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ВОВЕД 

 

1. Професионалните стандарди и упатства се од суштинско значење за веродостојноста, 

квалитетот и професионалноста на ревизијата на јавниот сектор. Меѓународните 

стандарди на Врховните ревизорски институции (ISSAIs) подготвени од страна на 

Меѓународната организација на Врховни ревизорски институции (INTOSAI) имаат за 

цел да промовираат независна и ефективна ревизија и да дадат поддршка на 

членовите на INTOSAI во развојот на нивниот професионален пристап, во согласност 

со нивните мандати и националните закони и прописи. 

2. ISSAI 100 – Основни принципи на ревизијата на јавниот сектор дава општ приказ на 

основните принципи за ревизија во јавниот сектор и подетално ја утврдува 

надлежноста на ISSAI-те. 

ISSAI 200 – Основни принципи на финансиската ревизија се развиени за да се 

разработат клучните принципи во врска со ревизијата на финансиските извештаи во 

јавниот сектор. Таа се надоврзува и подлабоко ги разработува основните принципи од 

ISSAI 100 согласно специфичниот контекст на ревизијата на финансиските извештаи и 

ја претставува основата за стандардите за ревизија во однос на ревизијата на 

финансиските извештаи. ISSAI 200 треба да се чита и толкува заедно со ISSAI 100. 

3. Главната цел на ISSAI-те за финансиска ревизија е да им обезбеди на членовите на 

INTOSAI еден сеопфатен комплет на принципи, стандарди и упатства за ревизија на 

финансиските извештаи на субјектите во јавниот сектор. Покрај ISSAI 200, ISSAI-те за 

финансиска ревизија ги опфаќаат и Упатствата за финансиска ревизија (ISSAI 1000-

2999) на ниво 4 од Рамката на ISSAI. Општ вовед во овие упатства е даден во ISSAI 

100, додека секој од ISSAI-те од 1200 до 1810 содржи Практични напомени (Practice 

Notes) издадени од страна на INTOSAI, кои даваат насоки за примена на 

Меѓународните стандарди за ревизија (ISA 200 до 810) развиени од страна на Одборот 

за меѓународни стандарди за ревизија и осигурување (IAASB). Практичните напомени, 

заедно со соодветниот ISA, сочинуваат Упатството во Рамката на ISSAI. 

4. Финансиската ревизија се фокусира на утврдување на тоа дали финансиските 

информации на субјектот се прикажани во согласност со применливото финансиско 

известување и регулаторна рамка. Опфатот на финансиските ревизии во јавниот 

сектор може да се дефинира со мандатот на ВРИ како опсег на ревизорски цели, во 

дополнение на целите на ревизијата на финансиските извештаи подготвени во 

согласност со рамката за финансиско известување. Овие цели вклучуваат ревизија на: 

 Владини сметки, сметки на субјекти или други финансиски извештаи, кои не мора да 

се подготвени во согласност со рамката за финансиско известување за општа 

намена; 

 Буџети, буџетски раздели, одобрени средства и други одлуки за распределба на 

ресурсите, како и спроведувањето на истите; 

 Политики, програми или активности кои се дефинирани со нивната правна основа 

или изворот на финансирање; 

 Законски дефинирани области на одговорност, како што се одговорностите на 

министрите; и 

 Категории на приходи или плаќања или средства или обврски. 

5. Кога со мандатот на ВРИ се дефинираат дополнителни цели на ревизијата, ВРИ треба, 
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исто така, да ја разгледа можноста за развој или усвојување на стандарди засновани 

на ISSAI 100 - Основни принципи на ревизијата на јавниот сектор, како и Основните 

принципи на ревизијата на усогласеност и ревизијата на успешност. Насоките дадени 

во Упатствата за финансиска ревизија кои се однесуваат на рамките со посебна 

намена1, ревизиите на поединечни финансиски извештаи и специфични елементи, 

сметки или ставки на финансиски извештаи2 и извештаи за сумарни финансиски 

извештаи3 можат, исто така, да бидат релевантни за тие цели. 

6. Во овој ISSAI се наведени детални информации за следново: 

 Цел и надлежност на Основните принципи на финансиската ревизија, 

 Рамка за ревизија на финансиските извештаи во јавниот сектор, 

 Елементи на ревизијата на финансиските извештаи, 

 Принципи на ревизијата на финансиските извештаи. 

 

  

                                                
1 ISSAI 1800 – Специфични околности – Ревизија на финансиски извештаи подготвени во согласност со рамките за посебна намена 
2 ISSAI 1805 – Специфични околности – Ревизија на финансиски извештаи и специфични елементи, сметки или ставки на 
финансиските извештаи 

3 ISSAI 1810 – Ангажмани за известување за Сумарните финансиски извештаи 
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ЦЕЛ И НАДЛЕЖНОСТ НА ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ФИНАНСИСКАТА 

РЕВИЗИЈА 

 

7. Во ISSAI 200 се содржани основните принципи на ревизијата на финансиските 

извештаи подготвени во согласност со рамката за финансиско известување. 

Принципите, исто така, се применуваат и кога ВРИ е надлежна или одговорна за 

вршење на ревизија на поединечни финансиски извештаи и специфични елементи, 

сметки или ставки на финансиски извештаи, или финансиски извештаи подготвени во 

согласност со финансиските рамки за посебна намена, или сумарни финансиски 

извештаи. Кога се врши упатување на ревизија на финансиски извештаи во ISSAI 200, 

вклучени се и одговорностите од овој вид. 

8. ISSAI 1000 - 1800 за финансиска ревизија можат да се применуваат соодветно на овие 

одговорности. Сепак, на ревизорите им се забранува да направат упатување за 

користење на ISSAI-те доколку: 

 предусловите за ревизија во согласност со ISSAI-те за финансиска ревизија не се 

воспоставени4; или 

 ревизорот не може да се придржува до законските одредби во прилог на ISA5 и ISSAI.  

9. Основните принципи на финансиска ревизија се однесуваат на сите ревизии на 

финансиските извештаи во јавниот сектор за целата власт, делови од власта или за 

поединечни субјекти. 

10. ISSAI 200 – Основни принципи на финансиската ревизија ја претставуваат суштината 

на деталните ревизорски стандарди предвидени со ISSAI 1000 - 1810 на ниво 4 од 

рамката на ISSAI. Принципите во ISSAI 200 можат да се применат на три начини: 

 како основа врз која ќе се развијат стандардите,  

 како основа врз која ќе се усвојат доследни национални стандарди, 

 како основа за усвојување на Упатства за финансиска ревизија како релевантни 

стандарди. 

11. Упатувањето на ISSAI 200 во извештаите треба да се прави само доколку ревизорските 

стандарди кои се развиени или усвоени се целосно во согласност со сите релевантни 

принципи на ISSAI 200. Еден принцип се смета за релевантен кога се однесува на типот 

на ревизија или на комбинациите на типови на ревизија и кога околностите или 

постапките се применливи. Принципите во никој случај немаат приоритет над 

националните закони, прописи или мандати. 

12. Кога се усвојуваат или развиваат стандарди врз основа на Основните принципи на 

ревизијата, може да се направи упатување на истото на следниот начин: 

…Ја извршивме ревизијата во согласност со [стандардите], кои се засноваат на 

[или се во согласност со] Основните принципи за финансиска ревизија (ISSAI-те 

100-999) на Меѓународните стандарди на Врховните ревизорски институции. 

13. ВРИ кои ќе го усвојат Упатството за финансиска ревизија на ниво 4 како релевантен 

стандард, треба да направат упатување на истото во нивните извештаи. Во зависност 

од применетите стандарди и мандатот на ВРИ, ова може да се направи на два начини: 

                                                
4 ISSAI 1210 – Договарање на услови за ревизорските обврски, параграфи 6-8. 
5 ISSAI 1000, параграфи 37-43 
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а) Во согласност со ISSAI 1000-1810 – ова значи целосна усогласеност со сите релевантни 

ISA, како и со дополнителните насоки утврдени во Практичните белешки на INTOSAI; 

б)  Во согласност со ISA – ова подразбира усогласеност со сите релевантни ISA. 

ISSAI 100 подетално ја објаснува надлежноста која ја имаат ISSAI-те. 

14. Кога ISSAI на ниво 4 се користат како релевантни стандарди, ревизорите во јавниот 

сектор треба, исто така, да ја почитуваат и надлежноста на ISA. ВРИ се охрабруваат 

да се стремат кон целосно усвојување на упатствата на ниво 4 како нивни релевантни 

стандарди, бидејќи истите се креирани врз основа на добрата пракса. INTOSAI прифаќа 

дека во некои средини ова не е можно поради отсуство на основните административни 

структури или бидејќи со законите или прописите не се утврдени истите постулати за 

вршење ревизија на финансиските извештаи во согласност со Упатствата за 

финансиска ревизија. Онаму каде тоа е случај, ВРИ имаат можност да развијат 

релевантни стандарди врз основа на Основните принципи на финансиската ревизија. 

15. Кога ISSAI на ниво 4 се користат како релевантни стандарди за ревизија на 

финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност, ревизорите во јавниот 

сектор треба да ја почитуваат надлежноста и на Упатствата за финансиска ревизија и 

на Упатствата за ревизија на усогласеност6. 

 

                                                
6 ISSAI 4000 – Општ вовед во Упатствата за ревизија на усогласеност и ISSAI 4200 – Упатство за ревизија на усогласеност заедно 
со Ревизија на финансиски извештаи 
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РАМКА ЗА ВРШЕЊЕ ФИНАНСИСКА РЕВИЗИЈА 

 

Цел на финансиската ревизија 

 

16. Цел на ревизијата на финансиските извештаи е да се зголеми степенот на доверба во 

финансиските извештаи кај предвидените корисници. Ова се постигнува со изразување 

на ревизорско мислење за тоа дали финансиските извештаи се подготвени, во сите 

материјални аспекти, во согласност со применливата рамка за финансиско 

известување, или во случај на финансиски извештаи подготвени во согласност со 

рамка за објективна презентација на финансиско известување, дали финансиските 

извештаи се претставени објективно, во сите материјални аспекти, или дали даваат 

вистинска и објективна слика, во согласност со таа рамка. Законите или прописите кои 

се обврзувачки за инстутуциите за ревизија на јавниот сектор, може да пропишуват 

други формулации за изразување на ова мислење. Ревизијата која се врши во 

согласност со стандардите засновани на Основните принципи на финансиска ревизија 

на INTOSAI и соодветните етички барања ќе му овозможи на ревизорот да го изрази 

таквото мислење. 

17. ISSAI 200 се заснова на следниве цели, како што е дефинирано во ISSAI 12007: 

При вршењето на ревизија на финансиските извештаи, главни цели на ревизорот се: 

а) да добие разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи, во целина, се 

ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на 

измама или грешка, со што му се овозможува на ревизорот да изрази мислење за тоа дали 

финансиските извештаи се подготвени, во сите материјални аспекти, во согласност со 

применливата рамка за финансиско известување; и 

б) да известува за финансиските извештаи и да го соопштува резултатот од ревизијата, во 

согласност со ревизорските наоди. 

 

Примена во јавниот сектор опфатена со ISSAI 200  

 

Предуслови за ревизија на финансиските извештаи во согласност со ISSAI 

 

18. Ревизорот треба да процени дали предусловите за вршење на ревизија на 

финансиските извештаи се исполнети. 

19. Финансиската ревизија извршена во согласност со ISSAI-те се темели на следниве 

услови: 

 ревизорот оценил дека рамката за финансиско известување која се користи за 

подготовка на финансиските извештаи е прифатлива. 

 менаџментот на субјектот ја признава и разбира својата одговорност за: 

o подготовка на финансиски извештаи во согласност со применливата рамка за 

финансиско известување, вклучувајќи ја и нивната објективна презентација, каде 

                                                
7 ISSAI 1200, параграф 11 од ISA 200. 
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тоа е релевантно;  

o внатрешна контрола која менаџментот смета дека е неопходна за подготовка на 

финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, 

без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка; и 

o обезбедување неограничен пристап за ревизорот до сите информации за кои тој 

знае и кои се важни за подготовка на финансиските извештаи. 

20. Рамката за финансиско известување може да биде за општа или посебна намена. 

Рамката која е направена со цел да ги задоволи потребите за информации на широк 

спектар на корисници се нарекува рамка за општа намена, додека пак, рамката за 

посебна намена е направена со цел да ги задоволи посебните потреби на одреден 

корисник или група на корисници. Рамките можат да бидат наведени и како рамки за 

објективно прикажување или рамки на усогласеност. Рамката за објективно 

прикажување бара усогласеност со рамката, но ја дозволува, експлицитно или 

имплицитно, можната потреба за отстапување од барањето или обезбедување 

дополнителни информации, со цел да се постигне објективно прикажување на 

финансиските извештаи. Терминот рамка на усогласеност се користи за да се упати на 

рамката за финансиско известување која бара усогласеност со барањата на рамката и 

не ја признава можноста за вакви отстапувања за да се постигне објективно 

прикажување. 

21. Без прифатлива рамка за финансиско известување, менаџментот нема да има 

соодветна основа за изготвување на финансиски извештаи, а ревизорот нема да има 

соодветни критериуми за нивно ревидирање. Соодветните критериуми треба да бидат 

формални. На пример, при подготовката на финансиските извештаи, критериуми 

можат да бидат Меѓународните сметководствени стандарди за јавниот сектор (IPSAS), 

Меѓународните стандарди за финансиско известување (IFRS) или други меѓународни 

или национални рамки за финансиско известување за примена во јавниот сектор. 

22. Целосниот комплет на финансиски извештаи за субјект од јавниот сектор, кога е 

изготвен во согласност со рамка за финансиско известување за јавниот сектор, 

вообичаено вклучува: 

 Извештај за финансиската состојба; 

 Извештај за финансиското работење; 

 Извештај за промени во нето средствата/капиталот; 

 Извештај за готовински тек; 

 Споредба на буџетот со реалните износи – или како посебен дополнителен 

финансиски извештај, или како усогласеност на сумите; 

 Белешки, преглед на значајни сметководствени политики и други информации за 

дополнително објаснување. 

 Во одредени опкружувања целосниот комплет на финансиски извештаи може, исто 

така, да вклучува и други извештаи, како на пример, извештаи за работењето и 

извештаи за одобрување на средства. 

Доколку финансиските извештаи се изготвени во согласност со рамка за друга 

сметководствена основа, како на пример модификувана пресметковна или готовинска 

основа, постои можност целиот комплет на финансиски извештаи да не го содржи сето она 

што е наведено погоре. 
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23. Рамките кои се пропишани со закон или пропис често се сметаат за прифатливи од страна 

на ревизорот. Сепак, дури и ако се сметаат за неприфатливи, таквите рамки можат да 

бидат дозволени ако: 

 менаџментот се согласува да ги обезбеди потребните дополнителни образложенија 

во финансиските извештаи за да се избегне тие да бидат неточни; и 

 извештајот на ревизорот за финансиските извештаи вклучува и параграф со наслов 

Нагласување на прашања на неизвесност, во кој се насочува вниманието на 

корисниците кон таквите дополнителни образложенија. 

Ако горенаведените услови не се исполнат, ревизорот треба да го оцени ефектот на 

лажната природа на финансиските извештаи врз ревизорскиот извештај и мислење и да ја 

земе во предвид потребата да се информира законодавната власт во врска со истото. 

