
Друштво за ревизија ЦЕНСУМ ДООЕЛ Скопје 

Извештај за транспарентност 

Извештајна година 2013 

1. Правна структура и сопственост 
Друштвото за ревизија ЦЕНСУМ ДООЕЛ Скопје е регистрирано според позитивната законска регулатива во 
Република Македонија и работи врз основа на Решение од Министерството за финансии на РМ, број 07-23047/1 
од 21.10.2004 година. 
ЦЕНСУМ е регистрирано како друштво со ограничена одговорност од едно лице (ДООЕЛ). Основач и 
сопственик на Друштвото е овластениот ревизор Стојан Јорданов. Во него се вработени два овластени 
ревизора: 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. 
Друштвото има склучено осигурување со осигурителна компанија. Осигурувањето на дејноста ги покрива 
можните штети нанесени на клиентите. 
 
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), седма по големина 
светска мрежа на независни друштва кои нудат ревизорски, сметководствени, даночни и други советодавни 
услуги.  
 
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 16 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 25 години стекнал во областа на 
финансии, сметководство, контролинг, информатичка технологија, осигурување и др., поголем период на високи 
раководни функции. 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. 
 
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. Професионалното искуство од 32 години го стекнал главно како професор, а дополнително во 
областа на сметководство, проценки и судски вештачења. Во Ценсум е ангажиран во повеќе проекти на 
ревизија. 



 
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. 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. 
 
5. Проверка за уверување во квалитетот на ревизорот 
            Друштвото во 2013 година не беше предмет на проверка за уверување во квалитетот од страна на 
Институтот на овластени ревизори на Република Македонија. 
 

6. Листа на комитенти кај кои Ценсум изврши ревизорски услуги во 2013 година: 

 ИТС ИСКРАТЕЛ Телекомуникациски системи ДОО Скопје – членка на ISKRA TELEKOM HOLDING, 
Kranj, Slovenija 

 Гранд - Експорт ДООЕЛ увоз-извоз – Скопје 

 РИМЕС ДОО Скопје 

 КИА Моторс Мацедониа – Скопје 

 РИГО Импекс ДОО Скопје 

 ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО – Скопје 

 ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД – Скопје 

 ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО – Скопје, консолидирани финансиски извештаи 

 ИНОВА Л.Т.Д. ЗЛАТКО ДООЕЛ увоз-извоз – Скопје 

 АД СТРУМИЦА ТАБАК Струмица – членка на LEAF TOBACCO A.MICHAILIDES Group, Thessaloniki, 
Greece 

 ИНТРАКОМ ДООЕЛ Скопје 

 КАРГОМАКС ДООЕЛ Скопје 

 ЛЕГРА ДОО Скопје 

 КАБТЕЛ ДООЕЛ Скопје 

 ГИС Петре Ѓиновски ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

 МЕДИА ХАУС ДОО Скопје 

 ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје 

 ИЦС КОНСАЛТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје 

 БАУКИТ ГРУП ДОО Скопје 

 Државен завод за ревизија Скопје 

 Јавно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИО -ТЕЛЕВИЗИЈА  Скопје 

 АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ НА РМ 

 АД АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА 

 ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

 МАРРИ Регионален центар во Скопје (MARRI Regional Centre) 

 КОМОРА НА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИЦИ НА РМ 

 Здружение на граѓани МЛАДИНСКИ ОБРАЗОВЕН ФОРУМ Скопје 

 Здружение на граѓани РЕАКТОР - истражување во акција 



 Македонски центар за европско образование (МЦЕТ) – Скопје 

 ИНСТИТУТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА РМ 

 Министерство за здравство на Р.М., „Програма за борба против туберкулоза“, донатор ГЛОБАЛЕН 
ФОНД за борба против ХИВ, туберкулоза и маларија 

 „Програма Култура 2007-2013“ спроведувана од Министерството за култура на Р. Македонија, 
Одделение Културно Контактна Точка, донатор  Извршна агенција за образование, култура и 
аудиовизуелна дејност при Европската Комисија – Брисел и Министерство за култура на Република 
Македонија 

 Проект: Техничка помош за Оперативната структура во РМ во спроведувањето на ЕРДФ програмата за 
Југоисточна Европа, финансиран од Европска Комисија, а имплементиран од Министерството за 
локална самоуправа на РМ за период од 02 јули 2010 – 02 јули 2012 

 Проект: “MARRI MIGRATION PAPER 2012”, имплементиран од МАРРИ Регионален центар во Скопје 
(MARRI Regional Centre), финансиран од Владата на Лихтенштајн 

 Проект: „Насилство врз жените на работното место (психолошко и сексуално вознемирување)“, 
финансиран од CNV International, Холандија, спроведен од Здружение за еманципација, солидарност и 
еднаквост на жените на РМ – ЕСЕ 

7. Изјава за независното работење на Друштвото 
Во Друштвото постојат интерни процедури за проверка на усогласеноста на независноста. Во 2013 година 
вработените во Друштвото, како и неговите надворешни соработници, потпишаа изјави за независност, со што 
се потврдува спроведување на претходно наведените интерни процедури.  
 
8. Изјава за политиката на Друштвото 
Друштвото има за цел да воспостави, спроведе, одржува, следи и спроведува систем за контрола на квалитет 
кој обезбедува разумно уверување дека друштвото и персоналот работат во согласност со Меѓународниот 
стандард за контрола на квалитет (МСКК) 1 “Контрола на квалитет за фирми кои спроведуваат ревизии и 
проверки на финансиски извештаи, и други ангажмани на уверување и поврзани услуги”, и дека извештаите за 
ангажманите на друштвата се соодветни со приликите.  
 
9. Финансиски информации 
Остварени приходи во 2013 година 

 
ВИД НА ПРИХОД 

ИЗНОС % 

Услуги на ревизија на годишни и консолидирани сметки 4.411.859,00 27.75 

Ангажмани за уверување кои не се ревизии или 
проверки на историски финансиски информации 

156.722,00 0,99 

Поврзани услуги 1.825.353,00 11,48 

Даночни советодавни услуги 9.286.132,00 58,40 

Други неревизорски услуги 220.855,00 1,39 

ВКУПНО 15.900.921,00 100,0 

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, 20.03.2014 година 



 

  

  

 
 

Прилог 1 

  

Изјава од овластениот надлежен орган за ефективноста на функционирањето на овој систем 

  

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, 20.03.2014 година 

ЦЕНСУМ ДООЕЛ Скопје 
Управител 

Стојан Јорданов 
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