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1. Правна структура и сопственост 

1.1. Структура 

Друштвото за ревизија ЦЕНСУМ ДООЕЛ Скопје е регистрирано според позитивната 

законска регулатива во Скопје, Република Македонија на 06.09.2004 година. Со Решение за 

издавање на дозвола за работа од Министерството за финансии на РМ, број 07-23047/1 од 

21.10.2004 година, друштвотот е овластено за вршење на работи на ревизија. Во регистарот на 

овластени друштва за ревизија при Институтот на овластени ревизори на Р.Македонија 

друштвото се води по регистарски број ДР 021.  

ЦЕНСУМ ДООЕЛ работи според лиценца за работа за вршење на ревизија издадена од 

Советот за унапредување и надзор на ревизија, Лиценца со регистарски број 08, од 02.07.2013 

година.  

ЦЕНСУМ е регистрирано како друштво со ограничена одговорност од едно лице 

(ДООЕЛ). Основач и сопственик на Друштвото е овластениот ревизор Стојан Јорданов.  

1.2. Тим на вработени 

 

 

Неопределено полно работно 

време 

Определено полно 

работно време 

Определено скратено 

работно време 

 

Стојан Јорданов Магдалена Илиева Стојанка Мираковска 

Небојша Младеновиќ Ангелина Сурмило Илија Митрев 

Војдан Јорданов Бојан Крстиновски 

Миле Ниневски Ива Хот 

Ана Михајловска Симон Стоиљковиќ 

Јаглика Јорданова Амина Идризи 

Љубица Евтимовска 

Лилјана Кравиќ 

Пандева Емилија 

Ивана Величковска 

Стефан Николоски 

Билјана Нунева 

Самир Беџети 



Во Ценсум до 31.12.2014 има 20 вработени. Во моментот на издавањето на Извештајот 

за  транспарентност во Друштво за ревизија ЦЕНСУМ ДООЕЛ Скопје се вработени 21 лице од 

кои на неопределено полно работно време се вработени 13 лица, на определено полно работно 

време се вработени 6 лица, а на определено скратено работно време  има 2 вработени.  

Во друштвото се вработени двајца овластени ревизори на неопределено полно работно 

време: Стојан Јорданов и Миле Ниневски, така што Друштвото е во целосна согласност со 

барањата за издавање дозвола за работа дефинирани во член 17 од Законот за ревизија. 

Дополнително, овластениот ревизор Илија Митрев е вработен со скратено работно време.  

1.3. Опис на сопственичка структура 

Висината на основната главнина при регистрирање на друштвото изнесува 314.200,- 

МКД. 

Основач и сопственик на Друштвото е овластениот ревизор Стојан Јорданов.  

 

1.4. Прироитетна дејност  

Приоритетна дејност односно главна приходна шифра е 69,20 – Сметководствени, 

книговодствени и ревизорски работи, даночно советување; 

Покрај регистрираната носечката дејност ревизија на финансиски извештаи, во 

Централниот Регистар на РМ, друштвото е регистрирано и со лиценци за процена во 7 области.  

 

1.5. Подружници 

Друштвото нема регистрирано подружница. Друштвото не е основач во други субјекти 

во земјата или во странство.  

 

1.6. Годишно осигурување 

Друштвото има склучено осигурување со осигурителна компанија, со број на 

осигурителна полиса 130010017610 од Уника осигурување која важи од 01/03/2014 до 

01/03/2015 година. Осигурувањето на дејноста ги покрива можните штети нанесени на 

клиентите односно причинети штети кои што ќе ги предизвикаат на трети лица при обавување 

на професионална дејност со осигурителен лимит од 150.000 ЕУР. 

  



2. Професионална мрежа и правните и структурните ангажмани во мрежата 

Друштвото за ревизија Ценсум е член на Институтот на овластени ревизори на 

Република Македонија. Овластените ревизори, ангажирани во Друштвото, се членови на 

Институтот. 

Ценсум е кореспондентен член на мрежата на ревизорски друштва РСМ (RSM 

International) според договор за кореспондентна членка од 29 мај 2012 година, мрежа која што е 

седма по големина светска мрежа на независни друштва кои нудат ревизорски, 

сметководствени, даночни и други советодавни услуги како и шести најголем обезбедувач на 

даночни услуги во светот. Мрежата има вкупни годишни приходи од 4,4 милијарди УСД.  

РСМ Интернационал има претставници во 112 земји (заклучно со јануари, 2015). 