24. Прифатливите рамки за финансиско известување вообичаено имаат одредени атрибути 

со кои се осигурува дека информациите кои се содржани во финансиските извештаи имаат 

вредност за предвидените корисници: 

 Релевантност – информациите кои се содржани во финансиските извештаи се 

релевантни за природата на субјектот на ревизија и целта на финансиските 

извештаи; 

 Комплетност – ниту една трансакција, настан, салдо на сметка или образложение, 

кои можат да влијаат на заклучоците засновани на финансиските извештаи, не се 

изоставени; 

 Доверливост – информациите кои се содржани во финансиските извештаи: 

(i) каде што е применливо, ја одразуваат економската суштина на настаните и 

трансакциите, а не само на нивната правна форма; и 

(ii) резултираат со, кога се користат во слични околности, разумно доследна 

проценка, мерење, презентирање и обелоденување; 

 Неутралност и објективност – информациите во финансиските извештаи се 

непристрасни; 

 Разбирливост – информациите во финансиските извештаи се јасни и сеопфатни и 

не се подложни на значително различни толкувања. 

Во Прилог 2 кон ISSAI 12108 е содржана дополнителна помош за ревизорот при 

одредувањето на тоа дали рамката за финансиско известување е прифатлива. 

25. Во некои ревизорско опкружување во јавниот сектор, финансиските ревизии се нарекуваат 

ревизии на извршувањето на буџетот, кои често вклучуваат испитување на трансакциите 

наспрема буџетот во врска со прашања на усогласеност и регуларност. Таквите ревизии 

можат да се извршат врз основа на ризик или со цел да ги опфатат сите трансакции. Во 

такво ревизорско опкружување често нема прифатлива рамка за финансиско известување. 

Резултатите од финансиските трансакции можат да се претстават како споредба меѓу 

износите на трошоците и буџетските износи. Во опкружување каде се вршат такви ревизии 

и каде нема презентирани финансиски извештаи во согласност со прифатлива рамка за 

финансиско известување, ревизорот може да заклучи дека не се воспоставени 

предусловите за ревизија утврдени со ISSAI за финансиска ревизија. Како резултат на тоа, 

ревизорите можат да разгледаат можност за развивање на стандарди со примена на 

                                                
8 ISSAI 1210 – Договарање на услови за ревизорски ангажмани. 
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Основните принципи на финансиската ревизија, како упатство кое ги содржи одговорите на 

сите нивни посебни потреби. Онаму каде што ревизорскиот мандат се однесува на 

финансиската ревизија, но ревизијата не ја поврзува со финансиските извештаи 

подготвени во согласност со рамка за финансиско известување, се предлага ISSAI-те да 

се сметаат за најдобра достапна пракса и духот на ISSAI-те да се спроведува преку 

стандарди кои се наменети за специфичното опкружување. Онаму каде што ревизорскиот 

мандат се однесува на ревизија на поединечни финансиски извештаи и специфични 

елементи, сметки или ставки на финансиски извештаи, може да биде релевантен ISSAI 

18059. 

26. Типот на ревизија која се врши во опкружување каде усогласеноста со законската рамка е 

главниот фокус, вообичаено се смета за ревизија на усогласеност. ISSAI 400 – Основни 

принципи на ревизијата на усогласеност може да биде релевантен извор на информации 

за развој или усвојување на ревизорски стандарди. Ако, од друга страна, ревизорскиот 

мандат дозволува промена на ревизорските постапки и воведува користење на 

прифатливи рамки за финансиско известување за подготовка на финансиските извештаи, 

ISSAI-те за финансиска ревизија може да се усвојат последователно. 

 

Ревизија на финансиски извештаи подготвени во согласност со рамките за посебна намена 

 

27. Принципите на ISSAI 200 се применуваат за ревизија на финансиски извештаи кои се 

подготвени во согласност со рамки за општа намена и за посебна намена. Во прилог на 

подготовката на финансиски извештаи за општа намена, субјект од јавниот сектор може да 

подготвува извештаи за други страни (како што се владини тела, законодавни тела или 

надзорни тела) кај кои може да се јави потреба од финансиски извештаи направени со цел 

да исполнат одредени специфични потреби од информации. Во некои опкружувања 

финансиските извештаи од овој тип се единствените финансиски извештаи подготвени од 

страна на субјект од јавниот сектор. Финансиските извештаи кои се подготвени за посебна 

намена не се соодветни за општата јавност. Според тоа, ревизорите треба внимателно да 

испитаат дали рамката за финансиско известување е направена да ги задоволи потребите 

од финансиски информации за широк спектар на корисници (рамка за општа намена) или 

за посебни корисници, или за потребите на тело за воспоставување стандарди. 

28. Рамките за посебна намена кои се релевантни за јавниот сектор можат да содржат: 

 готовински приходи и расходна основа на сметководството за информации за 

готовинските текови кои субјектот ќе треба да ги подготви за управното тело; 

 одредби за финансиско известување кои се утврдени од страна на меѓународната 

организација или механизам за финансирање; 

 одредби за финансиско известување кои се утврдени од страна на раководно тело, 

законодавната тело или надзорно тело, со цел да се задоволат барањата на телото; и 

 одредби за финансиско известување на одреден договор, како што е проектен грант. 

29. Принципите на ISSAI 200 се релевантни за ревизија на финансиски извештаи кои се 

подготвени во согласност со такви рамки. Во прилог на овие принципи, ВРИ може да 

сметаат дека е корисно, при развивање или усвојување на стандарди кои се засновани на 

                                                
9 ISSAI 1805 – Специфични околности – Ревизија на финансиски извештаи и специфични елементи, сметки или ставки на 

финансиските извештаи. 
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истите, да ги земат во предвид овие барања и насоки содржани во ISSAI 1800, кој се 

однесува на специјалните околности во примената на ISSAI 1200-1700 за ревизија на 

финансиски извештаи подготвени во согласност со рамката за посебна намена. 

 

Ревизија на поединечни финансиски извештаи и специфични елементи, сметки или ставки на 

финансиски извештаи 

 

30. Принципите на ISSAI 200, исто така, се применуваат за ревизија на субјекти од јавниот 

сектор кои подготвуваат финансиски информации, вклучувајќи поединечни финансиски 

извештаи или одредени елементи, сметки или ставки на финансиски извештаи, за други 

страни (како владини тела, законодавни или надзорни тела). Таквите информации можат 

да бидат дел од мандатот за ревизија на ВРИ. Ревизорите, исто така, можат да бидат 

ангажирани за ревизија на поединечни финансиски извештаи, или одредени елементи, 

сметки или ставки – како што се проекти финансирани од власта – иако не се вклучени во 

ревизија на целиот комплет на финансиски извештаи на засегнатиот субјект. 

31. ВРИ, исто така, можат да сметаат дека е корисно да се земат во предвид и барањата и 

насоките содржани во ISSAI 1805 при развивањето и усвојувањето на стандарди засновани 

на принципите наведени во ISSAI 200. ISSAI 1805 се однесува на посебните околности за 

примената на барањата на ISA за ревизија на поединечен финансиски извештај или на 

одреден елемент, сметка или ставка на финансиските извештаи. Поединечен финансиски 

извештај или одреден елемент, сметка или ставка на финансиските извештаи може да се 

подготви во согласност со рамката за општа или посебна намена. 
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ЕЛЕМЕНТИ НА ФИНАНСИСКАТА РЕВИЗИЈА 

 

32. Ревизијата на финансиските извештаи се дефинира како ангажман за уверување кој 

вклучува најмалку три одделни страни: ревизор; одговорна страна и предвидени 

корисници. Елементите на ревизијата во јавниот сектор се опишани во ISSAI 10010. ISSAI 

200 содржи дополнителни аспекти на елементите кои се релевантни за ревизијата на 

финансиските извештаи. 

 

Трите страни во финансиската ревизија 

 

33. Во ревизијата на финансиски извештаи, одговорната страна е одговорна за информациите 

за предметот на ревизија (вообичаено тоа се финансиските извештаи), а може да биде 

одговорна и за основниот предмет на ревизија (финансиските активности кои се 

презентирани во финансиските извештаи). Одговорната страна вообичаено е извршната 

власт и/или нејзината основна хиерархија на субјекти во јавниот сектор кои се одговорни 

за управување со јавните средства, раководење под контрола на законодавството, како и 

за содржината на финансиските извештаи. Од овие тела се очекува да управуваат со 

ресурсите и да раководат во согласност со одлуките и постулатите на законодавството. 

34. Законодавната власт ги претставува граѓаните, кои се крајни корисници на финансиските 

извештаи во јавниот сектор. „Предвидениот корисник“ е првенствено парламентот, кој ги 

претставува граѓаните со донесување на одлуки и одредување на приоритети за јавните 

финансии и целта и содржината на трошоците и приходите, како дел од јавниот 

демократски процес. Одлуките и постулатите на законодавната власт може да 

претставуваат основа за поширока перспектива на финансиската ревизија во јавниот 

сектор. Кога станува збор за субјектите од јавниот сектор, законодавците и регулаторите 

се често примарни корисници на нивните финансиски извештаи. 

35. Одговорната страна и предвидените корисници можат да бидат од ист субјект во јавниот 

сектор или од различни тела. Во првиот случај, надзорниот одбор на владината структура 

може да бара уверување за информациите обезбедени од страна на управниот одбор на 

истиот субјект во јавниот сектор. Односот помеѓу одговорната страна и предвидените 

корисници треба да се гледа во контекст на конкретниот ангажман и може да се разликува 

од потрадиционално дефинираните граници на одговорност. 

 

Соодветни критериуми 

 

36. Критериумите се мерила кои се користат за оценување или разгледување на предметот на 

ревизија, вклучувајќи ги, каде што е соодветно, и мерилата за презентирање и 

обелоденување. Критериумите кои се применуваат при подготовка на финансиските 

извештаи се вообичаено формални и можат да бидат IPSAS, IFRS или други национални 

рамки за финансиско известување кои се применуваат во јавниот сектор. 

 

                                                
10 ISSAI 100 – Основни принципи на ревизијата во јавниот сектор. 



ISSAI 200 – Основни принципи на финансиската ревизија 

14 

 

 

 

Информации за предметот на ревизија 

 

37. Финансиската состојба, финансиското работење, готовинските текови и белешките кои се 

презентирани во финансиските извештаи (информации за предметот на ревизија) се 

резултат на примената на рамка за финансиско известување за препознавање, 

разгледување, презентирање и обелоденување (критериуми) на финансиските податоци 

на субјектот од јавниот сектор (предмет на ревизија). Терминот „информации за предметот 

на ревизија“ се однесува на резултатот од оценувањето или разгледувањето на предметот 

на ревизија. Ревизорот собира доволни и соодветни ревизорски докази за информациите 

за предметот на ревизија (на пример, финансиските извештаи на субјектот) со цел да 

обезбеди разумна основа за изразување на мислењето во ревизорскиот извештај. 

 

Ангажмани за разумно уверување 

 

38. Ревизиите на финансиските извештаи кои се вршат во согласност со ISSAI-те 

претставуваат ангажмани за разумно уверување. Разумното уверување е на високо ниво, 

но не и апсолутно, со оглед на инхерентните ограничувања на ревизијата, при што 

поголемиот дел од ревизорските докази прибавени од страна на ревизорот ќе бидат 

убедливи, но не и заклучни. Во принцип, ревизиите за разумно уверување се наменети да 

резултираат со заклучок изразен во позитивна форма, како на пример „според наше 

мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат објективно, во сите материјални аспекти 

(или даваат вистинска и објективна слика на) финансиската состојба на... и нивната 

финансиска успешност и готовински текови...“, или, во случајот на рамката за усогласеност 

„според наше мислење, финансиските извештаи се подготвени, во сите материјални 

аспекти, во согласност со...”. 

39. Ангажманите со ограничено уверување, како што се ангажманите за проверка, во моментов 

не се покриени со ISSAI-те за финансиска ревизија. Таквите ангажмани обезбедуваат 

пониско ниво на уверување од ангажманите со разумно уверување, и се предвидени да 

резултираат со заклучок изразен во негативна форма, на пример „не забележавме ништо 

што би не натерало да веруваме дека финансиските извештаи не се презентирани 

објективно во сите материјални аспекти”. Ревизорите кои вршат вакви ангажмани можат да 

имаат потреба од примена на упатства надвор од ISSAI-те за финансиска ревизија; ISSAI 

100 - Основни принципи на ревизијата на јавниот сектор може да биде корисен во овој 

поглед. 
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ПРИНЦИПИ НА ФИНАНСИСКАТА РЕВИЗИЈА 

Општи принципи 

Предуслови за вршење финансиски ревизии 

Етика и независност 

 

40. При вршење на ревизија на финансиски извештаи, ревизорот треба да постапува во 

согласност со соодветните етички барања, вклучувајќи ги и оние кои се однесуваат 

на независноста. 

41. Ревизорите кои вршат ревизија во согласност со ISSAI-те се предмет на ISSAI 30 – 

Кодексот на етика, како што тој се применува во национален контекст. Ревизорите во ВРИ 

кои го имаат усвоено нивото 4 од ISSAI-те како релевантни стандарди, или оние кои ги 

применуваат ISA, треба да се придржуваат кон Кодексот на етика за професионални 

сметководители издаден од страна на Одборот за меѓународни стандарди за етика за 

сметководителите (IESBA) (Кодексот на IESBA), со кој се утврдени основните етички 

принципи за професионални сметководители, или да се усвојат национални барања кои се 

барем исто толку исцрпни; Кодексот на етика на INTOSAI, кој се применува во национален 

контекст, може овде да биде значаен. Затоа, ВРИ треба да ги усвои етичките барања на 

ISSAI 30 или кодексот на IESBA во своето опкружување за да биде во можност во своите 

извештаи да наведе дека ревизијата е извршена во согласност со ISSAI или ISA. 

 

Контрола на квалитет 

 

42. Ревизорот треба да ги спроведува постапките за контрола на квалитет на ниво на 

ангажман со што се обезбедува разумно уверување дека ревизијата е во согласност 

со професионалните стандарди и применливите правни и регулаторни барања и 

дека извештајот на ревизорот е соодветен за околностите. 

43. Како што е наведено во ISSAI 10, ВРИ треба да усвојат постапки за контрола на квалитет 

во согласност со ISSAI 40 – Контрола на квалитет за ВРИ, со што се обезбедува контекстот 

за Меѓународните стандарди за контрола на квалитет на IAASB (ISQC 1) во опкружувањето 

на јавниот сектор. ISQC 1 ги воспоставува стандардите и обезбедува упатство за систем 

за контрола на квалитет на одредена организација. Иако главната цел и клучните принципи 

на ISSAI 40 се во согласност со ISQC 1, барањата на ISSAI 40 се прилагодени за да се 

осигури дека тие се релевантни за ВРИ. 

44. Раководителот на ВРИ или еквивалентното колективно тело, има целосна одговорност за 

воспоставување и одржување на постапките за контрола на квалитет во ВРИ, иако 

секојдневната оперативна одговорност може да се делегира и на други. На пример, секој 

главен ревизор кој е одговорен за еден ревизорски ангажман, на крајот ќе мора да го 

извести раководителот на ВРИ. 

