигу-
рување на контрола на квалитетот на 
извршувањето на професионалните ус-
луги во конзистентност со соодветните 
национални и меѓународни изјави. 

 
ОДДЕЛ 4 
 
Доверливост 
 
4.1 Професионалните сметководители имаат обвр-

ска да ја почитуваат доверливоста на информа-
циите во врска со работите на клиентот или ра-
ботодавецот кои се стекнати во текот на обезбе-
дувањето на професионалните услуги. Должно-
ста за доверливоста продолжува дури и откако 
ќе заврши односот помеѓу професионалниот 
сметководител и клиентот или работодавецот. 

 
4.2 Професионалниот сметководител треба секогаш 

да ја почитува доверливоста освен доколку има 
добиено конкретно овластување да обелодени 
информации или доколку постои законска или 
професионална должност за обелоденување. 

 
4.3 Професионалните сметководители имаат обвр-

ска да осигураат дека персоналот под нивна кон-
трола и лицата од кои се добива совет и помош 
го почитуваат принципот на доверливост.  

 
4.4 Доверливоста не е само прашање на обелодену-

вање на информации. Таа исто така бара профе-
сионалниот сметководител кој ги стекнува ин-
формациите во текот на обезбедувањето на про-
фесионалните услуги да не ги користи, ниту пак 
да изгледа дека ги користи тие информации за 
лична корист или во полза на трета странка. 

 
 
4.5 Професионалниот сметководител има пристап 

до многу доверливи информации во врска со ра-
ботите на клиентот или работодавецот кои инаку 
не се обелоденуваат во јавноста. Оттука, во про-
фесионалниот сметководител треба да постои 
доверба дека нема да прави неовластени обело-
денувања на други лица. Ова не се однесува на 
обелоденувањето на вакви информации со цел 
за правилно исполнување на одговорноста на 
професионалниот сметководител согласно стан-
дардите на професијата.  

 
4.6 Во најдобар интерес на јавноста и на професија-

та е професионалните стандарди поврзани со 
доверливоста да бидат дефинирани и да биде 
дадено упатство во врска со природата и степе-
нот на должноста за доверливост и околностите 
во кои обелоденувањето на информациите стек-
нати во текот на обезбедувањето на професио-
налните услуги ќе биде дозволено или потребно. 



4.7 Сепак, треба да се признае дека доверливоста 
на информациите преставува дел од државните 
закони па, оттука, деталните етички барања во 
врска со ова прашање ќе зависат од законот во 
земјата на секое тело членка. 

 
4.8 Следуваат примери на точките кои треба да се 

земат предвид при определувањето дали може 
да се обелоденат доверливи информации: 
(а) Кога обелоденувањето е овластено. Кога 

клиентот или работодавецот ќе даде овла-
стување за обелоденување, треба да се зе-
мат предвид интересите на сите странки, 
вклучувајќи ги и третите странки чиишто ин-
тереси може да бидат афектирани.  

(б) Кога обелоденувањето се бара со закон. 
Примери за ситуации кога професионалниот 
сметководител мора по закон да обелодени 
доверливи информации се:  

  (i) За да произведе документи или да 
даде докази во текот на судска постапка;  

(ii) За да на соодветните општествени 
органи им ги обелодени податоците 
кои биле откриени во врска со крше-
њето на законот. 

 (в) Кога постои професионална должност или 
право на обелоденување: 

(i) За да ги следи барањата на технич-
ките стандарди и етичките барања; 
ваквото обелоденување не е спро-
тивно на овој оддел; 

(ii) За да ги заштити професионалните 
интереси на професионалниот сме-
тководител во судски постапки; 

(iii) За да ја следи проверката на квали-
тетот од страна на тело членка или 
професионален орган (или од стра-
на на исто квалификувано лице); 

(iv) За да одговори на распрашување 
или истрага од страна на тело член-
ка или регулативно тело. 

 
4.9 Кога професионалниот сметководител ќе утврди 

дека доверливите информации може да бидат 
обелоденети, треба да се разгледаат следните 
точки:  
(а) Дали се познати и потврдени сите релевант-

ни факти, до степенот до кој е изводливо да 
се направи тоа; кога ситуацијата вклучува 
непотврдени факти или мислење, треба да 
се користи професионално расудување при 
определувањето на видот на обелоденува-
њето кое треба да се направи, доколку вооп-
што се прави обелоденување; 

(б) Кој вид на соопштување се очекува и до кого 
ќе биде упатено; поконкретно, професионал-
ниот сметководител треба да се осигура де-
ка странките до кои ќе биде упатено сооп-
штувањето се соодветните приматели на ин-
формациите и имаат одговорност да дејс-
твуваат по истото; и  

(в) Дали професионалниот сметководител би 
презел каква била законска обврска преку 
таквото соопштување и последиците од 
истата.  

Во сите овие ситуации, професионалниот сме-
тководител треба да ја земе предвид потребата 
од консултирање на правни советници и/или про-
фесионалната организација или организации за 
кои станува збор.  

 
ОДДЕЛ 5 
 
Даночна практика 
 
5.1 Професионалниот сметководител кој обезбедува 

професионални даночни услуги има право да ја 
предложи најдобрата позиција во полза на кли-

ентот или работодавецот, под услов услугата да 
е извршена со професионална компетентност, 
на никаков начин да не му наштетува на интегри-
тетот и објективноста и, според мислењето на 
професионалниот сметководител, да е конзи-
стентна со законот. Било каков сомнеж може да 
се разреши во полза на клиентот или работода-
вецот доколку постои разумна поддршка за пози-
цијата. 

 
5.2 Професионалниот сметководител не треба да му 

даде на клиентот или работодавецот уверување 
дека подготвениот даночен образец и понудени-
от даночен совет не може да бидат оспорени. 
Наместо тоа, професионалниот сметководител 
треба да се осигура дека клиентот или работода-
вецот се свесни за ограничувањата поврзани со 
даночниот совет и услуги така што тие нема по-
грешно да го протолкуваат изразеното мислење 
како тврдење на факти. 

 
5.3 Професионалниот сметководител кој презема 

или помага при подготвувањето на даночен 
образец треба да го информира клиентот или 
работодавецот дека одговорноста за содржината 
на образецот лежи примарно кај клиентот или 
работодавецот. Професионалниот сметководи-
тел треба да ги преземе потребните чекори за да 
се осигура дека даночниот образец е правилно 
подготвен врз основа на добиените информации. 

 
5.4 Даночните совети или мислења кои со себе но-

сат материјални последици, а кои му се даваат 
на клиентот или работодавецот, треба да бидат 
евидентирани или во форма на писмо или во ме-
морандум за датотеките. 

 
5.5 Професионалниот сметководител не треба да 

биде поврзан со каков било образец или сооп-
штување за кое постои причина да се верува де-
ка:  

 (а) Содржи лажна изјава или изјава која наведу-
ва на погрешен заклучок; 
(б) Содржи изјави или информации кои се до-

ставени невнимателно или без какво било 
знаење за тоа дали се точни или неточни; 
или 

(в) Испушта или прикрива информации кои е 
потребно да се достават и ваквото испушта-
ње или прикривање би ја навело управата за 
приходи на погрешен заклучок.  

 
 
5.6 Професионалниот сметководител може да под-

готвува даночни обрасци кои вклучуваат кори-
стење на проценки доколку ваквото користење е 
општоприфатено или доколку е неизводливо во 
дадените околности да се добијат прецизни по-
датоци. Кога се користат проценки, тие треба да 
бидат презентирани како такви и тоа на таков на-
чин што би се одбегнало укажување на поголема 
од постоечката точност. Професионалниот сме-
тководител треба да се осигура дека проценети-
те износи се разумни во дадените околности. 

 
 
5.7 При подготвувањето на даночниот образец, про-

фесионалниот сметководител вообичаено може 
да се потпира врз информации обезбедени од 
страна на клиентот или работодавецот, под ус-
лов тие информации да изгледаат разумни. Иако 
не се бара проверка или испитување на доку-
менти или други докази како поткрепа на инфор-
мациите, сепак професионалниот сметководител 
треба да го охрабрува обезбедувањето на вакви-
те поткрепувачки информации, кога тоа е соод-
ветно. 

 Покрај тоа, професионалниот сметководител: 



(а) Треба да ги користи даночните обрасци на 
клиентот од претходните години, кога тоа е 
можно;  

(б) Треба да направи разумни распрашувања 
кога постои сомнеж дека презентираните ин-
формации се неточни или непотполни; и 

 (в) Се охрабрува да се повикува на книгите и 
евиденциите на деловното работење. 

 
5.8 Кога професионалниот сметководител ќе открие 

материјална грешка или пропуст во даночен 
образец од претходна година (со кој професио-
налниот сметководител може да е, но и не мора 
да е поврзан) или открие дека не бил поднесен 
потребен даночен образец, професионалниот 
сметководител има одговорност: 
(а) Веднаш да го информира клиентот или ра-

ботодавецот во врска со грешката или про-
пустот и да предложи за ова да се информи-
ра управата за приходи. Вообичаено, профе-
сионалниот сметководител нема ниту обвр-
ска да ја информира управата за приходи, 
ниту пак тоа може да го стори без одобре-
ние. 

(б) Доколку клиентот или работодавецот не ја 
исправи грешката, тогаш професионалниот 
сметководител:  
(i) треба да го информира клиентот 

или работодавецот дека тој не може 
да им помогне во врска со тој дано-
чен образец или други поврзани ин-
формации поднесени кај управата 
за приходи; и 

(ii) треба да размисли дали неговата 
понатамошна поврзаност со тој кли-
ент или работодавец во каков било 
капацитет би била конзистентна со 
професионалните одговорности. 

(в) Доколку професионалниот сметководител 
заклучи дека професионалниот однос со 
клиентот или работодавецот може да про-
должи, тогаш треба да се преземат сите раз-
умни чекори за да се осигура дека таа гре-
шка нема да се повтори во последователни 
даночни обрасци. 

(г) Професионалните или статутарните барања 
во некои земји може исто така да бараат 
професионалниот сметководител да ја ин-
формира управата за приходи дека веќе не-
ма никаква поврзаност со образецот или 
други релевантни информации и дека наста-
пувањето за тој клиент или работодавец 
прекинало. Во вакви околности, професио-
налниот сметководител треба да го инфор-
мира клиентот или работодавецот за пози-
цијата пред да ја информира управата и не 
треба да &  даде на управата никакви допол-
нителни информации без согласност од кли-
ентот или работодавецот, освен доколку е 
обврзан со закон да го стори тоа. 

 
ОДДЕЛ 6 
 
Меѓународни активности 
 
6.1 При разгледувањето на примената на етичките 

барања кај меѓународните активности, може да 
се јават повеќе ситуации. Дали професионални-
от сметководител е член на професијата само во 
една земја или е истовремено член на професи-
јата во земјата каде што се обезбедуваат услуги-
те не треба да влијае врз начинот на справува-
ње со секоја ситуација. 

 
6.2 Професионалниот сметководител кој е квалифи-

куван во една земја може да живее во друга зем-
ја или може да биде времено во посета на таа 
земја со цел за обезбедување на професионал-

ни услуги. Во сите околности, професионалниот 
сметководител треба да ги спроведува професи-
оналните услуги согласно релевантните технич-
ки стандарди и етички барања. Овој оддел не ги 
третира конкретните технички стандарди кои 
треба да се следат. Меѓутоа, во сите останати 
аспекти, професионалниот сметководител треба 
да се води според етичките барања наведени 
подолу. 

 
6.3 Кога професионалниот сметководител работи во 

земја која не е неговата татковина и постојат 
разлики по конкретни прашања помеѓу етичките 
барања на тие две земји, треба да се применува-
ат следните одредби:  
(а) Кога етичките барања на земјата во која се 

обезбедуваат услугите се помалку строги од 
Кодексот за етика на МФС, тогаш треба да 
се применува Кодексот за етика на МФС. 

(б) Кога етичките барања на земјата во која се 
обезбедуваат услугите се построги од Коде-
ксот за етика на МФС, тогаш треба да се 
применуваат етичките барања на земјата ка-
де што се обезбедуваат услугите. 

(в) Кога етичките барања на татковината се за-
должителни за услугите кои се обезбедуваат 
надвор од таа земја и се построги од оние 
наведени во точките (а) и (б) погоре, тогаш 
треба да се применуваат етичките барања 
на татковината. (Во случајот на меѓународно 
рекламирање и нудење, исто така види Од-
дел 14, точки 14.4 и 14.5 подолу). 

 
ОДДЕЛ 7 
 
Публицитет 
 
7.1 При маркетингот и промовирањето на себеси и 

својата работа, професионалните сметководите-
ли треба:  

 (а) Да не користат средства кои ќе ја нарушат 
репутацијата на професијата;  
(б) Да не даваат нереални изјави во врска со 

услугите кои се во можност да ги понудат, 
квалификациите кои ги имаат или искуството 
кое го стекнале; и 

 (в) Да не ја оцрнуваат работата на другите сме-
тководители. 

 
ДЕЛ Б  – ПРИМЕНЛИВ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ СМЕ-

ТКОВОДИТЕЛИ ВО ЈАВНАТА ПРАКТИКА 
 
ОДДЕЛ 8 
 
Независност 
 
8.1 Во интерес на јавноста е, па, оттука, и се бара со 

овој Кодекс за етика, членовите на тимовите за 
уверување*, фирмите и, каде што е соодветно, 
умрежените фирми* да бидат независни од 
клиентите на ангажманите за уверување*.  

 
8.2 Ангажманите за уверување се наменети за подо-

брување на кредибилитетот на информациите за 
дадена предметна материја по пат на оценување 
дали предметната материја е усогласена со по-
годните критериуми од сите материјални аспе-
кти. Меѓународниот стандард за ангажмани за 
уверување издаден од страна на Одборот за ме-
ѓународни стандарди за ревизија и уверување ги 
опишува целите и елементите на ангажманите 
за уверување како такви кои обезбедуваат или 
високо или умерено ниво на уверување. Одборот 
за меѓународни стандарди за ревизија и уверу-
вање исто така има издадено и конкретни стан-
дарди за извесни ангажмани за уверување. На 

                                                 
* Види дефиниции. 



пример, Меѓународните стандарди за ревизија 
обезбедуваат конкретни стандарди за ревизија 
(високо ниво на уверување) и проверка (умерено 
ниво на уверување) на финансиските извештаи. 

 
Точките од 8.3 до 8.6 се земени од Меѓународни-
от стандард за ангажмани за уверување и ја опи-
шуваат природата на ангажманот за уверување. 
Овие точки се презентирани тука само со цел да 
се опише природата на ангажманот за уверуав-
ње. За да се стекне потполно разбирање на це-
лите и елементите на ангажманот за уверување, 
потребно е повикување на целиот текст содржан 
во Меѓународниот стандард за ангажмани за 
уверување. 

 
8.3 Дали даден ангажман ќе претставува ангажман 

за уверување ќе зависи од тоа дали истиот ги по-
седува сите од следните елементи: 
(а) Однос помеѓу три странки во кој се вклучени:  

(i) Професионален сметководител;  
(ii) Одговорна странка; и 
(iii) Наменет корисник; 

(б) Предметна материја; 
(в) Погодни критериуми; 
(г) Процес на ангажман; и 
(д) Заклучок.  
Одговорната странка и наменетиот корисник че-
сто ќе бидат од различни организации, но не мо-
ра да бидат. Одговорната странка и наменетиот 
корисник може да бидат во рамките на истата 
организација. На пример, раководен орган може 
да бара уверување во врска со информациите 
обезбедени од страна на компонента на таа иста 
организација. Врската помеѓу одговорната стран-
ка и наменетиот корисник треба да се гледа во 
контекст на конкретниот ангажман.  

 
8.4 Постои широк спектар на ангажмани за обезбе-

дување на високо или умерено ниво на уверува-
ње. Ваквите ангажмани може да вклучат:  

•  Ангажмани за известување во врска со 
широк опсег на предметни материи во 
врска со финансиски и нефинансиски 
информации;  

•  Ангажмани за атестирање и директно 
известување;  

•  Ангажмани за интерно и екстерно изве-
стување; и 

•  Ангажмани во приватниот и јавниот се-
ктор. 

 
8.5 Предметната материја на ангажман за уверува-

ње може да има различни форми, како што се 
следните: 

•  Податоци (на пример, историски или 
перспективни финансиски информации, 
статистички информации, индикатори за 
успешноста). 

•  Системи и процеси (на пример, интерни 
контроли). 

•  Однесување (на пример, корпоративно 
управување, усогласеност со регулати-
вата, практиката во областа на човечки 
ресурси). 

 
8.6 Не сите ангажмани извршувани од страна на 

професионални сметководители претставуваат 
ангажмани за уверување. Други ангажмани кои 
често ги извршуваат професионални сметково-
дители, а кои не се ангажмани за уверување 
вклучуваат: 

•  Договорени постапки; 
•  Компилација на финансиски или други 

информации; 
•  Подготвување на даночни обрасци кога 

не се искажува никаков заклучок, како и 
даночен консалтинг; 

•  Менаџмент консалтинг; и  
•  Други советодавни услуги. 

 
8.7 Овој оддел на Кодексот за етика (овој оддел) 

обезбедува рамка, изградена врз принципи, за 
идентификување, вреднување и реагирање на 
заканите по независноста. Рамката ги воспоста-
вува принципите кои членовите на тимовите на 
ангажманите за уверување, фирмите и умреже-
ните фирми треба да ги користат за идентифику-
вање на заканите по независноста, вреднување 
на значајноста на тие закани и, доколку заканите 
не се очигледно незначајни, идентификување и 
примена на заштитни мерки за елиминирање на 
заканите или нивно намалување на прифатливо 
ниво. За определување на заштитните мерки кои 
треба да се применуваат треба да се користи 
расудување. Некои заштитни мерки може да ги 
елиминираат заканите, додека пак други може 
да ги намалат заканите на прифатливо ниво. 
Овој оддел бара членовите на тимовите на ан-
гажманите за уверување, фирмите и умрежените 
фирми да ги применуваат принципите врз кон-
крентите околности кои се предмет на разгледу-
вање. Примерите кои се презентирани се наме-
нети да ја илустрираат примената на принципите 
во овој оддел и не се наменети да бидат, ниту 
пак треба да се толкуваат како, сеопфатна листа 
на сите околности кои може да креираат закани 
по независноста. Оттука, не е доволно членот на 
даден тим на ангажман за уверување, фирмата 
или умрежената фирма само да се придржува 
кон презентираните примери, туку тие треба да 
ги примеуваат принципите од овој оддел во кон-
кретните околности со кои се соочени. 

 
Концептуален пристап кон независноста 
 
8.8 Независноста бара:  

(а) Умствена независност 
Ментална состојба која дозволува давање 
на мислење кое не подлежи на влијанија кои 
го компромитираат професионалното расу-
дување, дозволувајќи му на поединецот да 
дејствува со интегритет и да користи обје-
ктивност и професионален скептицизам. 

(б) Независност во однесување 
Одбегнување на факти и околности кои се 
толку значајни што разумна и информирана 
трета странка, која ги познава сите реле-
вантни информации, вклучувајќи ги и сите 
применети заштитни мерки, би заклучила 
врз разумна основа дека интегритетот, обје-
ктивноста или професионалниот скептици-
зам на фирмата или на член на тимот на ан-
гажманот за уверување се компромитирани. 

 
8.9 Користењето на зборот ,,независност‘‘ само по 

себе може да креира недоразбирања.Сам по се-
бе, зборот може да ги наведе набљудувачите да 
претпостават дека лицето кое користи професи-
онално расудување треба да биде ослободено 
од сите економски, финансиски и други односи. 
Ова е невозможно, бидејќи секој член на општес-
твото е поврзан со други луѓе. Оттука, значајно-
ста на економските, финансиските и другите од-
носи треба исто така да биде вреднувана од ас-
пект на она за што дадена разумна и информи-
рана трета странка која е запознаена со сите ре-
левантни информации би заклучила врз разумна 
основа дека е неприфатливо. 

 
8.10 Многу различни околности, или комбинации на 

околности, може да бидат релевантни па, спо-
ред тоа, невозможно е да се дефинира секоја 
ситуација која креира закани по независноста и 
да се специфицирааат соодветните мерки за 
нивно намалување кои треба да се преземат. 



Покрај тоа, природата на ангажманите за уверу-
вање може да се разликува па, оттука, може да 
постојат и различни закани кои бараат примена 
на различни заштитни мерки. Според тоа, во 
интерес на јавноста е концептуална рамка која 
бара од фирмите и членовите на тимовите на 
ангажманите за уверување да ги идентификува-
ат, вреднуваат и покријат заканите по независ-
носта, наместо само да се придржуваат кон ли-
стата на конкретни правила кои може да бидат 
произволни. 

 
8.11 Овој оддел е заснован на таков концептуален 

пристап којшто ги зема предвид заканите по не-
зависноста, прифатените заштитни мерки и јав-
ниот интерес. Според овој пристап, фирмите и 
членовите на тимот на ангажманот за уверува-
ње имаат обврска да ги идентификуваат и 
вреднуваат околностите и односите кои креира-
ат закани по независноста и да преземат соод-
ветни дејствија за елиминирање на ваквите за-
кани или за нивно намалување на прифатливо 
ниво преку примена на заштитни мерки. Покрај 
идентификувањето и вреднувањето на односи-
те помеѓу фирмата, умрежените фирми, члено-
вите на тимот на ангажманот за уверување и 
клиентот на ангажманот за уверување, треба да 
се разгледа и дали односите помеѓу поединци-
те надвор од тимот на ангажманот за уверува-
ње и клиентот на ангажманот за уверување кре-
ираат закани по независноста. 

  
8.12 Овој оддел обезбедува рамка на принципи која 

членовите на тимовите на ангажманите за уверу-
вање, фирмите и умрежените фирми треба да ја 
користат за идентификување на заканите по не-
зависноста, за вреднување на значајноста на тие 
закани и, доколку заканите не се очигледно нез-
начајни, за идентификување и примена на за-
штитни мерки за елиминирање на заканите или 
за нивно намалување на прифатливо ниво, така 
што нема да бидат компромитирани умствената 
независност и независноста во однесување. 

 
8.13 Принципите во овој оддел се однесуваат на сите 

ангажмани за уверување. Природата на заканите 
по независноста и применливите заштитни мер-
ки потребни за елиминирање на заканите или за 
нивно намалување на прифатливо ниво се раз-
ликуваат во зависност од карактеристиките на 
конкретниот ангажман: дали ангажманот за уве-
рување претставува ревизорски ангажман* или 
друг вид на ангажман; а во случајот на ангажман 
за уверување кој не е ревизорски ангажман, цел-
та, предметната материја и наменетите корисни-
ци на извештајот. Оттука, фирмата треба да ги 
вреднува релевантните околности, природата на 
ангажманот за уверување и заканите по независ-
носта кога одлучува дали е соодветно да прифа-
ти или да продолжи даден ангажман, како и кога 
одлучува во врска со природата на потребните 
заштитни мерки и дали одредено лице треба да 
биде член на тимот на ангажманот за уверува-
ње. 

  
8.14 Ревизорските ангажмани даваат уверување на 

широк спектар на потенцијални корисници; от-
тука, покрај умствената независност, независ-
носта во однесување е од особено значење. 
Според тоа, за клиентите на ревизорските ан-
гажмани*, од членовите на тимот на ангажма-
нот за уверување, фирмата и умрежените фир-
ми се бара да бидат независни од клиентот на 
ревизорскиот ангажман. Слични прашања во 
случајот на ангажманите за уверување кои се 
обезбедуваат за клиенти на неревизорски ан-

                                                 
 

гажмани за уверување бараат членовите на ти-
мот на ангажманот за уверување и фирмата да 
бидат независни од клиентот на неревизорски-
от ангажман за уверување. Во случајот на ва-
квите ангажмани, треба да се земат предвид ка-
кви било закани за кои фирмата има причина 
да верува дека може да бидат креирани од 
страна на учествата и односите на умрежената 
фирма.  

 
8.15 Во случајот на извештај за уверување за клиент 

на неревизорски ангажман на уверување кој е 
јасно ограничен на користење од страна на 
идентификувани корисници, корисниците на из-
вештајот се сметаат како такви кои се запознае-
ни со целта, предметната материја и ограничу-
вањата на извештајот преку нивното учество во 
определувањето на природата и делокругот на 
упатствата на фирмата за обезбедување на ус-
лугите, вклучувајќи ги и критериумите според 
кои предметната материја треба да се вредну-
ва. Ова познавање и зголемена способност на 
фирмата да комуницира во врска со заштитни-
те мерки со сите корисници на извештајот ја 
зголемуваат ефективноста на заштитните мер-
ки за независноста во однесување. Овие окол-
ности може да бидат земени во предвид од 
страна на фирмата при вреднувањето на зака-
ните по независноста и разгледувањето на при-
менливите заштитни мерки потребни  за елими-
нирање на заканите или за нивно намалување 
на прифатливо ниво. Во најмала мера, ќе биде 
неопходно да се применат одредбите на овој 
оддел при вреднувањето на независноста на 
членовите на тимот на ангажманот за уверува-
ње и нивното најблиско и блиско* семејство. 
Понатаму, доколку фирмата имала материјално 
финансиско учество, без разлика дали е ди-
ректно или индиректно, во клиентот на ангаж-
манот за уверување, креираната закана од лич-
ниот интерес би била толку значајна што ника-
ква заштитна мерка не би ја намалила заканата 
на прифатливо ниво. Ограничено разгледување 
на сите закани креирани од страна учествата и 
односите на умрежената фирма може да биде 
доволно. 