Земјите – членки бројат персонал од околу 37,443 ангажирани лица, вклучувајќи 3,279 

партнери во 732 канцеларии. РСМ членките варираат во големина, структура, но се здружени 

под закрилата на РСМ брендот и делат силен заеднички претприемнички дух и уникатен 

пристап на сконцентрираност кон клиентот. Многу од членките на РСМ влегуваат во седумте 

најдобри на нивните домашни пазари. Нашите членки ги претставуваат нивната локална 

традиција и култура, експерти се во домашното законодавство и регулатива и имаат длабоко 

познавање на услугите, секторите и економииите во нивните земји. Пред се, компаниите 

членки одржуваат високи стандарди и техничка експертиза со фокус на обезбедување на 

извонредни услуги за клиентите. Правата и обврските кои произлегуваат за компаниите членки 

се дефинирани во Договорот за кореспондентна членка помеѓу Друштвото за ревизија 

ЦЕНСУМ ДООЕЛ Скопје и РСМ Интернационал. 

  



3. Управувачка структура 

Ценсум бележи постојан раст во работењето. Ценсум обезбедува највисоко ниво на 

услуги, и претставува друштво кое е кадровски, технички и организационо оспособено за да 

може квалитетно, стручно и во рок да ја изврши секоја договорена работа. 

Во Ценсум се вработени 21 лица, а управувачкиот тим е следниот: 

Стојан Јорданов, дипломиран економист, овластен ревизор - дипломирал на 

Економскиот факултет во Скопје при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во 1983 година. 

Носител е на сертификатот за овластен ревизор евидентиран во Советот за унапредување и 

надзор на ревизијата под број 49. Со звањето овластен ревизор се стекнал на 3.2.2003 година, 

врз основа на член 30 став 2 од Законот за ревизија, односно по едукацијата и успешно 

положените испити во организација на Министерството за финансии на РМ, а во соработка со 

УСАИД Проект за јакнење на финансискиот сектор во Македонија и Економскиот факултет - 

Скопје. По обуката и успешно поминатиот испит во организација на LRQA, се стекнал со 

сертификатот за ISO 9000:2000 Водечки проверувач. Сертификатот издаден од  LRQA е со број 

06/0210. Носител е на сертификати за судски вештак и за овластен проценител во повеќе 

области. Професионално искуство од 30 години стекнал во областа на финансии, 

сметководство, контролинг, информатичка технологија, осигурување и др. По основањето на 

Друштвото за ревизија Ценсум ДООЕЛ Скопје работи како управител на Друштвото. 

Миле Ниневски, дипломиран економист, овластен ревизор - дипломирал на 

Економскиот факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 1980 година. 

Носител е на сертификатот за овластен ревизор евидентиран во Советот за унапредување и 

надзор на ревизијата под број 50. Со звањето овластен ревизор се стекнал на 3.2.2003 година, 

врз основа на член 30 став 2 од Законот за ревизија. Професионално искуство од 30 години 

стекнал во повеќе компании во Македонија, главно во областа на сметководство и финансии, 

поголем период на раководни функции како финансов директор, управител и основач. Во 

Ценсум е ангажиран како раководител на ревизија. 

Небојша Младеновиќ, дипломиран економист - дипломирал на Економскиот факултет 

во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 1983 година. Професионално искуство 

од 25 години стекнал на почеток како професор во економско училиште, понатаму во повеќе 

компании во Македонија, поголем дел на раководни функции, финансов директор, управител и 

основач. Во Ценсум е ангажиран како раководител на сметководствени услуги. 

Војдан Јорданов, Магистер на науки по бизнис администрација - дипломирал на 

Економскиот факултет на Универзитетот во Љубљана, Словенија во 2008 година. Во 2010 

година магистрирал на Школата за менаџмент во Ротердам, Универзитет Еразмус, Ротердам, 



Холандија и се стекнал со звање Магистер на науки по бизнис администрација, смер: 

Менаџмент на иновации. Професионално искуство од 8 години стекнал во Ценсум, 

започнувајќи од позиција на помлад ревизор се до поставување на раководна функција. Во 

Ценсум е ангажиран како постар ревизор, раководител на секторот за плати и информатички 

технологии и како одговорен за развојот на Друштвото. Носител е на сертификати за овластен 

проценител во повеќе области. 

