
. 

Друштво за ревизија, проценка, вештачење и финансиски консалтинг  
 

ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО  РАДОВИШ 
 

ул. Коста Сусинов бр.22 Радовиш  
тел. ++389 (32)633-632, 630-633;  

факс: ++ 389 (32) 630-632,  
тел.моб. ++389 (72)208-072 
e-mail: info@idejaplus.com    www.idejaplus.com 

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТ 

НА ДРУШТВОТО ЗА РЕВИЗИЈА ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО РАДОВИШ 

Согласно член 35 од Законот за ревизија (“Службен весник на РМ”, број 158/2010), друштвото за 

ревизија, проценка вештачење и консалтинг ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО Радовиш  

(во натамошниот текст:друштвото) го објавува Извештајот за транспарентност за  2013 година кој 

содржи: 

а) опис на правната структура и сопственост на Друштвото;  

б) опис на професионална мрежа и правните стрктурни ангажмани во мрежата  каде што припаѓа;  

в) опис на управувачката структура на Друштвото за  ревизија; 

г) опис на внатрешниот сис тем на контрола на квалитет на Друштвото за ревизија и изјава од 

овластениот надлежен орган на друштвото за ревизија за ефективност на  функционирање то на овој 

систем; 

д) датум кога  е извршена последната проверка за уверување во квалитетот на ревизорот согласно  

со членот 20 од овој закон;  

ѓ) список на субјекти на кои е извршена ревизија во текот на претходната  година;  

е) изјава за независното работење на Друштвото за ревизија со која се потврдува дека постојат 

интерни процедури за проверка на усогласеноста на независноста и дека истите се спроведени;  

ж) изјава за политиката што ја следи Друштвото за ревизија во текот на претходната година за 

континуирана едукација на овластените ревизори  и  

з) финансиска информација за вкупниот приход остварен од ревизијата и други надоместоци, 

расчленет на четири категории: од услуги на ревизија на годишни и консолидирани сметки, 

дополнителни услуги на уверување во квали тет, даночни советодавни услуги и други неревизорски 

услуги и  

ѕ) информација за основата по која се утврдува хонорарот на овластениот ревизор.  

 

а) Опис на правната структура и сопственост на Друштвото  

- Правна структура 

Друштвото е основано и запишано во трговскиот регистар на 16.01.2006 година како друштво со 

ограничена одговорност согласно Законот за трговските друштва со ЕМБС: 6064639. До 2010 година, 

работи како Друштво за финансиски консалтинг и врши книговодствени услуги, проценки , вештачења, 

изработка на  деловни  планови, инвестициони  програми и физибилити студии, подготвува  апликации  за  

програмата за рурален развој и IPARD програмата, организира и одржува семинари - обуки и предавања 

за ажурирање на базата на податоци за локални даноци и такси, семинари за почитување и примена на 

законската регулатива во Р. Македонија при водење на мали бизниси, Семинар за новини во законот за 

безготовински плаќања и концептот на бруто плати,  врши уписи  на основање и  промени во трговскиот 

регистар и др.. 

Во Јануари 2011 година Друштвото  ги исполни условите за вршење на ревизија и доби Решение 

за издавање на дозвола за работа за вршење на работи на ревизија бр. 12-1874/2 од 08.02.2011 година, 

издадено од Mинистерот за финансии.  

За врешење на својата дејност, односно вршење на работи на ревизијата, ИДЕЈА ПЛУС 

РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО Радовиш има добиено Лиценца за работа за вршење на работи на  

ревизија издадена од Советот за унапредување и надзор на ревизијата, со  регистарски број 24 од 

27.12.2013  година.  
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- Сопственост 

Сопственици на Друштвото се: 

- д-р Јанка Димитрова - овластен ревизор, проценител, брокер и инвестициски советник, агент за 

осигурување, советник специјалист и генералист на АППРМ, акредитиран консултант на РМ,  вешто  

лице  и  

- Дипл. инг.агр. Драги Димитров, овластен проценител, агент за осигурување , советник 

генералист на АППРМ. 

 

б) Опис на професионална мрежа и правните стрктурни ангажмани во мрежата каде што 

припаѓа 

Друштвото делува како локално друштво за ревизија на територијата на  Република Македонија и 

не припаѓа на ниту една професионална мрежа од странство. Друштвото е основано и работи со цел 

давање на услуги на коминтентите кои делуваат на пазарот во Република Македонија.  

ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО  Радовиш е член на Институтот на овластени  

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

Институтот. 

 

в) Опис на управувачката структура на Друштвото за ревизија  

ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО Радовиш обезбедува , највисоко ниво на  

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

може квалитетно, стручно и во утврдениот рок да ја изврши секоја договорена работа и за таа цел има 

вработенo 4 лица од кои две лица се овластени ревизори и две лица како асистент ревизор, а зависно од 

потребите друштвото ангажира и соодветно квалификувани надворешни лица. 

Согласно Законот за трговските друштва и договорот за основање на друштвото, управувачката 

структура на друштвото е следната:  

- Собир на содружници и  

- Управител на друштвото. 