45. Ревизорите во јавниот сектор кои се ангажирани за ревизии на финансиски извештаи кои 

се во согласност со стандардите кои се засновани на или се усогласени со принципите на 

ISSAI 200 се предмет на барањата за контрола на квалитет на ниво на ангажман. Кога 

станува збор за развој на стандарди засновани на ISSAI 200 или усвојување на стандарди 

кои се во согласност со ISSAI 200, ВРИ треба да ја разгледаат можноста за формулирање 

на барања поврзани со: 
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 потребата главниот ревизор да преземе одговорност за севкупниот квалитет на секој 

ревизорски ангажман; 

 потребата главниот ревизор да осигура дека членовите на ревизорскиот тим 

постапуваат во согласност со релевантните етички барања; 

 потребата главниот ревизор да оформи заклучок во однос на усогласеноста со 

барањата за независност кои се однесуваат на ревизорскиот ангажман и да преземе 

соодветни мерки за отстранување на заканите по независноста; 

 потребата главниот ревизор да се увери дека ревизорскиот тим и сите други 

надворешни експерти заедно имаат соодветна надлежност и способности; 

 потребата главниот ревизор да ја преземе одговорноста за извршување на ревизијата, 

особено за: 

o водење, надзор и извршување на ревизијата; 

o  осигурување дека ревизијата е извршена во согласност со политиките и постапките 

за ревизија на ВРИ. 

 

Управување и вештини на ревизорскиот тим 

 

46. Ревизорот треба да биде се увери дека целиот ревизорски тим, како и сите 

надворешни експерти, заедно имаат надлежност и способности да: 

а) да ја извршуваат ревизијата во согласност со релевантните стандарди и 

применливите правни и регулаторни барања; и 

б) да му овозможат на ревизорот да издаде извештај кој е соодветен на околностите. 

47. Кога станува збор за надлежноста и способностите кои се очекуваат од тимот како целина, 

ревизорот може да ги разгледа следниве карактеристики на тимот: 

 разбирање, со помош на соодветни обуки и практично искуство од ревизорски 

ангажмани со слична природа и сложеност; 

 разбирање на професионалните стандарди и применливите правни и регулаторни 

барања; 

 техничка експертиза, вклучувајќи релевантни ИТ вештини и познавања од 

специјализирани области на сметководството и ревизијата; 

 познавања на релевантни индустрии каде работи субјектот на ревизија; 

 способност да се применува професионално расудување; 

 разбирање на политиките и постапките за контрола на квалитетот на ВРИ; 

 способност за исполнување на условите на мандатот на ревизија во релевантното 

опкружување, вклучувајќи разбирање на важечките договори за известување, како и 

поднесување на извештај до законодавната власт или друго управно тело или во 

интерес на јавноста; 

 вештини во областа на ревизијата на успешност или ревизија на усогласеност, доколку 

истото е релевантно. 
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Принципи поврзани со основните концепти на ревизија 

 

48. ISSAI-те 1000-2999 нудат најдобра практика за применување на Основните принципи на 

финансиска ревизија. Меѓутоа, ако ВРИ одлучи да ги развива стандардите врз основа на 

основните принципи, или да ги усвои стандардите кои се во согласност со принципите, 

прашањата опфатени со овој и следните делови треба да се решат. 

 

Ревизорски ризик 

 

49. Ревизорот треба да го намали ревизорскиот ризик до прифатливо ниско ниво во 

согласност со условите на ревизијата за да добие разумно уверување кое ќе послужи 

како основа за мислење изразено во позитивна форма. 

50. Ревизорскиот ризик во ревизијата на финансиските извештаи е ризикот дека ревизорот ќе 

донесе несоодветен заклучок доколку информациите за предметот на ревизија се 

материјално неточни. Ревизорот ќе го намали ризикот до прифатливо ниско ниво во 

согласност со условите на ревизијата за да добие разумно уверување кое ќе послужи како 

основа за донесување заклучок во позитивна форма. За да има смисла, нивото на 

уверување добиено од страна на ревизорот мора да ја зголемува довербата кај 

предвидените корисници во информациите за предметот на ревизија до степен кој е 

очигледно значаен. 

51. Во принцип, ревизорскиот ризик зависи од следниве компоненти: 

 Ризиците од материјално погрешно прикажување на инхерентниот ризик и контролниот 

ризик: 

а) инхерентен ризик – чувствителноста на информациите за предметот на ревизија на 

материјалното погрешно прикажување, под претпоставка дека не постојат поврзани 

контроли; 

б) контролен ризик – ризикот дека може да се случи материјално погрешно прикажување 

и дека нема да може да се спречи, или открие или поправи во соодветното време со 

поврзаните контроли. Ако тоа е релевантно за предметот на ревизија, некои контролни 

ризици секогаш ќе постојат поради ограничувањата кои се својствени за дизајнот и 

функционирањето на внатрешните контроли. 

 Ревизорскиот ризик е функција на ризиците од материјално погрешно прикажување и 

ризик од откривање: 

в) ризик од откривање – ризикот дека ревизорот нема да открие материјално погрешно 

прикажување. 

52. Проценката на ризици се заснова на ревизорски постапки за да се добијат потребните 

информации за таа цел, како и на доказите кои се обезбедени во текот на ревизијата. 

Проценката на ризикот е прашање на професионално расудување и не е можно да се 

направи прецизно мерење. Степенот до кој ревизорот го разгледува секој елемент на ризик 

ќе зависи од околностите на ревизијата. 
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Професионално расудување и скепса 

 

53. Ревизорот треба да ја планира и извршува ревизијата со професионална скепса, 

признавајќи дека можат да постојат околности кои ќе предизвикаат финансиските 

извештаи да бидат материјално неточни. При планирање, извршување, донесување 

заклучоци и пријавување на ревизијата на финансиските извештаи, ревизорот треба 

да применува професионално расудување. 

54. Термините “професионален скептицизам“ и “професионално расудување“ се релевантни 

при формулирање на барања во врска со одлуките на ревизорот за соодветен одговор на 

прашањата кои се однесуваат на ревизијата. Со нив се искажува ставот на ревизорот, кој 

вклучува преиспитување. Овие концепти се утврдени во ISSAI-те на финансиската 

ревизија. 

55. Концептот на професионално расудување се применува од страна на ревизорот во сите 

фази на ревизорскиот процес. Тој ја опфаќа примената на соодветна обука, познавања и 

искуство, во контекст обезбеден со ревизијата, сметководството и етичките стандарди, 

кога се донесуваат информирани одлуки во врска со насоките на дејствување кои се 

соодветни на околностите на ревизорскиот ангажман11. 

56. Професионалното расудување е неопходно, особено при донесувањето на одлуки за: 

 материјалниот и ревизорскиот ризик; 

 природата, временскиот распоред и обемот на ревизорските постапки кои се 

применуваат за да се исполнат барањата на ISSAI-те и на ISA и за да се соберат 

ревизорски докази; 

 оценување на тоа дали се добиени доволни и соодветни ревизорски докази и дали треба 

да се направи повеќе за да се постигнат општите цели на ревизорот; 

 оценка на одлуката на менаџментот при применување на рамката за финансиско 

известување која важи за субјектот на ревизија; 

 донесувањето на заклучоци врз основа на прибавените ревизорски докази – на пример, 

оценка на разумноста на проценките направени од страна на менаџментот при 

изготвување на финансиските извештаи. 

57. Професионалниот скептицизам е од суштинско значење за сите ревизорски ангажмани. 

Ревизорот планира и извршува ангажман за уверување со став на професионален 

скептицизам, прифаќајки дека можат да постојат околности кои ќе предизвикаат 

финансиските извештаи да бидат материјално неточни. Став на професионален 

скептицизам значи дека ревизорот прави критичка проценка, со преиспитување, на 

валидноста на доказите кои се прибавени и внимава на доказите кои се противречни или 

ја доведуваат во прашање веродостојноста на документите или претставувањата на 

одговорната страна. Таквиот став е неопходен во текот на ревизорскиот процес за да се 

намали ризикот од превидување на сомнителни околности, премногу општо донесување 

на заклучоци од набљудувањата, и користење на лажни претпоставки за утврдување на 

природата, временскиот распоред и обемот на постапките за собирање докази и 

оценување на резултатите од нив. 

                                                
11 ISSAI 1200, параграф 13. 
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Материјалност 

 

58. Ревизорот треба да го применува концептот на материјалност на соодветен начин 

при планирање и извршување на ревизијата. 

59. Погрешното прикажување е материјално, индивидуално или кога се собира со други 

погрешни прикажувања, ако од него може разумно да се очекува дека ќе влијае на одлуките 

кои ги донесуваат корисниците врз основа на финансиските извештаи. Материјалноста има 

и квантитативни и квалитативни аспекти. Во јавниот сектор, таа не е ограничена само на 

економските одлуки кои ги донесуваат корисниците, туку и на одлуките за тоа дали треба 

да се продолжи со одредени владини програми или да се одобри одредено финансирање 

можат да се засноваат на финансиските извештаи. Квалитативните аспекти на 

материјалноста обично играат поголема улога во секторот отколку во другите типови на 

субјекти. Проценката на материјалноста и разгледувањето на чувствителноста и другите 

квалитативни фактори во одредена ревизија се предмет на расудување на ревизорот. 

60. При утврдување на стратегија на ревизија, ревизорот треба да ја оцени материјалноста на 

финансиските извештаи како целина. Доколку од една или повеќе класи на трансакции, 

салда на сметки или обелоденувања, погрешно прикажување на износи кои се помали од 

материјалноста на финансиските извештаи како целина може разумно да се очекува дека 

ќе влијае на одлуките на корисниците засновани на финансиските извештаи, ревизорот 

исто така треба да го утврди нивото или нивоата на материјалност кои ќе се применуваат 

за класите на трансакции, салдата на сметките или обелоденувања за кои станува збор. 

61. Ревизорот, исто така, треба да ја утврди материјалноста на успешноста за целите на 

проценка на ризикот од материјално погрешно прикажување и утврдување на природата, 

временскиот период и обемот на понатамошните ревизорски постапки. Планирањето на 

ревизијата исклучиво за откривање на индивидуалните погрешни материјални 

прикажувања го превидува фактот дека збирот на индивидуалните погрешни материјални 

прикажувања може да предизвика финансиските извештаи да бидат материјално неточни 

и не остава простор за никакви неоткриени погрешни прикажувања. Материјалноста на 

успешноста треба да се постави за да се намали на соодветно ниско ниво веројатноста 

дека збирот од непоправените и неоткриените погрешни прикажувања ќе го надмине 

прагот на материјалност на финансиските извештаи како целина. Утврдувањето на 

материјалноста на успешноста вклучува примена на професионално расудување. Тоа е 

под влијание на разбирањето на ревизорот за субјектот, треба да се ажурира во текот на 

извршувањето на постапките за проценка на ризикот и зависи од природата и обемот на 

погрешни прикажувања кои се идентификувани во претходните ревизии, а со тоа и од 

очекувањата на ревизорот во однос на погрешните прикажувања во тековниот период. 

62. Концептот на материјалност се применува од страна на ревизорот при планирањето и 

извршувањето на ревизијата, како и при оценување на ефектот на идентификуваните 

погрешни прикажувања на ревизијата и на кои било непоправени погрешни прикажувања, 

вклучувајќи и пропусти, на финансиските извештаи. Мислењето на ревизорот се однесува 

на финансиските извештаи како целина, и поради тоа ревизорот не е одговорен за 

откривање на погрешни прикажувања кои не се материјални глобално ниво. Ревизорот и 

понатаму треба да ги идентификува и документира квантитативните нематеријални 

погрешни прикажувања, бидејќи тие можат да бидат материјални поради нивната природа 

или кога се собрани. Погрешните прикажувања кои се под тривијалниот праг не треба да 

се земаат во предвид. 

63. Со материјалноста која е утврдена при планирањето на ревизијата не мора да биде 
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воспоставен износ под кој непоправените погрешни прикажувања, поединечно или 

собрани, секогаш ќе бидат оценувани како нематеријални. Околностите кои се однесуваат 

на некои погрешни прикажувања можат да предизвикаат ревизорот да ги оцени како 

материјални дури и кога тие се под материјалноста. Иако не се практикува ревизорските 

постапки да се обликуваат за откривање на погрешни прикажувања кои би можеле да бидат 

материјални само поради нивната природа, ревизорот не ја разгледува само големината, 

туку и природата на непоправените погрешни прикажувања и конкретните околности на 

нивната појава, при оценување на нивното влијание врз финансиските извештаи. 

Аспектите кои ревизорот ги разгледува ги вклучуваат: чувствителната природа на 

одредени трансакции или програми, јавниот интерес, потребата од ефикасен законодавен 

надзор и регулирање и природата на погрешното прикажување или отстапување (на 

пример, ако е резултат на измама или корупција). 

 

Комуникација 

 

64. Ревизорот треба да го идентификува соодветното лице (лица) за контакт во рамките 

на структурата на управување на субјектот на ревизија и да комуницира со него во 

однос на планираниот обем и временски распоред на ревизијата и какви било 

значајни наоди. 

65. Ревизорот треба да комуницира и со менаџментот и со оние кои се одговорни за 

управување. Комуникацијата вклучува добивање на информации кои се релевантни за 

ревизијата и обезбедување на оние кои се одговорни за управување со навремени 

забелешки кои се значајни и релевантни за нивниот надзор на процесот на финансиско 

известување. Важно е да се промовира ефикасна двонасочна комуникација со оние кои 

имаат раководна функција. 

66. Во јавниот сектор идентификувањето на оние кои имаат раководна функција може да 

претставува предизвик. Субјектот на ревизија може да биде дел од поголема или поширока 

структура на органи за управување на повеќе организациони нивоа и со различни функции 

(на пример, вертикални и хоризонтални). Како резултат на тоа, во некои случаи неколку 

различни групи можат да бидат идентификувани како одговорни за управување. Исто така, 

поради тоа што ревизорот во јавниот сектор може да ги има и целите од финансиските 

извештаи и целите на усогласеност, тоа исто така може да вклучува одделни раководни 

органи. 

67. Комуникацијата треба да биде во писмена форма доколку ревизорот одреди дека усната 

комуникација не е доволна. Од ревизорот може, исто така, да се бара да комуницира со 

страни кои не се во рамките на организацијата, како што се на пример законодавни, 

регулаторни или агенции за финансирање. 

68. Писмената комуникација не мора да ги вклучува сите прашања кои ќе произлезат во текот 

на ревизијата. Сепак, писмената комуникација е од витално значење за добивањето 

значајни ревизорски наоди кои ревизорите се должни да ги доставуваат до оние кои имаат 

раководна функција. 

69. Ревизорите во јавниот сектор често се овластени ревизори на целата или на големи 

делови на власта и нејзината администрација. Во оваа ситуација, ревизорите можат да 

имаат пристап до информации од други субјекти на ревизија и ревизиите направени во овој 

однос, кои можат да бидат од значење за оние кои имаат раководна функција. Примери за 

ова можат да бидат материјалните грешки во трансакциите на субјектот на ревизија кои 
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исто така влијаат и на другите субјекти на ревизија, или дизајни на релевантни контроли 

кои овозможиле добивки во успешноста на други субјекти на ревизија. Доставувањето на 

овој тип на информации до оние кои се одговорни за управување може да додаде вредност 

на ревизијата кога околностите тоа го дозволуваат. Сепак, со законите, прописите или 

етичките барања може да се забрани доставувањето на ваков тип на информации. 