Ценсум има склучено договор за соработка со:  

Илија Митрев, дипломиран економист, овластен ревизор - дипломирал на 

Економскиот факултет во Прилеп при Универзитетот во Битола 1990 година. Носител е на 

сертификатот за овластен ревизор евидентиран во Советот за унапредување и надзор на 

ревизијата под број 166. Со звањето овластен ревизор се стекнал на 26.12.2005 година, врз 

основа на член 30 став 2 од Законот за ревизија. Покрај наведеното, именуваниот е 

електротехнички инжињер од 1978 година, овластен проценител во повеќе области, како и 

овластен стечаен управник. Над триесетгодишно професионалното искуство стекнал главно 

како професор, а дополнително во областа на ревизија, сметководство, проценки и судски 

вештачења.  

Фима Биљарска, дипломиран економист, овластен ревизор - дипломирала на 

Економскиот факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 1977 година. 

Носител е на сертификатот за овластен ревизор евидентиран во Советот за унапредување и 

надзор на ревизијата под број 169. Со сертификатот се стекнала на 12.02.2004 година, врз 

основа на член 30 став 2 од Законот за ревизија. Во Ценсум е ангажирана во повеќе проекти на 

ревизија. 

4. Систем на контрола на квалитетот и изјава од овластениот надлежен орган за 

ефективноста на функционирањето на овој систем (Прилог 1) 

Основа за нашата работа претставуваат Меѓународните ревизорски стандарди и 

Кодексот на етика на професионални сметководители. Особено внимание се обрнува на 

МСКК1. Целта на овој Меѓународен стандард за контрола на квалитетот (МСКК) е да 

воспостави стандарди и да обезбеди упатство за одговорноста на фирмата за нејзиниот систем 

на контрола на квалитетот за ревизии и проверки на финансиските извештаи и за други 

ангажмани за уверување и поврзани услуги, а МСКК треба да се чита заедно со релевантните 

етички барања.  

Како дел од мерките кои се превземаат за исполнување на етичките принципи е и 

имплементација на Кодексот за етика и независност на меѓународната мрежа РСМ 

Интернационал.  



Во однос на заштитата и безбедноста на податоци освен примената на современа 

технолошка заштита на овој вид на податоци, превзмени се и сите мерки за почитување и 

примена на Законот за заштита на личните податоци, во секојдневното работење при што се 

почитуваат и применуваат одредбите, правилниците и сите останати барања поставени 

согласно овој закон.  

Во ревизијата на трговски друштва проверуваме усогласеност на извештаите со 

Меѓународните стандарди за финансиско известување и Меѓународните сметководствени 

стандарди утврдени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (IASB). Во 

ревизијата на ентитети кои имаат со закон определена друга сметководствена рамка, како на 

пример Законот за сметководство за буџетите и буџетските корисници и Правилник за примена 

на Меѓународните сметководствени стандарди за јавниот сектор на готовинска основа или 

Законот за сметководство на непрофитни организации, проверуваме и усогласеност на 

извештаите со така дефинираната рамка. 

Компанијата ги следи принципите на независност, точност и сеопфатност. 

Почитувањето на овие принципи резултира во целосни и објективни извештаи кои 

обезбедуваат насоки за нашите клиенти во нивното финансиско и сметководствено работење.  

Работата на ревизија на финансиските извештаи е контролирана од управителот Стојан 

Јорданов, овластен ревизор. Друштвото има усвоено Правилник за контрола на квалитет и 

Процедура за ревизија во согласност со кои се планираат и спроведуваат ревизии и кои 

овозможуваат контрола на квалитетот на работата на ревизорските тимови. Подготвената 

работна документација се контролира од страна на управителот пред издавањето на 

извештаите, а истата се архивира во електронска форма и делумно во хартиена форма во 

просториите и архивата на Друштвото. 

При прифаќање и продолжување на ангажманите, согласно со наведениот Правилник 

се врши оценка на интегритетот на клиентите. Соодветно на компетенциите, способностите и 

ангажираните лица во друштвото, се определува можност за прифаќање на ангажманите.  

Друштвото има политики и процедури во областа на човечките ресури. Вработувањето 

на нови лица се врши по строго утврдена постапка преку тестирање и интервјуирање. Секторот 

за човечки ресурси води процес за оценка на вработените кој што е поврзан со можни 

унапредувања. На почеток на периодот се определуваат цели кои ги утврдуваат вработениот и 

надредениот. Преку комуникација, интеракција и заедничка конструктивност, вработениот и 

надредениот на крајот на периодот вршат евалуација на остварените цели и оценување на 

вработениот. 

Назначување на одговорниот на ангажманот како и избор на членовите на тимот се 

врши по анализа на акумулираното искуство и аналитички вештини и способности на лицата. 