 
8.16 Според тоа:  

(а) За ангажманите за уверување кои му се 
обезбедуваат на клиент на ревизорски ан-
гажман, од членовите на тимот на ангажма-
нот за уверување, фирмата и умрежените 
фирми се бара да бидат независни од кли-
ентот; 

(б) За ангажманите за уверување кои им се 
обезбедуваат на клиенти кои не се клиенти 
на ревизорски ангажмани, кога извештајот 
не е јасно ограничен за користење од страна 
на идентификувани корисници, од членовите 
на тимот на ангажманот за уверување и 
фирмата се бара да бидат независни од кли-
ентот; и 

(в) За ангажманите за уверување кои им се 
обезбедуваат на клиенти кои не се клиенти 
на ревизорски ангажмани, кога извештајот за 
уверување е јасно ограничен за користење 
од страна на идентификувани корисници, од 
членовите на тимот на ангажманот за уверу-
вање се бара да бидат независни од клиен-
тот. Покрај тоа, фирмата не смее да има ма-
теријално директно или индиректно фи-
нансиско учество* во клиентот. 

Овие барања во врска со независноста за ангаж-
маните за уверување се илустрирани на следни-
от начин: 

                                                 
* Види дефиниции. 
* Види дефиниции. 



Вид на ангажман за уверување Клиент 
 

Реви-
зор
ски 

Неревизор-
ски – 

без ограни-
чено кори-

стење 

Неревизорски – 
со ограничено 

користење 

Клиент на 
ревизорски 
ангажман 

Тимот на ангажманот за уверување, фир-
мата и умрежените фирми 

Клиент на 
неревизор-
ски ангажман 
за уверува-
ње 

 Тимот на 
ангажманот 
за уверува-
ње и фир-

мата 

Тимот на ангаж-
манот за уверу-
вање и фирмата 
немаат матери-
јално финанси-

ско учество 
 
8.17 Заканите и заштитните мерки идентификувани 

во овој оддел обично се дискутираат во кон-
текст на учествата или односите помеѓу фирма-
та, умрежените фирми, членот на тимот на ан-
гажманот за уверување и клиентот на ангажма-
нот за уверување. Во случај на клиент на реви-
зорски ангажман кој котира на берзата, од фир-
мата и од сите умрежени фирми се бара да ги 
земат предвид учествата и односите кои ги 
вклучуваат поврзаните ентитети на тој клиент. 
Во идеална ситуација, ваквите ентитети и учес-
твата и односите треба да бидат идентифику-
вани однапред. За сите останати клиенти на ан-
гажмани за уверување, кога тимот на ангажма-
нот за уверување има причина да верува дека 
даден поврзан ентитет* на ваквиот клиент на 
ангажман за уверување е релевантен за вред-
нувањето на независноста на фирмата од кли-
ентот, тимот на ангажманот за уверување треба 
да го земе предвид тој поврзан ентитет при 
вреднувањето на независноста и примената на 
соодветните заштитни мерки. 

 
8.18 Вреднувањето на заканите по независноста и 

последователното дејствие треба да бидат по-
ткрепени со докази добиени пред прифаќањето 
на ангажманот и додека истиот се извршува. 
Обврската да се направи вакво вреднување и 
да се преземе дејствие се јавува кога фирмата, 
умрежената фирма или членот на тимот на ан-
гажманот за уверување знаат, или може разум-
но да се очекува дека знаат, за околностите или 
односите кои може да ја компромитираат неза-
висноста. Може да се јават случаи кога фирма-
та, умрежената фирма или даден поединец не-
намерно ќе ги прекршат барањата од овој од-
дел. Доколку се случи вакво ненамерно крше-
ње, истото обично нема да ја компромитира не-
зависноста во однос на клиентот на ангажманот 
за уверување, под услов фирмата да има вос-
поставено соодветни политики и постапки за 
контрола на квалитет за промовирање на неза-
висноста и доколку, откако ќе биде откриено, 
кршењето веднаш се корегира и се применат 
сите потребни заштитни мерки. 

 
8.19 Во рамките на овој оддел се посочуваат значај-

ни и јасно незначајни закани при вреднувањето 
на независноста. Кога се разгледува значајно-
ста на кое било конкретно прашање, треба да 
се земат предвид како квалитативни, така и 
квантитативни фактори. Дадено прашање треба 
да се смета за јасно незначајно само доколку се 
смета за тривијално и небитно. 

 
Цел и структура на овој оддел 
 
8.20 Целта на овој оддел е да им помогне на фирми-

те и членовите на тимот на ангажманот за уве-
рување при:  

                                                 
* Види дефиниции. 

(а) Идентификувањето на заканите по независ-
носта; 
(б) Вреднувањето дали овие закани се јасно 
незначајни; и 
(в) Во случаите каде што заканите не се јасно 

незначајни, идентификувањето и примената 
на соодветни заштитни мерки заради елими-
нирање или намалување на заканите на при-
фатливо ниво. 

Во ситуациите каде што нема расположиви за-
штитни мерки за намалување на заканата на 
прифатливо ниво, единствените можни дејствија 
ќе бидат да се елиминираат активностите или 
учествата кои ја креираат заканата или да се од-
бие да се прифати или продолжи ангажманот за 
уверување. 

 
 
8.21 Овој оддел ги наведува заканите по независно-

ста (точки 8.28 до 8.33). Потоа ги анализира за-
штитните мерки кои може да ги елиминираат 
овие закани или да ги намалат истите на при-
фатливо ниво (точки 8.34 до 8.47). Одделот за-
вршува со некои примери за тоа како овој кон-
цептуален пристап кон независноста треба да 
се применува во конкретни околности и односи. 
Примерите ги објаснуваат заканите по независ-
носта кои може да настанат во конкретни окол-
ности и односи (точките од 8.100 натаму). Про-
фесионалното расудување се користи за опре-
делување на соодветните заштитни мерки за-
ради елиминирање на заканите по независно-
ста или за намалување на истите на прифатли-
во ниво. Во извесни примери, заканите по неза-
висноста се толку значајни што единствените 
можни дејствија се да се елиминираат активно-
стите или учествата кои ја креираат самата за-
кана или да се одбие да се прифати или про-
должи ангажманот за уверување. Во други при-
мери, заканата може да се елиминира или да 
се намали на прифатливо ниво преку примена 
на заштитни мерки. Примерите не се наменети 
да бидат сеопфатни. 

 
 
8.22 Кога се идентификувани закани по независно-

ста кои не се јасно незначајни, а фирмата одлу-
чила да го прифати или да го продолжи ангаж-
манот за уверување, таквата одлука треба да 
биде документирана. Документацијата треба да 
вклучи опис на заканите кои се идентификувани 
и на заштитните мерки кои се применети за 
елиминирање или намалување на заканите на 
прифатливо ниво. 

 
 
8.23 Вреднувањето на значајноста на кои било зака-

ни по независноста и заштитните мерки неоп-
ходни за намалување на кои било закани на 
прифатливо ниво го зема предвид јавниот инте-
рес. Извесни ентитети може да бидат од знача-
ен јавен интерес бидејќи, како резултат на нив-
ното деловно работење, нивната големина или 
нивниот корпоративен статус, имаат широк оп-
сег на акционери. Примерите за вакви ентитети 
може да вклучат претпријатија кои котираат на 
берза, доверителски институции, осигурителни 
друштва и пензиски фондови. Поради големиот 
јавен интерес во финансиските извештаи на 
претпријатијата кои котираат на берза, извесни 
пасуси во овој оддел третираат дополнителни 
прашања кои се релевантни за ревизијата на 
ентитетите кои котираат на берза. Треба да се 
земе предвид примената на принципите наве-
дени во овој оддел во врска со ревизијата на 
ентитетите кои котираат на берза или други кли-
енти на ревизорски ангажмани кои може да би-
дат од значаен јавен интерес. 



Национални перспективи 
 
8.24 Овој оддел поставува концептуална рамка во 

врска со барањата за независност кај ангажма-
ните за уверување, што претставува меѓунаро-
ден стандард врз кој треба да бидат засновани 
националните стандарди. Според тоа, ниту ед-
но тело членка или фирма не смее да примену-
ва помалку строги стандарди од оние наведени 
во овој оддел. Меѓутоа, кога со закон или про-
пис на телата членки или фирмите им е забра-
нето да се придржуваат кон извесни делови од 
овој оддел, тогаш тие треба да се придржуваат 
кон сите останати делови од овој оддел. 

 
8.25 Извесни примери во овој оддел укажуваат како 

принципите треба да се применуваат кај ангаж-
маните за ревизија на ентитети кои котираат 
на берза*. Кога телото членка ќе одлучи да не 
прави разлика помеѓу ревизорските ангажмани 
на ентитети кои котираат на берза и останатите 
ревизорски ангажмани, тогаш примерите кои се 
однесуваат на ревизорските ангажмани на ен-
титетите кои котираат на берза треба да се 
сметаат за такви коишто важат за сите ревизор-
ски ангажмани. 

 
8.26 Кога дадена фирма спроведува ангажман за 

уверување во согласност со Меѓународниот 
стандард за ангажмани за уверување или со 
специфични стандарди за ангажмани за уверу-
вање издадени од страна на Одборот за меѓу-
народни стандарди за ревизија и уверување, 
како што е ревизијата или проверката на фи-
нансиските извештаи во согласност со Меѓуна-
родните стандарди за ревизија, тогаш членови-
те на тимот на ангажманот за уверување и фир-
мата треба да се придржуваат кон овој оддел, 
освен доколку со закон или пропис им е забра-
нето да се придржуваат кон извесни делови на 
овој оддел. Во такви случаи, членовите на ти-
мот на ангажманот за уверување и фирмата 
треба да се придржуваат кон сите останати де-
лови од овој оддел.  

 
8.27 Некои земји и култури може да имаат воспоста-

вено, или во форма на законска регулатива или 
преку вообичаената практика, дефиниции за 
односите кои се различни од оние кои се кори-
стат во овој оддел. На пример, некои национал-
ни законодавци или регулатори може да имаат 
пропишано листи на поединци кои треба да се 
сметаат за блиско семејство кои се разликуваат 
од дефиницијата содржана во овој оддел. Фир-
мите, умрежените фирми и членовите на тимо-
вите на ангажманите за уверување треба да би-
дат свесни за тие разлики и да се придржуваат 
кон построгите барања. 

 
 
Закани по независноста 
 
8.28 Независноста е потенцијално под влијание на 

заканите од личен интерес, самопроверка, за-
стапништво, фамилијарност и заплашување. 

 
8.29 ,,Заканата од личен интерес‘‘ се јавува кога 

фирмата или членот на тимот на ангажманот за 
уверување може да добие некаква корист од 
финансиско учество во, или друг конфликт на 
личен интерес со, клиентот на ангажманот за 
уверување. 
Примери на околности коишто може да ја креи-
раат оваа закана вклучуваат, но не се и ограни-
чени на: 

                                                 
* Види дефиниции. 

• Директно финансиско учество или мате-
ријално индиректно финансиско учество 
во даден клиент на ангажман за уверува-
ње; 

• Заем или гаранција на или од даден кли-
ент на ангажман за уверување или кој би-
ло од неговите директори или службени-
ци*; 

• Прекумерна зависност од вкупните надо-
местоци од даден клиент на ангажман за 
уверување; 

• Загриженост во врска со можноста од гу-
бење на ангажманот; 

• Постоење на близок деловен однос со да-
ден клиент на ангажман за уверување; 

• Потенцијално вработување кај даден кли-
ент на ангажман за уверување; и 

• Неизвесни надоместоци поврзани со ан-
гажманите за уверување. 

 
8.30 ,,Заканата од самопроверка‘‘ се јавува кога (1) кој 

било производ или расудување од претходен ан-
гажман за уверување или поинаков ангажман (кој 
не е за уверување) треба да бидат повторно вред-
нувани за да се донесат заклучоци за ангажманот 
за уверување или (2) кога даден член на тимот на 
ангажманот за уверување претходно бил директор 
или службеник на клиентот на ангажманот за уве-
рување, или пак бил вработен на позиција на извр-
шување на директно и значајно влијание врз пред-
метната материја на ангажманот за уверување.  
Примери на околности коишто може да ја креираат 
оваа закана вклучуваат, но не се и ограничени на: 

•  Член на тимот на ангажманот за уве-
рување којшто е, или до неодамна 
бил, директор или службеник кај кли-
ентот на ангажманот за уверување;  

•  Член на тимот на ангажманот за уве-
рување којшто е, или до недамна бил, 
вработен кај клиентот на ангажманот 
за уверување и во позиција да врши 
директно и значајно влијание врз 
предметната материја на ангажманот 
за уверување; 

•  Извршување на услуги за клиент на 
ангажман за уверување кои директно 
влијаат врз предметната материја на 
ангажманот за уверување; и 

•  Подготување на оригинални податоци 
користени за генерирање на финанси-
ски извештаи или подготовување на 
друга евиденција која е предметна ма-
терија на ангажманот за уверување. 

 
8.31 ,,Заканата од застапништво‘‘ се јавува кога 

фирмата, или член на тимот на ангажманот за 
уверување, ја промовира, или може да биде 
перцепиран како да ја промовира, позицијата 
или мислењето на клиентот на ангажманот за 
уверување до степен до кој објективноста може 
да е, или може да се чини дека е, компромити-
рана. Таков може да биде случајот доколку 
фирмата или членот на тимот на ангажманот за 
уверување го подредат своето сопствено расу-
дување во однос на она на клиентот.  
Примери на околности коишто може да го креи-
раат ова вклучуваат, но не се и ограничени на:  

•  Зделки со, или промовирање на, акции 
или други хартии од вредност на даден 
клиент на ангажман за уверување; и 

•  Застапување на клиентот на ангажма-
нот за уверување во судски спор или 
при решавање на спорови со трети 
странки. 

 
                                                 
* Види Дефиниции. 



8.32 ,,Заканата од фамилијарност‘‘ се јавува кога, 
преку блиска врска со клиентот на ангажманот 
за уверување, неговите директори, службеници 
или вработени, фирмата или член на тимот на 
ангажманот за уверување ќе стане премногу со-
чувствителен со интересите на клиентот. 

Примери на околности коишто може да го креи-
раат ова вклучуваат, но не се и ограничени на: 
•  Член на тимот на ангажманот за уверување 

чијшто член на најблиското семејство* или 
член на блиското семејство е директор или 
службеник во клиентот на ангажманот за 
уверување.  

•  Член на тимот на ангажманот за уверување 
чијшто член на најблиското семејство или 
член на блиското семејство којшто, како вра-
ботен во клиентот на ангажманот за уверу-
вање, е во позиција да врши директно и зна-
чајно влијание врз предметната материја на 
ангажманот за уверување; 

•  Поранешен партнер на фирмата којшто е 
директор, службеник во клиентот на ангаж-
манот за уверување или вработен на пози-
ција од која може да врши директно и значај-
но влијание врз предметната материја на 
ангажманот за уверување;  

•  Долгорочна поврзаност на повисок член на 
тимот на ангажманот за уверување со клиен-
тот на ангажманот за уверување; и  

•  Прифаќање на подароци или гостопримство, 
освен доколку вредноста на истите е јасно 
незначајна, од клиентот на ангажманот за 
уверување, неговите директори, службеници 
или вработени. 

 
8.33 ,,Закана од заплашување‘‘ се јавува кога даден 

член на тимот на ангажманот за уверување мо-
же да биде спречен да дејствува објективно и 
да користи професионален скептицизам преку 
закани, фактички или замислени, од страна на 
директорите, службениците или вработените во 
клиентот на ангажманот за уверување. 
Примери на околности коишто може да ја креи-
раат оваа закана вклучуваат, но не се и ограни-
чени на:  
•  Закана од отпуштање поради несогласува-

ње околку примената на даден сметководс-
твен принцип; и  

•  Притисок за несоодветно намалување на 
обемот на извршената работа со цел да се 
намалат надоместоците. 

 
Заштитни мерки 
 
8.34 Фирмата и членовите на тимот на ангажманот 

за уверување имаат одговорност да останат не-
зависни земајќи го предвид контекстот во кој 
работат, заканите по независноста и заштитни-
те мерки кои се расположиви за елиминирање 
на заканите или за нивно намалување на при-
фатливо ниво. 

 
8.35 Кога ќе се идентификуваат заканите, освен 

оние кои се јасно незначајни, треба да се иден-
тификуваат соодветни заштитни мерки и истите 
да се применат заради елиминирање на зака-
ните или нивно намалување на прифатливо ни-
во. Оваа одлука треба да биде документирана. 
Природата на заштитните мерки кои треба да 
се применат ќе варира зависно од околностите. 
Треба секогаш да се разгледа она што една 
разумна и информирана трета странка која е 
запознаена со сите релевантни информации, 
вклучувајќи ги и применетите заштитни мерки, 
разумно би го утврдила како неприфатливо. Ва-

                                                 
* Види дефиниции. 

квото разгледување ќе биде под влијание на 
прашања како што е значајноста на заканата, 
природата на ангажманот за уверување, наме-
нетите корисници на извештајот за уверување и 
структурата на фирмата. 

 
8.36 Заштитните мерки се поделени на три поширо-

ки категории: 
(а) Заштитни мерки креирани од страна на про-
фесијата, законот или регулативата; 
(б) Заштитни мерки во рамките на клиентот на 
ангажманот за уверување; и 
(в) Заштитни мерки во рамките на сопствените 
системи и постапки на фирмата. 
Фирмата и членовите на тимот на ангажманот за 
уверување треба да изберат соодветни заштит-
ни мерки за елиминирање или намалување на 
заканите по независноста, освен оние кои се јас-
но незначајни, на прифатливо ниво. 

 
8.37 Заштитните мерки креирани од страна на про-

фесијата, законот или регулативата, вклучува-
ат: 

•  Барања во врска со нивото на образо-
вание, обука и искуство за прием во 
професијата; 

•  Барања за континуирано образование;  
•  Професионални стандарди и дисцип-

линарни процеси и процеси на набљу-
дување; 

•  Надворешна проверка на системот за 
контрола на квалитетот на фирмата; и 

•  Законска регулатива врз која се засно-
вани барањата за независност на фир-
мата. 

 
8.38 Заштитните мерки во рамките на клиентот на 

ангажманот за уверување вклучуваат: 
•  Кога менаџментот на клиентот на ангажма-

нот за уверување ќе ја назначи фирмата, ли-
ца кои не се во менаџментот го ратификува-
ат или одобруваат тоа назначување; 

•  Клиентот на ангажманот за уверување има 
вработени кои се компетентни за донесува-
ње на менаџерски одлуки;  

•  Политики и постапки кои ја потенцираат по-
светеноста на клиентот на ангажманот за 
уверување на објективно финансиско изве-
стување; 

•  Интерни постапки кои осигуруваат објектив-
ни избори при назначување на ангажмани 
кои не се за уверување; и 

•  Структура на корпоративно управување, ка-
ко што е одборот за ревизија, која обезбеду-
ва соодветен надзор и комуникации во врска 
со услугите на фирмата. 

 
8.39 Одборите за ревизија може да имаат важна 

улога во корпоративното управување кога се 
независни од менаџментот на клиентот и може 
да му помогнат на одборот на директори во 
осигурувањето дека фирмата е независна во 
спроведувањето на својата ревизорска улога. 
Треба да постојат редовни комуникации помеѓу 
фирмата и одборот за ревизија (или друго упра-
вувачко тело во отсуство на одбор за ревизија) 
на ентитетите кои котираат на берзата во врска 
со односите и другите прашања кои може, спо-
ред мислењето на фирмата, разумно да се сме-
таат за поврзани со независноста. 

 
8.40 Фирмите треба да воспостават политики и по-

стапки поврзани со комуникациите во врска со 
независноста со одборите за ревизија, или со 
други тела одговорни за управувањето. Во слу-
чајот на ревизијата на ентитети кои котираат на 
берзата, фирмата треба да комуницира вербал-
но и на писмено најмалку еднаш годишно за си-



те односи и други прашања помеѓу фирмата, 
умрежените фирми и клиентот на ревизорскиот 
ангажман кои според професионалното расуду-
вање на фирмата може разумно да се сметаат 
за такви кои се поврзани со независноста. Пра-
шањата кои треба да се комуницираат ќе вари-
раат во различни околности и треба да бидат 
определени од страна на фирмата, но вообича-
ено треба да бидат покриени релевантните пра-
шања наведени во овој оддел. 

 
8.41 Заштитните мерки во рамките на сопствените 

системи и постапки на самата фирма може да 
вклучат заштитни мерки ширум целата фирма 
како што се:  
•  Цврсто лидерство кое ја потенцира важно-

ста на независноста и очекувањето дека 
членовите на тимовите на ангажманите за 
уверување ќе делуваат во интерес на јавно-
ста;  

•  Политики и постапки за имплементирање и 
следење на контролата на квалитетот на ан-
гажманите за уверување;  

•  Документирани политики за независност во 
врска со идентификувањето на закани по не-
зависноста, вреднувањето на значајноста на 
овие закани и идентификувањето и приме-
ната на заштитни мерки заради елиминира-
ње или намалување на заканите, освен оние 
кои се јасно незначајни, на прифатливо ни-
во; 

•  Интерни политики и постапки за следење на 
придржувањето кон политиките и постапките 
на фирмата од аспект на нивната поврза-
ност со независноста; 

•  Политики и постапки кои ќе ја овозможат 
идентификацијата на учествата или односи-
те помеѓу фирмата или членовите на тимо-
вите на ангажманите за уверување и клиен-
тите на ангажманите за уверување; 

•  Пoлитики и постапки за следење на и, до-
колку е потребно, управување со потпира-
њето врз приходите примени од поединечен 
клиент на ангажман за уверување; 

•  Користење на различни партнери и тимови 
со издвоени линии на одговорност за обез-
бедувањето на услуги кои не се од типот на 
ангажман за уверување на клиентот на ан-
гажманот за уверување; 

•  Политики и постапки кои им забрануваат на 
поединците кои не се членови на тимот на 
ангажманот за уверување да влијаат врз ре-
зултатот на ангажманот за уверување; 

•  Навремено соопштување на политиките и 
постапките на фирмата, како и на сите про-
мени на истите, на сите партнери и профе-
сионален персонал, вклучувајќи ја и соод-
ветната обука и едукација во врска со исти-
те; 

•  Назначување на член на повисокиот менаџ-
мент како одговорен за надгледување на 
адекватното функционирање на системот за 
заштита; 

•  Средства за информирање на партнерите и 
професионалниот персонал за оние клиенти 
на ангажмани за уверување и поврзани ен-
титети од кои тие мораат да бидат независ-
ни; 

•  Дисциплински механизам за промовирање 
на придржувањето кон политиките и постап-
ките; и 

•  Политики и постапки за оспособување на 
персоналот да комуницира со повисоките 
нивоа во фирмата во врска со какво било 
прашање во однос на независноста и обје-
ктивноста кое ги загрижува; ова го вклучува 
и информирањето на персоналот во врска 
со постапките кои им се на располагање. 

8.42 Заштитните мерки во рамките на сопствените 
системи и постапки на фирмата може да вклу-
чат заштитни мерки специфични за ангажманот 
како што се:  

•  Ангажирање на дополнителен профе-
сионален сметководител да ја провери 
извршената работа или да даде поина-
ков совет во зависност од потребите. 
Ова лице може да биде надворешно 
лице кое не е од фирмата или од умре-
жената фирма, или пак лице од фирма-
та или умрежената фирма кое на друг 
начин не било поврзано со тимот на 
ангажманот за уверување; 

•  Консултирање на трета странка, како 
што е одборот на независни директори, 
професионално регулативно тело или 
друг професионален сметководител;  

•  Ротирање на повисокиот персонал;  
•  Дискутирање на прашања во врска со 

независноста со одборот за ревизија 
или со други лица одговорни за управу-
вањето;  

•  Обелоденување на природата на обез-
бедените услуги и степенот на напла-
тените надоместоци пред одборот за 
ревизија или други лица одговорни за 
управувањето; 

•  Политики и постапки за да се осигура 
дека членовите на тимот на ангажма-
нот за уверување нема да донесат, или 
да преземат одговорност за, менаџер-
ски одлуки за клиентот на ангажманот 
за уверување; 

•  Ангажирање на друга фирма за извр-
шување или повторно извршување на 
дел од ангажманот за уверување;  

•  Ангажирање на друга фирма за повтор-
но извршување на услугата која не е од 
типот на ангажман за уверување до 
степенот до кој е потребно за да &  се 
овозможи да ја преземе одговорноста 
за таа услуга; и 

•  Отстранување на подинец од тимот на 
ангажманот за уверување, кога финан-
сиското учество или односите на тоа 
лице креираат закана по независноста. 

 
8.43 Кога расположивите заштитни мерки, какви што 

се оние опишани погоре, не се доволни за да се 
елиминираат заканите по независноста или за 
истите да се намалат на прифатливо ниво, или 
пак кога фирмата избрала да не ги елиминира 
активностите или учествата кои ја креираат за-
каната, единствениот расположив тек на дејс-
твување ќе биде одбивањето да се спроведе, 
или повлекувањето од, ангажманот за уверува-
ње. 

 
Период на ангажманот 
8.44 Членовите на тимот на ангажманот за уверува-

ње и фирмата треба да бидат независни од 
клиентот на ангажманот за уверување во текот 
на времетраењето на ангажманот за уверува-
ње. Периодот на ангажманот почнува кога ти-
мот на ангажманот за уверување ќе почне да 
спроведува услуги на уверување, а завршува 
кога ќе биде издаден извештајот на ангажманот 
за уверување, освен кога ангажманот за уверу-
вање е од повторлива природа. Доколку се оче-
кува да се повтори ангажманот за уверување, 
тогаш периодот на ангажманот за уверување 
завршува со известувањето од која било стран-
ка дека професионалниот однос е прекинат или 
со издавањето на финалниот извештај за ан-
гажманот за уверување, во зависност од тоа 
што ќе се случи подоцна. 

