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Визија и Мисија

 Водечко професионално здружение за воспоставување на 
квалитетни национални сметководствени стандарди

 да делува и служи во јавен интерес преку зголемување на 
нивото на сигурност и доверба и зајакнување на 
сметководствената професија преку:

• унапредување на сметководствената професија

• подигање на квалитетот на сметководствените услуги

• промовирање и спроведување на високо – квалитетните 
меѓународни стандарди

• градење на капацитети на професионалните сметководствени 
организации и

• јавно изразување на ставови за прашања   од јавен интерес



Ставови и Интереси

 Промовирање на организационо делување на сметководителите и 
овластените сметководители преку вмрежување со цел да се зголеми 
и задржи постојаното членство 

 Охрабрување при размена на информациите меѓу членовите и 
идентификација на можностите за да се зголеми успешноста на 
членовите

подготвени              7.611     +    1.720   =  9.331

подигнати                7.020    +    1.359   =  8.381

неподигнати               589    +      361    =     950

не поднеле БУР         1.572    +      448    =  2.020



Вршење сметководствени работи

Обврзникот за водење на сметководство може да 
вработи........ или со договор за вршење на 
сметководствени работи да ангажира .....

Друштвото мора да има вработено најмалку еден 
сметководител и еден овластен сметководител......

 ТП.................. 81  со 106 вработен

Друштва ...... 288  со 790 вработени

 неопределено /определено /дополнителна работа 

 полно / неполно ...скратено работно време



КПУ
Развивање на професионална компетентност на 

сегашни /идни професионални сметководители   и 
одржување на професионална компетентност...

Способност за исполнување на улогата спрема МСЕ , 
познавање на начелата, стандардите, концептот, 
фактот и процедурите......

Почетно...и трајно....професионално усовршување

Обединување и примена:
1. техничка компетентност

2. професионални вештина

3. професионални вредности 

4. етика и

5. ставови



___________
КОМИСИИ
1. Дисциплинска
2. Стандарди за ФИ
3. Образование , обука и публикации
4. Спроведување на испит
5. Ревизија на одржани испити
6. Комисија за етика
7. Контрола на квалитет на работењето

Зачленување на Институтот на сметководители и овластени 
сметководители во релевантни меѓународни организации

Благодарам на вниманието