 

Документирање 

 

70. Ревизорот треба да подготви ревизорска документација која е доволна за да му се 

овозможи на еден искусен ревизор, без претходна поврзаност ревизијата, да ги 

разбере природата, временскиот распоред и обемот на ревизорските постапки кои 

се извршени во согласност со релевантните стандарди и применливите правни и 

регулативни барања, резултатите од овие постапки и прибавените ревизорски 

докази, како и значајни прашања кои произлегуваат во текот на ревизијата, 

заклучоците кои се добиваат и значајните професионални расудувања при 

донесување на овие заклучоци. Документацијата треба да биде подготвена во 

соодветно време. 

71. Соодветната документација за ревизија е важна поради неколку причини: 

 Ќе ги потврди и поддржи мислењата и извештаите на ревизорот; 

 Ќе послужи како извор на информации за изготвување на извештаи или одговарање на 

сите барања на субјектот на ревизија или која било друга страна; 

 Ќе послужи како доказ за тоа дека ревизорот се придржува до сите ревизорски 

стандарди; 

 Ќе го олесни планирањето, надзорот и ревизијата; 

 Ќе помогне во професионалниот развој на ревизорот; 

 Ќе помогне да се осигури дека работата е задоволително делегирана; и 

 Ќе обезбеди докази за извршената работа за идна употреба. 

72. Ревизорските стандарди, кои се засновани на основните принципи, треба да вклучуваат 

дополнителни барања во однос на документацијата во следниве области: 

 навремена подготовка на документацијата; 

 формата, содржината и обемот на документацијата; 

 барањата за документација во која ревизорот смета дека е неопходно да се отстапи од 

соодветните барања за применетите ревизорски стандарди; 

 барањата за документација во која ревизорот врши нови или дополнителни ревизорски 

постапки или донесува нови заклучоци по датумот на извештајот на ревизорот; 

 комплетирањето на конечната ревизорска датотека. 

ISSAI на ниво 4 обезбедуваат дополнителни упатства за усвојување на барања и 

ревизорска документација. 

73. За ревизорите кои имаат судска улога, како што е судот на ревизори, документацијата е 

составен дел на основата на официјалните пресуди. Во ова опкружување, со постапката 

превидена со законот можат да се утврдат конкретни и строги барања кои треба да се 
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почитуваат во однос на доверливоста на документацијата поврзана со постапката на 

случајот. Покрај тоа, бидејќи одлуките можат да резултираат со правно обврзувачки јавен 

кредит, ревизорите од јавниот сектор можат да бидат предмет на барања за задржување 

на дополнителна документација. 

 

Принципи поврзани со процесот на ревизија 

Договарање на условите на ангажманот 

 

74. Ревизорот треба да се согласи или, доколку условите на ангажманот се јасно 

обврзувачки, да утврди заедничко разбирање на условите на ревизорскиот 

ангажман со менаџментот или со оние кои имаат раководна функција. 

75. Условите на ревизорскиот ангажман во јавниот сектор обично се обврзувачки и поради тоа 

тие не се предмет на барања од, и договори со, менаџментот или со оние кои имаат 

раководна функција. Наместо формално да се согласат со условите, ревизорите во јавниот 

сектор можат да изберат да утврдат заедничко формално разбирање на соодветните улоги 

и одговорности на менаџментот и ревизорот. Бидејќи ревизорите во јавниот сектор обично 

се ангажирани од страна на законодавната власт и поднесуваат извештаи до неа, може да 

биде потребно да се постигнат договори и со законодавната власт и со оние кои имаат 

раководна функција. 

76. Ревизорот треба да ги информира соодветните претставници на оние кои имаат раководна 

функција за своите одговорности во однос на ревизијата на финансиските извештаи, 

вклучувајќи ја и одговорноста на ревизорот да формира и изразува мислење за 

финансиските извештаи подготвени од страна на менаџментот под надзор на оние кои 

имаат раководна функција. 

77. Доколку условите на ангажманот се пропишани со доволно детали со закон или пропис, 

може да нема потреба тие да се забележат во писмо за ревизорскиот ангажман или друга 

соодветна форма на писмен договор. Исклучок може да биде изјавата на менаџментот и, 

каде што е соодветно, на оние кои имаат раководна функција, дека тие ги признаваат и 

разбираат одговорностите утврдени во посебните стандарди за ревизија, како што се 

ISSAI-те и ISA. Бидејќи таквите ангажмани се вообичаени во јавниот сектор, писмените 

договори за условите не треба да постигнуваат, иако тие можат да помогнат во 

разјаснувањето на должностите на вклучените страни. 

78. До оние кои имаат раководна функција треба исто така да се испрати и преглед на 

планираниот обем и временски распоред на ревизијата. Во него ревизорот треба да ги 

вклучи своите ставови за значајните квалитативни аспекти на сметководствените практики 

на субјектот на ревизија, вклучувајќи ги сметководствените политики, сметководствените 

проценки и образложенијата во финансиските извештаи. 

79. ВРИ вообичаено се обврзани да вршат ревизија. Тие обично немаат можност да одбијат 

одредена задача, дури и доколку предусловите не се исполнети. Стандардите развиени 

врз основа на основните принципи треба да обезбедат насоки за соодветната постапка во 

такви околности. ISSAI 121012 дава насоки во овој поглед. 

 

                                                
12 ISSAI 1210 – Договарање на условите на ангажманот. 
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Планирање 

 

80. Ревизорот треба да развие сеопфатна стратегија која ги вклучува делокругот, 

временскиот распоред и насоката на ревизијата, како и ревизорски план. 

81. Целокупната стратегија за ревизијата ќе го насочува ревизорот кон развој на ревизорскиот 

план. Кога се развива една стратегија за ревизија, ревизорот треба: 

 да ги идентификува карактеристиките на ангажманот кои го дефинираат неговиот 

делокруг; 

 да ги утврди целите на известување на ангажманот за да може да се испланира 

временскиот распоред на ревизијата и природата на потребната комуникација; 

 да ги земе во предвид факторите кои, според професионалното расудување на 

ревизорот, се значајни за насочување на напорите на тимот на ангажманот; 

 да ги земе во предвид резултатите од прелиминарните активности и, каде што е можно, 

прашањето дали познавањата на ревизорот за други ангажмани изведени од страна на 

ревизорот кој е ангажиран за субјектот на ревизија се релевантни; 

 да ја утврди природата, временскиот распоред и обемот на потребните ресурси за 

извршување на ангажманот; 

 да ги земе во предвид резултатите и знаењата добиени од ревизиите на успешност и 

други ревизорски активности поврзани со субјектот на ревизија, вклучувајќи ги и 

последиците од претходните препораки; 

 да ги земе во предвид и да ги оцени очекувањата на законодавната власт и на други 

релевантни корисници на ревизорскиот извештај. 

82. Ревизорот треба да ја испланира правилно ревизијата со цел да се осигури дека таа 

ќе се изврши на ефективен и ефикасен начин. 

83. Ревизорот треба да подготви ревизорски план, кој треба да вклучува опис на: 

 природата, временскиот распоред и обемот на планираните постапки за проценка на 

ризикот; 

 природата, временскиот распоред и обемот на планираните понатамошни ревизорски 

постапки на ниво на тврдење; 

 други планирани ревизорски постапки кои се неопходни ангажманот да биде во 

согласност со важечките стандарди. Таквите постапки можат да вклучуваат или да 

опишуваат: преглед на правната рамка за ревизијата; краток опис на активноста, 

програмата или субјектот на ревизија; причините за извршување на ревизијата; 

факторите кои влијаат на ревизијата, вклучувајќи ги и оние со кои се утврдува 

материјалноста на прашањата кои треба да се разгледаат; целите и делокругот на 

ревизијата; ревизорскиот пристап; карактеристиките на ревизорските докази кои треба 

да се соберат и постапките кои е потребно да се спроведат за да се соберат и 

анализираат доказите; потребните ресурси; распоред на ревизијата; формата, 

содржината и корисниците на ревизорскиот извештај и писмото до менаџментот. 

84. Целокупната стратегија и ревизорскиот план треба да бидат документирани. Тие, исто 

така, треба да се ажурираат, доколку е потребно, во текот на ревизијата. 
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Разбирање на субјектот на ревизија 

 

85. Ревизорот треба да го разбира субјектот на ревизија и неговото опкружување, 

вклучително постапките за внатрешна контрола кои се релевантни за ревизијата. 

86. Разбирањето на различните аспекти на субјектот и неговото опкружување му овозможува 

на ревизорот ефикасно да ја испланира и изврши ревизијата. Потребното разбирање се 

однесува на следните аспекти: 

 релевантното опкружување, прописите и други надворешни фактори, вклучувајќи ја и 

важечката рамка за финансиско известување; 

 природата на субјектот на ревизија, вклучувајќи го и начинот на работа, структурата на 

управување, финансирањето (за да може ревизорот да ги разбере класите на 

трансакциите, салдата на сметки или образложенијата кои треба се очекува да ги има 

во финансиските извештаи), како и изборот и примената на сметководствените 

политики, вклучувајќи ги причините за нивна промена; 

 разгледување и проверка на финансиското работење на субјектот на ревизија; 

 одлуки кои се иницирани надвор од субјектот на ревизија како резултат на политички 

процеси, како на пример нови програми или буџетски ограничувања; 

 посебни закони и прописи на кои подлежи субјектот на ревизија, како и потенцијалното 

влијание на неусогласеноста со нив; 

 цели и стратегии на програмата, кои можат да вклучуваат елементи на јавната политика 

и затоа имаат влијание и врз проценката на ризикот; 

 структури на управување кои се под влијание на правната структура на субјектот на 

ревизија, на пример, дали субјектот е министерство, оддел, агенција или друг тип на 

тело од јавниот сектор. 

87. За да се добие разбирање за контролното опкружување, може да биде релевантно да се 

разгледа информирањето за и воспоставувањето на интегритетот и етичките вредности во 

субјектот на ревизија, посветеноста на надлежностите, учеството на оние кои се одговорни 

за управувањето, филозофијата и стилот на работење на менаџментот, организациската 

структура, постоењето и нивото на активностоите на внатрешната ревизија, доделувањето 

на надлежности и одговорност, и политиките и праксата за човечки ресурси. 

88. Релевантни ревизорски докази можат да се добијат со комбинирање на испитување и други 

постапки за проценка на ризик, како на пример потврдување на испитувањата преку 

набљудување или проверка на документи. На пример, со интервјуирање на менаџментот 

и вработените, ревизорот може да добие разбирање за тоа како менаџментот ги споделува 

со вработените своите ставови за деловните практики и етичкото однесување. Ревизорот 

може да одреди дали релевантните контроли се спроведени со разгледување, на пример, 

на прашањето дали менаџментот има пишан кодекс на однесување и дали тој дејствува во 

согласност со тој кодекс. 

89. Како дел од процесот на разбирање, ревизорот исто така треба да го разгледа прашањето 

дали субјектот на ревизија има постапка за идентификација на деловните ризици кои се 

релевантни за целите на финансиското известување и дали тој и понатаму врши проценка 

на значењето на тие ризици со проценка на веројатноста за нивната појава. Ако таквата 

постапка е воспоставена, ревизорот треба да ја разбере, како и резултатите од неа. 

90. Разбирањето на ревизорот на внатрешната контрола која е релевантна за финансиското 
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известување може да ги содржи следниве области: 

 класите на трансакции во работењето на субјектот на ревизија кои се значајни за 

финансиските извештаи; 

 постапките, и рачните и оние со примена на ИТ, со кои таквите трансакции се иницирани, 

евидентирани, обработени, коригирани доколку е потребно, пренесени во главната 

сметководствена датотека или книга и наведени во финансиските извештаи; 

 сметководствената евиденција, дополнителни информации и посебни сметки во 

финансиските извештаи кои се користат за започнување, евиденција, обработка на 

трансакции и известување за нив; ова вклучува постапки за корекција на неточните 

информации и пренесување на информации во главната сметководствена датотека или 

книга; 

 како информатичкиот систем ги забележува, освен трансакциите, настаните и условите 

кои се значајни за финансиските извештаи; 

 процесот на финансиско известување кој се користи за подготовка на финансиските 

извештаи на субјектот на ревизија, вклучувајќи и значајни сметководствени проценки и 

обелоденувања; 

 контролите на околните книжења, вклучувајќи нестандардни книжења кои се користат за 

забележување на необични неповторливи трансакции или корекции; 

 релевантни контроли кои се однесуваат на усогласување со законите; 

 контроли кои се однесуваат на следење на ефикасноста во однос на буџетот; 

 контроли кои се однесуваат на трансфер на буџетски средства на други субјекти на 

ревизија; 

 контроли на класифицираната национална безбедност и на чувствителни лични 

податоци, како што се даночни и здравствени информации; и 

 надзор и други контроли кои се вршат од страна на страни надвор од субјектот на 

ревизија во области како што се: 

 усогласеност со законите и прописите, како на пример, прописите за јавни набавки; 

 извршување на буџетот; 

 други области кои се утврдени со закон или мандат за ревизија; и 

 одговорност на менаџментот. 

91. За ревизијата не е потребно разбирање на сите контроли кои се извршуваат за секоја 

значајна класа на трансакции, салдо на сметка или обелоденување во финансиските 

извештаи, или за секое тврдење кое е релевантно за нив. Сепак, разбирањето на 

контролите на субјектот на ревизија и, доколку е потребно, на контролите на сите нивоа на 

власта, не е доволно за тестирање на нивната оперативна ефикасност, освен во случај 

каде одреден степен на автоматизација обезбедува доследност во спроведувањето на 

контролите. 

 

Проценка на ризик 

 

92. Ревизорот треба да ги процени ризиците од материјално погрешното прикажување 



ISSAI 200 – Основни принципи на финансиската ревизија 

26 

 

 

на ниво на финансиските извештаи и на ниво на тврдење за класите на трансакциите, 

салдата на сметки и обелоденувања за да се обезбеди основа за понатамошни 

ревизорски постапки. 

93. Постапките за проценка на ризик можат да вклучуваат: 

 прашања на менаџментот и вработените во рамките на субјектот на ревизија кои, според 

расудувањето на ревизорот, можат да имаат информации кои би можеле да помогнат 

при идентификување на ризиците од материјално погрешно прикажување како резултат 

на измама или грешка; 

 аналитички постапки; 

 набљудување и проверка. 

94. Ризиците од материјално погрешно прикажување треба да се идентификуваат и проценат 

и на ниво на финансиските извештаи и на ниво на тврдење за класите на трансакции, 

салдата на сметки и обелоденувањата за да се обезбеди основа за осмислување и 

извршување на понатамошни ревизорски постапки. За оваа цел, ревизорот треба: 

 да ги идентификува ризиците во текот на процесот на добивање на разбирање на 

субјектот на ревизија и неговото опкружување, со испитување на релевантните контроли 

кои се однесуваат на ризиците, а имајќи ги во предвид класите на трансакции, салдата 

на сметки и обелоденувањата во финансиските извештаи; 

 да ги процени идентификуваните ризици и да оцени дали тие се однесуваат повеќе на 

финансиските извештаи како целина и би можеле да влијаат на многу тврдења; 

 да ги поврзе идентификуваните ризици со она што може да тргне наопаку на ниво на 

тврдење, земајќи ги во предвид релевантните контроли кои ревизорот планира да ги 

тестира; и 

 да ја разгледа веројатноста за погрешно прикажување, вклучувајќи ја и можноста за 

повеќе погрешни прикажувања, и дали потенцијалот за погрешно прикажување е толку 

голем што тоа станува од значење. 