 



8.45 Во случајот на ревизорски ангажман, периодот 
на ангажманот го вклучува периодот покриен со 
финансиските извештаи за кои фирмата известу-
ва. Кога даден ентитет ќе стане клиент на реви-
зорски ангажман во текот или по периодот по-
криен со финансиските извештаи за кои фирма-
та ќе известува, тогаш фирмата треба да разгле-
да дали какви било закани по независноста може 
да резултираат од:  

• Финансиските или деловните односи со 
клиентот на ревизорскиот ангажман во 
текот на или по периодот покриен со 
финансиските извештаи, но пред при-
фаќањето на ревизорскиот ангажман; 
или 

• Претходните услуги обезбедени на кли-
ентот на ревизорскиот ангажман. 

Слично на тоа, во случајот на ангажман за уверу-
вање кој не претставува ревизорски ангажман, 
фирмата треба да разгледа дали какви било фи-
нансиски или деловни односи или претходни ус-
луги може да креираат закани по независноста. 

 
8.46 Доколку услуги кои не се од типот на ангажман 

за уверување му биле обезбедени на клиентот 
на ревизорскиот ангажман во текот или по пери-
одот покриен со финансиските извештаи, но 
пред отпочнувањето на професионалните услуги 
во врска со ревизијата и тие услуги би биле за-
бранети во текот на периодот на ревизорскиот 
ангажман, треба да се разгледаат заканите по 
независноста, доколку воопшто ги има, кои про-
излегуваат од тие услуги. Доколку заканата не е 
јасно незначајна, тогаш треба да се разгледаат 
заштитни мерки и да се применат по потреба за-
ради намалување на заканата на прифатливо 
ниво. Ваквите заштитни мерки може да вклучат: 

• Дискутирање за прашања на независно-
ста поврзани со обезбедувањето на ус-
луги кои не се од типот на ангажман за 
уверување со оние кои се одговорни за 
управувањето на клиентот, како што е 
одборот за ревизија; 

• Добивање на признавање на одговорно-
ста за резултатите од услугите кои не се 
од типот на ангажман за уверување од 
клиентот на ревизорскиот ангажман; 

• Забранување на персоналот кој ги обез-
бедил услугите кои не се од типот на ан-
гажман за уверување да учествува во 
ревизорскиот ангажман; и 

• Ангажирање на друга фирма за провер-
ка на резултатите од услугите кои не се 
од типот на ангажман за уверување или 
ангажирање на друга фирма повторно 
да ги изврши услугите кои не се од ти-
пот на ангажман за уверување до степе-
нот до кој е потребно за да &  се овозмо-
жи да ја преземе одговорноста за тие 
услуги. 

 
8.47 Услугите кои не се од типот на ангажман за уве-

рување, а кои му се обезбедени на клиент  на 
ревизорски ангажман кој не котира на берза, не-
ма да & наштетат на независноста на фирмата 
кога клиентот ќе стане ентитет кој котира на бер-
за, под услов: 

(а) Претходните услуги кои не се од типот на ан-
гажман за уверување да биле дозволени сог-
ласно овој оддел за клиенти на ревизорски 
ангажмани кои не котираат на берза; 

(б) Услугите да бидат прекинати во рамките на 
разумен временски период откако клиентот 
ќе стане ентитет кој котира на берза, доколку 
истите не се дозволуваат според овој оддел 
за клиенти на ревизорски ангажмани кои ко-
тираат на берза; и 

(в) Фирмата да има имплементирано соодветни 
заштитни мерки за елиминирање на какви 
било закани по независноста кои произлегу-
ваат од претходните услуги или за нивно на-
малување на прифатливо ниво. 

 
Датум на стапување во сила 
8.48 Овој оддел е применлив за ангажмани за уверу-

вање кога извештајот на ангажманот за уверу-
вање е со датум од 31 декември 2004 година 
или подоцна. Се поттикнува порана примена. 
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  Вовед 

 
8.100 Следните примери опишуваат одредени 

околности и односи кои може да креираат 
закани по независноста. Примерите ги опи-



шуваат потенцијалните креирани закани и 
заштитните мерки кои може да бидат соод-
ветни за елиминирање на заканите или за 
нивно намалување на прифатливо ниво во 
секоја од околностите. Примерите не се се-
опфатни. Во практиката, фирмата, умреже-
ните фирми и членовите на тимот на ангаж-
манот за уверување ќе треба да ги проценат 
импликациите на слични, а сепак поинакви, 
околности и односи и да определат дали за-
штитните мерки, вклучувајќи ги и заштитните 
мерки наведени во точките од 8.37 па сé до 
8.42 може да бидат применети за задоволи-
телно справување со заканите по независно-
ста. Точките од 8.1 до 8.48 од овој оддел 
обезбедуваат концептуално упатство кое по-
мага во овој процес. 

 
8.101 Некои од примерите третираат клиенти на 

ревизорски ангажмани, додека други трети-
раат клиенти на ангажмани за уверување 
кои не се клиенти на ревизорски ангажмани. 
Примерите илустрираат како заштитните 
мерки треба да бидат применети за да се 
исполни барањето членовите на тимот на 
ангажманот за уверување, фирмата и умре-
жените фирми да бидат независни од клиен-
тот на ревизорскиот ангажман, а членовите 
на тимот на ангажманот за уверување и 
фирмата да бидат независни од клиентот на 
ангажманот за уверување кој не е клиент на 
ревизорски ангажман. Примерите не вклучу-
ваат извештаи од ангажмани за уверување 
за клиенти на неревизорски ангажмани за 
уверување кои се јасно ограничени за кори-
стење од страна на идентификувани корис-
ници. Како што е наведено во точка 8.15 за 
ваквите ангажмани, членовите на тимот на 
ангажманот за уверување и нивното најбли-
ско и блиско семејство треба да бидат неза-
висни од клиентот на ангажманот за уверу-
вање. Понатаму, фирмата не смее да има 
материјално финансиско учество, директно 
или индиректно, во клиентот на ангажманот 
за уверување. 

 
Финансиски учества 
 
8.102 Финансиското учество во даден клиент на 

ангажман за уверување може да креира за-
кана од личен интерес. Кога се вреднува 
значајноста на заканата, како и соодветните 
заштитни мерки кои треба да се применат за 
елиминирање на заканата или за нејзино на-
малување на прифатливо ниво, потребно е 
да се испита природата на финансиското 
учество. Ова вклучува вреднување на улога-
та на лицето кое е имател на финансиското 
учество, материјалноста на финансиското 
учество и видот на финансиско учество (ди-
ректно или индиректно). 

 
8.103 Кога се вреднува видот на финансиското 

учество, треба да се земе предвид фактот 
дека финансиското учество може да се дви-
жи од такво каде што поединецот нема ника-
ква контрола врз средството за вложување 
или финансиското учество (на пример, заед-
нички фонд, единечно старателство или 
слично посредничко средство) до такво каде 
што поединецот има контрола врз финанси-
ското учество (на пример, како старател) 
или каде што е во состојба да влијае врз 
вложувачките одлуки. Кога се вреднува зна-
чајноста на секоја закана по независноста, 
важно е да се земе предвид степенот на кон-
трола или влијание кое може да биде извр-
шено врз посредникот, финансиското учес-

тво или вложувачката стратегија. Кога по-
стои контрола, финансиското учество треба 
да се смета за директно. Во спротивно, кога 
сопственикот на финансиското учество не е 
во состојба да има таква контрола, финанси-
ското учество треба да се смета за инди-
ректно. 

 
Одредби применливи за сите клиенти на ангажма-

ните за уверување 
 
8.104 Доколку даден член на тимот на ангажманот 

за уверување, или пак член од неговото 
најблиско семејство, има директно финанси-
ско учество, или пак материјално индирект-
но финансиско учество, во клиентот на ан-
гажманот за уверување, креираната закана-
та од личен интерес ќе биде толку значајна 
што единствените заштитни мерки располо-
живи за елиминирање на заканата или за 
нејзино намалување на прифатливо ниво ќе 
бидат да: 
(а) се отуѓи директното финансиско 

учество пред поединецот да стане 
член на тимот на ангажманот за 
уверување; 

(б) целосно се отуѓи индиректното фи-
нансиско учество или да се отуѓи 
доволен износ од истото така што 
преостанатото учество нема повеќе 
да биде материјално пред поедине-
цот да стане член на тимот на ан-
гажманот за уверување; или 

(в) отстранување на членот на тимот 
на ангажманот за уверување од ан-
гажманот за уверување.  

 
8.105 Доколку даден член на тимот на ангажманот 

за уверување, или пак член од неговото 
најблиско семејство добие, на пример по пат 
на наследство, подарок или како резултат на 
спојување, директно финансиско учество 
или материјално индиректно финансиско 
учество во клиентот на ангажманот за уве-
рувњае, тогаш ќе биде креирана закана од 
личен интерес. Следните заштитни мерки 
треба да се применат за елиминирање на 
заканата или за нејзино намалување на при-
фатливо ниво: 
(а) отуѓување на финансиското учество 

на најраниот датум на кој е изводливо; или 
(б) отстранување на членот на тимот 

на ангажманот за уверување од ан-
гажманот за уверување. 

Во текот на периодот пред отуѓувањето на 
финансиското учество или отстранувањето 
на поединецот од тимот на ангажманот за 
уверување треба да се земе предвид дали 
се потребни дополнителни заштитни мерки 
за намалување на заканата на прифатливо 
ниво. Ваквите заштитни мерки може да вклу-
чат: 

•  дискутирање за прашањето со оние 
кои се одговорни за управувањето, 
како што е одборот за ревизија; или  

•  ангажирање на дополнителен про-
фесионален сметководител за да ја 
провери извршената работа, или 
пак да даде поинаков совет во за-
висност од потребите. 

 
8.106 Кога даден член на тимот на ангажманот за 

уверување знае дека член на неговото бли-
ско семестјво има директно финансиско 
учество или материјално индиректно финан-
сиско учество во клиентот на ангажманот за 
уверување, може да биде креирана закана 
од личен интерес. Кога се вреднува значај-



носта на која било закана, треба да се земе 
предвид природата на односот помеѓу чле-
нот на тимот на ангажманот за уверување и 
членот на блиското семејство и материјал-
носта на финансиското учество. Откако ќе 
биде вреднувана значајноста на заканата, 
треба да се разгледаат и применат заштит-
ни мерки во зависност од потребите. Вакви-
те заштитни мерки може да вклучат:  

•  членот на блиското семејство да го 
отуѓи целото или доволен дел од 
финансиското учество на најраниот 
датум на кој е изводливо;  

•  дискутирање за прашањето со оние 
кои се одговорни за управувањето, 
како што е одборот за ревизија; 

•  ангажирање на дополнителен про-
фесионален сметководител кој не 
учествувал во ангажманот за уверу-
вање за да ја провери работата из-
вршена од страна на членот на ти-
мот на ангажманот за уверување со 
блиската семејна врска или пак да 
даде поинаков совет во зависност 
од потребите; или 

•  отстранување на поединецот од ан-
гажманот за уверување. 

 
8.107 Кога дадена фирма или член на тимот на ан-

гажманот за уверување има директно фи-
нансиско учество или материјално индирект-
но финансиско учество во клиентот на ан-
гажманот за уверување како старател, тогаш 
може да биде креирана закана од личен ин-
терес преку можното влијание на старателс-
твото врз клиентот на ангажманот за уверу-
вање. Според тоа, ваквото учество треба да 
постои само кога:  
(а) членот на тимот на ангажманот за 

уверување, членот на најблиското 
семејство од членот на ангажманот 
за уверување, како и фирмата не се 
корисници на старателството; 

(б) учеството на старателството во кли-
ентот на ангажманот за уверување 
не е материјално за старателството; 

(в) старателството не е во состојба да 
врши значајно влијание врз клиен-
тот на ангажманот за уверување; и 

(г) членот на тимот на ангажманот за 
уверување или фирмата немаат 
значајно влијание врз каква било 
вложувачка одлука којашто вклучу-
ва финансиско учество во клиентот 
на ангажманот за уверување. 

 
8.108 Треба да се земе предвид дали заканата од 

личен интерес може да биде креирана преку 
финансиските учества на поединци кои не 
спаѓаат во тимот на ангажманот за уверува-
ње и членовите на нивното најблиско и бли-
ско семејство. Ваквите поединци ќе ги вклу-
чат: 

•  партнерите, како и членовите на нивното 
најблиско семејство, кои не се членови на 
тимот на ангажманот за уверување;  

•  партнерите и вработените на менаџерските 
позиции кои на клиентите на ангажманите за 
уверување им обезбедуваат услуги кои не се 
од типот на ангажман за уверување; и 

•  поединци кои имаат близок личен однос со 
член на тимот на ангажманот за уверување. 

•  Дали учествата на ваквите поединци може 
да креираат закана од личен интерес ќе за-
виси од фактори како што се:  

•  организационата, оперативната и известу-
вачката структура на фирмата; и  

•  природата на односот помеѓу поединецот и 
членот на тимот на ангажманот за уверува-
ње. 

•  Значајноста на заканата треба да биде 
вреднувана и, доколку заканата не е јасно 
незначајна, треба да се разгледаат и приме-
нат заштитни мерки во зависност од потре-
бите заради намалување на заканата на 
прифатливо ниво. Ваквите заштитни мерки 
може да вклучат: 

•  каде што е соодветно, политики со кои на 
поединците им се забранува да бидат има-
тели на вакви учества;  

•  дискутирање за прашањето со оние кои се 
одговорни за управувањето, како што е од-
борот за ревизија; или 

•  ангажирање на дополнителен професиона-
лен сметководител кој не учествувал во ан-
гажманот за уверување за да ја провери из-
вршената работа или пак да даде поинаков 
совет во зависност од потребите. 

 
8.109 Ненамерна повреда на овој оддел во врска 

со финансиското учество во даден клиент на 
ангажман за уверување нема да &  наштети 
на независноста на фирмата, умрежената 
фирма или членот на тимот на ангажманот 
за уверување кога: 
(а) фирмата и умрежената фирма има-

ат воспоставено политики и постап-
ки кои бараат сите професионалци 
веднаш да ја известат фирмата во 
врска со какви било прекршоци кои 
резултираат од купување, наследс-
тво или друг вид на стекнување на 
финансиско учество во клиентот на 
ангажманот за уверување; 

(б) фирмата и умрежената фирма вед-
наш го известат професионалецот 
дека финансиското учество треба 
да се отуѓи; и 

(в) отуѓувањето се случува на најрани-
от датум на кој е изводливо по 
идентификувањето на прашањето 
или пак професионалецот е отстра-
нет од тимот на ангажманот за уве-
рување. 

 
8.110 Кога ќе се случи ненамерна повреда на овој 

оддел во врска со финансиското учество во 
даден клиент на ангажман за уверување, 
фирмата треба да разгледа дали треба да 
се применат некакви заштитни мерки. Вакви-
те заштитни мерки може да вклучат:  

•  ангажирање на дополнителен про-
фесионален сметководител кој не 
учествувал во ангажманот за уверу-
вање за да ја провери работата из-
вршена од страна на членот на ти-
мот на ангажманот за уверување; 
или  

•  исклучување на поединецот од ка-
кво било суштинско донесување на 
одлуки во врска со ангажманот за 
уверување. 

 
Одредби применливи за клиенти на ревизорски ан-

гажмани 
 
8.111 Доколку дадена фирма или умрежена фир-

ма има директно финансиско учество во кли-
ент на ревизорски ангажман на фирмата, 
креираната закана од личен интерес ќе биде 
толку значајна што никаква заштитна мерка 
нема да може да ја намали заканата на при-
фатливо ниво. Оттука, отуѓувањето на фи-
нансиското учество ќе биде единственото 



соодветно дејствие кое ќе & дозволи на фир-
мата да го изврши ангажманот. 

 
8.112 Доколку дадена фирма или умрежена фир-

ма има материјално индиректно финансиско 
учество во клиент на ревизорски ангажман 
на фирмата, исто така настанува и закана од 
личен интерес. Единствените соодветни 
дејствија кои ќе &  дозволат на фирмата да го 
изврши ангажманот ќе бидат фирмата или 
умрежената фирма или да го отуѓи инди-
ректното учество целосно или пак да отуѓи 
доволен износ од учеството така што прео-
станатото учество нема повеќе да биде ма-
теријално. 

 
8.113 Доколку дадена фирма или умрежена фир-

ма има материјално финансиско учество во 
ентитет кој има контролирачко учество во 
клиент на ревизорски ангажман, тогаш креи-
раната закана од личен интерес ќе биде тол-
ку значајна што никаква заштитна мерка не-
ма да може да ја намали заканата на при-
фатливо ниво. Единствените соодветни 
дејствија кои ќе &  дозволат на фирмата да го 
изврши ангажманот ќе бидат фирмата или 
умрежената фирма или да го отуѓи финанси-
ското учество целосно или пак да отуѓи до-
волен износ од истото така што преостана-
тото учество нема повеќе да биде матери-
јално. 

 
8.114 Доколку пензискиот план на дадена фирма 

или умрежена фирма има финансиско учес-
тво во клиент на ревизорски ангажман, може 
да биде креирана закана од личен интерес. 
Според тоа, значајноста на ваквата закана 
треба да се вреднува и, доколку заканата не 
е јасно незначајна, треба да се разгледаат и 
применат заштитни мерки во зависност од 
потребите заради елиминирање на заканата 
или за нејзино намалување на прифатливо 
ниво. 

 
8.115 Доколку други партнери, вклучувајќи ги и 

партнерите кои не извршуваат ангажмани за 
уверување, или пак нивното најблиско се-
мејство, во канцеларијата* во која главниот 
партнер на ангажманот* врши работа повр-
зана со ревизорскиот ангажман имаат ди-
ректно финансиско учество или материјално 
индиректно финансиско учество во тој кли-
ент на ревизорски ангажман, тогаш креира-
ната закана од личен интерес ќе биде толку 
значајна што никаква заштитна мерка нема 
да може да ја намали заканата на прифатли-
во ниво. Според тоа, ваквите партнери или 
нивното најблиско семејство не треба да 
имаат вакви финансиски учества во ваков 
клиент на ревизорски ангажман. 

 
8.116 Канцеларијата во која главниот партнер на 

ангажманот врши работа поврзана со реви-
зијата не мора да биде канцеларијата во ко-
ја бил распределен тој партнер. Според тоа, 
кога главниот партнер на ангажманот е ло-
циран во различна канцеларија од онаа на 
другите членови на тимот на ангажманот за 
уверување, треба да се користи расудување 
за да се определи во која канцеларија рабо-
ти партнерот во врска со таа ревизија. 

 
8.117 Доколку други партнери и вработени на ме-

наџерски позиции кои на клиентот на реви-
зорскиот ангажман му обезбедуваат услуги 
кои не се од типот на ангажман за уверува-

                                                 
* Види дефиниции. 

ње, освен оние чијашто инволвираност е јас-
но незначајна, или пак нивното најблиско се-
мејство, имаат директно финансиско учество 
или материјално индиректно финансиско 
учество во клиентот на ревизорскиот ангаж-
ман, тогаш креираната закана од личен ин-
терес ќе биде толку значајна што никаква за-
штитна мерка нема да може да ја намали на 
прифатливо ниво. Според тоа, ваквиот пер-
сонал или нивното најблиско семејство не 
треба да имаат никакво финансиско учество 
во ваков клиент на ревизорски ангажман. 

 
8.118 Финансиското учество во клиент на ревизор-

ски ангажман во сопственост на член на 
најблиското семејство на (а) партнерот ло-
циран во канцеларијата во која главниот 
партнер на ангажманот врши работа поврза-
на со ревизијата или (б) партнер или врабо-
тен на менаџерска позиција кој на клиентот 
на ревизорскиот ангажман му обезбедува 
услуги кои не се од типот на ангажман за 
уверување не се смета за такво кое креира 
неприфатлива закана под услов да е добие-
но како резултат на нивните права како вра-
ботени лица (на пример, пензиски права или 
права на акции) и, кога е потребно, да се 
применети соодветни заштитни мерки за на-
малување на каква било закана по независ-
носта на прифатливо ниво. 

 
8.119 Закана од личен интерес може да биде креи-

рана доколку фирмата или умрежената фир-
ма или член на тимот на ангажманот за уве-
рување има учество во даден ентитет и кли-
ент на ревизорскиот ангажман, или дире-
ктор, службеник или сопственик кој има кон-
трола над истиот исто така има вложување 
во тој ентитет. Во врска со клиентот на реви-
зорскиот ангажман, независноста нема да 
биде компромитирана доколку респректив-
ните учества и на фирмата, умрежената 
фирма или членот на тимот на ангажманот 
за уверување и на клиентот на ревизорскиот 
ангажман, или пак на директорот, службени-
кот или сопственикот со контрола над енти-
тетот се нематеријални, а клиентот на реви-
зорскиот ангажман не може да врши значај-
но влијание врз ентитетот. Доколку учество-
то е материјално, било за фирмата, умреже-
ната фирма или клиентот на ревизорскиот 
ангажман, а клиентот на ревизорскиот ан-
гажман може да врши значајно влијание врз 
ентитетот, тогаш нема да постојат заштитни 
мерки кои ќе може да ја намалат заканата на 
прифатливо ниво и фирмата или умрежена-
та фирма ќе треба или да го отуѓи учеството 
или да го одбие ревизорскиот ангажман. Се-
кој член на тимот на ангажманот за уверува-
ње кој има такво материјално учество треба 
или: 
(а) да го отуѓи учеството; 
(б) да отуѓи доволен износ од учество-

то така што преостанатото учество 
повеќе нема да биде материјално; 
или 

(в) да се повлече од ревизијата. 
 
Одредби применливи за клиенти на неревизорски 

ангажмани за уверување 
 
8.120 Доколку дадена фирма има директно финан-

сиско учество во клиент на ангажман за уве-
рување кој не е клиент на ревизорски ангаж-
ман, тогаш креираната закана од личен ин-
терес ќe биде толку значајна што никаква за-
штитна мерка нема да може да ја намали за-
каната на прифатливо ниво. Како последи-



ца, отуѓувањето на финансиското учество ќе 
биде единственото соодветно дејствие кое 
ќе &  дозволи на фирмата да го спроведе ан-
гажманот. 

 
8.121 Доколку дадена фирма има материјално ин-

директно финансиско учество во клиент на 
ангажман за уверување кој не е клиент на 
ревизорски ангажман, тогаш повторно ќе би-
де креирана закана од личен интерес. 
Единственото соодветно дејствие кое ќе &  
дозволи на фирмата да го изврши ангажма-
нот ќе биде фирмата или да го отуѓи инди-
ректното учество целосно или пак да отуѓи 
доволен износ од истото така што преоста-
натото учество нема повеќе да биде матери-
јално. 

 
8.122 Доколку дадена фирма има материјално фи-

нансиско учество во ентитет кој има контро-
лирачко учество во клиент на ангажман за 
уверување кој не е клиент на ревизорски ан-
гажман, тогаш креираната закана од личен 
интерес ќe биде толку значајна што никаква 
заштитна мерка нема да може да ја намали 
заканата на прифатливо ниво.  Единствено-
то соодветно дејствие кое ќе &  дозволи на 
фирмата да го изврши ангажманот ќе биде 
фирмата или да го отуѓи финансиското учес-
тво целосно или пак да отуѓи доволен износ 
од истото така што преостанатото учество 
нема повеќе да биде материјално. 

 
8.123 Во точка 8.15 се дадени исклучоците од 

одредбите наведени во точките од 8.104 до 
8.108 и од 8.120 до 8.122 кои се однесуваат 
на случаите кога се издава извештај со огра-
ничено користење за ангажман за уверува-
ње кој не претставува ревизорски ангажман . 

 
Заеми и гаранции 
 
8.124 Заем од, или гаранција на истиот од страна 

на, клиент на ангажман за уверување кој 
претставува банка или слична институција, 
на фирмата нема да креира закана по неза-
висноста под услов заемот да е даден сог-
ласно редовните постапки, услови и барања 
за одобрување на заеми и заемот е немате-
ријален како за фирмата, така и за клиентот 
на ангажманот за уверување. Доколку зае-
мот е материјален за клиентот на ангажма-
нот за уверување или за фирмата, можно е, 
преку примена на заштитни мерки, да се на-
мали креираната закана од личен интерес 
на прифатливо ниво. Ваквите заштитни мер-
ки може да вклучат ангажирање на дополни-
телен професионален сметководител кој не 
е од фирмата, или умрежената фирм, за 
проверка на извршената работа.  

 
8.125 Заем од, или гаранција на истиот од страна 

на, клиент на ангажман за уверување кој 
претставува банка или слична институција, 
на член на тимот на ангажманот за уверува-
ње или член на неговото најблиско семејс-
тво нема да креира закана по независноста 
под услов заемот да е даден согласно ре-
довните постапки, услови и барања за одо-
брување на заеми. Примерите за ваквите за-
еми вклучуваат хипотеки за домови, банкар-
ски пречекорувања, заеми за автомобили и 
салда на кредитни картички. 

 
8.126 На сличен начин, депозитите направени од 

страна на, или брокерските сметки на, даде-
на фирма или член на тимот на ангажманот 
за уверување кај клиент на ангажман за уве-

рување кој преставува банка, брокерска 
фирма или слична институција нема да кре-
ираат закана по независноста под услов де-
позитот или сметката да се чуваат согласно 
редовните комерцијални услови. 

 
8.127 Доколку фирмата, или пак член на тимот на 

ангажманот за уверување, му даде заем на 
клиент на ангажман за уверување кој не е 
банка или слична институција, или пак го га-
рантира таквиот заем на клиентот на ангаж-
манот за уверување, тогаш креираната зака-
на од личен интерес ќе биде толку значајна 
што никаква заштитна мерка нема да може 
да ја намали заканата на прифатливо ниво, 
освен доколку заемот или гаранцијата се не-
материјални како за фирмата или за членот 
на тимот на ангажманот за уверување, така 
и за клиентот на ангажманот за уверување. 