Еден од основните критериуми за избор на овие лица е искуството во специфична стопанска 

област. Потребата од ангажирање на експерти и специјалисти е обврска само за специфични 

ангажмани. Во 2014 година друштвото немало такви ангажмани.  

Ревизорските алатки и техники користени во 2014 година за ревизии на финасиски 

извештаи за 2013 година се комбинирани од оние обезбедени од ИОРРМ и од РСМ 

Интернационал. Од јули 2014 година стартувавме со користење на софтверот CaseWare, кој 

што се користи во мрежата каде што сме кореспондентни членки. Во софтверот е определено и 

вршење на надзор на внатрешниот систем на контрола на квалитет. Актите на друштвото се 

усогласени со барањата на нашата мрежа.  

Во Правилникот се определени критериуми за селекција на ревизорски ангажмани кои 

се предмет на внатрешната контрола на квалитет. Тоа се котирачки ентите на берза. Во 2014 

година, спроведена е една внатрешна контрола на квалитет (ПККА). Проверувач на контролата 

на квалитет на ангажманот е партнер кој што не е партнер на ангажманот.  

Комплетирање на ревизорската документација се врши во рокови определени со 

стандарди и правилници. Затворање на досие се врши во рок од 60 дена од издавње на 

извештајот за ревизија.  

Во однос на чувањето на документацијата која што произлегува од спроведената 

ревизија, истата се чува согласно законската регулатива како и Законот за архивско работење 

која наложува строги критериуми за чување и работење со документираниот и канцелариски 

материја. Документацијата се чува 1 година во нашите простории, а понатаму се архивира во 

соодветни, овластени архивски центри.  

5. Проверка за уверување во квалитетот на ревизорот 

Претходната проверка за уверување во квалитетот е извршена во периодот од 8 до 12 

октомври 2012 година. За проверката е издаден извештај и препораки. Имплементацијата на 

препораките, стартуваше во средината на 2013 година со рокови за завршување до крајот на 

2013 година. Друштвото во април 2014 година беше предмет на проверка за уверување во 

квалитетот од страна на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија. Предмет 

на контролата беше имплементацијата на препораките дадени во претходниот извештај. Во 

проверката беа опфатени 3 ангажмани кои беа во тек на спроведување, т.е. ревизии на 

финансиски извештаи за 2013 година. Проверувачите позитивно се изјаснија за 

имплементацијата на препораките. Институтот на овластени ревизори на Република 

Македонија спроведе проверка за уверување во квалитетот на Друштвото од 20 до 23 јануари 

2015 година. Во проверката беа опфатени 2 ангажмани спроведени во 2014 година, односно 

ревизии на финансиски извештаи за 2013 година.  



6. Листа на комитенти кај кои Ценсум изврши ревизорски услуги во 2014 година: 

 Друштво за телекомуникации и трговија ИТС ИСКРАТЕЛ Телекомуникациски системи 

ДОО експорт-импорт Скопје 

 Друштво за трговија, производство и услуги ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

 Акционерско друштво за производство, откуп и обработка на тутун, трговија на големо и 

мало, увоз-извоз СТРУМИЦА ТАБАК Струмица 

 Друштво за маркетинг и пропаганда МЕДИА ХАУС ДОО Скопје 

 Друштво за производство, трговија и услуги ВИНДИЈА ИНТЕРНАЦИОНАЛ експорт-

импорт ДООЕЛ Скопје 

 Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје 

 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА Скопје 

 ИНСТИТУТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Скопје 

 Здружение на граѓани МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА ЕВРОПСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

Скопје 

 Друштво за трговија и услуги Баукит Груп ДОО Скопје 

 Друштво за градежништво, промет и услуги Кубус Инжинеринг ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

 Друштво за производство, трговија, градежништво и услуги ДЕКОН – КОМ ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 

 Друштво за производство, трговија на големо и мало и услуги ИНОВА Л.Т.Д. Златко 

ДООЕЛ увоз – извоз Скопје 

 Друштво за производство, трговија и услуги ИНТPАКОМ ДООЕЛ Скопје 

 Јавно претпријатие ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО Скопје 

 Трговско друштво за производство, промет и услуги КАБТЕЛ ДООЕЛ Скопје 

 Друштво за трговија и посредување КАРГОМАКС ДОО Миладиновци Илинден 

 Осигурително брокерско друштво ЛЕГРА АД Скопје 

 Друштво за консалтинг, обука и услуги ПУБЛИК ДОО увоз-извоз Скопје 

 Друштвото за производство на вино РИГО ИМПЕКС ДОО Скопје 

 Комора на стечајни управници на Република Македонија 

  