95. Како дел од проценката на ризикот, ревизорот одредува дали кој било од 

идентификуваните ризици, според расудувањето на ревизорот, е значаен. При 

практикувањето на ова мислење, ревизорот треба да ги исклучи влијанијата на 

идентификуваните контроли кои се однесуваат на ризикот. При одредувањето на тоа кои 

ризици се значајни, ревизорот треба да го разгледа барем следново: 

 дали ризикот е ризик од измама; 

 дали ризикот е поврзан со одредени неодамнешни значајни економски, 

сметководствени или друг вид на настани и поради тоа бара посебно внимание; 

 сложеноста на трансакциите; 

 дали ризикот вклучува значителни трансакции со поврзаните страни; 

 степенот на субјективност во мерењето на финансиските информации кои се 

однесуваат на ризикот, особено мерењата кои вклучуваат широк опсег на несигурност 

во мерењето; 

 дали ризикот вклучува значајни трансакции кои се надвор од нормалниот тек на 

работењето на субјектот на ревизија, или кои инаку изгледаат необични; и 

 дали ризикот, исто така, влијае и на усогласеноста со законите и прописите. 
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96. Утврдувањето и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување и на ниво 

на финансиските извештаи и на ниво на тврдење, и поврзаните контроли за кои ревизорот 

има добиено разбирање, мораат да бидат соодветно документирани. 

 

Одговор на проценетите ризици 

 

97. Ревизорот треба да дејствува соодветно за да одговори на проценетите ризици од 

погрешно прикажување во финансиските извештаи. 

98. Одговорите на проценетите ризици вклучуваат осмислување на ревизорските постапки кои 

се однесуваат на ризици, како на пример, детални постапки и тестирања на контроли. 

Деталните постапки вклучуваат тестирање на детали и детална анализа на класи на 

трансакции, салда на сметки и обелоденувања. 

99. Природата, временскиот распоред и обемот на ревизорските постапки се засноваат и 

одговараат на проценетите ризици од материјално погрешно прикажување на ниво на 

тврдење. При осмислувањето на потребните ревизорски постапки, ревизорот треба да ги 

разгледа причините за проценетите ризици од материјално погрешно прикажување на ниво 

на тврдење за секоја класа на трансакции, салдо на сметка и обелоденување. Таквите 

причини можат да вклучуваат инхерентен ризик на трансакциите (веројатноста за појава на 

материјално погрешно прикажување поради посебните карактеристики на релевантните 

класи на трансакции, салда на сметки и обелоденувања) и контролен ризик (дали 

проценката на ризик ги зема во предвид релевантните контроли). 

100. За испитување на контролниот ризик ревизорот треба да прибави докази дека контролите 

се извршуваат ефикасно (односно, ревизорот планира да се потпре на оперативната 

ефикасност на контролите при утврдување на природата, временскиот распоред и обемот 

на деталните постапки). 

101. При обликување и изведување на тестовите на релевантните контроли за да се добијат 

доволни и соодветни докази за нивната оперативна ефикасност, ревизорот треба да има 

во предвид дека колку е поголема довербата во ефикасноста на контролата, толку 

поубедливи треба да бидат прибавените ревизорски докази. 

102. Ревизорот треба да креира и спроведе детални постапки за секоја материјална класа 

на трансакции, салдо на сметка и обелоденување, без оглед на проценетите ризици 

од материјално погрешно прикажување. 

103. Ревизорот треба секогаш да презема некои детални тестирања, без оглед на тоа дали 

контролите веќе биле тестирани. Покрај тоа, ако ревизорот утврди дека проценетиот на 

ризик од материјално погрешно прикажување на ниво на тврдење е значаен, треба да се 

извршат детални постапки кои конкретно одговараат на тој ризик. Кога пристапот кон 

значителен ризик се состои само од детални постапки, тие постапки треба да вклучуваат и 

детални тестови. 

 

Согледувања поврзани со измама во ревизијата на финансиските извештаи 

 

104. Ревизорот треба да ги идентификува и процени ризиците од материјално погрешно 

прикажување во финансиските извештаи кое настанало како резултат на измама, 

треба да прибави доволни и соодветни ревизорски докази во однос на проценетите 
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ризици од материјално погрешно прикажување поради измама и треба да одговори 

соодветно на измамата или на сомневањето за измама кои се идентификувани во 

текот на ревизијата. 

105. Примарната одговорност за спречување и откривање на измама се заснова на 

менаџментот на субјектот и на оние кои имаат раководна функција. Важно е менаџментот, 

под надзор на оние кои имаат раководна функција, силно да го нагласи спречувањето на 

измама (ограничување на можностите да се случи измама) и одвраќање на измама 

(одвраќање на лица кои извршиле измама поради веројатноста за откривање на истата). 

Ревизорот е одговорен за добивање на разумно уверување дека финансиските извештаи 

како целина се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа 

се случило поради измама или грешка. 

106. Погрешните прикажувања во финансиските извештаи можат да настанат или поради 

измама или поради грешка. Факторот според кој тие се разликуваат е дали активноста која 

довела до погрешно прикажување е намерна или ненамерна. Иако измама е широк правен 

концепт, ревизорите се справуваат само со измами кои предизвикуваат материјално 

погрешно прикажување во финансиските извештаи. Два типа на намерни погрешни 

прикажувања се значајни за ревизорот – погрешни прикажувања кои се резултат на лажно 

финансиско известување и оние кои се резултат на злоупотребата на средства. 

107. Од ревизорот се очекува да одржува став на професионална скепса во текот на ревизијата, 

препознавајќи ја можноста за настанување на материјално погрешно прикажување поради 

измама и на ниво на финансиските извештаи, и на ниво на тврдења за класи на трансакции, 

салда на сметки и обелоденувања, без оглед на поранешното искуство на ревизорот со 

чесноста и интегритетот на менаџментот и на оние кои имаат раководна функција. При 

извршувањето на постапки за проценка на ризик и слични активности за добивање на 

разбирање за субјектот на ревизија и неговото опкружување, ревизорот треба да настојува 

да добие информации кои можат да се искористат за да се идентификуваат ризиците од 

материјално погрешно прикажување кое настанало како резултат на измама. 

108. Областите во кои ревизорите треба да бидат внимателни поради постоење на ризици од 

измама кои доведуваат до материјално погрешно прикажување се: набавки, грантови, 

приватизации, намерни погрешни прикажувања на резултатите или информациите и 

злоупотреба на власт или моќ. При развојот на стандарди засновани на овие основни 

принципи, насоките за области со ризик од измама кои се наведени во ISSAI 1240 можат 

да бидат од помош. 

109. Барањата за пријавување на измама во јавниот сектор можат да бидат предмет на посебни 

одредби во мандатот на ревизија или слични закони или прописи, и од ревизорот може да 

се бара да ги соопшти ваквите прашања на страните кои се надвор од субјектот на ревизија, 

како што се на пример регулаторните органи и органите за извршување. Во некои средини 

може да има посебна обврска која ќе се однесува на показателите за измама на истражните 

органи, па дури да постои и соработка со таквите органи за утврдување дали се случила 

измама или злоупотреба. Во други средини, ревизорите можат да бидат обврзани да ги 

пријават околностите кои укажуваат на можноста за измама или злоупотреба кај 

надлежното правно тело или кај соодветниот дел од власта или законодавната власт, како 

што се обвинителите, полицијата или (доколку тоа е релевантно за законодавството) 

засегнатите трети страни. Ревизорите, исто така, треба да имаат во предвид дека 

користењето на јавни пари има тенденција да го крева профилот на измама. Како резултат 

на тоа, ревизорите треба да одговорат на јавните очекувања во однос на откривањето на 

измама. 
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 Во ISSAI 1240 е наведена можноста за проширување на обврските за известување во 

јавниот сектор со цел да се одговори на прашањата во врска со јавната одговорност. 

 

Аспекти на „успешен бизнис“ (Going-Concern) 

 

110. Ревизорот треба да разгледа дали постојат настани или услови кои можат да 

предизвикаат значајно сомневање во однос на способноста на субјектот на ревизија 

да продолжи да биде „успешен бизнис“. 

111. Финансиските извештаи обично се подготвуваат под претпоставка дека субјектот на 

ревизија „успешен бизнис“ и ќе продолжи да ги исполнува своите законски обврски во 

блиската иднина. При проценката на тоа дали претпоставката за „успешен бизнис“ е 

соодветна, оние кои се одговорни за подготовка на финансиските извештаи ги земаат во 

предвид сите достапни информации за блиската иднина. Финансиските извештаи со општа 

намена се подготвуваат врз основа на „успешен бизнис“, освен ако законодавната власт 

одлучи да го ликвидира субјектот на ревизија или дека треба да престане со работа. 

112. Концептот „успешен бизнис“ може да биде од мало или никакво значење за „обичните“ 

субјекти во јавниот сектор, како оние кои се финансирани од буџетски средства. Кога 

таквите организации ќе се укинат или спојат со други, нивните обврски и средства најчесто 

ги преземаат други субјекти од јавниот сектор. За некои типови на субјекти, како на пример 

државните бизнис претпријатија и заедничките вложувања (joint ventures) со друг капитал 

(вклучувајќи ги и субјектите од приватниот сектор кои работат во правни форми со кои се 

овозможува ограничена одговорност на сопственикот), ова може и да не биде случај. 

Одговорноста за спроведување на владините програми, исто така, може да биде доверена 

на организации од приватниот сектор, како што се невладини организации и приватни 

компании, но програмите сè уште можат да бидат предмет на ревизија на ВРИ. Постои 

општ тренд на аутсорсинг, со што концептот „успешен бизнис“ и расудувањето на 

ревизорот во овој поглед се сè порелевантни за ревизијата во јавниот сектор. 

113. Во некои рамки за финансиско известување е содржано експлицитно барање менаџментот 

да направи одредена проценка на способноста на субјектот на ревизија да продолжи да 

биде „успешен бизнис“, како и за стандардите кои се однесуваат на прашања кои треба да 

се разгледаат и обелоденувања кои треба да се направат во овој поглед. Бидејќи 

претпоставката „успешен бизнис“ е основен принцип во подготовката на финансиските 

извештаи, менаџментот мора да ја процени способноста на субјектот на ревизија да 

продолжи да биде „успешен бизнис“, дури и ако со рамката за финансиско известување тоа 

не се бара експлицитно од нив. 

114. Ревизорот треба да обезбеди доволни и соодветни ревизорски докази за соодветноста на 

примената на претпоставката за „успешен бизнис“ од страна на менаџментот при 

подготовката и презентирањето на финансиските извештаи и треба да одлучи дали постои 

каква било материјална несигурност во врска со способноста на субјектот и понатаму да 

продолжи да се смета за „успешен бизнис“. Ако финансиските извештаи се подготвени врз 

основа на претпоставката за „успешен бизнис“, но, според расудувањето на ревизорот 

примената на таа постапка е несоодветна, ревизорот треба да изрази негативно мислење. 

Ако ревизорот заклучи дека примената на претпоставката за „успешен бизнис“ е соодветна 

за околностите и дека постои соодветно обелоденување во финансиските извештаи, но 

постои материјална несигурност, ревизорот треба да изрази неквалификувано мислење и 

да вклучи параграф Нагласување на прашања на неизвесност. Ако такво обелоденување 
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не постои во финансиските извештаи, ревизорот треба да изрази квалификувано или 

негативно мислење, како што е соодветно, во согласност со ISSAI 170513. 

115. Степенот на разгледување ќе зависи од фактите во секој случај и проценките на 

претпоставките за „успешен бизнис“ не се засноваат на тестот на солвентност кој 

вообичаено се применува за бизнис претпријатијата. Во одредени околности, иако 

вообичаените тестови за „успешен бизнис“ и солвентност можат да изгледаат како 

неповолни, другите фактори укажуваат на тоа дека субјектот на ревизија е, сепак, „успешен 

бизнис“. На пример: 

 При проценката на прашањето дали одредена власт се смета за „успешен бизнис“, 

моќта да се наметнат стапки или даноци може да предизвика некои субјекти на ревизија 

да се сметаат за „успешни бизниси“, иако тие можеби работат на подолг временски 

период со негативни нето средства/капитал; и 

 Проценката на изјавата за финансиската состојба на индивидуален субјект на ревизија 

на датумот на известување може да укажува на тоа дека примената на претпоставката 

за „успешен бизнис“ при подготовката на неговите финансиски извештаи е несоодветна. 

Сепак, може да има договори за повеќегодишно финансирање или други договори со 

кои ќе се овозможи континуирано работење на субјектот на ревизија. 

116. Општо земено, утврдувањето на тоа дали претпоставката за „успешен бизнис“ е соодветна, 

е порелевантно за индивидуалните субјекти на ревизија отколку за власта како целина. Во 

случајот на индивидуалните субјекти на ревизија, пред да се донесе заклучок дека 

примената на претпоставката за „успешен бизнис“ е соодветна, оние кои се одговорни за 

подготовка на финансиските извештаи ќе треба да разгледаат голем број на фактори кои 

се однесуваат на тековното и очекуваното работење, потенцијалот или најавеното 

реструктурирање на организационите единици, проценки на приходите или веројатноста и 

понатаму да се добива финансирање од владата и потенцијалните извори на 

финансирање за замена. 

117. При извршување на постапки за проценка на ризик, ревизорот треба да утврди дали 

постојат какви било настани или услови кои можат да предизвикаат значаен сомнеж во 

способноста на субјектот на ревизија и понатаму да биде „успешен бизнис“. При 

формирањето на став за способноста на субјектот на ревизија да продолжи со работа, 

ревизорот треба да испита два различни фактори, кои понекогаш се преклопуваат: 

 поголем ризик кој се однесува на промени во насоката на политиката (на пример, каде 

што има промена во власта); и 

 помалку вообичаен оперативен или бизнис ризик (на пример, каде што одреден субјект 

на ревизија не располага со доволен капитал за да продолжи со работа на постојното 

ниво). 

 

Согледувања поврзани со законите и прописите во ревизијата на финансиските извештаи 

 

118. Ревизорот треба да го идентификува ризикот од материјално погрешно прикажување 

кое е резултат од директна и материјална неусогласеност со законите и прописите. 

Идентификувањето на таквиот ризик треба да се заснова на општото разбирање на 

правната и регулативната рамка која се применува во одредено опкружување во кое 

работи субјектот на ревизија, вклучувајќи го и тоа како субјектот на ревизија го 

                                                
13 ISSAI 1705 – Квалификации на мислењето во Извештајот на независниот ревизор. 
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почитува тоа. 

Ревизорот треба да прибави доволни и соодветни ревизорски докази за 

усогласеност со законите и прописите за кои е општо признато дека имаат директно 

и материјално влијание врз утврдувањето на материјалните износи и 

обелоденувањето во финансиските извештаи. 

119. Од ревизорот се очекува да добие разумно уверување за тоа дали финансиските 

извештаи, земени како целина, се ослободени од материјално погрешно прикажување, без 

оглед на тоа дали е резултат од измама или грешка. Сепак, ревизорот не е одговорен за 

спречување на неусогласеноста и од него не може да се очекува да ги открие сите 

прекршувања на законите и прописите. 

120. При вршење на ревизија на финансиските извештаи во согласност со стандардите кои се 

засновани или се во согласност со ISSAI 200, ревизорот треба да има разбирање на 

правната и регулаторната рамка која се применува за субјектот. 