 
8.128 На сличен начин, доколку фирмата или член 

на тимот на ангажманот за уверување при-
фати заем од, или има позајмување гаранти-
рано од страна на, клиент на ангажман за 
уверување кој не е банка или слична инсти-
туција, тогаш креираната закана од личен 
интерес ќе биде толку значајна што никаква 
заштитна мерка нема да може да ја намали 
заканата на прифатливо ниво, освен доколку 
заемот или гаранцијата се нематеријални 
како за фирмата или членот на тимот на ан-
гажманот за уверување, така и за клиентот 
на ангажманот за уверување. 

 
8.129 Примерите наведени во точките од 8.124 до 

8.128 се однесуваат на заеми или гаранции 
помеѓу фирмата и клиентот на ангажманот 
за уверување. Во случајот на ревизорски ан-
гажман, одредбите треба да се применуваат 
на фирмата, на сите умрежени фирми и на 
клиентот на ревизорскиот ангажман. 

 
Блиски деловни односи со клиентите на ангажма-

ните за уверување 
 
8.130 Близок деловен однос помеѓу фирма или 

член на тимот на ангажманот за уверување 
и клиентот на ангажманот за уверување или 
неговиот менаџментот, или пак помеѓу фир-
мата, умрежената фирма и клиентот на ре-
визорски ангажман, ќе вклучи комерцијално 
или заедничко финансиско учество и може 
да креира закани од личен интерес и од зап-
лашување. Следните се примери за ваквите 
односи:  

•  Поседување на материјално финан-
сиско учество во заедничко вложу-
вање со клиентот на ангажманот за 
уверување или со сопственик кој 
има контрола, директор, службеник 
или друго лице кое извршува функ-
ции на повисок менаџмент за тој 
клиент. 

•  Аранжмани за комбинирање на ед-
на или повеќе услуги или производи 
на фирмата со една или повеќе ус-
луги или производи на клиентот на 
ангажманот за уверување и за рек-
ламирање на пакетот со посочува-
ње на двете странки. 

•  Аранжмани за дистрибуција или 
маркетинг според кои фирмата дејс-
твува како дистрибутер или промо-
тер на производите или услугите на 
клиентот на ангажманот за уверува-
ње, или пак клиентот на ангажманот 
за уверување дејствува како дистри-
бутер или промотер на производите 
или услугите на фирмата. 



Во случајот на клиент на ревизорски ангаж-
ман, освен доколку финансиското учество е 
нематеријално, а односот е јасно незначаен 
за фирмата, умрежената фирма и клиентот 
на ревизорскиот ангажман, никакви заштит-
ни мерки нема да можат да ја намалат зака-
ната на прифатливо ниво. Во случајот на 
клиент на ангажман за уверување кој не е 
клиент на ревизорски ангажман, освен до-
колку финансиското учество е нематеријал-
но, а односот е јасно незначаен за фирмата 
и за клиентот на ангажманот за уверување, 
никакви заштитни мерки нема да можат да ја 
намалат заканата на прифатливо ниво. От-
тука, и во двете околности, единствените 
можни текови на дејствија ќе бидат да:  
(а) се прекине деловниот однос; 
(б) се намали обемот на односот така 

што финансиското учество ќе биде 
нематеријално, а односот јасно нез-
начаен; или  

(в) се одбие спроведувањето на ангаж-
манот за уверување. 

Освен доколку ваквото финансиско учество 
е нематеријално, а односот е јасно незнача-
ен за членот на тимот на ангажманот за уве-
рување, единствената соодветна заштитна 
мерка ќе биде да се отстрани поединецот од 
тимот на ангажманот за уверување. 

 
8.131 Во случајот на клиент на ревизорски ангаж-

ман, деловните односи кои вклучуваат учес-
тво од страна на фирмата, умрежената фир-
ма или член на тимот на ангажманот за уве-
рување или нивното најблиско семејство во 
ентитет со мал број на сопственици кога кли-
ентот на ревизорскиот ангажман или дире-
ктор или службеник на клиентот на ревизор-
скиот ангажман, или пак каква било група на 
истите, исто така има учество во тој ентитет, 
не креираат закани по независноста под ус-
лов: 
(а) односот да е јасно незначаен за 

фирмата, умрежената фирма и кли-
ентот на ревизорскиот ангажман;  

(б) учеството да е нематеријално за 
вложувачот, или пак за групата на вложува-
чи; 

и 
(в) учеството да не го оспособува вло-

жувачот, или пак групата вложува-
чи, да го контролираат ентитетот со 
мал број на сопственици. 

 
8.132 Купувањето на производи и услуги од даден 

клиент на ангажман за уверување од страна 
на фирмата (или од клиент на ревизорски 
ангажман од страна на умрежена фирма) 
или член на тимот на ангажманот за уверу-
вање вообичаено нема да креира закана по 
независноста под услов трансакцијата да е 
во редовниот тек на деловното работење и 
помеѓу неповрзани странки. Меѓутоа, вакви-
те трансакции може да бидат од таква при-
рода или големина што креираат закана од 
личен интерес. Доколку креираната закана 
не е јасно незначајна, треба да се разгледа-
ат и применат заштитни мерки во зависност 
од потребите за да се намали заканата на 
прифатливо ниво. Ваквите заштитни мерки 
може да вклучат: 

•  елиминирање или намалување на 
големината на трансакцијата;  

•  отстранување на поединецот од ти-
мот на ангажманот за уверувањe; 
или 

•  дискутирање за прашањето со оние 
кои се одговорни за управувањето, 
како што е одборот за ревизија. 

 
Семејни и лични односи 
 
8.133 Семејните и личните односи помеѓу даден 

член на тимот на ангажманот за уверување 
и директор, службеник или извесни вработе-
ни лица, во зависност од нивната улога, на 
клиентот на ангажманот за уверување, може 
да креираат закана од личен интерес, фами-
лијарност или заплашување. Не е изводливо 
да се даде детален опис на значајноста на 
заканите кои ваквите односи може да ги кре-
ираат. Значајноста ќе зависи од извесен број 
на фактори, вклучувајќи ги и одговорностите 
на поединецот во ангажманот за уверување, 
блискоста на односот и улогата на семејниот 
член или друго лице во рамките на клиентот 
на ангажманот за уверување. Оттука, постои 
широк спектар на околности кои ќе треба да 
се вреднуваат и заштитни мерки кои ќе тре-
ба да се применат заради намалување на 
заканата на прифатливо ниво. 

 
8.134 Кога член од најблиското семејство на чле-

нот на тимот на ангажманот за уверување е 
директор, службеник или вработено лице кај 
клиентот на ангажманот за уверување и тоа 
на позиција од која може да има директно и 
значајно влијание врз предметната материја 
на ангажманот за уверување, или пак бил на 
таква позиција во текот на кој било период 
покриен со ангажманот, заканите по неза-
висноста може да бидат намалени на при-
фатливо ниво само преку отстранување на 
поединецот од тимот на ангажманот за уве-
рување. Блискоста на односот е таква што 
никаква друга заштитна мерка нема да може 
да ја намали заканата по независноста на 
прифатливо ниво. Доколку не се користи 
оваа заштитна мерка, единствениот тек на 
дејствие е повлекување од ангажманот за 
уверување. На пример, во случај на ревизија 
на финансиски извештаи, доколку брачниот 
другар на даден член на тимот на ангажма-
нот за уверување е вработен на позиција од 
која може да врши директно и значајно вли-
јание врз подготвувањето на сметководстве-
ната евиденција или финансиските изве-
штаи на клиентот на ревизијата, заканата по 
независноста може да се намали на прифат-
ливо ниво само преку отстранување на пое-
динецот од тимот на ангажманот за уверува-
ње. 

 
8.135 Кога член од блиското семејство на даден 

член на ангажманот за уверување е дире-
ктор, службеник или вработен кај клиентот 
на ангажманот за уверување на позиција од 
која може да врши директно и значајно вли-
јание врз предметната материја на ангажма-
нот за уверување, може да бидат креирани 
закани по независноста. Значајноста на за-
каните ќе зависи од фактори како што сe: 

•  позицијата на којашто се наоѓа чле-
нот на блиското семејство кај клиен-
тот; и 

•  улогата на професионалецот во ти-
мот на ангажманот за уверување. 

Значајноста на заканата треба да се вредну-
ва и, доколку заканата не е јасно незначајна, 
треба да се разгледаат и применат заштит-
ни мерки во зависност од потребите заради 
намалување на заканата на прифатливо ни-
во. Ваквите заштитни мерки може да вклу-
чат:  



•  отстранување на поединецот од ти-
мот на ангажманот за уверување;  

•  каде што е можно, структурирање 
на одговорностите на тимот на ан-
гажманот за уверување на начин на 
којшто професионалецот нема да се 
справува со прашања кои се одго-
ворност на членот на блиското се-
мејство; или  

•  политики и постапки за оспособува-
ње на персоналот да комуницира со 
повисоките нивоа во рамките на 
фирмата во врска со какво било 
прашање поврзано со независноста 
и објективноста кое го засега. 

 
8.136 Покрај тоа, заканите од личен интерес, фа-

милијарност или заплашување може да би-
дат креирани кога дадено лице кое не е член 
на најблиското или блиското семејство на 
членот на тимот на ангажманот за уверува-
ње има близок однос со членот на тимот на 
ангажмот за уверување, а е воедно и дире-
ктор, службеник или вработен кај клиентот 
на ангажманот за уверување на позиција од 
којашто може да врши директно и значајно 
влијание врз предметната материја на ан-
гажманот за уверување. Затоа, членовите на 
тимот на ангажманот за уверување се одго-
ворни за идентификување на сите вакви 
личности и за консултирање согласно по-
стапките на фирмата. Вреднувањето на зна-
чајноста на секоја креирана закана и на за-
штитните мерки соодветни за елиминирање 
на заканата или за нејзино намалување на 
прифатливо ниво ќе вклучи разгледување на 
прашања како што се блискоста на односот 
и улогата на поединецот во рамките на кли-
ентот на ангажманот за уверување. 

 
8.137 Треба да се разгледа прашањето за тоа да-

ли заканите од личен интерес, фамилијар-
ност или заплашување може да бидат креи-
рани преку личен или семеен однос помеѓу 
даден партнер или вработено лице во фир-
мата кое не е член на тимот на ангажманот 
за уверување и директор, службеник или 
вработено лице кај клиентот на ангажманот 
за уверување на позиција од која може да 
врши директно и значајно вилјание врз пред-
метната материја на ангажманот за уверува-
ње. Затоа партнерите и вработените во 
фирмата се одговорни за идентификување 
на сите вакви односи и за консултирање сог-
ласно постапките на фирмата. Вреднување-
то на значењето на секоја креирана закана и 
на заштитните мерки кои се соодветни за от-
странување на заканата или за нејзино на-
малување на прифатливо ниво ќе вклучи 
разгледување на прашања како што е бли-
скоста на односот, интеракцијата на профе-
сионалецот од фирмата со тимот на ангаж-
манот за уверување, позицијата на којашто 
лицето се наоѓа во фирмата и улогата на ли-
цето во рамките на клиентот на ангажманот 
за уверување. 

 
8.138 Ненамерното кршење на овој оддел од ас-

пект на семејните и личните односи нема да 
& наштети на независноста на фирмата или 
на членот на тимот на ангажманот за уверу-
вање кога: 
(а) фирмата воспоставила политики и 

постапки кои бараат од сите профе-
сионалци веднаш да ја известат 
фирмата во врска со какви било 
прекршоци кои резултираат од про-
мени во работниот статус на члено-

вите на нивното најблиско или бли-
ско семејство или од други лични 
односи кои креираат закани по неза-
висностa;   

(б) или одговорностите на тимот на ан-
гажманот за уверување се престру-
ктурирани на таков начин што про-
фесионалецот не се справува со 
прашања кои се во рамките на одго-
ворноста на лицето со кое тој или 
таа има роднински или личен однос 
или, доколку ова не е можно, фир-
мата веднаш го отстранува профе-
сионалецот од ангажманот за уве-
рување; и  

(в) со посебно внимание се проверува 
работата извршена од страна на 
професионалецот. 

 
8.139 Кога ќе се случи ненамерно кршење на овој 

оддел од аспект на семејните и личните од-
носи, фирмата треба да разгледа дали тре-
ба да се применат некакви заштитни мерки. 
Ваквите заштитни мерки може да вклучат: 

•  ангажирање на дополнителен про-
фесионален сметководител кој не 
учествувал во ангажманот за уверу-
вање за да ја провери работата из-
вршена од страна на членот на ти-
мот на ангажманот за уверување; 
или 

•  исклучување на поединецот од се-
какво суштинско донесување на од-
луки во врска со ангажманот за уве-
рување. 

 
Вработување кај клиенти на ангажмани за уверу-

вање 
 
8.140 Може да се јави закана по независноста на 

фирмата или на членот на тимот на ангаж-
манот за уверување кога директор, службе-
ник или вработено лице кај клиентот на ан-
гажманот за уверување на позиција од која 
може да врши директно и значајно влијание 
врз предметната материја на ангажманот за 
уверување бил член на тимот на ангажманот 
за уверување или партнер на фирмата. Ва-
квите околности може да креирааат закана 
од личен интерес, фамилијарност и запла-
шување, особено кога помеѓу поединецот и 
неговата поранешна фирма ќе останат зна-
чајни врски. Слично на тоа, независноста на 
членот на ангажманот за уверување може 
да биде во опасност кога поединецот учес-
твува во ангажманот за уверување знаејќи, 
или имајќи причина да верува, дека тој или 
таа ќе, или е можно да, му се приклучи на 
клиентот на ангажманот за уверување во не-
кој иден момент. 

 
8.141 Доколку даден член на ангажманот за уверу-

вање, партнер или поранешен партнер на 
фирмата му се приклучил на клиентот на ан-
гажманот за уверување, значајноста на зака-
ните од личен интерес, фамилијарност или 
заплашување кои ќе настанат ќе зависи од 
следните фактори: 
(а) Позицијата која поединецот ја зазе-

мал кај клиентот на ангажманот за 
уверување. 

(б) Обемот на инволвираност што пое-
динецот ќе ја има во тимот на ан-
гажманот за уверување. 

(в) Колку време одминало од моментот 
кога поединецот бил член на тимот 
на ангажманот за уверување или на 
фирмата. 



(г) Поранешната позиција на поедине-
цот во рамките на тимот на ангаж-
манот за уверување или фирмата. 

Значајноста на заканата треба да се вредну-
ва и, доколку заканата не е јасно незначајна, 
треба да се разгледаат и применат заштит-
ни мерки во зависност од потребите заради 
намалување на заканата на прифатливо ни-
во. Ваквите заштитни мерки може да вклу-
чат: 

•  разгледување на соодветноста или 
потребата од модифицирање на 
планот за уверување за ангажманот 
за уверување; 

•  назначување на тим на ангажманот 
за уверување на последователниот 
ангажман за уверување кој има до-
волно искуство во однос на поеди-
нецот кој му се приклучил на клиен-
тот на ангажманот за уверување; 

•  ангажирање на дополнителен про-
фесионален сметководител кој не 
бил член на тимот на ангажманот за 
уверување за да ја провери изврше-
ната работа или пак да даде поина-
ков совет во зависност од потреби-
те; или 

•  проверка на контролата на квалите-
тот на ангажманот за уверување. 

Во сите случаи, сите следни заштитни мерки 
се потребни за намалување на заканата на 
прифатливо ниво: 
(а) Поединецот за кој станува збор не-

ма право на какви било користи или 
плаќања од фирмата, освен доколку 
истите се направени согласно фикс-
ни однапред определени аранжма-
ни. Покрај тоа, секој износ кој му се 
должи на поединецот не треба да 
биде од такво значење што ќе ја за-
грози независноста на фирмата. 

(б) Поединецот не продолжува да учес-
твува или да изгледа како да учес-
твува во деловното работење на 
фирмата или во нејзините професи-
онални активности. 

 
8.142 Заканата од личен интерес настанува кога 

даден член на тимот на ангажманот за уве-
рување зема учество во ангажманот за уве-
рување иако знае, или има причина да веру-
ва, дека тој или таа ќе, или може да, му се 
придружи на клиентот на ангажманот за уве-
рување во некој иден момент. Ваквата зака-
на може да се намали на прифатливо ниво 
преку примена на следните заштитни мерки: 
(а) Политики и постапки кои бараат од 

поединецот да ја извести фирмата 
кога ќе стапи во сериозни преговори 
за вработување со клиентот на ан-
гажманот за уверување. 

(б) Отстранување на поединецот од ти-
мот на ангажманот за уверување. 

Покрај тоа, треба да се земе предвид и 
спроведувањето на независна проверка на 
какви било значајни расудувања направени 
од страна на тој поединец додека сеуште 
бил вклучен во ангажманот. 

 
Неодамнешни услуги кај клиенти на ангажмани за 

уверување 
 
8.143 Кога поранешен службеник, директор или 

вработен кај клиентот на ангажманот за уве-
рување служи како член на тимот на ангаж-
манот за уверување може да се создадат за-
кани од личен интерес, самопроверка и фа-
милијарност. Ова особено ќе биде случај ко-

га даден член на тимот на ангажманот за 
уверување мора да известува за, на пример, 
предметна материја којашто тој или таа ја 
подготвиле или за елементи од финансиски-
те извештаи кои тој или таа ги вреднувале 
додека сеуште биле кај клиентот на ангаж-
манот за уверување. 

 
8.144 Доколку, во текот на периодот покриен со из-

вештајот за ангажманот за уверување, да-
ден член на тимот на ангажманот за уверу-
вање служел како службеник или директор 
кај клиентот на ангажманот за уверување, 
или пак бил вработен на позиција од која мо-
жел да врши директно и значајно влијание 
врз предметната материја на ангажманот за 
уверување, креираната закана ќе биде толку 
значајна што никаква заштитна мерка нема 
да може да ја намали заканата на прифатли-
во ниво. Како последица, ваквите поединци 
не треба да бидат назначени на тимот на ан-
гажманот за уверување. 

 
8.145 Доколку, пред периодот покриен со извешта-

јот на ангажманот за уверување, даден член 
на тимот на ангажманот за уверување слу-
жел како службеник или директор кај клиен-
тот на ангажманот за уверување, или пак 
бил вработен на позиција од која можел да 
врши директно и значајно влијание врз пред-
метната материја на ангажманот за уверува-
ње, ова може да креира закана од личен ин-
терес, самопроверка и фамилијарност. На 
пример, вакви закани би биле креирани до-
колку некоја одлука донесена или работа из-
вршена од страна на поединецот во прет-
ходниот период, додека истиот бил сеуште 
вработен кај клиентот на ангажманот за уве-
рување, треба да се вреднува во тековниот 
период како дел од тековниот ангажман за 
уверување. Значајноста на заканите ќе зави-
си од фактори како што се: 

•  позицијата која поединецот ја имал кај кли-
ентот на ангажманот за уверување; 

•  колку време одминало од моментот кога по-
единецот го напуштил клиентот на ангажма-
нот за уверување; и 

•  улогата која поединецот ја има во тимот на 
ангажманот за уверување. 

•  Значајноста на заканата треба да се вредну-
ва и, доколку заканата не е јасно незначајна, 
треба да се разгледаат и применат заштит-
ни мерки во зависност од потребите заради 
намалување на заканата на прифатливо ни-
во. Ваквите заштитни мерки може да вклу-
чат:  

•  ангажирање на дополнителен професиона-
лен сметководител за да ја провери работа-
та извршена од страна на поединецот како 
дел од тимот на ангажманот за уверување, 
или пак да даде поинаков совет во завис-
ност од потребите; или 

•  дискутирање за прашањето со оние кои се 
одговорни за управувањето, како што е од-
борот за ревизија. 

 
Работење како службеник или директор во одбо-
рот на клиентите на ангажманите за уверување 
 
8.146 Доколку даден партнер или вработено лице 

во фирмата работи како службеник или како 
директор во одборот на клиентот на ангаж-
манот за уверување, креираните закани од 
самопроверка и личен интерес ќе бидат тол-
ку значајни што никаква заштитна мерка не-
ма да може да ги намали на прифатливо ни-
во. Во случајот на ревизорски ангажман, до-
колку партнерот или вработеното лице во 



умрежената фирма работеле како службени-
ци или како директори во одборот на клиен-
тот на ревизорскиот ангажман, креираните 
закани би биле толку значајни што никаква 
заштитна мерка не би можела да ги намали 
на прифатливо ниво. Како последица, докол-
ку таквото лице би прифатило таква позици-
ја, единствениот тек на дејствие би бил да 
се одбие спроведувањето на, или повлеку-
вање од, ангажманот за уверување. 

 
8.147 Позицијата на секретар на друштвото има 

различни импликации во различни јурисдик-
ции. Должностите може да се движат од ад-
министративни должности како што  е упра-
вувањето со персоналот и одржувањето на 
евиденцијата и регистрите на друштвото, па 
сé до должности како што е осигурувањето 
дека друштвото се придржува кон прописите 
или советување по прашања за корпоратив-
но управување. Вообичаено, оваа позиција 
се смета за таква која укажува на блиска по-
врзаност со ентитетот и може да креира за-
кани од самопроверка и застапништво. 

 
8.148 Доколку даден партнер или лице вработено 

во фирмата или во умрежена фирма работи 
како секретар за клиент на ревизорски ан-
гажман, креираните закани од самопроверка 
и застапништво обично ќе бидат толку зна-
чајни што ниедна заштитна мерка нема да 
може да ги намали на прифатливо ниво. Ко-
га практиката е конкретно дозволена соглас-
но локалниот закон, професионалните пра-
вила или практика, тогаш преземените долж-
ности и функции треба да бидат ограничени 
на такви од рутинска и формална админи-
стративна природа како што е изготвување-
то на записници и водењето на статутарни 
обрасци.  

 
8.149 Рутинските административни услуги за под-

дршка на секретарската функција на друш-
твото или советодавната работа поврзана 
со секретарските административни прашања 
на друштвото обично не се сметаат за такви 
кои & наштетуваат на независноста, под ус-
лов менаџментот на клиентот да ги донесува 
сите релевантни одлуки. 

 
Долгорочна поврзаност на повисокиот персонал 
со клиентите на ангажманите за уверување 
 
Општи одредби 
 
8.150 Користењето на истиот повисок персонал на 

даден ангажман за уверување во текот на 
подолг временски период може да креира 
закана од фамилијарност. Значајноста на за-
каната ќе зависи од фактори како што се:  

•  колку време поединецот бил член на тимот 
на ангажманот за уверување; 

•  улогата на поединецот во тимот на ангажма-
нот за уверување; 

•  структурата на фирмата; и 
•  природата на ангажманот за уверување. 
•  Значајноста на заканата треба да се вредну-

ва и, доколку заканата не е јасно незначајна, 
треба да се разгледаат и применат заштит-
ни мерки заради намалување на заканата на 
прифатливо ниво. Ваквите заштитни мерки 
може да вклучат: 

•  ротирање на повисокиот персонал од тимот 
на ангажманот за уверување; 

•  ангажирање на дополнителен професиона-
лен сметководител кој не бил член на тимот 
на ангажманот за уверување за да ја прове-
ри работата извршена од страна на повисо-

киот персонал или пак да даде поинаков со-
вет во зависност од потребите; или 

•  независни интерни проверки на квалитетот. 
 
Клиенти на ревизорски ангажмани кои се ентите-

ти кои котираат на берза3 
 
8.151 Користењето на истиот главен партнер на 

ангажманот на дадена ревизија во текот на 
подолг временски период може да креира 
закана од фамилијарност. Оваа закана е 
особено релевантна во контекстот на реви-
зијата на ентитети кои котираат на берзата и 
во вакви ситуации треба да се применат за-
штитни мерки за да се намали ваквата зака-
на на прифатливо ниво. Според тоа, за ре-
визијата на ентитети кои котираат на берза-
та: 
(а) главниот партнер на ангажманот 

треба да биде ротиран по однапред 
дефиниран период, обично не по-
долг од седум години; и 

(б) партнерот кој е ротиран по одна-
пред дефинираниот период не смее 
да преземе улога на главен партнер 
на ангажман додека не помине из-
весен период, вообичаено две годи-
ни. 

 
8.152 Кога даден клиент на ревизорски ангажман 

ќе стане ентитет кој котира на берза, треба 
да се земе предвид должината на времето 
во кое главниот партнер на ангажманот му 
служел на клиентот на ревизорскиот ангаж-
ман во тој капацитет кога се определува кога 
партнерот треба да биде ротиран. Меѓутоа, 
партнерот може да продолжи да работи во 
функција на главен партнер на ангажманот 
уште две дополнителни години пред да биде 
ротиран од ангажманот. 

 
8.153 Иако главниот партнер на ангажманот треба 

да биде ротиран по таков однапред дефини-
ран период, сепак во одредени околности 
може да се јави потреба од одреден степен 
на флексибилност во врска со временскиот 
распоред на ротирањето. Примерите за ва-
квите околности вклучуваат: 

•  ситуации каде што континуитетот на 
главниот партнер на ангажманот е 
особено важен за клиентот на реви-
зорскиот ангажман, на пример, кога 
постојат големи промени во структу-
рата на клиентот на ревизорскиот 
ангажман кои инаку би се совпадна-
ле со ротирањето на главниот парт-
нер на ангажманот; и 

•  ситуации кога, поради големината 
на фирмата, ротирањето не е мож-
но или не преставува соодветна за-
штитна мерка. 

Во сите вакви околности кога главниот парт-
нер на ангажманот нема да биде ротиран по 
таков однапред дефиниран период, треба да 
се применат еквивалентни заштитни мерки 
за намалување на какви било закани на при-
фатливо ниво. 

 
8.154 Кога фирмата има само неколку ревизорски 

партнери со неопходното знаење и искуство 
за да служат во функција на главен ревизор-
ски партнер кај клиент на ревизорски ангаж-
ман кој преставува ентитет кој котира на 
берза, ротирањето на главниот партнер мо-
же да не преставува соодветна заштитна 
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мерка. Во вакви околкности, фирмата треба 
да примени други заштитни мерки за да ја 
намали заканата на прифатливо ниво. Ва-
квите заштитни мерки ќе го вклучат ангажи-
рањето на дополнителен професионален 
сметководител кој инаку не бил поврзан со 
тимот на ангажманот за уверување за да ја 
провери извршената работа или пак да даде 
поинаков совет во зависност од потребите. 
Ова лице може да биде од надвор или пак 
некој од самата фирма кој не е на поинаков 
начин поврзан со тимот на ангажманот за 
уверување. 