7. Процедури за проверка на независноста и Изјава за независното работење на 

Друштвото (Прилог 2) 

Во Правилник за КК во глава 2. Релевантни етнички прашања, во точка 

2.1.Независност, дефинирани се постапките за проверка на независноста. Подолу ги даваме 

извадоците: 

Од сите партнери и персонал се бара да се запознаени и да го разбираат Кодексот на 

МФС, особено Глава 290, МСКК 1.20-.24, и МСС 220.11. Политиката на друштвото за 

независност бара од членовите на работниот тим да ги исполнуваат овие прописи за 

сите ангажмани на уверување и издадените извештаи.  

Сите партнери и персонал се должни да му достават писмена потврда на друштвото 

еднаш годишно дека го разбираат и работат во согласност со Глава 290 на Кодексот на 

МФС и со политиките за независност на друштвото.  

Секој партнер и персонал назначен да работи на ангажман за уверување мора да му 

потврди на партнерот на ангажманот дека тие се независни од клиентот и ангажманот, 

или да го известат за која било закана или потенцијална закана за независноста со што 

ќе се овозможи примена на заштитни мерки. 

 

8. Изјава за политиката на Друштвото за КПУ на овластените ревизори 

(Прилог 3) 

Овластените ревизори вработени во Друштвото, како и овластените ревизори 

соработници на Друштвото, се редовни посетители на КПУ. Истите ги почитуваат и 

остваруваат со закон поставените барања за КПУ. 

9. Финансиски информации 

Остварени приходи во 2014 година: 

ВИД НА ПРИХОД ИЗНОС % 

Услуги на ревизија на годишни и консолидирани сметки 2.739.762,00 16,40 

Ангажмани за уверување кои не се ревизии или проверки на 

историски финансиски информации 

1.074.579,00 6,43 

Поврзани услуги 1.244.874,00 7,45 

Даночни советодавни услуги 11.227.482,00 67,21 

Други неревизорски услуги 418.446,00 2,50 

ВКУПНО 16.705.143,00 100,00 

 



10. Хонорар на овластен ревизор 

Основа за утврдување на хонорарот на овластениот ревизор претставуваат 

потрошените часови на ревизорскиот ангажман. 

 

Извештајот е подготвен во согласност со член 35 од Законот за ревизија. 

 

 

 

 

ЦЕНСУМ ДООЕЛ Скопје 

Управител 

Стојан Јорданов 

 

Скопје, 31.03.2015 година 

 

  



Прилог 1 

 

 

 

Изјава од овластениот надлежен орган за ефективноста на функционирањето на систем 

на контрола на квалитет 

 

 

 

Врз основа на барањата на Законот за ревизија и Меѓународните ревизорски стандарди, 

Друштвото во своето работење доследно се придржува кон постапките за контрола на квалитет 

на ревизорските ангажмани, со цел овозможување на поефективно извршување на поставените 

задачи од страна на вработените во Друштвото. 

 

 

 

 

Скопје, 31.03.2015 година ЦЕНСУМ ДООЕЛ Скопје 

Управител 

Стојан Јорданов 

 

 

 



Прилог 2 

 

 

 

Изјава за независно работење  

 

 

 

Врз основа на барањата на Законот за ревизија и Меѓународните ревизорски стандарди, 

во Друштвото постојат интерни процедури за проверка на усогласеноста на независноста. Во 

2014 година вработените во Друштвото, како и неговите надворешни соработници, потпишаа 

изјави за независност, со што се потврдува спроведување на претходно наведените интерни 

процедури. 

 

 

 

 

 

 

Скопје, 31.03.2015 година ЦЕНСУМ ДООЕЛ Скопје 

Управител 

Стојан Јорданов 

 

 

 

 

 

 



Прилог 3 

 

 

 

Изјава за политиката на КПУ  

 

 

 

Врз основа на барањата на Законот за ревизија и Меѓународните ревизорски стандарди, 

во Друштвото се спроведува политика на КПУ на овластените ревизори. 

Во 2014 година следните овластени ревизори ги остварија потребните часови на КПУ: 

 вработени овластени ревизори 

Стојан Јорданов – 32 часа   

Миле Ниневски – 40 часа   

 

 соработници овластени ревизори 

Фима Билјарска – 40 часа   

Илија Митрев – 40 часа    

 

 

 

 

 

Скопје, 31.03.2015 година ЦЕНСУМ ДООЕЛ Скопје 

Управител 

Стојан Јорданов 

 

 