121. Влијанието на законите и прописите врз финансиските извештаи значително варира. 

Законите и прописите кои се однесуваат на субјектот на ревизија претставуваат важечка 

правна и регулаторна рамка. Одредбите на некои закони или прописи имаат директно 

влијание врз финансиските извештаи на таков начин што со нив се утврдува природата на 

износите во извештајот и обелоденувањата. Додека другите закони и прописи треба да 

бидат почитувани од страна на менаџментот или ги утврдуваат условите во кои субјектот 

може да ја извршува својата работа, тие немаат директно влијание врз финансиските 

извештаи на субјектот. 

122. Непочитувањето на законите и прописите може да резултира со казни, судски постапки и 

други последици за субјектот на ревизија кои можат да имаат материјално влијание врз 

финансиските извештаи. 

123. Во јавниот сектор дистрибуцијата на агенција за грантови и субвенции може да биде 

предмет на посебни закони и прописи кои ќе имаат директно влијание врз финансиските 

извештаи. Многу често рамката за финансиско известување може да вклучува и 

информации како што се извештај за буџетот, извештај за средства или извештај за 

работење. Кога финансискиот извештај вклучува такви информации, ревизорот треба да 

земе во предвид посебни закони и прописи кои можат да влијаат директно или индиректно. 

124. Случаите кои вклучуваат непочитување на законите и прописите кои ревизорот ги 

забележува во текот на ревизијата треба да се соопштат на оние кои се одговорни за 

управувањето, освен кога станува збор за случаи во кои работите се очигледно неважни. 

Сепак, мандатот на ревизија, или надлежностите на субјектите во јавниот сектор кои 

произлегуваат од законодавството, пропис, директиви на министерства, владини барања 

за политика или резолуции на законодавната власт, можат да резултираат со 

дополнителни цели, како што е на пример надлежноста да ги пријавува сите случаи на 

непочитување на властите, дури и кога тоа очигледно не е важно. 

125. Овој поширок опсег на известување може, на пример, да ја вклучува и обврската да се 

изрази посебно мислење за почитувањето на законите и прописите од страна на субјектот 

на ревизија, или да се пријават случаи на непочитување. Овие дополнителни цели се 

опфатени во ISSAI 400 – Основни принципи на ревизијата на усогласеност и поврзани 

упатства14. Сепак, дури и кога не постојат такви дополнителни цели, може да постои 

општо јавно очекување во поглед на известувањето од страна на ревизорите за 

                                                
14 ISSAI 4000 – Упатства за ревизија на усогласеност – Општ вовед и ISSAI 4200 – Упатства за ревизија на усогласеност кои се 
поврзани со ревизијата на финансиските извештаи. 
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непочитување на властите. Затоа, ревизорите треба ги имаат ваквите очекувања во 

предвид и да внимаваат на случаите на непочитување. 

 

Ревизорски докази 

 

126. Ревизорот треба да врши ревизорски постапки на таков начин што ќе прибави 

доволни и соодветни ревизорски докази и на тој начин ќе донесе заклучоци врз кои 

ќе се заснова неговото мислење. 

127. Ревизорските постапки треба да бидат соодветни на околностите со цел да се прибават 

доволни и соодветни ревизорски докази. Ревизорските докази содржат информации кои се 

содржани во сметководствената евиденција која ја претставува основата на финансиските 

извештаи и на други извори. Ревизорот треба да ги разгледа и релевантноста и 

веродостојноста на информациите кои ќе се употребат како докази. Ревизијата на 

финансиските извештаи не вклучува проверка на автентичноста на документацијата, ниту 

пак ревизорот е обучен или се очекува од него да биде експерт за таква проверка. Сепак, 

ревизорот треба да ја разгледа веродостојноста на информациите кои ќе се употребат како 

докази, вклучувајќи фотокопии, факсимили, снимени информации, дигитализирани или 

други електронски документи, и да води сметка, каде што тоа е потребно, за контролите на 

нивната подготовка и одржување. 

128. Ревизорските докази треба да бидат доволни и соодветни. Доволната количина е мерка за 

квантитетот на доказите, додека соодветноста се однесува на квалитетот на доказите – 

нивната релевантност и веродостојност. Потребната количина на докази зависи од ризикот 

од материјално погрешно прикажување на информациите за предметот на ревизија (колку 

е поголем ризикот, толку повеќе докази ќе бидат потребни) и од квалитетот на тие докази 

(колку поголем е квалитетот, толку помалку докази ќе бидат потребни). Соодветно на тоа, 

доволната количина и соодветноста на доказите се меѓусебно поврзани. Сепак, само со 

прибавување на повеќе докази не може да се надомести за нивниот лош квалитет. 

129. Веродостојноста на доказите е под влијание на нивните извор и природа и зависи од 

конкретните околности во кои доказот бил прибавен. Може да се изврши генерализација 

на веродостојноста на различни типови на докази – но со значајни исклучоци. Дури и 

доказите кои се прибавени од извори надвор од субјектот, како што се на пример 

надворешни потврди, можат да постојат околности кои ќе влијаат на веродостојноста на 

информациите. Иако се признава дека може да има исклучоци, следниве генерализации 

на веродостојноста на доказите можат да бидат корисни: 

 доказите се поверодостојни кога се прибавени од независни извори надвор од субјектот 

на ревизија. 

 доказите кои се прибавени внатрешно се поверодостојни кога контролите кои се 

однесуваат на нив се ефикасни. 

 доказите кои се директно прибавени од страна на ревизорот (на пример, преку 

набљудување на спроведувањето на контролата) се поверодостојни од доказите кои се 

прибавени индиректно или кои се базираат на заклучоци (на пример, преку истрага на 

спроведувањето на контролата). 

 доказите се поверодостојни кога се во документирана форма, без разлика дали на 

хартија, електронски или на други медиуми (на пример, симултаниот писмен запис за 

средбата е поверодостоен од подоцнежниот устен извештај за она што било 
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дискутирано). 

 доказите кои се обезбедени со помош на оригинални документи се поверодостојни од 

доказите кои се обезбедени со помош на копии или факсимили. 

130. Вообичаено постои поголема гаранција доколку доказите се доследни и прибавени од 

различни извори или од различна природа, отколку кога елементите на доказите се 

разгледуваат поединечно. Покрај тоа, со прибавувањето на докази од различни извори или 

од различна природа, постои можност да се идентификуваат одделни елементи на 

доказите кои не се веродостојни. 

131. Ревизорските докази можат да се прибават и со тестирање на сметководствената 

евиденција. Треба да се земат во предвид информациите кои ги поддржуваат и 

поткрепуваат тврдењата на менаџментот, како и какви било информации кои се 

спротивставуваат на овие тврдења. Во случајот на финансиските извештаи во јавниот 

сектор, менаџментот често може да тврди дека трансакциите и настаните биле извршени 

во согласност со законите или соодветниот орган, и таквите тврдења можат да бидат во 

рамките на опсегот на финансиската ревизија. Исто така, може да биде потребно 

ревизорите во јавниот сектор да ги разгледаат барањата и упатствата наведени во 

Основни принципи на ревизијата на усогласеност и поврзани насоки15 при развивање или 

усвојување на стандарди во вакви случаи. 

132. При усвојување или развивање на ревизорски стандарди, ВРИ треба да ја разгледа и 

потребата од услови за добивање на доволни и соодветни ревизорски докази поврзани со: 

 употреба на надворешни потврди како ревизорски докази; 

 ревизорски докази од аналитички постапки и различни ревизорски техники за земање 

примероци; 

 ревизорски докази од примената на објективно мерење на вредноста, доколку е 

релевантно; 

 ревизорски докази кога субјектот на ревизија има поврзани страни; 

 ревизорски докази од користење на услужни организации од страна на субјектот на 

ревизија; 

 ревизорски докази од примената на работата на внатрешните ревизорски функции или, 

кога тоа е дозволено со закон или пропис и се смета за релевантно, на директната 

помош на внатрешните ревизори; 

 ревизорски докази од надворешни експерти; 

 употребата на писмени изјави за поддршка на ревизорските докази. 

Понатамошните упатства за таквите постапки и барања се вклучени во ISSAI на ниво 4, 

кои можат да им бидат од помош на ВРИ при развивање на дополнителни барања во овие 

области. 

133. Ревизорите во одредени средини, како што е судот на ревизори, може да подлежат на 

закони и прописи според кои се бара од нив да разберат и да следат прецизни постапки 

поврзани со правилата за докази. Ревизорите од јавниот сектор треба да се запознаат со 

сите такви политики и постапки со кои се опишуваат дополнителните барања во врска со 

ревизорските докази и се наменети да обезбедат усогласеност со важечките правила. 

                                                
15  ISSAI 400, 4000 и 4200. 
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Разгледување на последователни настани 

 

134. Ревизорот треба да прибави доволни и соодветни ревизорски докази дека се 

идентификувани сите настани кои се случуваат помеѓу датумот на финансиската 

изјава и датумот на извештајот на ревизорот за кои е потребно прилагодување кон, 

или обелоденување во, финансиските извештаи. Ревизорот треба, исто така, 

соодветно да одговори на фактите кои се откриени по датумот на извештајот на 

ревизорот и кои, доколку биле познати на тој датум, можеле да предизвикаат 

ревизорот да го измени извештајот. 

135. Постапките треба да бидат обликувани, колку што е можно, на таков начин што ќе го 

опфаќаат периодот од датумот на финансиските извештаи до датумот на извештајот на 

ревизорот. Сепак, од ревизорот не се очекува да врши дополнителни ревизорски постапки 

за прашања за кои со претходни ревизорски постапки биле донесени задоволителни 

заклучоци. Финансиските извештаи можат да бидат под влијание на одредени типови на 

последователни настани (оние кои настанале по датумот на финансиските извештаи). 

Многу од рамките на финансиско известување конкретно се однесуваат на таквите настани. 

Вообичаено се идентификуваат два типа на настани: 

а) настани со кои се прибавуваат докази за условите кои постоеле на датумот на 

финансиските извештаи; и 

б) настани со кои се прибавуваат докази за условите кои се појавиле по датумот на 

финансиските извештаи. 

136. Постапките за добивање на доволни и соодветни ревизорски докази можат да вклучуваат: 

 чекори за разбирање на сите постапки утврдени од страна на менаџментот за да се 

осигура дека последователните настани се идентификувани; 

 истрага на менаџментот; 

 разгледување на записниците; 

 разгледување на најновите привремени финансиски извештаи, доколку постојат такви. 

 

Кога се прави истрага на менаџментот, ревизорите треба да ги разгледаат 

последователните настани кои се релевантни за способноста на владиниот субјект да ги 

оствари своите програмски цели и со тоа може да влијае на презентацијата на 

информациите за работењето во финансиските извештаи. 

137. Ревизорот не е обврзан да врши какви било ревизорски постапки на финансиските 

извештаи по датумот на ревизорскиот извештај. Сепак, доколку по датумот на ревизорскиот 

извештај, но пред да се издадат финансиските извештаи, се открие факт кој, доколку бил 

познат на датумот на ревизорскиот извештај, можел да предизвика измена на извештајот, 

треба да се преземат соодветни мерки. Таквите мерки можат да вклучуваат: 

 дискутирање за ова прашање со менаџментот и, каде што е соодветно, со оние кои се 

одговорни за управувањето, 

 утврдување дали е потребно да се направат измени во финансиските извештаи и, ако е 

така,  



ISSAI 200 – Основни принципи на финансиската ревизија 

35 

 

 

 истражување на тоа како менаџментот планира да го реши ова прашање во 

финансиските извештаи. 

138. Доколку менаџментот не ги преземе неопходните мерки за да се осигури дека секој кој ги 

примил финансиските извештаи, каде што веќе се издадени, е информиран за ситуацијата 

и не направил никакви измени во околности кога ревизорот смета дека тие треба да се 

изменат, ревизорот треба да го извести менаџментот и оние кои имаат раководна функција 

дека ревизорот ќе се обиде да спречи идни потпирања на ревизорскиот извештај. Ова може 

да вклучува барање правен совет и известување на соодветното законско тело. 

Дополнителните упатства се наведени во ISSAI 156016. 

 

Оценување на погрешни прикажувања 

 

139. Ревизорот треба да води целосна евиденција на погрешни прикажувања кои се 

идентификувани во текот на ревизијата и да го известува менаџментот и оние кои 

имаат раководна функција, соодветно и навремено, за сите погрешни прикажувања 

кои се забележани во текот на ревизијата. 

140. Непоправените погрешни прикажувања треба да бидат оценувани за материјалност, 

поединечно или заедно, за да се одреди какво влијание би можеле да имаат врз мислењето 

кое треба да се наведе во ревизорскиот извештај. 

141. Ревизорот треба да го повика менаџментот да ги коригира погрешните прикажувања, а 

доколку менаџментот одбие да поправи некои од нив или сите доставени погрешни 

прикажувања ревизорот треба да ја открие причината за тоа. При оценувањето на тоа дали 

финансиските извештаи како целина се погрешни, ревизорот треба да ги разгледа 

причините кои се наведени за неизвршената корекција. Оние кои имаат раководна 

функција треба да бидат известени за непоправените погрешни прикажувања и влијанието 

кое би можеле да го имаат, поединечно или заедно, врз мислењето наведено во 

ревизорскиот извештај. Со известувањето на ревизорот треба индивидуално да се 

идентификуваат непоправените погрешни прикажувања во класи на трансакции, салда на 

сметки или обелоденувања. 

142. Погрешните прикажувања кои се очигледно тривијални вообичаено не треба да се 

соопштуваат, освен во случај кога од ревизорот со мандат се бара да ги пријавува сите 

погрешни прикажувања. Ревизорот треба да одреди дали непоправените погрешни 

прикажувања се материјални, поединечно или заедно. За таа цел, ревизорот треба да го 

разгледа следново; 

 големината и природата на погрешните прикажувања во однос и на одредените класи 

на трансакции, салда на сметки или обелоденувања, и на финансиските извештаи како 

целина, како и на посебните околности на нивното настанување; и 

 влијанието на некорегираните прикажувања од претходните периоди врз релевантните 

класи на трансакции, салда на сметки или обелоденувања врз финансиските извештаи 

во целина. 

Понатамошни упатства за оценување на погрешните прикажувања се наведени во ISSAI 

145017. 

                                                
16 ISSAI 1560 – Последователни настани. 

17 ISSAI 1450 – Оценување на погрешни прикажувања кои се утврдени во текот на ревизијата. 
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Формирање на мислење и известување за финансиските извештаи 

 

143. Ревизорот треба да формира мислење врз основа на оценката на заклучоците кои се 

донесени од прибавените ревизорски докази, за тоа дали финансиските извештаи 

како целина се подготвени во согласност со применливата рамка за финансиско 

известување. Мислењето треба да биде изразено јасно во писмен извештај во кој е 

опишана и основата за мислењето. 

144. Целите на финансиската ревизија во јавниот сектор се често пошироки од самото 

изразување на мислење за тоа дали финансиските извештаи се подготвени, во сите 

материјални аспекти, во согласност со применливата рамка за финансиско известување. 