 
Обезбедување на услуги кои не се од типот на ан-
гажман за уверување на клиенти на ангажмани за 
уверување4 
 
8.155 Фирмите традиционално им обезбедуваат 

на своите клиенти на ангажмани за уверува-
ње најразлични услуги кои не се од типот на 
ангажман за уверување, а кои се конзистент-
ни со нивните вештини и експертиза. Клиен-
тите на ангажманите за уверување ги ценат 
користите кои произлегуваат од фактот што 
овие фирми, кои имаат добро разбирање за 
деловното работење, го применуваат своето 
знаење и вештини и во други подрачја. По-
натаму, обезбедувањето на ваквите услуги 
кои не се од типот на ангажман за уверува-
ње често резултира во тоа што тимот на ан-
гажманот за уверување добива информации 
во врска со деловното работење и активно-
стите на клиентот на ангажманот за уверува-
ње кои се од помош за ангажманот за уверу-
вање. Колку е поголемо познавањето на де-
ловното работење на клиентот на ангажма-
нот за уверување, токлу подобро тимот на 
ангажманот за уверување ќе ги разбере по-
стапките и контролите на клиентот на ангаж-
манот за уверување, како и деловните и фи-
нансиските ризици со кои истиот се соочува. 
Меѓутоа, обезбедувањето на услуги кои не 
се од типот на ангажман за уверување може 
да креира закани по независноста на фир-
мата, умрежената фирма или за членовите 
на тимот на ангажманот за уверување, осо-
бено во однос на перцепираните закани по 
независноста. Поради тоа, неопходно е да 
се вреднува значајноста на сите закани кре-
ирани со обезбедувањето на ваквите услуги. 
Во некои случаи може да биде можно да се 
елиминира или да се намали креираната за-
каната преку примена на заштитни мерки. Во 
други случаи може да не постојат никакви 
расположиви заштитни мерки за намалува-
ње на заканата на прифатливо ниво. 

 
8.156 Следните активности вообичаено креираат 

закани од личен интерес или самопроверка 
кои се толку значајни што единствено одбег-
нувањето на активноста или одбивањето да 
се спроведе ангажманот за уверување ќе ги 
намалат заканите на прифатливо ниво: 

•  Овластување, извршување или до-
вршување на дадена трансакција, 
или на поинаков начин спроведува-
ње на авторитет во име на клиентот 
на ангажманот за уверување, или 
имање на овластување да се стори 
истото. 

•  Определување кои препораки на 
фирмата треба да се имплементи-
раат. 
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•  Известување, во улога на менаџ-
мент, на оние кои се одговорни за 
управувањето. 

 
8.157 Примерите наведени во точките од 8.163 до 

8.202 се разгледани во контекст на обезбе-
дувањето на услуги кои не се од типот на ан-
гажман за уверување на клиент на ангажман 
за уверување. Потенцијалните закани по не-
зависноста најчесто ќе се јават кога услуга 
која не е од типот на ангажман за уверување 
му се обезбедува на клиент на ревизорски 
ангажман. Финансиските извештаи на енти-
тетот обезбедуваат финансиски информа-
ции во врска со широк спектар на трансак-
ции и настани кои влијаеле врз ентитетот. 
Меѓутоа, предметната материја на други ус-
луги од типот на ангажман за уверување мо-
же да биде ограничена по природа. Сепак, 
заканите по независноста може исто така да 
се јават и кога фирмата обезбедува услуга 
која не е од типот на ангажман за уверува-
ње, а која е поврзана со предметната мате-
рија на ангажманот за уверување кој не е ре-
визорски ангажман. Во вакви случаи, треба 
да се земе предвид значајноста на инволви-
раноста на фирмата во предметната мате-
рија на неревизорскиот ангажман за уверу-
вање, дали се јавиле закани од самопровер-
ка и дали какви било закани по независноста 
може да се намалат на прифатливо ниво 
преку примена на заштитни мерки, или пак 
дали ангажманот кој не е од типот на ангаж-
ман за уверување треба да биде одбиен. Ко-
га услугата која не е од типот на ангажман 
за уверување не е поврзана со предметната 
материја на неревизорскиот ангажман за 
уверување, заканите по независноста обич-
но ќе бидат јасно незначајни. 

 
8.158 Следните активности исто така може да кре-

ираат закани од самопроверка и од личен 
интерес: 

•  Имање на старателство над средс-
твата на клиентот на ангажманот за 
уверување. 

•  Надзор над вработените на клиен-
тот на ангажманот за уверување 
при нивното извршување на редов-
ните повторливи активности. 

•  Подготвување на изворни докумен-
ти или првобитни податоци, во еле-
ктронска или во друга форма, кои 
претставуваат доказ за случување-
то на дадена трансакција (на при-
мер, налози за набавка, евиденција 
за времето од платниот список и на-
рачки од купувачите). 

Значајноста на секоја закана која била креи-
рана треба да се вреднува и, доколку зака-
ната не е јасно незначајна, треба да се разг-
ледаат и применат заштитни мерки во за-
висност од потребите заради елиминирање 
на заканата или за нејзино намалување на 
прифатливо ниво. Ваквите заштитни мерки 
може да вклучат:  

•  правење на аранжмани за да се 
осигура дека персоналот кој ги обез-
бедува таквите услуги нема да биде 
влучен во ангажманот за уверува-
ње;  

•  ангажирање на дополнителен про-
фесионален сметководител за да 
даде совет по прашањето за потен-
цијалното влијание на активностите 
врз независноста на фирмата и на 
тимот на ангажманот за уверување; 
или 



•  други релевантни заштитни мерки 
наведени во рамките на национал-
ните прописи. 

 
8.159 Новите случувања во деловното работење, 

еволуцијата на финансиските пазари, брзите 
промени во информатичката технологија и 
последиците за менаџментот и контролата 
го оневозможуваат составувањето на сеоп-
фатна листа на сите ситуации при обезбеду-
вањето на услуги кои не се од типот на ан-
гажман за уверување на клиент на ангажма-
нот за уверување кои може да создадат за-
кани по независноста, како и на различните 
заштитни мерки кои може да ги елиминираат 
овие закани или да ги намалат истите на 
прифатливо ниво. Меѓутоа, вообичаено, 
фирмата може да обезбедува услуги надвор 
од опсегот на ангажманот за уверување, под 
услов сите закани по независноста да се на-
малени на прифатливо ниво. 

 
8.160 Следните заштитни мерки може да бидат 

особено релеванти за намалувањето на при-
фатливо ниво на заканите кои настанале 
при обезбедувањето на услуги кои не се од 
типот на ангажман за уверување на клиенти-
те на ангажманите за уверување: 

•  Политики и постапки со кои на про-
фесионалниот персонал му се за-
бранува да донесува менаџерски 
одлуки за клиентот на ангажманот 
за уверување, или пак да преземе 
одговорност за ваквите одлуки. 

•  Дискутирање за прашањата на не-
зависноста поврзани со обезбеду-
вањето на услуги кои не се од типот 
на ангажман за уверување со оние 
кои се одговорни за управувањето, 
како што е одборот за ревизија.  

•  Политики во рамките на клиентот на 
ангажманот за уверување во врска 
со одговорноста за надгледување 
за обезбедувањето на услуги кои не 
се од типот на ангажман за уверува-
ње од страна на фирмата.  

•  Ангажирање на дополнителен про-
фесионален сметководител за да 
даде совет по прашањата на потен-
цијалното влијание на ангажманот 
кој не е ангажман за уверување врз 
независноста на членот на тимот на 
ангажманот за уверување и на фир-
мата.  

•  Ангажирање на дополнителен про-
фесионален сметководител кој не е 
од фирмата за да даде уверување 
во врска со дискретен аспект на ан-
гажманот за уверување. 

•  Добивање на признавање за одго-
ворноста за резултатите од работа-
та извршена од страна на фирмата 
од клиентот на ангажманот за уве-
рување. 

•  Обелоденување на природата и ви-
сината на надоместоците кои се 
наплаќаат на оние кои се одговорни 
за управувањето, како што е одбо-
рот за ревизија. 

•  Правење на аранжмани за да се 
осигура дека персоналот кој ги обез-
бедува услугите кои не се од типот 
на ангажман за уверување не учес-
твува во ангажманот за уверување. 

 
8.161 Пред фирмата да го прифати ангажманот за 

обезбедување на услуги кои не се од типот 
на ангажман за уверување на клиент на ан-

гажман за уверување, треба да се разгледа 
дали обезбедувањето на таквата услуга ќе 
креира закана по независноста. Во ситуаци-
ите кога креираната закана не е јасно незна-
чајна, ангажманот кој не е од типот на ангаж-
ман за уверување треба да биде одбиен, 
освен доколку може да се применат соод-
ветни заштитни мерки за елиминирање на 
заканата или за нејзино намалување на при-
фатливо ниво.  

 
8.162 Обезбедувањето на извесни услуги кои не 

се од типот на ангажман за уверување на 
клиенти на ревизорски ангажмани може да 
создаде закани по независноста кои се толку 
значајни што никаква заштитна мерка нема 
да може да ја елиминира заканата ниту пак 
да ја намали истата на прифатливо ниво. 
Меѓутоа, може да се дозволи обезбедување-
то на ваквите услуги на поврзан ентитет, од-
деление или одделна ставка во финансиски-
те извештаи на таквите клиенти кога сите за-
кани по независноста на фирмата ќе бидат 
намалени на прифатливо ниво преку аранж-
мани да на тој поврзан ентитет, одделение 
или одделна ставка во финансиските изве-
штаи се изврши ревизија од страна на друга 
фирма или кога друга фирма повторно ќе ја 
изврши услугата која не е од типот на ангаж-
ман за уверување до степенот до кој е по-
требно за истата да може да ја преземе од-
говорноста за таквата услуга. 

 
Подготвување на сметководствена евиденција и 

финансиски извештаи 
 
8.163 Помагањето на клиентот на ревизорскиот 

ангажман во врска со работи како што е под-
готвувањето на сметководствената евиден-
ција или финансиските извештаи може да 
креира закана од самопроверка кога финан-
сиските извештаи ќе бидат последователно 
ревидирани од страна на фирмата. 

 
8.164 Менаџментот на клиентот има одговорност 

да осигура дека се води сметководствена 
евиденција и дека се подготвуваат финанси-
ски извештаи, иако истите може да побараат 
помош од фирмата. Доколку персоналот на 
фирмата, или умрежената фирма, кој ја 
обезбедува ваквата помош донесува мена-
џерски одлуки, креираната закана од само-
проверка нема да може да се намали на 
прифатливо ниво со помош на никакви за-
штитни мерки. Како последица, персоналот 
не треба да донесува такви одлуки. Приме-
рите за вакви менаџерски одлуки вклучува-
ат: 

•  определување или менување на 
книжења во дневникот, или на кла-
сификациите за сметките или транс-
акциите или друга сметководствена 
евиденција без да се добие овла-
стување од клиентот на ревизорски-
от ангажман; 

•  Овластување или одобрување на 
трансакции; и 

•  Подготвување на изворни докумен-
ти или првобитни податоци (вклучу-
вајќи и одлуки во врска со претпо-
ставките за вреднувањето), или пак 
правење на промени на ваквите до-
кументи или податоци. 

 
8.165 Процесот на ревизијата вклучува опширен 

дијалог помеѓу фирмата и менаџментот на 
клиентот на ревизорскиот ангажман. Во те-
кот на овој процес, менаџментот бара и при-



ма значајни информации во врска со праша-
ња како што се сметководствените принципи 
и обелоденувањата во финансиските изве-
штаи, соодветноста на контролите и методи-
те користени при определувањето на иска-
жаните износи на средствата и обврските. 
Стручната помош од овој вид и советите во 
врска со сметководствените принципи за 
клиентите на ревизорските ангажмани прет-
ставуваат соодветно средство за промови-
рање на објективното презентирање на фи-
нансиските извештаи. Обезбедувањето на 
ваквите совети обично не претставува зака-
на по независноста на фирмата. На сличен 
начин, процесот на ревизијата може да вклу-
чи и помагање на клиентот на ревизорскиот 
ангажман во решавањето на проблемите 
околу усогласувањето на сметките, анализи-
рањето и акумулирањето на инфомации за 
регулативно известување, помагање во под-
готвувањето на консолидираните финанси-
ски извештаи (вклучувајќи го и преведување-
то на локалните статутарни сметки заради 
усогласување со сметководствените полити-
ки на групата и преминувањето на поинаква 
известувачка рамка како што се Меѓународ-
ните стандарди за финансиско известува-
ње), подготвување на нацрт на ставките за 
обелоденување, предложување на коректив-
ни книжења и обезбедување на помош и со-
вети во врска со подготвувањето на локал-
ните статутарни сметки на подружниците. 
Ваквите услуги се сметаат за нормален дел 
од процесот на ревизијата и, во нормални 
услови, не преставуваат закана по независ-
носта. 

 
Општи одредби 
 
8.166 Примерите наведени во точките од 8.167 до 

8.170 укажуваат дека заканите од самопро-
верка може да настанат доколку фирмата е 
инволвирана во подготвувањето на сметко-
водствена евиденција или финансиски изве-
штаи и тие финансиски извештаи последо-
вателно се предметна материја на ревизор-
скиот ангажман на фирмата. Оваа идеја мо-
же да биде подеднакво применлива и во си-
туации каде што предметната материја на 
ангажманот за уверување не се финансиски-
те извештаи. На пример, ќе биде креирана 
закана од самопроверка доколку фирмата 
изработува и подготвува перспективни фи-
нансиски информации и последователно 
обезбедува уверување во врска со тие перс-
пективни финансиски информации. Како 
последица, фирмата треба да ја вреднува 
значајноста на секоја закана од самопровер-
ка креирана преку обезбедувањето на вакви-
те услуги. Доколку заканата од самопровер-
ка не е јасно незначајна, треба да се разгле-
даат и применат заштитни мерки во завис-
ност од потребите заради намалување на 
заканата на прифатливо ниво. 

 
Клиенти на ревизорски ангажмани кои се ентитети 

кои не котираат на берза 
 
8.167 Фирмата, или умрежената фирма, може да 

му пружа сметководствени и книговодствени 
услуги, вклучувајќи ги и услугите на платен 
список, од рутински или механички карактер, 
на клиент на ревизорски ангажман кој е ен-
титет кој не котира на берза, под услов сите 
закани од самопроверка да се намалени на 
прифатливо ниво. Примерите за ваквите ус-
луги вклучуваат: 

•  евидентирање на трансакции за кои клиен-
тот на ревизорскиот ангажман ја утврдил 
или ја одобрил соодветната класификација 
на сметките; 

•  пренесување на шифрирани трансакции во 
главната книга на клиентот на ревизорскиот 
ангажман; 

•  подготвување на финансиски извештаи врз 
основа на податоците од бруто билансот; 

•  пренесување на книжењата одобрени од 
страна на клиентот на ревизорскиот ангаж-
ман во бруто билансот. 

Значајноста на каква било креирана закана тре-
ба да се вреднува и, доколку заканата не е јасно 
незначајна, треба да се разгледаат и применат 
заштитни мерки во зависност од потребите зара-
ди намалување на заканата на прифатливо ни-
во. Ваквите заштитни мерки може да вклучат:  
•  правење на аранжмани за да се осигура де-

ка таквите услуги нема да се извршуваат од 
страна на член на тимот на ангажманот за 
уверување; 

•  имплементирање на политики и постапки со 
кои на поединецот кој ги обезбедува ваквите 
услуги му се забранува да донесува какви 
било менаџерски одлуки во име на клиентот 
на ревизорскиот ангажман; 

•  барање изворните податоци за сметководс-
твените книжења да потекнуваат од клиен-
тот на ревизорскиот ангажман; 

•  барање основните претпоставки да потекну-
ваат и да бидат одобрени од страна на кли-
ентот на ревизорскиот ангажман; или 

•  добивање на одобрување од клиентот на ре-
визорскиот ангажман за какви било предло-
жени книжења или други промени кои влија-
ат врз финансиските извештаи. 

 
Клиенти на ревизорски ангажмани кои се ентитети 

кои котираат на берза 
 
8.168 Обезбедувањето на сметководствени и кни-

говодствени услуги, вклучувајќи ги и услуги-
те на платен список и подготвувањето на 
финансиските извештаи или финансиските 
информации кои ја формираат основата на 
финансиските извештаи во врска со кои се 
дава ревизорскиот извештај, во име на кли-
ент на ревизорски ангажман кој претставува 
ентитет кој котира на берза, може да &  на-
штети на независноста на фирмата или на 
умрежената фирма или, во најмала мера, 
може да изгледа како да &  наштетува на не-
зависноста. Според тоа, никаква заштитна 
мерка освен забраната на таквите услуги, со 
исклучок на итните ситуации и кога услугите 
спаѓаат во рамките на статутарниот реви-
зорски мандат, не може да ја намали креи-
раната закана на прифатливо ниво. Оттука, 
фирмата или умрежената фирма не треба, 
освен во ограничените исклучоци наведени 
подолу, да им обезбедува такви услуги на 
ентитети кои котираат на берза, кои се кли-
енти на ревизорски ангажмани. 

 
8.169 Обезбедувањето на сметководствени и кни-

говодствени услуги од рутински или меха-
нички карактер на одделенија или подружни-
ци на клиенти на ревизорски ангажмани кои 
котираат на берзата нема да се смета за на-
штетување на независноста во однос на кли-
ентот на ревизорскиот ангажман, под услов 
да се задоволени следните услови: 
(а) Услугите не вклучуваат користење 

на расудување. 
(б) Одделенијата или подружниците за 

кои се обезбедува услугата се коле-
ктивно нематеријални за клиентот 



на ревизорскиот ангажман, или пак 
услугите кои се обезбедуваат се ко-
лективно нематеријални за одделе-
нието или подружницата.  

(в) Надоместоците кои ги наплаќа фир-
мата, или умрежената фирма, за ва-
квите услуги се колективно јасно 
незначајни. 

Доколку се обезбедуваат такви услуги, треба 
да се применат сите следни заштитни мер-
ки: 
(а)  Фирмата, или умрежената фирма, 

не треба да преземе каква било ме-
наџерска улога ниту пак да донесу-
ва менаџерски одлуки. 

(б)  Клиент на ревизорски ангажман кој 
котира на берза треба да прифати 
одговорност за резултатите од ра-
ботењето. 

(в) Персоналот којшто ги обезбедува 
услугите не треба да учествува во ревизијата. 

 
Итни ситуации 
 
8.170 Обезбедувањето на сметководствени и кни-

говоствени услуги на клиенти на ревизорски 
ангажмани во итни или други невообичаени 
ситуации, кога не е изводливо клиентот на 
ревизорскиот ангажман да направи други 
аранжмани, нема да се смета за неприфат-
лива закана по независноста, под услов: 
(а) фирмата, или умрежената фирма, да не 

преземе никаква менаџерска улога, ниту 
пак да не донесува никакви менаџерски 
одлуки; 

(б) клиентот на ревизорскиот ангажман да 
ја прифати одговорноста за резултатите 
од работењето; и 

(в) персоналот којшто ги обезбедува услу-
гите да не е член на тимот на ангажма-
нот за уверување. 

 
Услуги на вреднување 
 
8.171 Вреднувањето е составено од правење 

претпоставки во врска со идните случувања, 
примената на извесни методологии и техни-
ки, како и комбинација на двете со цел да се 
пресмета извесна вредност, или опсег на 
вредности, за дадено средство, обврска или 
за деловно работење во целина. 

 
8.172 Може да биде креирана закана од самопро-

верка кога фирмата или умрежената фирма 
извршува вреднување за клиент на ревизор-
ски ангажман коешто треба да биде инкор-
порирано во финансиските извештаи на кли-
ентот. 

 
8.173 Доколку услугата на вреднувањето вклучува 

вреднување на прашања коишто се матери-
јални за финансиските извештаи, а самото 
вреднување вклучува и значаен степен на 
субјективност, креираната закана од само-
проверка нема да може да се намали на 
прифатливо ниво преку примена на никаква 
заштитна мерка. Според тоа, ваквите услуги 
на вреднување не треба да се обезбедуваат 
или пак, алтернативно, единствениот тек на 
дејствие ќе биде повлекувањето од ревизор-
скиот ангажман. 

 
8.174 Извршувањето на услуги на вреднување ко-

ишто не се, ниту одделно, ниту пак збирно, 
материјални за финансиските извештаи, или 
пак коишто не вклучуваат значаен степен на 
субјективност, може да креира закана од са-
мопроверка којашто може да се намали на 

прифатливо ниво преку примена на заштит-
ни мерки. Ваквите заштитни мерки вклучува-
ат: 

•  ангажирање на дополнителен про-
фесионален сметководител кој не 
бил член на тимот на ангажманот за 
уверување за да ја провери изврше-
ната работа или да даде поинаков 
совет во зависност од потребите; 

•  потврдување со клиентот на реви-
зорскиот ангажман на нивното раз-
бирање на основните претпоставки 
на вреднувањето и методологијата 
којашто ќе се користи и добивање 
на одобрување за нивното користе-
ње; 

•  добивање на потврдување на одго-
ворноста за резултатите од работа-
та извршена од страна на фирмата 
од клиентот на ревизорскиот ангаж-
ман; и 

•  правење на аранжмани според кои 
персоналот којшто ги обезбедува 
таквите услуги нема да учествува во 
ревизорскиот ангажман. 

Кога се утврдува дали горенаведените за-
штитни мерки ќе бидат ефективни, треба да 
се разгледаат следните прашања: 
(а) Степенот на знаењето, искуството и 

способноста на клиентот на реви-
зорскиот ангажман за вреднување 
на прашањата за кои станува збор, 
како и степенот на нивната инволви-
раност во утврдувањето и одобру-
вањето на значајни прашања на 
расудување. 

(б) Степенот до кој воспоставените ме-
тодологии и професионални упат-
ства се применуваат при извршува-
њето на конкретната услуга на 
вреднување. 

(в)  За вреднувањата кои вклучуваат 
стандардни или воспоставени мето-
дологии, степенот на субјективност 
својствен за ставката за којашто 
станува збор. 

(г) Веродостојноста и обемот на основ-
ните податоци. 

(д) Степенот на зависност од идни на-
стани од природа која може да соз-
даде значајна променливост својс-
твена за износите за кои станува 
збор. 

(ѓ) Обемот и јасноста на обелоденува-
њата во финансиските извештаи. 

 
8.175 Кога дадена фирма, или умрежена фирма, 

обезбедува услуга за вреднување на клиент 
на ревизорски ангажман за целите на подне-
сување на даночен образец до даночните 
власти, пресметување на износот на дано-
кот кој треба да го плати клиентот на ангаж-
манот за уверување, или пак за целите на 
даночно планирање, тогаш тоа нема да кре-
ира значајна закана по независноста бидејќи 
ваквите вреднувања обично се предмет на 
надворешна проверка, како на пример од 
страна на даночните власти. 

 
8.176 Кога фирмата врши вреднување кое прет-

ставува дел од предметната материја на ан-
гажманот за уверување кој не преставува 
ревизорски ангажман, фирмата треба да ги 
земе предвид сите закани од само-проверка. 
Доколку заканата не е јасно незначајна, тре-
ба да се разгледаат и применат заштитни 
мерки во зависност од потребите заради 
елиминирање на заканата или нејзино нама-
лување на прифатливо ниво. 



Обезбедување на даночни услуги на клиенти на ре-
визорски ангажмани 

 
8.177 Во многу јурисдикции, од фирмата може да 

се бара да му обезбедува даночни услуги на 
клиентот на ревизорскиот ангажман. Даноч-
ните услуги опфаќаат широк спектар на ус-
луги, вклучувајќи ја и усогласеноста, плани-
рањето, обебедувањето на формални да-
ночни мислења и помагањето при решава-
њето на даночните спорови. Ваквите задачи 
вообичаено не се сметаат за такви кои креи-
раат закани по независноста.  

 
Обезбедување на услуги на интерна ревизија на 

клиенти на ревизорски ангажмани 
 
8.178 Може да биде креирана закана од само-про-

верка кога фирмата, или умрежената фир-
ма, му обезбедува услуги на интерна реви-
зија на клиентот на ревизорскиот ангажман. 
Услугите на интерна ревизија може да вклу-
чуваат продолжение на ревизорските услуги 
на фирмата вон барањата на општоприфа-
тените ревизорски стандарди,  помош при 
извршувањето на активностите на интерна 
ревизија на клиентот или склучување на до-
говор со надворешно лице за извршување 
на активностите. Кога се вреднуваат закани-
те по независноста, треба да се земе пред-
вид природата на услугата. За оваа цел, ус-
лугите на интерната ревизија не вклучуваат 
оперативни услуги на интерна ревизија кои 
не се поврзани со интерните сметководстве-
ни контроли, финансиските системи или фи-
нансиските извештаи. 

 
8.179 Услугите кои вклучуваат продолжение на по-

стапките кои се потребни за извршување на 
ревизијата согласно Меѓународните стан-
дарди за ревизија не се сметаат за такви кои 
& наштетуваат на независноста во однос на 
клиентот на ревизорскиот ангажман, под ус-
лов персоналот на фирмата или умрежената 
фирма да не дејствува или да не изгледа ка-
ко да дејствува во капацитет еквивалентен 
на член на менаџментот на клиентот на ре-
визорскиот ангажман.  

 
8.180 Кога фирмата, или умрежената фирма, му 

обезбедува помош на клиентот во спроведу-
вањето на активностите на интерната реви-
зија или го презема извршувањето на некои 
од активностите како надворешно лице, се-
која закана од само-проверка која ќе биде 
креирана може да биде намалена на при-
фатливо ниво преку осигурување дека по-
стои јасно издвојување на менаџментот и 
контролата на интерната ревизија од страна 
на менаџментот на клиентот на ревизорски-
от ангажман од самите активности на интер-
ната ревизија. 

 
8.181 Извршувањето на значаен дел од активно-

стите на интерната ревизија на клиентот на 
ревизорскиот ангажман може да креира за-
кана од само-проверка и фирмата, или умре-
жената фирма, треба да ги разгледа закани-
те и да постапува претпазливо пред да пре-
земе такви активности. Треба да се воспо-
стават соодветни заштитни мерки и фирма-
та, или умрежената фирма, треба, особено, 
да се осигура дека клиентот на ревизорскиот 
ангажман ги признава своите одговорности 
за воспоставувањето, одржувањето и надг-
ледувањето на системот на интерна контро-
ла. 

8.182 Заштитните мерки кои треба да се применат 
во сите околности заради намалување на ка-
кви било креирани закани на прифатливо ни-
во вклучуваат осигурување дека: 
(а) клиентот на ревизорскиот ангажман 

е одговорен за активностите на ин-
терната ревизија и ја признава сво-
јата одговорност за воспоставува-
њето, одржувањето и надгледува-
њето на системот на интерна кон-
трола; 

(б) клиентот на ревизорскиот ангажман 
назначува компетентно вработено 
лице, пожелно од рамките на пови-
сокиот менаџмент, одговорно за 
активностите на интерната ревизи-
ја; 

(в) клиентот на ревизорскиот ангажман, 
одборот за ревизија или надзорниот 
орган го одобруваат делокругот, ри-
зикот и зачестеноста на работата на 
интерната ревизија; 

(г) клиентот на ревизорскиот ангажман 
е одговорен за вреднувањето и 
утврдувањето на препораките на 
фирмата кои треба да се имплемен-
тираат; 

(д) клиентот на ревизорскиот ангажман 
ја вреднува адекватноста на извр-
шените постапки на интерната реви-
зија и наодите кои произлегуваат од 
извршувањето на тие постапки по 
пат на, покрај другите работи, доби-
вање и дејствување по извештаите 
од фирмата; и 

(ѓ) одборот за ревизија или надзорниот 
орган се соодветно известени за на-
одите и препораките кои резултира-
ат од активностите на интерната ре-
визија. 

 
8.183 Треба исто така да се земе предвид и дали 

ваквите услуги кои не се од типот на ангаж-
ман за уверување треба да ги обезбедува 
само персонал кој не е инволвиран во реви-
зорскиот ангажман и со различни линии на 
одговорност во рамките на фирмата. 

 
Обезбедување информациони услуги на клиенти на 

ревизорски ангажмани 
 
8.184 Обезбедувањето на услуги од страна на 

фирма или умрежена фирма на клиент на 
ревизорски ангажман кои вклучуваат облику-
вање и имплементирање на финансиски ин-
формациони системи кои се користат за ге-
нерирање на информации кои формираат 
дел од финансиските извештаи на клиентот 
може да креира закана од само-проверка.  

 
8.185 Заканата од само-проверка веројатно ќе би-

де премногу значајна за да се дозволи обез-
бедувањето на ваквите услуги на клиент на 
ревизорски ангажман, освен доколку не се 
воспоставени соодветни заштитни мерки кои 
осигуруваат дека: 
(а) клиентот на ревизорскиот ангажман 

ја признава својата одговорност за 
воспоставувањето и надгледување-
то на системот на интерна контро-
ла; 

(б) клиентот на ревизорскиот ангажман 
назначува компететно вработено 
лице, пожелно од рамките на пови-
сокиот менаџмент, со одговорност 
за донесување на сите менаџерски 
одлуки во однос на обликот и имп-
лементирањето на хардверскиот 
или софтверскиот систем; 



(в) клиентот на ревизорскиот ангажман 
ги донесува сите менаџерски одлуки 
во врска со процесот на обликување 
и имплементирање; 

(г) клиентот на ревизорскиот ангажман 
ја вреднува адекватноста и резулта-
тите од обликот и имплементирање-
то на системот; и 

(д) клиентот на ревизорскиот ангажман 
е одговорен за работењето на си-
стемот (хардверот или софтверот) и 
податоците кои ги користи или гене-
рира системот. 

 
8.186 Треба исто така да се разгледа дали ваквите 

услуги кои не се од типот на ангажман за 
уверување треба да ги обезбедува само 
персонал кој не е инволвиран во ревизорски-
от ангажман и од различни линии на одго-
ворност во рамките на фирмата. 

 
8.187 Обезбедувањето на услугите од страна на 

фирмата, или умрежената фирма, на клиент 
на ревизорски ангажман коишто вклучуваат 
или обликување или имплементирање на 
финансиски информациони системи кои се 
користат за генерирање на информации кои-
што формираат дел од финансиските изве-
штаи на клиентот може исто така да креира 
закана од само-проверка. Значајноста на за-
каната, доколку воопшто постои, треба да се 
вреднува и, доколку заканата не е јасно нез-
начајна, треба да се разгледаат и применат 
заштитни мерки во зависност од потребите 
заради елиминирање на заканата или за неј-
зино намалување на прифатливо ниво. 

 
8.188 Обезбедувањето на услуги во врска со про-

ценката, обликувањето и имплементирање-
то на интерните сметководствени контроли и 
контролите за управување со ризикот не се 
смета за нешто што креира закана по неза-
висноста под услов персоналот на фирмата 
или на умрежената фирма да не извршува 
менаџерски функции.  

 
Времено ангажирање на персоналот кај клиентите 

на ревизорските ангажмани 
 
8.189 Позајмувањето на персонал од страна на 

фирмата или умрежената фирма на клиент 
на ревизорски ангажман може да креира за-
кана од само-проверка кога поединецот е во 
позиција да влијае врз подготвувањето на 
сметките или финансиските извештаи на 
клиентот. Во практиката, ваквата помош мо-
же да биде пружена (особено во итни ситуа-
ции), но само врз основа на разбирање дека 
персоналот на фирмата или на умрежената 
фирма нема да биде вклучен во: 
(а) донесување на менаџерски одлуки; 
(б) одобрување или потпишување на 

договори или други слични документи; или  
(в) користење на дискреционо овласту-

вање за обврзување на клиентот. 
Секоја ситуација треба внимателно да се 
анализира за да се идентификува дали биле 
креирани какви било закани и дали треба да 
се имплементираат соодветни заштитни 
мерки. Заштитните мерки кои треба да се 
применат во сите околности за да се нама-
лат кои било закани на прифатливо ниво 
вклучуваат: 

•  на персоналот кој ја обезбедува по-
мошта не смее да му се даде реви-
зорска одговорност за каква било 
функција или активност која ја извр-
шувал или надгледувал во текот на 
неговиот времен ангажман; и 

•  клиентот на ревизорскиот ангажман 
треба да ја признае својата одго-
ворност за насочувањето и надгле-
дување на активностите на персона-
лот на фирмата или умрежената 
фирма. 

 
Обезбедување на услуги на судска подршка на кли-

енти на ревизорски ангажмани 
 
8.190 Услугите на судска подршка може да вклу-

чат активности како што се дејствување како 
стручен сведок, пресметување на проценети 
штети или други износи кои може да станат 
побарувања или обврски како резултат на 
судскиот процес или друг вид на судски 
спор, како и помош при управувањето со до-
кументите и пронаоѓањето на истите во вр-
ска со судски процес или спор. 

 
8.191 Заканата од само-проверка може да настане 

кога услугите на судска подршка кои му се 
обезбедуваат на даден клиент на ревизор-
ски ангажман вклучуваат проценка на мож-
ниот исход па, оттука, влијае врз износите 
или обелоденувањата кои треба да бидат 
одразени во финансиските извештаи. Зна-
чајноста на каква било креирана закана ќе 
зависи од фактори како што се: 

•  материјалноста на износите за кои станува 
збор; 

•  степенот на субјективност својствена за пра-
шањето за кое станува збор; и 

•  природата на ангажманот.  
Фирмата, или умрежената фирма, треба да ја 
вреднува значајноста на каква било креирана за-
кана и, доколку заканата не е јасно незначајна, 
треба да се разгледаат и применат заштитни 
мерки во зависност од потребите заради елими-
нирање на заканата или за нејзино намалување 
на прифатливо ниво. Ваквите заштитни мерки 
може да вклучат: 
•  политики и постапки со кои на поединците 

кои му помагаат на клиентот на ревизорски-
от ангажман им се забранува да донесуваат 
менаџерски одлуки во име на клиентот; 

•  користење на професионалци кои не се чле-
нови на тимот на ангажманот за уверување 
за извршување на услугата; или 

•  вклучување на други лица, како на пример 
независни експерти. 

 
8.192 Доколку улогата преземена од страна на 

фирмата или умрежената фирма вклучува 
донесување на менаџерски одлуки во име 
на клиентот на ревизорскиот ангажман, то-
гаш креираните закани нема да може да се 
намалат на прифатливо ниво преку примена 
на никаква заштитна мерка. Оттука, фирма-
та или умрежената фирма не треба да извр-
шува услуги од ваков вид за клиент на реви-
зорскиот ангажман. 

 
Обезбедување на правни услуги на клиенти на ре-

визорски ангажмани 
 
8.193 Правните услуги се дефинирани како кои би-

ло услуги за кои лицето кое ги обезбедува 
услугите мора или да има дозвола да работи 
пред судовите на јурисдикцијата во која ва-
квите услуги ќе бидат обезбедени, или пак 
да ја поседува потребната обука во областа 
на правото за да може да работи како прав-
ник. Правните услуги вклучуваат широк и 
разнолик спектар на области, вклучувајќи ка-
ко корпоративни, така и комерцијални услуги 
на клиентите, како на пример поддршка за 
договори, совети и поддршка во врска со 



судски процеси, деловни спојувања и стекну-
вања и обезбедување на помош на интерни-
те правни оддели на клиентите. Обезбеду-
вањето на правни услуги од страна на фир-
мата или умрежената фирма на даден енти-
тет кој е клиент на ревизорски ангажман мо-
же да креира закана од само-проверка и за-
стапништво. 

 
8.194 Заканите по независноста треба да се разг-

ледаат во зависност од природата на услу-
гата која треба да биде обезбедена, дали 
давателот на услугата е издвоен од тимот 
на ангажманот за уверување и материјално-
ста на кое било прашање во однос на фи-
нансиските извештаи на ентитетите. Заштит-
ните мерки наведени во точка 8.160 може да 
бидат соодветни за намалување на какви 
било закани по независноста на прифатливо 
ниво. Во околностите каде што заканата по 
независноста не може да се намали на при-
фатливо ниво, единственото расположиво 
дејствие ќе биде да се одбие обезбедување-
то на ваквите услуги или повлекување од ре-
визорскиот ангажман. 

 
8.195 Обезбедувањето на правни услуги на клиент 

на ревизорски ангажман кои вклучуваат пра-
шања за кои не треба да се очекува дека ќе 
имаат материјален ефект врз финансиските 
извештаи не се сметаат за такви кои креира-
ат неприфатлива закана по независноста. 

 
8.196 Постои разлика помеѓу застапништво и со-

вет. Правните услуги за подршка на даден 
клиент на ревизорски ангажман во извршу-
вањето на дадена трансакција (на пример, 
подршка за договор, правен совет, правна 
длабинска анализа и преструктуирање) мо-
же да креираат закани од само-проверка; 
меѓутоа, може да постојат заштитни мерки 
за намалување на овие закани на прифатли-
во ниво. Ваквата услуга вообичаено нема да 
& наштети на независноста, под услов: 
(а) членовите на тимот на ангажманот 

за уверување да не се вклучени во 
обезбедувањето на услугата; и 

(б) во врска со обезбедениот совет, 
клиентот на ревизорскиот ангажман 
да ја донесува конечната одлука 
или, во врска со трансакциите, услу-
гата да вклучува извршување на 
она што било одлучено од страна 
на клиентот на ревизорскиот ангаж-
ман.  

 
8.197 Дејствувањето во името на клиентот на ре-

визорскиот ангажман при решавањето на 
даден спор или судски процес во околности 
каде што износите за коишто станува збор 
се материјални во однос на финансиските 
извештаи на клиентот на ревизорскиот ан-
гажман ќе креира закани од застапништво и 
само-проверка кои ќе бидат толку значајни 
што никаква заштитна мерка нема да може 
да ја намали заканата на прифатливо ниво. 
Оттука, фирмата не треба да извршува ва-
ков вид на услуги за клиент на ревизорски 
ангажман. 

 
8.198 Кога од дадена фирма ќе биде побарано да 

дејствува во улогата на застапник за клиент 
на ревизорски ангажман во решавањето на 
спор или судски процес во околности каде 
што износите за коишто станува збор не се 
материјални за финансиските извештаи на 
клиентот на ревизорскиот ангажман, фирма-
та треба да ја вреднува значајноста на креи-

раните закани од застапништво и само-про-
верка и, доколку заканата не е јасно незна-
чајна, треба да се разгледаат и применат за-
штитни мерки во зависност од потребите за-
ради елиминирање на заканата или за нејзи-
но намалување на прифатливо ниво. Вакви-
те заштитни мерки може да вклучат: 

•  политики и постапки со кои на пое-
динците кои му помагаат на клиен-
тот на ревизорскиот ангажман им се 
забранува да донесуваат менаџер-
ски одлуки во име на клиентот; или 

•  користење на професионалци кои 
не се членови на тимот на ангажма-
нот за уверување за извршување на 
услугата. 

 
8.199 Назначувањето на партнер или на вработе-

но лице во фирмата или умрежената фирма 
како генерален советник за правни прашања 
на даден клиент на ревизорскиот ангажман 
ќе креира закани од само-проверка и застап-
ништво кои се толку значајни што никакви 
заштитни мерки нема да може да ги намалат 
заканите на прифатливо ниво. Позицијата на 
генерален советник вообичаено е повисока 
менаџерска позиција со широка одговорност 
за правните прашања на претпријатието па, 
оттука, ниту еден член на фирмата или 
умрежената фирма не треба да прифати 
назначување на таква позиција за клиент на 
ревизорски ангажман.  

 
Регрутирање на повисок менаџмент 
 
8.200 Регрутирањето на повисокиот менаџмент за 

клиент на ангажман за уверување, како што 
се оние на позиција од којашто може да вли-
јаат врз предметот на ангажманот за уверу-
вање, може да креира тековни или идни за-
кани од личен интерес, фамилијарност и 
заплашување. Значајноста на заканата ќе 
зависи од фактори како што се: 

•  улогата на личноста која треба да 
се регрутира; и 

•  природата на бараната помош. 
Вообичаено, фирмата може да обезбедува 
такви услуги како што е проверката на про-
фесионалните квалификации на извесен 
број на апликанти и да советува во врска со 
нивната погодност за позицијата. Покрај тоа, 
фирмата вообичаено може да изготвува кра-
тка листа на кандидати за интервју, под ус-
лов истата да е составена користејќи ги кри-
териумите одредени од страна на клиентот 
на ангажманот за уверување. 
Значајноста на креираната закана треба да 
се вреднува и,  доколку заканата не е јасно 
незначајна, треба да се разгледаат и приме-
нат заштитни мерки во зависност од потре-
бите заради намалување на заканата на 
прифатливо ниво. Во сите случаи, фирмата 
не треба да донесува менаџерски одлуки, а 
одлуките по прашањето за тоа кој треба да 
биде вработен треба да му бидат оставени 
на клиентот. 

 
Корпоративни финансии и слични активности 
 
8.201 Обезбедувањето на услуги од типот на кор-

поративни финансии, совети или помагање 
на клиентот на ангажманот за уверување 
може да креира закани од застапништво и 
само-проверка. Во случајот на извесни кор-
поративни финансиски услуги, креираните 
закани по независноста може да бидат толку 
значајни што никакви заштитни мерки нема 
да може да се применат за да ги намалат 



истите на прифатливо ниво.  На пример, 
промовирањето, тргувањето со или гаранти-
рањето на емисиите на акциите на даден 
клиент на ангажман за уверување не е ком-
патибилно со обезбедувањето на услуги на 
ангажман за уверување. Понатаму, обврзу-
вањето на клиентот на ангажманот за уверу-
вање на условите од дадена трансакцијата 
или комплетирањето на трансакција во име 
на клиентот може да креира закана по неза-
висноста која е толку значајна што никаква 
заштитна мерка нема да може да ја намали 
заканата на прифатливо ниво. Во случајот 
на клиент на ревизорски ангажман, обезбе-
дувањето на таквите корпоративни финанси-
ски услуги кои се споменуваат погоре од 
страна на фирмата или умрежената фирма 
ќе креира закана по независноста којашто е 
толку значајна што никаква заштитна мерка 
нема да може да ја намали на прифатливо 
ниво. 

 
8.202 Други корпоративни финансиски услуги мо-

же да креираат закани од застапништво или 
самопроверка; меѓутоа, можно е да постојат 
заштитни мерки за намалување на ваквите 
закани на прифатливо ниво. Примерите за 
вакви услуги вклучуваат помагање на клиен-
тот при развивањето на корпоративни стра-
тегии, помагање при идентификувањето или 
воведувањето на клиентот на потенцијални 
извори на капитал кои ги исполнуваат специ-
фикациите или критериумите на клиентот, 
како и обезбедување на совети во врска со 
структуирањето и помагање на клиентот во 
анализирањето на сметководствените ефе-
кти на предложените трансакции. Заштитни-
те мерки кои треба да се земат предвид 
вклучуваат: 

•  политики и постапки со кои на поединците 
кои му помагаат на клиентот на ангажманот 
за уверување им се забранува да донесува-
ат менаџерски одлуки во име на клиентот;  

•  користење на професионалци кои не се чле-
нови на тимот на ангажманот за уверување 
за обезбедување на услугите; и 

•  осигурување дека фирмата не го обврзува 
клиентот на ангажманот за уверување на ус-
ловите на каква било трансакција или дека 
не комплетира трансакција во име на клиен-
тот. 

 
Надоместоци и формирање на цени 
 
Надоместоци – релативна големина 
 
8.203 Кога вкупните надоместоци генерирани од 

страна на даден клиент на ангажман за уве-
рување претставуваат голем дел од вкупни-
те надоместоци на фирмата, зависноста од 
тој клиент или од таа група на клиенти и за-
гриженоста во врска со можноста од губење 
на клиентот може да креира закана од личен 
интерес. Значајноста на заканата ќе зависи 
од фактори како што се: 

•  структурата на фирмата; и 
•  дали фирмата постои долго или е 

неодамна основана. 
Значајноста на заканата треба да се вредну-
ва и, доколку заканата не е јасно незначајна, 
треба да се разгледаат и применат заштит-
ни мерки во зависност од потребите заради 
намалување на заканата на прифатливо ни-
во. Ваквите заштитни мерки може да вклу-
чат: 

•  дискутирање на висината и приро-
дата на наплатените надоместоци 
со одборот за ревизија или со други 
лица одговорни за управувањето; 

•  преземање на чекори за намалува-
ње на зависноста од клиентот; 

•  екстерни проверки на контролата на 
квалитетот; и 

•  консултирање на трета страна, како 
што е професионално регулативно 
тело или друг професионален сме-
тководител. 

 
8.204 Заканата од личен интерес може исто така 

да настане кога надоместоците генерирани 
од клиентот на ангажманот за уверување 
претставуваат голем дел од приходот на да-
ден поединечен партнер. Значајноста на за-
каната треба да се вреднува и, доколку зака-
ната не е јасно незначајна, треба да се разг-
ледаат и применат заштитни мерки во за-
висност од потребите заради намалување 
на заканата на прифатливо ниво. Ваквите 
заштитни мерки може да вклучат: 

•  политики и постапки за следење и 
имплементирање на контрола на 
квалитетот на ангажманите за уве-
рување; и 

•  ангажирање на дополнителен про-
фесионален сметководител кој не е 
член на тимот на ангажманот за 
уверување за да ја провери изврше-
ната работа или да даде поинаков 
совет во зависност од потребите. 

 
Надоместоци – доспеани 
 
8.205 Закана од личен интерес може да настане 

доколку надоместоците кои се побаруваат 
од даден клиент на ангажман за уверување 
за професионални услуги останат ненапла-
тени подолго време, особено доколку знача-
ен дел не е наплатен пред издавањето на 
извештајот за ангажманот за уверување за 
следната година. Вообичаено, плаќањето на 
ваквите надоместоци треба да се бара пред 
издавањето на извештајот. Следните за-
штитни мерки може да бидат применливи: 

•  Дискутирање за нивото на доспеа-
ните надоместоци со одборот за ре-
визија, или пак со други лица одго-
ворни за управувањето. 

•  Ангажирање на дополнителен про-
фесионален сметководител кој не 
учествувал во ангажманот за уверу-
вање за да даде совет или да ја 
провери извршената работа.  

Фирмата треба исто така да разгледа и дали 
доспеаните надоместоци може да се смета-
ат за такви кои се еквивалентни на заем на 
клиентот и дали, поради значајноста на дос-
пеаните надоместоци, е соодветно фирмата 
да биде повторно назначена.  

 
 
Формирање на цени 
 
8.206 Кога дадена фирма ќе добие ангажман за 

уверување за значително понизок надоме-
сток од оној кој го наплатила претходната 
фирма, или кој бил понуден од страна на 
други фирми, креираната закана од личен 
интерес нема да се намали на прифатливо 
ниво освен доколку: 
(а) фирмата е во можност да покаже 

дека на задачата се назначени со-
одветно време и квалификуван пер-
сонал; и 

(б) се почитувани сите применливи 
стандарди за уверување, упатства и 
постапки за контрола на квалитетот. 

 



Неизвесни надоместоци 
 
8.207 Неизвесните надоместоци се надоместоци 

кои се пресметуваат врз основа на однапред 
определена основа поврзана со исходот или 
резултатот од трансакцијата или резултатот 
од извршената работа. За целите на овој од-
дел, надоместоците не се сметаат за неиз-
весни доколку се утврдени од страна на суд 
или друго јавно надлежно тело. 

 
8.208 Неизвесниот надоместок кој го наплаќа да-

дена фирма во врска со ангажман за уверу-
вање креира закани од личен интерес и за-
стапништво кои не може да се намалат на 
прифатливо ниво со примена на никаква за-
штитна мерка. Според тоа, фирмата не тре-
ба да се вклучува во каков било аранжман 
за надоместок за даден ангажман за уверу-
вање според кој износот на надоместокот е 
зависен од резултатот на работата на уве-
рувaњето или пак од ставките кои се пред-
метна материја на ангажманот за уверува-
ње. 

 
8.209 Неизвесниот надоместок кој го наплаќа да-

дена фирма во врска со услуга која не е од 
типот на ангажман за уверување, а која му 
се обезбедува на клиент на ангажман за 
уверување, може исто така да креира закани 
од личен интерес и застапништво. Доколку 
износот на надоместокот за даден ангажман 
кој не е ангажман за уверување бил догово-
рен, или предвиден, во текот на ангажманот 
за уверување и бил зависен од резултатот 
на ангажманот за уверување, заканите нема 
да може да се намалат на прифатливо ниво 
преку примена на никаква заштитна мерка. 
Според тоа, единственото прифатливо дејс-
твие ќе биде да не се прифаќаат ваквите 
аранжмани. За другите видови на аранжма-
ни за неизвесни надоместоци, значајноста 
на креираните закани ќе зависи од фактори 
како што се: 

•  опсегот на можните износи на надо-
местоци; 

•  степенот на варијабилност; 
•  основата врз која се утврдува надо-

местокот; 
•  дали исходот или резултатот од 

трансакцијата ќе биде проверен од 
страна на независна трета странка; 
и 

•  ефектот на настанот или трансакци-
јата врз ангажманот за уверување. 

Значајноста на заканите треба да се вредну-
ва и, доколку заканите не се јасно незначај-
ни, треба да се разгледаат и применат за-
штитни мерки во зависност од потребите за-
ради намалување на заканите на прифатли-
во ниво. Ваквите заштитни мерки може да 
вклучат: 

•  обелоденување на обемот и приро-
дата на надоместоците кои се нап-
лаќаат на одборот за ревизија или 
други лица одговорни за управува-
њето; 

•  проверка или утврдување на конеч-
ниот надоместок од страна на непо-
врзана трета странка; или 

•  политики и постапки за квалитет и 
контрола.  

 
Подароци и гостопримство 
 
8.210 Прифаќање на подароци или гостопримство 

од клиент на ангажман за уверување може 
да креира закани од личен интерес и фами-

лијарност. Кога фирмата или членот на ти-
мот на ангажманот за уверување ќе прифа-
тат подароци или гостопримство, освен до-
колку вредноста на истите е јасно незначај-
на, заканите по независноста нема да може 
да се намалат на прифатливо ниво преку 
примена на никаква заштитна мерка. Како 
последица, фирмата или членот на тимот на 
ангажманот за уверување не треба да при-
фаќаат такви подароци или гостопримство. 