Мандатот на ревизија, или законодавството, регулативите, директивите на 

министерствата, барањата за владина политика или резолуциите од страна на 

законодавната власт, можат да вклучуваат дополнителни цели од еднаква важност за 

мислењето за финансиските извештаи. Овие дополнителни цели можат да вклучуваат 

ревизија и обврски за известување кои се однесуваат, на пример, на какви било наоди на 

неусогласеност со органите. Сепак, дури и кога не се поставени дополнителни цели, може 

да постои општо јавно очекување во однос на известувањето за неусогласеност со 

органите или за ефективноста на внатрешните контроли. 

145. Ревизорите кои имаат одговорности во врска со известувањето за усогласеноста и 

неусогласеноста со органите, можат да ги земат во предвид Основните принципи на 

ревизијата на усогласеност и поврзани упатства1818. 

146. Ревизорот, за да може да формира мислење, мора прво да заклучи дали е добиено 

разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина се ослободени од 

материјално погрешно прикажување, без оглед на тоа дали резултирале од измама или 

грешка. Во заклучокот треба да се земе во предвид следново: 

а)  Дали се обезбедени доволни и соодветни докази; 

б)  Дали некорегираните погрешни прикажувања се материјални, поединечно или заедно; 

и 

в) Оценката на следниве точки, кои се земени во предвид при утврдување на формата на 

мислењето на ревизорот: 

 Дали финансиските извештаи се подготвени во сите материјални аспекти, во согласност 

со барањата на применливата рамка за финансиско известување, вклучувајќи и 

разгледување на квалитативните аспекти на сметководствените практики на субјектот, 

како што е на пример можна пристрасност во пресудите на менаџментот. 

 Дали во финансиските извештаи соодветно се наведени значајните сметководствени 

политики кои се избрани и применети, 

 Дали сметководствените политики кои се избрани и применети се во согласност со 

применливата рамка за финансиско известување и се соодветни, 

 Дали сметководствените проценки направени од страна на менаџментот се разумни, 

 Дали информациите кои се наведени во финансиските извештаи се релевантни, 

                                                
18 ISSAI 400, 4000 и 4200. 
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веродостојни, споредливи и разбирливи, 

 Дали во финансиските извештаи се дадени соодветни образложенија со кои ќе им се 

овозможи на предвидените корисници да го разберат влијанието на материјалните 

трансакции и настани врз информациите кои се пренесени во финансиските извештаи, 

 Дали терминологијата која се користи во финансиските извештаи, вклучувајќи го и 

насловот на секоја финансиска изјава, е соодветна, 

 Дали финансиските извештаи соодветно се однесуваат на или ја опишуваат рамката за 

финансиско известување. 

г) Кога финансиските извештаи се подготвени во согласност со рамка за објективно 

прикажување, во заклучокот треба да се разгледа и дали во финансиските извештаите 

постигнато објективно прикажување: 

 Во однос на севкупната презентација, структура и содржина; 

 Дали финансиските извештаи, вклучувајќи ги и соодветните забелешки, објективно ги 

прикажуваат основните трансакции и настани. 

 

Формирање на мислење 

147. Ревизорот треба да изрази неквалификувано мислење доколку се заклучи дека 

финансиските извештаи се подготвени, во сите материјални аспекти, во согласност со 

применливата финансиска рамка. 

Ако ревизорот заклучи, врз основа на прибавените ревизорски докази, дека финансиските 

извештаи како целина не се ослободени од материјално погрешно прикажување, или не е 

во состојба да прибави доволни и соодветни ревизорски докази за да донесе заклучок дека 

финансиските извештаи како целина се ослободени од материјално погрешно 

прикажување, ревизорот треба да го квалификува мислењето во ревизорскиот извештај во 

согласност со делот за „Определување на видот на квалификација на мислењето на 

ревизорот”. 

148. Доколку со финансиските извештаи, кои се подготвени во согласност со барањата на 

рамката за објективно презентирање, не се постигне објективно презентирање, ревизорот 

треба да разговара за ова прашање со менаџментот и, во зависност од барањата на 

применливата рамка за финансиско известување и начинот на кој е решено прашањето, 

да одреди дали е потребно да се квалификува мислењето на ревизорот. 

 

Неопходни елементи на ревизорскиот извештај 

149. Ревизорскиот извештај треба да биде во писмена форма и да ги содржи следниве 

елементи: 

 Наслов, со кој јасно се покажува дека станува збор за извештај на независен ревизор. 

 Примач, како што се бара според околностите на ангажманот. 

 Воведен параграф во кој (1) се наведува чии финансиски извештаи се предмет на 

ревизија, (2) се наведува дека финансиските извештаи се ревидирани, (3) се наведува 

насловот на секоја изјава од која се составени финансиските извештаи, (4) е направен 

преглед на значајни сметководствени политики и други дополнителни информации, и (5) 

е наведен датумот или периодот кој е опфатен со секој финансиска изјава од која се 
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составени финансиските извештаи. 

 Дел со наслов „Одговорност на менаџментот во однос на финансиските извештаи“, во 

кој се наведува дека менаџментот е одговорен за финансиските извештаи кои се во 

согласност со применливата рамка за финансиско известување и за внатрешните 

контроли за да се овозможи подготовка на финансиските извештаи кои се ослободени 

од материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа резултирало од измама 

или грешка. 

 Дел со наслов „Одговорност на ревизорот“ во кој се наведува дека ревизорот има 

одговорност да изрази мислење врз основа на извршената ревизија на финансиските 

извештаи и да ја опише ревизијата како постапки за прибавување на ревизорски докази 

за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи, а избраните постапки да 

зависат од расудувањето на ревизорот за, меѓу другото, ризиците од материјално 

погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали тоа резултирало 

од измама или грешка. При проценувањето на ризикот ревизорот треба да ги разгледа 

внатрешните контроли кои се релевантни за подготовката на финансиските извештаи 

од страна на субјектот и да креира ревизорски постапки кои се соодветни за 

околностите. Овој дел треба, исто така, да се однесува и на оценувањето на 

соодветноста на сметководствените политики кои се применуваат и на оправданоста на 

сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и на севкупната 

презентација на финансиските извештаи. Треба да се наведе дали ревизорот верува 

дека прибавените ревизорски докази се доволни и соодветни за да се обезбеди основа 

за ревизорското мислење. 

 Дел со наслов „Мислење“ во кој треба да се примени една од следниве еквивалентни 

фрази при изразување на неквалификувано (позитивно) мислење за финансиските 

извештаи подготвени во согласност со рамка за објективно презентирање: 

o Во финансиските извештаи објективно се презентирани, во сите 

материјални аспекти,... во согласност со [применливата рамка за 

известување]; или 

o Во финансиските извештаи е дадена вистинска и објективна слика на... во 

согласност со [применливата рамка за финансиско известување]. 

При изразување на неквалификувано мислење за финансиските извештаи во 

согласност со рамката за усогласување, мислењето на ревизорот треба да биде дека 

финансиските извештаи се подготвени, во сите материјални аспекти, во согласност со 

[применливата рамка за финансиско известување]. 

Доколку упатувањето на применливата рамка за финансиско известување не се 

однесува на IPSAS или на IFRS, со ревизорското мислење треба да се наведе од каде 

потекнува надлежноста на рамката. 

 Доколку е потребно, или доколку е утврдено од страна на ревизорот, дел со наслов 

„Извештај за други правни и регулаторни барања“ или на друг начин, како што е 

соодветно на содржината на овој дел, во кој се наведуваат други обврски за 

известување во ревизорскиот извештај за финансиските извештаи, како дополнение на 

барањето за известување за финансиските извештаи. 

 Потпис на ревизорот. 

 Датум на кој ревизорот прибавил доволни и соодветни ревизорски докази кои ќе бидат 

основа за изразување на ревизорското мислење за финансиските извештаи, вклучувајќи 
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и докази дека: 

o сите изјави кои се составен дел на финансиските извештаи, вклучувајќи 

ги и соодветните забелешки, се подготвени; и 

o оние кои се со призната надлежност тврдат дека тие ја преземаат 

одговорноста за финансиските извештаи. 

 Локацијата на надлежноста на ревизорот. 

150. Покрај мислењето, ревизорот може да биде обврзан со закон или регулатива да ги 

пријавува забелешките и наодите кои не влијаеле на мислењето и сите препораки 

направени како резултат на истите. Овие елементи треба да бидат јасно одвоени од 

мислењето. 

 

Квалификации на мислењето наведено во ревизорскиот извештај 

151. Ревизорот треба да го квалификува мислењето наведено во ревизорскиот извештај 

доколку се констатира, врз основа на прибавените докази, дека финансиските извештаи 

како целина не се ослободени од материјално погрешно прикажување или доколку 

ревизорот не бил во можност да прибави доволни и соодветни ревизорски докази за да се 

донесе заклучок дека финансиските извештаи како целина се ослободени од материјално 

погрешно прикажување. Ревизорите можат да наведат три видови на квалификувано 

мислење: мислење со резерва, негативно мислење и воздржување од давање мислење. 

 

Одредување на видот на квалификација на ревизорското мислење 

152. Донесување одлука за тоа кој вид на квалификувано мислење е соодветен зависи од: 

 Природата на прашањето кое доведува до квалификација – односно, дали 

финансиските извештаи се материјално неточни или, во случај кога е невозможно да се 

прибават доволни и соодветни ревизорски докази, може да биде материјално неточно; 

и 

 Расудувањето на ревизорот во однос на сеприсутноста на влијанијата или на можните 

влијанија на прашањето врз финансиските извештаи. 

153. Ревизорот треба да изрази мислење со резерва доколку: (1) со прибавување на доволни и 

соодветни ревизорски докази, ревизорот донел заклучок дека погрешните прикажувања, 

поединечно или заедно, се материјални, но не и сеприсутни во финансиските извештаи; 

или (2) ревизорот не бил во можност да добие доволни и соодветни ревизорски докази кои 

ќе му послужат како основа, но констатирал дека влијанијата врз финансиските извештаи 

на кои било неоткриени погрешни прикажувања можат да бидат материјални, но не и 

сеприсутни. 

154. Ревизорот треба да изрази негативно мислење ако со прибавувањето на доволни и 

соодветни ревизорски докази заклучи дека погрешните прикажувања, поединечно или 

заедно, се и материјали и сеприсутни во финансиските извештаи. 

155. Ревизорот треба да се воздржи од давање мислење ако поради неможност да прибави 

доволни и соодветни ревизорски докази врз кои ќе го заснова мислењето, заклучи дека 

влијанијата врз финансиските извештаи на какви било неоткриени погрешни прикажувања 

можат да бидат и материјални и сеприсутни. Ако по прифаќање на ангажманот ревизорот 

стане свесен дека менаџментот вовел ограничување на опфатот на ревизијата за што 
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ревизорот смета дека најверојатно ќе резултира со потреба да се изрази мислење со 

резерва или да се воздржи од изразување мислење за финансиските извештаи, ревизорот 

треба да побара од менаџментот да го отстранат ограничувањето. 

156. Ако се изразува квалификувано ревизорско мислење, ревизорот треба да го измени и 

насловот за да одговара на типот на изразеното мислење. Во ISSAI 170519 се наведени 

дополнителни упатства за специфичната терминологија која се користи при изразување на 

квалификувано мислење и опишување на одговорноста на ревизорот. Вклучени се и 

илустративни примери на извештаи. 

 

Параграф - Нагласување на прашања на неизвесност и параграф - Други прашања во 

ревизорскиот извештај 

157. Ако ревизорот смета дека е потребно да им се привлече вниманието на корисниците кон 

некое презентирано или објавено прашање во финансиските извештаи, кое е од суштинско 

значење за нивното разбирање на финансиските извештаи, но има доволни и соодветни 

докази дека прашањето не е материјално погрешно прикажано во финансиските извештаи, 

ревизорот треба во ревизорскиот извештај да вклучи параграф насловен Нагласување на 

прашања на неизвесност. Параграфот за Нагласување на прашања на неизвесност треба 

да се однесува само на информациите кои се презентирани или објавени во финансискиот 

извештај. 

158. Параграфот за Нагласување на прашања на неизвесност треба: 

 да биде веднаш по наведеното мислење; 

 да биде со наслов „Нагласување на прашања на неизвесност“ или друг соодветен 

наслов; 

 да содржи јасно упатување на прашањето кое се нагласува и да укажува на тоа каде во 

финансиските извештаи можат да се најдат релевантни обелоденувања кои јасно го 

опишуваат ова прашање; 

 да укажува на тоа дека мислењето на ревизорот не е квалификувано во однос на 

прашањето кое се нагласува. 

159. Доколку ревизорот смета дека е неопходно да се информира за одредено прашање, 

настрана од оние кои се презентирани или објавени во финансиските извештаи, кое, 

според расудувањето на ревизорот, е релевантно за разбирање на ревизијата, 

одговорностите на ревизорот или ревизорскиот извештај, а под услов тоа да не е забрането 

со закон или пропис, истото треба да се наведе во параграф со наслов „Други прашања“ 

или со друг соодветен наслов. Овој параграф треба да биде веднаш по наведеното 

мислење и по параграфот „Нагласување на прашања на неизвесност“. 

160. Ако ревизорот очекува да биде вклучен еден од овие параграфи или двата во ревизорскиот 

извештај, ревизорот треба да го соопшти тоа очекување и текстовите на тие параграфи до 

оние кои се одговорни за управувањето. Покрај оние кои се одговорни за управување, од 

ревизорот може да се бара или тој може самиот да одлучи да извести и други страни, како 

на пример законодавната власт. 

161. Со мандатот или очекувањата на ревизијата на јавниот сектор може да се прошират 

околностите во кои е релевантно да се вклучи параграф за „Нагласување на прашања на 

неизвесност“ (што се однесува на прашање кое е соодветно образложено во финансиските 

                                                
19 ISSAI 1705 – Измени во мислењето наведено во извештајот на независниот ревизор. 
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извештаи) или параграф за „Други прашања“ (што се однесува на информации кои не се 

образложени во финансиските извештаи). 

 

Компаративни информации – соодветни бројки и компаративни финансиски извештаи 

162. Компаративните информации се однесуваат на износите и обелоденувањата кои се 

наведени во финансиските извештаи во однос на еден или повеќе претходни периоди. 

Ревизорот треба да одреди дали финансиските извештаи ги содржат компаративните 

информации кои се бараат според применливата рамка за финансиско известување и дали 

таквите информации се правилно класифицирани. За да се постигне ова ревизорот треба 

да оцени дали: 

 компаративните информации се усогласени со износите и другите обелоденувања кои 

биле презентирани во претходниот период или, каде што е соодветно, кои биле 

повторно наведени; и 

 сметководствените политики кои се изразени во компаративните информации се во 

согласност со оние кои се применуваат во тековниот период или, доколку има промени 

во сметководствените политики, дали тие промени се евидентирани и соодветно 

претставени и образложени. 

163. Доколку за време на тековниот период ревизорот открие можно материјално погрешно 

прикажување во компаративните информации, тој треба да изврши такви дополнителни 

ревизорски постапки какви што се потребни во околностите со цел да добие доволни и 

соодветни ревизорски докази за тоа дали постои материјално погрешно прикажување. 

164. Компаративните информации можат да бидат во форма на соодветни бројки кои се 

содржани како составен дел на финансиските извештаи за тековниот период и кои се 

наменети да бидат прочитани само во однос на износите и други обелоденувања кои се 

однесуваат на тековниот период. Кога се претставени соодветните бројки мислењето на 

ревизорот не треба да се однесува на нив, освен во следниве околности: 

 Ако ревизорскиот извештај за претходниот период, како што бил издаден претходно, 

содржи мислење со резерва, воздржување од мислење или негативно мислење, и ако 

прашањето кое довело до промена е нерешено, ревизорот треба да изрази мислење со 

резерва или негативно мислење во ревизорскиот извештај за финансиските извештаи 

за тековниот период, кои се квалификувани во однос на соодветните бројки кои се 

наведени во нив. 