 
Фактички или заканет судски спор 
 
8.211 Кога ќе се случи, или постои веројатност да 

се случи, судски спор помеѓу фирмата или 
членот на тимот на ангажманот за уверува-
ње од една страна и клиентот на ангажма-
нот за уверување од друга страна, може да 
настане закана од личен интерес или запла-
шување. Односот помеѓу менаџментот на 
клиентот и членовите на тимот на ангажма-
нот за уверување мора да има карактеристи-
ки на целосна отвореност и потполно обело-
денување во врска со сите аспекти на де-
ловното работење на клиентот. Фирмата и 
менаџментот на клиентот може да бидат 
ставени на противнички позиции преку суд-
скиот спор, што ќе влијае врз подготвеноста 
на менаџментот да направи потполни обело-
денувања, па оттука фирмата може да се со-
очи со закана од личен интерес. Значајноста 
на креираната закана ќе зависи од фактори 
како што се: 

•  материјалноста на судскиот спор; 
•  природата на ангажманот за уверу-

вање; и 
•  дали судскиот спор се однесува на 

претходен ангажман за уверување. 
Откако ќе се вреднува значајноста на зака-
ната, треба да се применат следните за-
штитни мерки, доколку е потребно, заради 
намалување на заканите на прифатливо ни-
во: 
(а) обелоденување на обемот и приро-

дата на судскиот спор на одборот за 
ревизија или други лица одговорни 
за управувањето; 

(б) доколку судскиот спор вклучува 
член на тимот на ангажманот за 
уверување, отстранување на тоа 
лице од тимот на ангажманот за 
уверување; или  

(в) ангажирање на дополнителен про-
фесионален сметководител во фир-
мата кој не бил член на тимот на ан-
гажманот за уверување за да ја про-
вери извршената работа или да да-
де поинаков совет во зависност од 
потребите. 

Доколку ваквите заштитни мерки не ја нама-
лат заканата на прифатливо ниво, единстве-
ното соодветно дејствие ќе биде повлекува-
њето од, или одбивањето да се прифати, ан-
гажманот за уверување. 

 
ТОЛКУВАЊА НА ОДДЕЛ 8  
 
Овие толкувања се наменети за примена на Коде-
ксот за етика на професионалните сметководите-
ли на МФС кај темите на конкретните прашања кои 
се добиени. Оние кои подлежат на прописи на други 
надлежни тела, како што е Комисијата за хартии од 
вредност на САД, можеби ќе сакаат да се консулира-
ат со нив за нивните ставови по овие прашања. 
 
ТОЛКУВАЊЕ 2003- 01 
 
Обезбедување на услуги кои не се од типот на ан-
гажман за уверување на клиенти на ангажмани за 
уверување 



Кодексот за етика на професионалните сметково-
дители го покрива прашањето на обезбедување на 
услуги кои не се од типот на ангажман за уверување 
на клиенти на ангажмани за уверување во точките од 
8.155 до 8.202. Кодексот тековно не вклучува никакви 
преодни одредби во врска со барањата наведени во 
овие точки, но сепак Комисијата за етика заклучи де-
ка е соодветно да се дозволи преоден период во 
времетраење од една година, во текот на којшто по-
стојните договори за обезбедување на услуги кои не 
се од типот на ангажман за уверување кај клиенти на 
ангажмани за уверувaње може да бидат довршени 
доколку се воспостават дополнителни заштитни мер-
ки за намалување на каква било закана по независ-
носта на незначајно ниво. Овој преоден период от-
почнува на 31 декември 2004 година (или од датумот 
на имплементирање на Кодексот за членовите на 
оние тела членки на МФС кои имаат усвоено поране-
шен датум на имплементирање).  
 
ТОЛКУВАЊЕ 2003 – 02 
 
Ротирање на главниот партнер на ангажманот кај 
клиенти на ревизорски ангажмани кои се ентите-
ти што котираат на берза 
 
Кодексот за етика на професионалните сметково-
дители го покрива прашањето на  ротирање на глав-
ниот партнер на ангажманот кај клиентите на реви-
зорските ангажмани кои се ентитети што котираат на 
берза во точките од 8.151 до  8.154, на следниот на-
чин: 
 
Според овие точки, во ревизијата на финансиски из-
вештај на ентитет кој котира на берзата, партнерот 
на ангажманот треба да се ротира откако работел во 
тој капацитет за однапред определен период кој воо-
бичаено трае не повеќе од седум години. Во точките 
исто така се вели дека во одредени околности може 
да се јави потреба од одреден степен на флексибил-
ност во временскиот распоред на ротирањето. Коми-
сијата за етика смета дека имплементацијата (или 
раното усвојување) на Кодексот претставува пример 
на околности во кои може да се јави потреба од 
одреден степен на флексибилност во временскиот 
распоред на ротирањето. 
 
Кодексот тековно не вклучува никакви преодни 
одредби поврзани со овие барања. Меѓутоа, Комиси-
јата за етика заклучила дека е соодветно да се доз-
воли преоден период во времетраење од две години. 
Поради тоа, при имплементирање или рано усвојува-
ње на Кодексот, иако должината на времето во кое 
партнерот на ангажманот му служел на клиентот на 
ревизорскиот ангажман во тој капацитет треба да се 
земе предвид при определувањето кога треба да се 
направи ротирање, партнерот може да продолжи да 
работи како партнер на ангажманот за две дополни-
телни години од датумот на имплементацијата (или 
раното усвојување) пред да биде ротиран од ангаж-
манот. Во вакви околности, треба да се следат до-
полнителните барања во точка 8.153 за примена на 
еквивалентни заштитни мерки со цел намалување на 
какви било закани на прифатливо ниво.  
 
ОДДЕЛ 9 
 
Професионална компетентност и одговорности 
во врска со користењето на лица кои не се сме-
тководители 
 
9.1 Професионалните сметководители во јавната 

практика треба да се воздржуваат од прифаќање 
да извршуваат професионални услуги за кои не 
се компететни да ги извршат, освен доколку до-
бијат компетентен совет и помош коишто ќе ги 
оспособат за вршење на таквите услуги на задо-
волително ниво. Доколку професионалниот сме-

тководител не ја поседува компетентноста за из-
вршување на конкретен дел од професионална-
та услуга, стручен совет може да се бара од екс-
перти како што се други професионални сметко-
водители, адвокати, актуари, инженери, геолози 
и проценители. 

 
9.2 Во вакви ситуации, иако професионалниот сме-

тководител се потпира врз стручната компетент-
ност на експертот, познавањето на етичките ба-
рања не може автоматски да се претпостави. Би-
дејќи конечната одговорност за професионална-
та услуга ја носи професионалниот сметководи-
тел, професионалниот сметководител треба да 
осигура дека се следат барањата за етичко од-
несување. 

 
9.3 Кога користи услуги од експерти кои не се про-

фесионални сметководители, професионалниот 
сметководител мора да преземе чекори за да 
увиди дали тие експерти се свесни за етичките 
барања. Најмногу внимание треба да се обрне 
на основните принципи наведени во точка 16 од 
воведот на овој Кодекс. Овие принципи ќе се од-
несуваат на секоја задача во којашто учествува-
ат таквите експерти. 

 
9.4 Степенот на надзор и обемот на упатство кои ќе 

бидат потребни ќе зависат од поединците кои се 
инволвирани и од природата на самиот ангаж-
ман. Примери за вакви упатства и надзор може 
да вклучат:  

•  барање од поединците да ги прочитаат 
соодветните кодекси за етика; 

•  барање на писмена потврда дека ги раз-
брале етичките барања; и 

•  обезбедување на консултација кога ќе 
се јават потенцијални конфликти. 

 
9.5 Професионалниот сметководител треба исто та-

ка да внимава на конкретни барања за независ-
ност или други ризици кои се уникатни за самиот 
ангажман. Ваквите ситуации ќе бараат посебно 
внимание и упатства/надзор за да се осигура де-
ка се исполнети етичките барања. На пример, 
Оддел 8 од овој Кодекс бара сите професионал-
ци кои учествуваат во ангажманот за уверување 
да бидат независни од клиентот на ангажманот 
за уверување. 

 
9.6 Доколку во кој било момент професионалниот 

сметководител не е уверен дека може да се по-
читува или осигура соодветно етичко однесува-
ње, ангажманот не треба да се прифати; или, до-
колку ангажманот веќе отпочнал, тој треба да се 
прекине. 

 
ОДДЕЛ 10 
 
Надоместоци и провизии 
 
10.1 Професионалните сметководители во јавна-

та практика кои обезбедуваат професионал-
ни услуги на даден клиент ја преземаат од-
говорноста да ги извршуваат таквите услуги 
со интегритет и објективност и во согласност 
со соодветните технички стандарди. Таквата 
одговорност се исполнува преку применува-
ње на професионалните вештини и знаење 
кои професионалните сметководители во 
јавната практика ги имаат стекнато преку 
обука и искуство. За пружените услуги, про-
фесионалниот сметководител во јавната 
практика* има право на надоместок. 

 

                                                 
* Види дефиниции. 



Професионални надоместоци 
 
10.2 Професионалните надоместоци треба обје-

ктивно да ја одразуваат вредноста на про-
фесионалните услуги кои се извршени за 
клиентот, земајќи ги предвид: 
(а) вештината и знаењето кои се по-

требни за видот на професионални-
те услуги за кои станува збор; 

(б) нивото на обука и искуство на лица-
та кои мора да бидат вклучени во 
извршувањето на професионалните 
услуги; 

(в) времето кое мора да го искористи 
секое лице вклучено во извршување 
на професоналните услуги; и 

(г) степенот на одговорност поврзана 
со извршувањето на тие услуги. 

 
10.3 Професионалните надоместоци вообичаено 

треба да се пресметуваат врз основа на со-
одветни стапки на час или на ден за времето 
на секое лице вклучено во извршувањето на 
професионалните услуги. Овие стапки треба 
да бидат засновани на основната претпоста-
вка дека организацијата и однесувањето на 
професионалниот сметководител во јавната 
практика и услугите кои им се обезбедени на 
клиентите се добро планирани, контролира-
ни и управувани. Тие треба да ги земат 
предвид факторите наведени во точка 10.2 и 
се под влијание на правните, општествените 
и економските услови во секоја земја. Секој 
професионален сметководител во јавната 
практика треба да ги определи соодветните 
стапки. 

 
10.4 Професионалниот сметководител во јавната 

практика не треба да даде изјава дека одре-
дени професионални услуги во тековниот 
или идните периоди ќе бидат извршени било 
за наведен надоместок, за проценет надо-
месток или за опсег на надоместоци доколку 
во моментот кога се дава изјавата постои 
веројатност дека таквите надоместоци ќе би-
дат суштински зголемени, а идниот клиент 
не е информиран за ваквата веројатност. 

 
10.5 Кога се извршуваат професионални услуги 

за даден клиент, може да биде неопходно 
или пак поекспедитивно да се наплаќа одна-
пред определен надоместок, во кој случај 
професионалниот сметководител во јавната 
практика треба да направи проценка за на-
доместокот земајќи ги предвид прашањата 
кои се спомнуваат во точките од 10.2 до 
10.4. 

 
10.6 Не би било погрешно за професионалниот 

сметководител од јавната практика да му 
наплаќа на даден клиент понизок надоме-
сток од оној што претходно се наплаќал за 
слични услуги, под услов надоместокот да е 
пресметан согласно факторите спомнати во 
точките од 10.2 до 10.4. 

 
Коментар 
 

Тоа што професионалниот смектоводител 
во јавната практика си обезбедува работа 
преку барање на надоместок понизок од дру-
гите не е погрешно. Меѓутоа, професионал-
ните сметководители во јавната практика 
кои добиваат работа по надоместоци кои се 
значајно пониски од оние кои ги наплаќа по-
стоен смектоводител*, или кои ги бараат 

                                                 
* Види Дефиниции. 

други, треба да бидат свесни дека постои 
ризик да се создаде перцепција дека квали-
тетот на нивната работа може да е нарушен. 
Според тоа, кога одлучува за надоместокот 
кој ќе го побара од клиентот за извршување-
то на професионалните услуги, професио-
налниот сметководител треба да осигура де-
ка, како резултат на побараниот надоместок: 

•  квалитетот на работата нема да би-
де нарушен и дека ќе се користи 
должно внимание за да се постигне 
усогласеност со професионалните 
стандарди и постапките за контрола 
на квалитетот при извршувањето на 
тие услуги; и 

•  клиентот нема да биде наведен на 
погрешен заклучок во однос на пре-
цизниот делокруг на услугите кои-
што побараниот надоместок е наме-
нет да ги покрие и основата врз ко-
јашто ќе се наплаќаат идните надо-
местоци. 

 
10.7 Како што е посочено во точка 8.208, ангажманот 

за уверување треба: 
 

Ангажманот за уверување не треба да се из-
вршува за надоместок којшто е зависен од 
резултатот на работата на уверувањето или 
од ставките кои се предметната материја на 
ангажманот за уверување. Точка 8.209 обез-
бедува упатство за заканите коишто може да 
настанат доколку ангажман кој не е ангаж-
ман за уверување е обезбеден на клиент на 
ангажман за уверување за неизвесен надо-
месток, како и заштитните мерки кои може 
да ги намалат заканите на прифатливо ниво. 

 
Коментар 
 

Надоместоците не треба да се сметаат за 
неизвесни доколку се утврдени од страна на 
суд или друго јавно надлежно тело. Надоме-
стоците кои се наплаќаат врз основа на про-
цент или врз слична основа, освен кога се 
овластени со закон или одобрени од страна 
на тело членка како општоприфатена пра-
ктика за извесни професионални услуги, 
треба да се сметаат за неизвесни надоме-
стоци. 

 
10.8 Претходните точки се однесуваат на надо-

местоци кои се разликуваат од надоместува-
њето на расходите. Секојдневните расходи, 
особено патните трошоци, кои директно мо-
же да се припишат на професионалните ус-
луги кои се извршуваат за одреден клиент, 
вообичаено му се наплаќаат на тој клиент, 
покрај професионалните надоместоци.  

 
10.9 Во најдобар интерес, како на клиентот, така 

и на професионалниот сметководител во 
јавната практика, е основата врз која се 
пресметуваат надоместоците и какви било 
аранжмани за фактурирање да бидат јасно 
дефинирани, пожелно во писмена форма, 
пред да отпочне ангажманот за да се одбег-
нат какви било недоразбирања во однос на 
надоместоците. (За повеќе упатства, пови-
кајте се на Меѓународниот стандард за реви-
зија 210, Услови на ревизорски ангажмани).  

 
Провизии 
 
10.10 Во оние земји каде што плаќањето и прима-

њето на провизии е дозволено, било со ста-
тут или од страна на тело членка, и профе-
сионалниот сметководител во јавната пра-



ктика прифаќа таква провизија, овој факт 
треба да му се обелодени на клиентот. 

 
10.11 Предмет на точка 10.10, професионалниот 

сметководител во јавната практика не треба 
да плаќа провизија за да добие даден кли-
ент, ниту пак треба да биде прифатена про-
визија за препорачување на клиент на трета 
странка. Професионалниот сметководител 
во јавната практика не треба да прифати 
провизија за препорачување на производите 
или услугите на други лица. 

 
10.12 Плаќањето или примањето на надоместоци 

за препорачување помеѓу професионалните 
сметководители во јавната практика кога не 
се извршени никакви услуги од страна на 
сметководителот кој ја прави препораката се 
сметаат за провизии за целите на точка 
10.11. 

 
10.13 Професионалниот сметководител во јавната 

практика може да влезе во аранжман за ку-
пување на цела или дел од сметководствена 
практика барајќи плаќања на поединци кои 
претходно биле ангажирани во практиката 
или плаќања на нивните наследници или 
имоти. Ваквите плаќања не се сметаат за 
провизии за целите на точка 10.10.  

 
ОДДЕЛ 11 
 
Активности некомпатибилни со практиката на јав-

ното сметководство 
 
11.1 Професионалниот сметководител во јавната 

практика не треба истовремено да се анга-
жира во какво било деловно работење, зани-
мање или активност коишто го оштетуваат, 
или може да го оштетат интегритетот, обје-
ктивноста или независноста, или пак добра-
та репутација на професијата, па оттука би 
биле некомпатибилни со пружањето на про-
фесионални услуги. 

 
11.2 Пружањето на два или повеќе вида на про-

фесионални услуги во исто време, само по 
себе, не го оштетува интегритетот, објектив-
носта или независноста. 

 
11.3 Истовременото ангажирање во друго делов-

но работење, занимање или активност непо-
врзана со професионалните услуги, а кое-
што има ефект на недозволување на профе-
сионалниот сметководител во јавната пра-
ктика правилно да ја спроведува професио-
налната практика согласно основните етички 
принципи на сметководствената професија 
треба да се смета за неконзистентно со пра-
ктиката на јавното сметководство. 

 
ОДДЕЛ 12 
 
Пари на клиентите 
 
12.1 Познато е дека во некои земји законот не 

дозволува професионалниот сметководител 
во јавната практика да чува пари на клиен-
тите*; во други земји пак постојат законски 
должности кои им се наметнати на професи-
оналните сметководители во јавната практи-
ка коишто чуваат такви пари. Професионал-
ниот сметководител во јавната практика не 
треба да чува пари на клиентите доколку по-
стои причина да се верува дека тие биле до-
биени од, или се користат за, незаконски 
активности. 

 

12.2 Професионалниот сметководител во јавната 
практика кому му се доверени пари кои им 
припаѓаат на други треба да: 
(а) ги чува тие пари одделно од лични-

те пари или парите на фирмата; 
(б) ги користи тие пари само за целите 

за кои истите се наменети; и 
(в) во секое време да биде подготвен 

да даде објаснување за тие пари на 
кои било лица кои имаат право на 
такво објаснување. 

 
12.3 Професионалниот сметководител во јавната 

практика треба да држи една или повеќе 
сметки во банка за парите на клиентите. Ва-
квите сметки во банка може да вклучат оп-
шта сметка на клиент* во која може да се 
уплаќаат парите на извесен број на клиенти. 

 
12.4 Парите на клиентите кои ги примил профе-

сионалниот сметководител во јавната пра-
ктика треба да бидат депонирани без доцне-
ње, односно одобрени на сметката на клиен-
тот, или пак – доколку се во форма на доку-
менти за право на сопственост на пари и до-
кументи за право на сопственост коишто мо-
же да бидат конвертирани во пари – треба 
да се заштитат од неовластена употреба. 

 
12.5 Парите може да се повлечат од сметката на 

клиентот само врз основа на упатство од 
клиентот.  

 
12.6 Надоместоците кои се побаруваат од клиен-

тот може да бидат повлечени од парите на 
клиентот под услов клиентот, откако ќе биде 
известен за износот на таквите надоместо-
ци, се согласи на таквото повлекување. 

 
12.7 Плаќањата од сметката на клиентот не тре-

ба да го надминат салдото коешто е одобре-
но за сметка на клиентот. 

 
12.8 Кога се чини веројатно дека парите на кли-

ентот ќе останат на сметката на клиентот за 
значаен временски период, професионални-
от сметководител во јавната практика треба, 
со согласност на клиентот, да ги стави тие 
пари на сметка која носи камата во разумен 
временски период. 

 
12.9 Сета камата која е заработена на парите на 

клиентот треба да се одобри на сметката на 
клиентот. 

 
12.10 Професионалните сметководители во јавна-

та практика треба да чуваат книги за сметки-
те кои ќе им овозможат, во кое било време, 
да ги образложат јасно своите зделки со па-
рите на клиентите воопшто и конкретно со 
парите на секој поединечен клиент. Изве-
штај за сметката треба да му се обезбедува 
на клиентот најмалку еднаш годишно. 

 
ОДДЕЛ 13 
 
Односи со други професионални сметководители 

во јавната практика 
 
Прифаќање на нови задачи 
 
13.1 Проширувањето на работењето на деловни-

от потфат често резултира во формирање 
на ограноци или подружници на локации ка-
де што не работи постоен сметководител*. 
Во вакви околности, клиентот или постојни-

                                                 
* Види дефиниции. 



от сметководител*, во консултација со кли-
ентот, може да побара приемен сметково-
дител* кој работи на тие локации да ги извр-
шува таквите професионални услуги по по-
треба, со цел да се доврши задачата. 

 
13.2 Препорачувањето на деловното работење 

може исто така да се јави и во областа на 
специјални услуги или специјални задачи. 
Делокругот на услугите кои ги нудат профе-
сионалните сметководители во јавната пра-
ктика продолжува да се проширува, а длабо-
чината на знаењето кое е потребно за задо-
волување на потребите на јавноста често 
бара специјални вештини. Бидејќи не е из-
водливо за кој било поединечен професио-
нален сметководител во јавната практика да 
стекне специјална експертиза или искуство 
во сите области на сметководството, некои 
професионални сметководители во јавната 
практика одлучиле дека не е ниту соодвет-
но, ниту пак пожелно во рамките на своите 
фирми да го развијат потполниот опсег на 
специјални вештини за кои може да се јави 
потреба. 

 
13.3 Професионалните сметководители во јавна-

та практика треба да преземаат само такви 
услуги коишто може да очекуваат да ги 
комплетираат со професионална компетент-
ност. Поради тоа, неопходно е за професија-
та воопшто, а во интерес е и на нивните кли-
енти, професионалните сметководители во 
јавната практика да бидат охрабрувани да 
бараат совет од оние кои се компетентни да 
го дадат тој совет, кога е тоа соодветно. 

 
13.4 Меѓутоа, постоен сметководител без одре-

дена вештина може да не сака да го препо-
рача клиентот на друг професионален сме-
тководител во јавната практика којшто може 
да ја поседува таа вештина, поради стравот 
од губење на постојниот бизнис во корист на 
другиот професионален сметководител во 
јавната практика. Како резултат на тоа, на 
клиентите може да им бидат ограничени ко-
ристите од совети кои тие имаат право да ги 
примат. 

 
13.5 Желбите на клиентот треба да бидат најваж-

ни при изборот на професионалните совет-
ници, без разлика дали се инволвирани спе-
цијални вештини или не. Според тоа, профе-
сионалниот сметководител во јавната пра-
ктика не треба да се обидува да ја ограничу-
ва на каков било начин слободата на избор 
на клиентот кога тој/таа бара специјален со-
вет и, кога е тоа соодветно, треба да го 
охрабрува клиентот да го стори тоа. 

 
13.6 Услугите или советите на професионалниот 

сметководител во јавната практика кој има 
специјални вештини може да се бараат на 
еден од следните начини: 
(а) Од страна на клиентот: 

(i) по претходна консултација 
со постојниот сметководител; 

(ii) по конкретно барање или 
препорака на постојниот сметководител; 
и 

(iii) без повикување на постој-
ниот сметководител; или 

(б) Од страна на постојниот сметководител 
со должно запазување на должноста за 
доверливост. 

 
                                                 
* Види дефиниции. 

13.7 Кога од професионалниот сметководител во 
јавната практика ќе се побара да обезбеди 
услуги или совет, треба да се направат рас-
прашувања за тоа дали идниот клиент има 
постоен сметководител. Во случаи каде што 
има постоен сметководител којшто ќе про-
должи да обезбедува професионални услу-
ги, треба да се запазат постапките наведени 
во точките од 13.8 до 13.14. Доколку назна-
чувањето резултира во заменување на друг 
професионален сметководител од јавната 
практика, треба да се следат постапките на-
ведени во точките од 13.15 до 13.26. 

 
13.8 Приемниот сметководител треба да ги огра-

ничи услугите кои се обезбедуваат на кон-
кретната задача којашто е добиена преку 
препорака од страна на постојниот сметко-
водител или клиентот, освен доколку клиен-
тот побара поинаку. Приемниот сметководи-
тел исто така има за должност да преземе 
разумни чекори за поддршка на тековниот 
однос на постојниот сметководител со кли-
ентот и не треба да изрази никаква критика 
за професионалните услуги на постојниот 
сметководител без на истиот да му даде 
можност да ги обезбеди сите релевантни ин-
формации. 

 
13.9 Приемниот сметководител од кој клиентот ќе 

побара да преземе задача од тип кој е јасно 
поинаков од оној кој го извршува постојниот 
сметководител или од оној кој бил првобит-
но примен преку препорака од постојниот 
сметководител или од клиентот, треба да го 
смета ова како посебно барање за обезбеду-
вање на услуги или совет. Пред да прифати 
какви било задачи од оваа природа, прием-
ниот сметководител треба да го информира 
клиентот за професионалната обврска да ко-
муницира со постојниот сметководител и 
треба веднаш да го стори тоа, пожелно во 
писмена форма, информирајќи го во врска 
со пристапот од страна на клиентот и општа-
та природа на барањето, како и да ги побара 
сите релевантни информации, доколку вооп-
што постојат, кои се потребни за извршува-
ње на задачата. 

 
13.10 Понекогаш се случува клиентот да инсисти-

ра постојниот сметководител да не биде ин-
формиран. Во овој случај, приемниот сме-
тководител треба да одлучи дали причините 
на клиентот се валидни. Во отсуство на спе-
цијални околности, едноставното отсуство 
на желба на клиентот за комуницирање со 
постојниот сметководител нема да претста-
вува задоволителна причина. 

 
13.11 Приемниот сметководител треба да: 

(а) се придржува кон упатствата добие-
ни од постојниот сметководител или 
клиентот до степенот до кој тие не 
се во конфликт со релевантните 
правни или други барања; и 

(б) се осигура, под услов да тоа е из-
водливо, дека постојниот сметково-
дител е информиран во врска со оп-
штата природа на професионалните 
услуги кои се извршуваат. 

 
13.12 Кога двајца или повеќе професионални сме-

тководители во јавната практика извршуваат 
професионални услуги за клиентот за којшто 
станува збор, може да биде содветно да се 
извести само релевантниот професионален 
сметководител во јавната практика во завис-
ност од конкретните услуги кои се извршува-
ат. 



13.13 Кога е соодветно, постојниот сметководител, 
покрај издавањето на упатства во врска со 
посоченото деловно работење, треба исто 
така да одржува и контакт со приемните 
сметководители и да соработува со истите 
во врска со сите разумни барања за помош. 

 
13.14 Кога се бара мислењето на професионални-

от сметководител, кој не е постоен сметково-
дител, во врска со примената на сметко-
водстводствените, ревизорските, известу-
вачките или други стандарди или принципи 
во конкретни околности или трансакции, про-
фесионалниот сметководител треба да биде 
претпазлив во врска со можноста мислење-
то да креира прекумерен притисок врз расу-
дувањето и објективноста на сметководите-
лот. Мислење дадено без целосни и соод-
ветни факти може да причини потешкотии за 
приемниот смектоводител доколку мислење-
то се оспорува или приемниот сметководи-
тел е последователно назначен од страна 
на претпријатието. Според тоа, професио-
налниот сметководител треба да настојува 
да се минимизира ризикот од давање на не-
соодветни упатства преку осигурување дека 
тој или таа има пристап до сите релевантни 
информации. Кога се бара мислење во горе-
наведените околности, постои барање за ко-
муницирање со постојниот сметководител. 
Важно е постојниот сметководител, со доз-
вола од клиентот, да му ги обезбеди на при-
емниот сметководител сите побарани реле-
вантни информации во врска со клиентот. 
Со дозвола на клиентот, приемниот сметко-
водител треба исто така да му обезбеди и 
копија од финалниот извештај на постојниот 
сметководител. Доколку клиентот не се сог-
ласи на ваквите комуникации, тогаш вооби-
чаено ангажманот не треба да се изврши. 

 
Заменување на друг професионален сметководи-

тел во јавната практика 
 
13.15 Сопствениците на деловното работење има-

ат неоспорно право да ги избираат своите 
професионални советници и истите да ги за-
менат со други доколку така сакаат. Иако е 
од суштинско значење да се заштитат леги-
тимните интереси на сопствениците, исто 
така е важно и на професионалниот сметко-
водител во јавната практика од кој ќе биде 
побарано да замени друг професионален 
сметководител во јавната практика да му би-
де дадена можност да се осигура во однос 
на тоа дали постојат какви било професио-
нални причини поради кои не треба да го 
прифати назначувањето. Ова не може да се 
направи ефективно без директна комуника-
ција со постојниот сметководител. Во отсус-
тво на конректно барање, постојниот сметко-
водител не треба доброволно да дава ин-
формации во врска со работите на клиентот. 

 
13.16 Комуникацијата му овозможува на професи-

оналниот сметководител во јавната практика 
да се осигура дека околностите во кои е 
предложена промената на назначувањето се 
такви што назначувањето може соодветно 
да биде прифатено, како и дека постои жел-
ба за преземање на ангажманот. Покрај тоа, 
таквата комуникација помага да се сочува 
хармоничниот однос кој треба да постои по-
меѓу сите професионални сметководители 
во јавната практика врз кои клиентите се 
потпираат за професионални совети и по-
мош. 

13.17 Степенот до којшто постојниот сметководи-
тел може да дискутира за работите на кли-
ентот со предложениот професионален сме-
тководител во јавната практика зависи од: 
(а) тоа дали е добиена дозвола од кли-

ентот за да го направи тоа; и/или 
(б) правните или етичките барања во 

врска со таквите обелоденувања 
кои може да се разликуваат од зем-
ја до земја. 

 
13.18 Предложениот професионален сметководи-

тел во јавната практика треба сите инфор-
мации обезбедени од страна на постојниот 
сметководител да ги третира во најстрога 
доверливост и да им ја придаде соодветната 
важност. 

 
13.19 Информациите обезбедени од страна на по-

стојниот сметководител може да укажат, на 
пример, дека наводните причини дадени од 
страна на клиентот за промената не се во 
согласност со фактите. Тие може да обело-
денат дека предлогот да се направи проме-
на кај професионалните сметководители во 
јавната практика бил направен бидејќи по-
стојните сметководители не попуштале и 
правилно ги извршувале своите должности 
како професионални сметководители во јав-
ната практика и покрај спротивставувањето 
или одбегнувањето во прилика во којашто 
помеѓу нив и клиентот се јавиле значајни 
разлики во принципите или практиката. 

 
13.20 Поради тоа, комуникацијата помеѓу страните 

служи за: 
(а) заштита на професионалниот сме-

тководител во јавната практика од 
прифаќање на назначување во 
околности каде што сите релевант-
ни факти не се познати; 

(б) заштита на сопствениците со мал-
цинско учество во деловното рабо-
тење кои може да не бидат целосно 
информирани во врска со околно-
стите во кои била предложена про-
мената; и 

(в) заштита на интересите на постојни-
от сметководител кога предложена-
та промена произлегува од, или 
претставува обид за мешање во, со-
весното исполнување на должноста 
на постојниот сметководител да 
дејствува како независен професио-
налец. 

 
13.21 Пред да прифати назначување коешто вклу-

чува повторливи професионални услуги кои 
до тој момент биле извршувани од страна на 
друг професионален сметководител во јав-
ната практика, предложениот професиона-
лен сметководител во јавната практика тре-
ба да: 
(а) се осигура дека идниот клиент го 

информирал постојниот сметково-
дител за предложената промена и 
дека има дадено дозвола, пожелно 
во писмена форма, за дискутирање 
за работите на клиентот целосно и 
слободно со предложениот профе-
сионален сметководител од јавната 
практика; 

(б) откако ќе се задоволи со одговорот 
добиен од идниот клиент, да побара 
дозвола да комуницира со постојни-
от сметководител. Доколку таквата 
дозвола е одбиена или дозволата 



наведена под точка (а) погоре не е 
дадена, тогаш предложениот про-
фесионален сметководител во јав-
ната практика треба, доколку нема 
исклучителни околности за кои е 
потполно запознаен, и освен докол-
ку не ги добие потребните факти на 
друг начин, да го одбие назначува-
њето; и 

(в) откако ќе ја добие дозволата, да по-
бара од постојниот сметководител, 
пожелно во писмена форма: 
(i) да му обезбеди информа-

ции во врска со какви било 
професионални причини 
кои треба да ги знае пред 
да одлучи дали да го при-
фати назначувањето или 
не и, дали постојат такви 
прашања; и 

(ii) да му ги обезбеди сите не-
опходни детали за да може да донесе 
одлука. 

 
13.22 Постојниот сметководител, откако ќе ја до-

бие комуникацијата спомната во точка 
13.21(в) треба веднаш да: 
(а) одговори, пожелно во писмена фор-

ма, информирајќи дали постојат ка-
кви било професионални причини 
поради кои предложениот сметково-
дител во јавната практика не треба 
да го прифати назначувањето; 

(б) доколку постојат какви било такви 
причини или други прашања кои 
треба да бидат обелоденети, да се 
осигура дека клиентот има дадено 
дозвола да му се дадат детали во 
врска со овие информации на пред-
ложениот професионален сметково-
дител во јавната практика. Доколку 
не е дадена дозвола, постојниот 
сметководител треба да му го сооп-
шти овој факт на предложениот про-
фесионален сметководител во јав-
ната практика; и 

(в) откако ќе добие дозвола од клиен-
тот, да ги обелодени сите информа-
ции кои му се потребни на предло-
жениот професионален сметководи-
тел во јавната практика за да може 
да одлучи дали да го прифати наз-
начувањето или не, како и слободно 
да дискутира со предложениот про-
фесионален сметководител во јав-
ната практика за сите прашања кои 
се релевантни за назначувањето, а 
за коишто истиот треба да биде све-
сен. 

 
13.23 Доколку предложениот професионален сме-

тководител во јавната практика не добие, во 
разумно време, одговор од постојниот сме-
тководител, а не постои причина да се веру-
ва дека постојат какви било исклучителни 
околности во врска со предложената проме-
на, предложениот професионален сметково-
дител во јавната практика треба да се обиде 
да искомуницира со постојниот сметководи-
тел на некој друг начин. Доколку нема задо-
волителен резултат од таквиот обид, пред-
ложениот професионален сметководител во 
јавната практика треба да испрати уште ед-
но писмо во кое ја изјавува својата претпо-
ставка дека не постои професионална при-
чина поради која назначувањето не треба да 
биде прифатено и дека има намера да го 
прифати истото. 

13.24 Фактот дека може да постојат надоместоци 
кои му се должат на постојниот сметководи-
тел не претставува професионална причина 
поради која друг професионален сметково-
дител во јавната практика не треба да го 
прифати назначувањето. 

 
13.25 Постојниот сметководител треба веднаш да 

му ги пренесе на новиот професионален 
сметководител во јавната практика сите кни-
ги и документи на клиентот кои се или може 
да бидат чувани откако ќе стапи во сила про-
мената на назначувањето и треба за истото 
да го информира клиентот, освен доколку 
професионалниот сметководител во јавната 
практика има законско право да ги задржи 
истите. 

 
13.26 Извесни организации, било поради законски 

барања или од други причини, бараат доста-
вување на понуди, на пример, конкуретни 
понуди во врска со професионалните услуги 
кои ги нудат сметководителите во јавната 
практика. Како одговор на јавен оглас или 
несакано барање да се направи доставува-
ње или да се достави понуда, професионал-
ниот сметководител во јавната практика тре-
ба, доколку назначувањето може да резул-
тира во замена на друг професионален сме-
тководител во јавната пркатика, да изјави во 
доставувањето или понудата дека, пред да 
го прифати назначувањето, тој бара да му 
се даде можност да го контактира другиот 
професионален сметководител во јавната 
практика за да може да се распраша дали 
постојат какви било професионални причини 
поради кои назначувањето не би требало да 
се прифати. Доколку доставувањето или по-
нудата е успешна, постојниот сметководител 
треба да биде контактиран. 

 
ОДДЕЛ 14 
 
Рекламирање и нудење 
 
14.1 Прашањето дали рекламирањето* и нуде-

њето* од страна на поединечните професио-
нални сметководители во јавната практика е 
дозволено е прашање по кое треба да одлу-
чат телата членки врз основа на законските, 
општествените и економските услови во се-
која земја. 

 
14.2 Кога е дозволено, таквото рекламирање и 

нудење треба да биде наменето за инфор-
мирање на јавноста на објективен начин и 
треба да биде пристојно, чесно, вистинито и 
со добар вкус. Нудењето преку користење 
на принуда или малтретирање треба да би-
де забрането. 

 
14.3 Примери на активности кои може да се сме-

таат за такви кои не ги задоволуваат горена-
ведените критериуми ги вклучуваат оние 
кои: 

•  креираат лажни, измамувачки или 
неоправдани очекувања на поволни 
резултати; 

•  имплицираат способност да влијаат 
врз кој било суд, трибунал, регула-
тивна агенција или слично тело или 
службенo лице; 

•  се составени од самопофални изја-
ви кои не се базирани на факти кои 
може да се верификуваат; 

                                                 
* Види Дефиниции. 



•  прават споредби со други професи-
онални сметководители во јавната 
практика; 

•  содржат уверувања и одобрувања; 
•  содржат какви било други изјави кои 

би можеле да предизвикаат разум-
на личност да добие погрешно раз-
бирање или да се излаже; и 

•  прават неоправдани тврдења дека 
се експерти или специјалисти во 
одредено поле од сметководството. 

 
14.4 Професионалниот сметководител во јавната 

практика во земја каде што е дозволено рек-
ламирањето не треба да се обидува да се 
здобие со предност преку рекламирање во 
весници или списанија публикувани или ди-
стрибуирани во земја каде што рекламира-
њето е забрането. Слично на тоа, професио-
нален сметководител во јавната практика во 
земја каде што рекламирањето е забрането 
не треба да се рекламира во весници или 
списанија кои се публикуваат во земја каде 
што рекламирањето е дозволено. 

 
14.5 Во ситуациите каде што професионалните 

сметководители во јавната практика во свои-
те меѓународни активности ги кршат одред-
бите на точка 14.4 треба да се воспостави 
контакт помеѓу телото членка во земјата ка-
де што се случило кршењето и телото член-
ка на земјата домаќин на професионалниот 
сметководител во јавната практика за да се 
осигура дека телото членка во земјата дома-
ќин е информирано за тоа кршење. 

 
14.6 Јасно е дека е пожелно јавноста да биде ин-

формирана за опсегот на услуги кои се до-
стапни од професионалниот сметководител.  
Според тоа, не постои никаков приговор кога 
дадено тело членка & ги пренесува таквите 
информации на јавноста на институционал-
на основа, т.е. во името на телото членка. 

 
Публицитет од страна на професионални сметко-
водители во јавната практика во опкружување ка-
де што не е дозволено рекламирање 
 
14.7 Кога рекламирањето не е дозволено, публи-

цитетот од страна на поединечните профе-
сионални сметководители во јавната практи-
ка е прифатлив под услов: 
(а) неговата цел да е известувањето на 

јавноста или сектори на јавноста 
кои се заинтересирани во врска со 
факти и тоа на начин којшто не е 
лажен, измамнички или наведува на 
погрешни заклучоци; 

(б) да е со добар вкус; 
(в) да има професионален дигнитет; и 
(г) да одбегнува често повторување, 

како и каквo било непотребно истак-
нување, на името на професионал-
ниот сметководител во јавната пра-
ктика. 

 
14.8 Примерите коишто следуваат се илустрации 

на околностите во коишто е прифатлив пуб-
лицитетот, а прашањата коишто треба да се 
разгледаат во врска со нив секогаш се под-
ложни на преовладувачките барања споме-
нати во претходната точка. 

 
Назначувања  и награди 

 
Во интерес на јавноста и на сметководстве-
ната професија е секое назначување или 

друга активност на професионалниот сме-
тководител кои имаат национална или ло-
кална важност, или пак доделувањето на ка-
кво било одликување на професионалниот 
сметководител, да добие публицитет и да 
биде спомнато тоа членство на професио-
налното тело. Меѓутоа, професионалниот 
сметководител не треба да ги користи прет-
ходно споменатите назначувања или актив-
ности за своја лична професионална корист. 

 
Професионални сметководители кои бара-
ат вработување или професионално де-
ловно работење 

 
Професионалниот сметководител може да 
ги информира заинтересираните странки 
преку кој било медиум дека бара партерство 
или платено работно место во областа на 
сметководството. Меѓутоа, професионални-
от сметководител не треба да огласува ра-
бота врз основа на под-договор на начин кој-
што може да биде протолкуван како да бара 
да стекне професионално деловно работе-
ње. Оглас со кој се бара работа врз основа 
на под-договор може да биде прифатлив до-
колку е направен само во професионалниот 
печат и под услов ниту името на професио-
налниот сметководител, ниту неговата адре-
са или телефонски број да не се појавуваат 
во огласот. Професионалниот сметководи-
тел може да му напише писмо или да му 
пристапи директно на друг професионален 
сметководител кога бара вработување или 
професионално деловно работење. 

 
Именици 

 
Името на професионалниот сметководител 
може да биде наведено во именик под услов 
ниту самиот именик, ниту пак податоците во 
него да не може разумно да се сметаат за 
промотивна реклама за лицата кои се наве-
дени во истиот. Објавените податоци во 
именикот треба да бидат ограничени на име-
то, адресата, телефонскиот број, професио-
налниот опис и какви било други информа-
ции кои се неопходни за да му овозможат на 
корисникот на именикот да го контактира ли-
цето или организацијата на којашто се одне-
суваат податоците. 

 
Книги, статии, интервјуа, предавања, го-

стувања на радио и телевизиски медиуми 
 

Професионалните сметководители кои се 
автори на книги или статии за професионал-
ни теми може да го наведат своето име и 
професионални квалификации како и да го 
наведат името на нивната организација, но 
не смеат да даваат какви било информации 
во врска со услугите коишто ги обезбедува 
таа фирма. 

 
Слични одредби важат и за учествувањето 
на професионалниот сметководител во пре-
давања, интервјуа или радио или телевизи-
ска програма во врска со тема од професија-
та. Сепак, она што ќе го напишат или изјават 
професионалните сметководители не треба 
да претставува промовирање на самите нив 
или на нивната фирма туку треба да биде 
објективно професионално гледиште на те-
мата која се разгледува. Професионалните 
сметководители имаат одговорност да сто-
рат сé што можат за да осигураат дека она 
што на крајот оди пред јавноста е во соглас-
ност со овие барања. 



Курсеви за обука, семинари и така натаму 
 

Професионалниот сметководител може да 
покани клиенти, персонал или други профе-
сионални сметководители да посетуваат 
курсеви за обука или семинари кои се спро-
ведуваат со цел помагање на персоналот. 
Други лица не треба да се покануваат да по-
сетуваат вакви курсеви за обука или семина-
ри освен во случај на самоиницијативно ба-
рање. Ова барање не смее на никаков начин 
да ги спречи професионалните сметководи-
тели да обезбедуваат услуги за обука на 
други професионални тела, асоцијации или 
образовни институции коишто спроведуваат 
курсеви за своите членови или за јавноста. 
Меѓутоа, не смее несоодветно да се истак-
нува името на професионалниот сметково-
дител во какви било брошури или документи 
коишто се објавуваат во врска со истите. 

 
Брошури и документи коишто содржат 

стручни информации 
 

Брошури и други документи коишто го содр-
жат името на професионалниот сметководи-
тел и содржат стручни информации со цел 
помагање на персоналот или на клиентите 
може да им бидат издадени на таквите лица 
или на други професионални сметководите-
ли. 

 
На други лица не треба да им се издаваат 
такви брошури или документи, освен како 
одговор на самоиницијативно барање. 

 
Регрутирање на персонал 

 
Јавноста може да се информира за фактич-
ките слободни работни места преку кој било 
медиум во кој вообичаено се објавуваат спо-
редливи слободни работни места. Фактот 
дека спецификацијата на работното место 
мора да даде некакви детали во врска со ед-
на или повеќе од услугите коишто им се 
обезбедуваат на клиентите од страна на 
професионалниот сметководител во јавната 
практика е прифатлив, но не смее да содржи 
никаков промотивен елемент. Не смее да 
има каква било индикација дека услугите ко-
ишто се нудат се супериорни во споредба со 
оние кои ги нудат другите професионални 
сметководители во јавната практика како 
последица на големината, поврзаноста или 
од која било друга причина. 

 
Во публикации како што се оние кои се кон-
кретно наменети за училишта и други обра-
зовни установи заради информирање на сту-
дентите и дипломираните студенти во врска 
со можностите за кариера во професијата, 
услугите кои & се нудат на јавноста може да 
се опишат на деловен начин. 

 
Исто така, поголема флексибилност може да 
се дозволи во даден оддел од весник посве-
тен на слободни работни места отколку што 
би било дозволено доколку слободното ра-
ботно место се појавува на истакната пози-
ција прикажана на друго место во весникот 
бидејќи е многу неверојатно потенцијалниот 
клиент да користи таков медиум за избира-
ње на професионален советник. 

Публицитет во име на клиентите 
 

Професионалниот сметководител во јавната 
практика може да огласува во име на клиен-
тите, примарно за регрутирање на персонал. 
Меѓутоа, професионалниот сметководител 
во јавната практика треба да осигура дека 
она што е потенцирано во огласот е насоче-
но кон целите коишто треба да се постигнат 
за клиентот. 
 
Брошури и именици на фирмата 

 
Професионалниот сметководител во јавната 
практика може да им издава на клиентите 
или, како одговор на самоиницијативно ба-
рање, на лице коешто не е клиент: 
(а) фактички и објективни описи на ус-

лугите коишто се обезбедуваат; и 
(б) именик којшто ги содржи имињата 

на партнерите, адресите на канце-
лариите и имињата и адресите на 
поврзаните фирми и коресподенти. 

 
Меморандуми и плочки со имиња 

 
Меморандумите на професионалните сме-
тководители во јавната практика треба би-
дат со прифатлив професинален стандард и 
да се усогласени со барањата на законот и 
на телото членка за коешто станува збор во 
однос на имињата на партнерите, директо-
рите и другите лица коишто земаат учество 
во практиката, користењето на професио-
нални описи и писма на обраќање, градови 
или земји каде што фирмата е застапена, 
видови на лога и така натаму. Не треба да е 
дозволено означување на кои било услуги 
коишто ги обезбедува практиката како такви 
кои се од специјалистичка природа. Слични 
одредби, кога е применливо, треба исто така 
да важат и за плочките со имиња. 

 
Соопштенија во весник 

 
Може да се користат соодветни весници или 
списанија за информирање на јавноста за 
отворањето на нова практика, за промени во 
составот на партнерството на професиона-
лани сметководители во јавната практика, 
или пак за каква било промена на адресата 
на фирмата. 

 
Ваквите соопштенија треба да се ограничат 
на едноставна изјава за фактите и треба да 
се земе предвид соодветноста на подрачјето 
на дистрибуирање на весникот или списани-
ето, како и на бројот на додатоци во истите. 

 
Вклучување на името на професионалниот 
сметководител во јавната практика во до-
кумент издаден од страна на клиентот 

 
Кога клиентот ќе предложи да објави изве-
штај изготвен од страна на професионален 
сметководител во јавната практика кој се од-
несува на постојното деловно работење на 
клиентот или во врска со основањето на нов 
деловен потфат, професионалниот сметко-
водител во јавната практика треба да презе-
ме чекори за да осигура дека контекстот во 
кој се објавува извештајот не е таков што 
може да резултира во наведување на јавно-
ста на погрешен заклучок во однос на приро-
дата и значењето на извештајот. Во вакви 
околности, професионалниот сметководител 
во јавната практика треба да го информира 



клиентот дека пред да се објави документот 
треба прво да се добие дозвола за тоа. 

 
Слично разгледување треба да се направи и 
во врска со други документи кои клиентот 
предложил да ги објави, а коишто го содржат 
името на професионален сметководител во 
јавната практика којшто работи во капацитет 
на независен професионалец. Ова не го 
спречува вклучувањето на името на профе-
сионалниот сметководител во јавната пра-
ктика во годишниот извештај на клиентот.  

 
Кога професионалните сметководители во 
нивниот приватен капацитет се поврзани со, 
или имаат канцеларија во, дадена организа-
ција, организацијата може да го користи нив-
ното име и професионален статус во мемо-
рандумот и во други документи. Професио-
налниот сметководител во јавната практика 
треба да осигура дека овие информации не 
се користат на начин којшто може да ја наве-
де јавноста на погрешен заклучок така што 
ќе верува дека постои врска со организаци-
јата во независен професионален капаци-
тет. 

 
ДЕЛ В – ПРИМЕНЛИВО ЗА ВРАБОТЕНИ ПРОФЕ-

СИОНАЛНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ 
 
Следните оддели содржат упатство кое е особено 
релевантно за професионалните сметководители ко-
ишто работат во индустријата, трговијата, јавниот се-
ктор или образованието. Професионалните сметко-
водители вработени во јавната практика треба да би-
дат свесни дека може да откријат дека принципите 
наведени подолу се исто така применливи и во нив-
ните конкретни околности. Доколку професионалните 
сметководители вработени во практиката се сомне-
ваат во врска со применливоста на кое било конкрет-
но упатство, тогаш треба да побараат помош од нив-
ното професионално тело. 
 
ОДДЕЛ 15 
 
Конфликт на лојалности 
 
15.1 Вработените професионални сметководите-

ли се должни да му бидат лојални на својот 
работодавец, како и на својата професија, а 
може да се јават моменти кога овие две ра-
боти се во конфликт. Вообичаениот приори-
тет на вработениот треба да биде да ги под-
држува легитимните и етички цели на своја-
та организација, како и правилата и постап-
ките усвоени за поддршка на истите. Меѓу-
тоа, од вработениот не може легитимно да 
се бара да: 
(а) го прекрши законот; 
(б) ги прекрши правилата и стандарди-

те на својата професија; 
(в) ги лаже или наведува на погрешни 

заклучоци (вклучувајќи го и наведу-
вањето на погрешни заклучоци пре-
ку премолчување) лицата коишто се 
во функција на ревизори на работо-
давецот; или 

(г) го потпише своето име на, или на 
друг начин да биде поврзан со, изја-
ва којашто дава материјално по-
грешно толкување на фактите. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

15.2 Различните мислења во врска со правилно-
то расудување за сметководствени или 
етички прашања треба вообичаено да се 
искажуваат и решаваат во рамките на орга-
низацијата на вработениот, прво со непо-
средниот претпоставен на вработениот, а 
потоа, кога и понатаму постои несогласува-
ње во врска со значајно етичко прашање,  
можно и со повисоките нивоа на менаџмено-
тот или со неизвршните директори. 

15.3 Доколку вработените сметководители не мо-
же да решат какво било материјално праша-
ње коешто вклучува конфликт помеѓу нивни-
те работодавци и нивните професионални 
барања, тие може, откако ќе ги исцрптат си-
те други релевантни можности, да немаат 
друг избор освен да размислат за давање 
отказ. Вработените треба да му ги кажат на 
работодавецот своите причини за давањето 
отказ, но нивната должност за доверливост 
вообичаено ги спречува да комуницираат по 
тоа прашање со други лица (освен доколку 
законски или професионално се бара тоа од 
нив). 

15.4 За понатамошни упатства во врска со разг-
ледувањата види Оддел 2 – Решавање на 
етички конфликти. 

 
ОДДЕЛ 16 
 
Поддршка за професионални колеги 
16.1 Професионалниот сметководител, особено 

оној којшто има авторитет над другите, тре-
ба да посвети должно внимание на потреба-
та тие да развијат и да имаат свое сопстве-
но расудување во врска со сметководствени 
прашања и треба да се справува со разлики-
те во мислењата на професионален начин. 

 
ОДДЕЛ 17 
 
Професионална компетентност 
17.1 Од професионалниот сметководител врабо-

тен во индустријата, трговијата, јавниот се-
ктор или образованието може да биде поба-
рано да преземе значајни задачи за коишто 
тој/таа нема доволна конкретна обука или 
искуство. Кога презема таква работа, профе-
сионалниот сметководител не треба да го 
наведе работодавецот на погрешен заклучок 
во врска со степенот на неговата/нејзината 
експертиза или искуство коешто тој/таа го 
поседува и, кога е соодветно, треба да поба-
ра стручен совет и помош. 

 
ОДДЕЛ 18 
 
Презентирање на информации 
18.1 Од професионалниот сметководител се оче-

кува да ги презентира финансиските инфор-
мации целосно, чесно и професионално и на 
начин на кој истите ќе бидат разбрани во 
прав контекст. 

18.2 Финансиските и нефинансиските информа-
ции треба да се чуваат на начин којшто јасно 
ја опишува природата на деловните трансак-
ции, средствата или обврските и ги класифи-
цира и евидентира книжењата на навремен 
и правилен начин, а професионалните сме-
тководители треба да сторат се што е во 
нивна моќ за да го осигураат ова. 
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