 Ако ревизорот прибави ревизорски докази дека постои материјално погрешно 

прикажување финансиските извештаи за претходниот период, за кои било наведено 

неквалификувано мислење, и ако соодветните бројки не се соодветно повторно 

наведени или не се направени соодветни обелоденувања, ревизорот треба да изрази 

мислење со резерва или негативно мислење во ревизорскиот извештај за финансиските 

извештаи за тековниот период. 

 Ако финансиските извештаи за претходниот период не се ревидирани, во параграфот 

со наслов Други прашања ревизорот треба да наведе дека соодветните бројки не се 

ревидирани. 

Ревизорот треба да ги земе во предвид овие околности со примена на тековната година за 

потребите на споредбата и согледувањата за материјалноста за тековната година. Ако се 

претставени компаративните финансиски извештаи, мислењето на ревизорот треба да се 

однесува на секој период за кој истите се презентирани и на кој се однесува мислењето на 
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ревизорот. 

165. Кога се известува за финансиски извештаи за претходните периоди во врска со ревизијата 

за тековниот период, доколку сегашното мислење на ревизорот за финансиските извештаи 

од претходниот период се разликува од мислењето кое било изразено претходно, 

ревизорот треба да ги образложи суштинските причини за разликата во параграфот со 

наслов Други прашања. 

166. Ако финансиските извештаи од претходниот период се ревидирани од страна на 

претходниот ревизор, во прилог на изразувањето на мислење за финансиските извештаи 

за тековниот период, ревизорот треба да го наведе следново во параграфот со наслов 

Други прашања: 

 Дека финансиските извештаи од претходниот период се ревидирани од страна на 

претходниот ревизор; 

 Видот на мислењето кое е изразено од страна на претходниот ревизор и, доколку 

мислењето е квалификувано, причините за тоа; и 

 Датумот на претходниот извештај (освен ако извештајот на претходниот ревизор за 

финансиските извештаи од претходниот период е повторно издаден со сегашните 

финансиски извештаи). 

167. Доколку ревизорот заклучи дека финансиските извештаи од претходните периоди, кои ги 

објавил претходниот ревизор без дополнителни измени, се засегнати од материјално 

погрешно прикажување, ревизорот треба да го пријави тоа материјално погрешно 

прикажување до соодветното ниво на менаџментот и до оние кои имаат раководна 

функција и да побара да биде информиран и претходниот ревизор. Ако финансиските 

извештаи од претходниот период се квалификувани и претходниот ревизор се согласи да 

се издаде нов ревизорски извештај за квалификувани финансиски извештаи, извештајот 

треба да биде само за тековниот период. 

168. Ако финансиските извештаи од претходниот период не се ревидирани, ревизорот треба во 

параграфот со наслов Други прашања да наведе дека компаративните финансиски 

извештаи не се ревидирани. Правејќи го ова ревизорот не се ослободува од потребата да 

прибави доволни и соодветни ревизорски докази дека почетните состојби не содржат 

погрешни прикажувања кои материјално влијаат врз финансиските извештаи од тековниот 

период. Понатамошни упатства за споредбените информации се содржани во ISSAI 171020. 

 

Одговорности на ревизорот во однос на другите информации во документите кои ги 

содржат ревидираните финансиски извештаи 

169. Ревизорот треба да ги прочита другите информации со цел да идентификува какви било 

материјални недоследности или погрешни материјални прикажувања на фактите во 

ревидираните финансиски извештаи. Ако при читање на другите информации, ревизорот 

идентификува некоја материјална недоследност или материјално погрешно прикажување 

на фактите, ревизорот треба да утврди дали ревидираните финансиски извештаи или 

другите информации треба повторно да се ревидираат. Дејството кое ќе го преземе 

ревизорот треба да вклучува квалификување на мислењето на ревизорот, задржување на 

ревизорскиот извештај, повлекување од ангажманот (во ретки случаи каде што тоа е можно 

во јавниот сектор), известување на оние кои се одговорни за управувањето или вклучување 

                                                
20 ISSAI 1710 – Компаративни информации – Соодветни бројки и компаративни финансиски извештаи 
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на параграф со наслов Други прашања во ревизорскиот извештај. 

170. Доколку ревизорот идентификува материјална недоследност или материјално погрешно 

прикажување на фактите кои менаџментот одбива да ги коригира, тој е обврзан да ги 

извести оние кои се одговорни за управувањето. Исто така, од ревизорите може да се бара 

или тие можат самите да одлучат, покрај оние кои се одговорни за управување, да ги 

известат и другите страни, како што е на пример законодавната власт. Понатамошни 

упатства за одговорноста на ревизорите во однос на другите документи се содржани во 

ISSAI 172021. 

 

Посебни околности – ревизии на финансиски извештаи кои се подготвени во согласност со 

рамка со посебна намена 

171. Ревизорот е обврзан да ја утврди прифатливоста на рамката за финансиско известување 

која е применета при подготовката на финансиските извештаи. При ревизијата на 

финансиски извештаи со посебна намена ревизорот треба да добие разбирање за: 

 целта на подготвувањето на финансиските извештаи; 

 предвидените корисници; и 

 чекорите кои ги презема менаџментот за да утврди дека применливата рамка за 

финансиско известување е прифатлива со оглед на околностите. 

172. При планирање и вршење на ревизија на финансиски извештаи со посебна намена, 

ревизорот треба да утврди дали околностите на ангажманот бараат да се посвети посебно 

внимание на примената на ISSAI-те. 

173. При формирањето на мислење и поднесувањето на извештаи за финансиските извештаи 

со посебна намена, ревизорот треба да ги исполнува истите услови кои важат и за 

финансиските извештаи за општа намена. Ревизорскиот извештај за финансиските 

извештаи со посебна намена треба: 

 да ја опишува целта на подготвувањето на финансиските извештаи; и 

 да упатува на одговорноста на менаџментот да утврди дека применливата рамка за 

финансиско известување е прифатлива во околностите во кои менаџментот располага 

со различни рамки кои може да ги употреби при подготовка на финансиските извештаи. 

174. Ревизорот треба да додаде параграф со наслов Нагласување на прашања на неизвесност, 

во кој ќе ги извести корисниците за фактот дека финансиските извештаи се подготвени во 

согласност со рамка за посебна намена и дека, како резултат на тоа, тие можеби нема да 

бидат соодветни за друга намена. 

175. Понатамошни упатства за специјалните околности во однос на ревизијата на финансиските 

извештаи кои се подготвени во согласност со рамки за посебна намена се содржани во 

ISSAI 180022. 

 

Посебни околности – ревизија на поединечни финансиски извештаи и на одредени елементи, 

                                                
21 ISSAI 1720 – Одговорности на ревизорот во однос на другите информации во документите кои содржат ревидирани финансиски 

извештаи. 

22 ISSAI 1800 – Посебни околности – Ревизија на финансиските извештаи кои се подготвени во согласност со рамките за посебна 

намена. 
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сметки или ставки на финансиските извештаи 

176. Во случајот на ревизијата на поединечните финансиски извештаи или на одредени 

елементи на финансиските извештаи, ревизорот треба прво да утврди дали ревизијата е 

изводлива. Основните принципи се однесуваат на ревизиите на поединечни финансиски 

извештаи или на одредени елементи на финансиските извештаи, без оглед на тоа дали 

ревизорот е вклучен и во ревизијата на целосниот збир на финансиски извештаи на 

субјектот. Ако ревизорот не е вклучен и во ревизијата на комплетните финансиски 

извештаи, тој треба да утврди дали ревизијата на поединечниот финансиски извештај или 

на одреден елемент на финансискиот извештај е во согласност со основните принципи кои 

се утврдени во соодветните ревизорски стандарди. 

177. Ревизорот треба да утврди и дали примената на рамката за финансиско известување ќе 

резултира со презентирање кое овозможува соодветно обелоденување со кое ќе им се 

овозможи на предвидените корисници да ги разберат информациите содржани во 

финансискиот извештај или неговиот елемент, како и влијанието на материјалните 

трансакции и настани врз тие информации. 

178. Ревизорот треба да разгледа дали очекуваната форма на мислење е соодветна во 

околностите на ангажманот и дали треба да се прилагодат барањата за поднесување на 

извештај како што е соодветно. 

179. Доколку ревизорот е ангажиран да поднесе извештај за поединечен финансиски извештај 

или за одреден елемент на финансискиот извештај, во врска со ангажманот за ревизија на 

целиот комплет на финансиски извештаи, ревизорот треба да изрази посебно мислење за 

секој ангажман. 

180. Доколку мислењето наведено во ревизорскиот извештај за комплетните финансиски 

извештаи на одреден субјект е квалификувано, или доколку извештајот вклучува параграф 

со наслов Нагласување на прашања на неизвесност или параграф со наслов Други 

прашања, ревизорот треба да го утврди влијанието кое ова може да го има врз 

ревизорскиот извештај за поединечен финансиски извештај или за одреден елемент на 

финансискиот извештај. Онаму каде што е соодветно, ревизорот треба да го квалификува 

мислењето или да додаде параграф со наслов Нагласување на прашања на неизвесност 

или параграф со наслов Други прашања во ревизорскиот извештај за поединечниот 

финансиски извештај или одреден елемент на финансискиот извештај. 

181. Доколку ревизорот заклучи дека е неопходно да се изрази негативно мислење или да 

отфрли одредено мислење за комплетните финансиски извештаи на одреден субјект, 

ревизорот не може да издаде неквалификувано ревизорско мислење за поединечен 

финансиски извештај или за одреден елемент на финансискиот извештај. Ова е поради тоа 

што неквалификуваното мислење ќе противречи на негативното мислење или на 

воздржувањето од давање мислење за финансиските извештаи како целина. 

Дополнителни барања и упатства за објавување на овие извештаи во врска со мислењето 

за комплетниот збир на финансиски извештаи се содржани во ISSAI 180523. 

 

Согледувања кои се релевантни за ревизија на група финансиски извештаи (вклучувајќи и 

консолидиран комплет владини финансиски извештаи) 

182. Ревизорите кои се ангажирани за ревизија на група финансиски извештаи треба да 

                                                
23 ISSAI 1805 – Посебни околности – Ревизија на поединечни финансиски извештаи и одредени елементи, сметки или ставки на 

финансискиот извештај. 
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прибават доволни и соодветни ревизорски докази поврзани со финансиските 

информации на сите компоненти и на процесот на консолидација за изразување на 

мислење за тоа дали владините финансиски извештаи се подготвени, во сите 

материјални аспекти, во согласност со применливата рамка за финансиско 

известување. 

183. Принципите на ISSAI 200 се однесуваат на ревизијата на финансиски извештаи во јавниот 

сектор, без оглед на тоа дали станува збор за компонентите на владата или за целата 

влада. Во ситуации во кои ревизорот е ангажиран за ревизија на група финансиски 

извештаи, можат да се применуваат таквите владини сметки, посебни барања и околности. 

Ревизорот кој ја врши ревизијата на групата финансиски извештаи се нарекува групен 

ревизор. Групниот ревизор треба да воспостави стратегија за групна ревизија и да развие 

план за групна ревизија. Принципите за разбирање на субјектот треба да вклучуваат 

разбирање на групата, нејзините компоненти и нејзините средини, вклучувајќи и контроли 

на ниво на групата, како и процес на консолидација. Така стекнатото разбирање треба да 

биде доволно за да се потврди или ревидира првичната идентификација на компонентите 

кои веројатно ќе бидат значајни за групата на финансиски извештаи и за да се процени 

ризикот од материјално погрешно прикажување, без оглед на тоа дали е резултат на 

измама или грешка, на групата финансиски извештаи. 

184. Компонентите на групата финансиски извештаи можат да бидат агенции, оддели, бироа, 

корпорации, фондови, составни единици, области, заеднички вложувања и невладини 

организации. Компонентите можат да се сметаат за значајни: 

 поради нивното индивидуално финансиско значење; 

 ако тие, поради нивната посебна природа или околности, најверојатно ќе вклучуваат 

значителни ризици од материјално погрешно прикажување на групата финансиски 

извештаи; 

 Ако содржат прашања кои имаат зголемена чувствителност кај јавноста, како што се на 

пример прашања од националната безбедност, проекти финансирани од страна на 

донатори или известување за даночните приходи. 

185. Во јавниот сектор можат да се јават тешкотии при одлучувањето за тоа кои компоненти 

треба да ги содржи групата финансиски извештаи. Примената на рамката за финансиско 

известување може да резултира со исклучување на одреден тип на агенција, оддел, биро, 

корпорација, фонд, област, заедничко вложување или невладина организација. Во такви 

случаи, доколку групниот ревизор смета дека ваквиот исход ќе резултира со погрешно 

прикажување на групата финансиски извештаи, тој, покрај влијанието на ревизорскиот 

извештај, треба да ја разгледа и потребата за соопштување на прашањето на 

законодавната власт или на други соодветни регулаторни тела. 

186. Во одредени ситуации, рамката за финансиско известување може да содржи одредени 

упатства за вклучување, или исклучување, на одреден тип на агенција, оддел, биро, 

корпорација, фонд, област, заедничко вложување или невладина организација во групата 

финансиски извештаи. Во такви случаи, групниот ревизор може да учествува во дискусии 

помеѓу групниот менаџмент и менаџментот на компонентите за да се утврди дали 

третманот на компонентата во групата финансиски извештаи ќе резултира со објективно 

презентирање. Оваа тешкотија може да има последици поради примената на работата на 

ревизорите на компонентите. Исто така, можно е групниот менаџмент да не се согласи да 

ја вклучи компонентата во групата финансиски извештаи, со што може да се ограничи 

способноста на групниот ревизор да комуницира со и да ја применува работата на 

ревизорот на компонентата. 
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187. Во случајот на присуството на компонента која е значајна поради своето индивидуално 

финансиско значење во рамките на групата, групниот ревизорски тим, или ревизорот на 

компонентата кој дејствува во негово име, треба да изврши ревизија на финансиските 

информации на компонентата со користење на вредност на материјалноста на 

компонентата поставена од страна на групниот ревизор. Кога станува збор за компонента 

која е значајна поради својата посебна природа или околности и бидејќи тоа најверојатно 

ќе значи дека постојат значителни ризици од материјално погрешно прикажување на 

групата финансиски извештаи, групниот ревизорски тим, или ревизорот на компонентата 

кој дејствува во негово име, не мора да изврши ревизија на финансиските информации, но 

може да примени одредени ревизорски постапки кои се однесуваат на идентификуваните 

значајни ризици. Во случај на присуство на компоненти кои не се значајни, групниот 

ревизорски тим треба да изврши аналитички постапки на ниво на група. 

188. При развивање или усвојување на ревизорски стандарди врз основа на, или во согласност 

со Основните принципи на финансиската ревизија, може да биде корисно да се разгледа 

деталното упатство за групни ревизии содржано во ISSAI 160024. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
24 ISSAI 1600 – Посебни околности – Ревизија на група финансиски извештаи (Вклучувајќи ја и работата на ревизорите на 
компоненти). 