 Кадровскиот потенцијал во ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО Радовиш е  

следниот: 

д-р ЈАНКА ДИМИТРОВА, доктор на економски науки, овластен ревизор  - дипломира на 

Економски факултет во Штип во 1984 година, во 2005 година го одбранува својот магистерски труд на 

тема од областа на ревизијата, а на 02.12.2010 година ја одбранува својата докторска дисертација на тема 

ИНФОРМАТИВНАТА ФУНКЦИЈА НА РЕВИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА 

ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,  ПРИ МОБИЛИЗИРАЊЕ КАПИТАЛ 

ПРЕКУ ЕМИСИЈА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ. Со својата континуирана едукација се стекнува со 

сертификати и овластувања за ревизор под бр. 86 од Јуни 2003 година, проценител со општо овластување 

од Јуни 1994 г., овластен брокер за тргување на хартии од вредност од Јуни 1995 г., CEFE тренер на 

претприемачи од Септември 1997 г., инвестиционен советник од Декември 2007 година, советник 

специјалист и генералист во програмата на АППРМ од Ноември 2005 година и акредитиран консултант 

на Р.Македонија од Февруари 2011 година. Во ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО е 

ангажирана како овластен ревизор и работи на проекти на ревизија. 

ВЕСНА ПЕХЧЕВСКА, дипломиран економист, овластен ревизор  - дипломира на 

Економскиот факултет во Скопје при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во 1982 година. Носител е на 

сертификатот за овластен ревизор евидентиран во  Министерството за финансии на РМ под број 94. Со  

сертификатот се стекнала во Декември 2003 г.  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 USAID Проект за јакнење на финансискиот сектор  во Македонија и 

Економскиот факултет - Скопје. Поседува Овластување за стечаен управник и вешто лице како и 

овластување за агент за осигурување за прв и втор пензиски столб. Во ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & 

КОНСАЛТИНГ ДОО е ангажирана како овластен ревизор и работи на проекти за ревизија. 

 



ЃУРЃА ТОДОРОВА, магистер на економски науки - бизнис администрација – на Френклин 

универзитетот од Охајо Америка – дисперзирана насока во Македонија. Д ипломира на Економскиот 

факултет во Прилеп при Универзитетот Св. Климент Охридски Битола на смерот за сметководство, 

финансии и ревизија во Декември 2008 година со просечна оценка 9,92. Од Ноември 2009 година  

вработена е во ИДЕЈА ПЛУС ДОО Радовиш и активно е вклучена во сите работи и  дејности на  

друштвото. Се стекнала со сертификат за агент за осигурување на втор и трет пензиски столб. Во  

периодот од 2004-2009 активно работи во младинската организација AIESEC како дел од организаторите  

и учесници на годишните семинари за едукација и мотивација . Во ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & 

КОНСАЛТИНГ ДОО е ангажирана како асистент ревизор и работи  на проекти на  ревизија. 

РУЖИЦА КОСТАДИНОВА - магистрант на економски науки - бизнис администрација – на 

Френклин универзитетот од Охајо Америка – дисперзирана насока во Македонија. Дипломира на 

Економскиот факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методи Скопје  на смерот за финансиски 

менаџмент во Јуни 2013 година со просечна оценка 9,97. Од Јули 2013 година вработена е во ИДЕЈА 

ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО Радовиш и активно е вклучена во сите работи и дејности на 

друштвото. Се стекнала со сертификат за агент за осигурување на втор и трет пензиски столб. Ги полага 

предвидените испити за стекнување на уверение за овластен ревизор. Во ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & 

КОНСАЛТИНГ ДОО е ангажирана како асистент ревизор и работи на проекти на ревизија. 

Во текот на 2013 година во  ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО Радовиш, 

управител и овластен ревизор беше Грозда Костадинова.  

 

г) Опис на внатрешниот систем на контрола на квалитет на Друштвото за ревизија и 

изјава од овластениот надлежен орган на друштвото за ревизија за ефективност на  

функционирањето на овој систем  

Политиките и постапките за контрола на квалитетот на работата во друштвото се донесени и 

усвоени врз основа на барањата на Законот за ревизија, како и барањата на прифатените и објавени 

Меѓународни стандарди за Ревизија (МСР) кои се прифатени како национални стан дарди за ревизија во  

Република Македонија. Политиките и постапките за контрола на квалитетот се носат врз основа на  

барањата на МСР 220 Контрола на квалитетот на ревизорската работа. Контролата на квалитетот на 

ревизорската работа се имплементира како на ниво на друштвото, така и на секо ја поединечна ревизија.   

Основните цели на политиките и постапките за контролата на квалитетот на  ревизорската работа 

кои се усвоени од страна на друштвото се:  

- квалитет во рамки на д руштвото - Друштвото  при извршување на ангажманот приоритет му 

дава на квалитетот на извршување како основен критериум кој е релевантен при донесување на одлуки за 

оценка на извршената работа од страна на персоналот, неговото надгледување и унапредување, а исто  

така посветува доволно внимание за развој, документирање и поддршка на политиките и процедурите 

кои се однесуваат на контролата на квалитет;  

- извршување на ангажманот - Друштвото своите ангажмани ги извршува во согласност со  

професионалните стандарди, законските и регулаторните барања и  дава извештаи кои се соодветни на 

околностите;  

- професионални  барања - персоналот на Друштвото  мора да се придржува на основните 

принципи на независност, интегритет, објективност, доверливост и професионално однесување;  

- етички барања - Друштвото треба во целост да ги исполнува сите етички барања кои се 

предвидени со професионалните стандарди, регулаторните и законските барања;  

- човечки ресурси - Друштвото располага со доволен персонал со способност, компетентност и 

приврзаност кон етичките барања, кои се потребни за извршување на ангажманите во согласност со  

професионалните стандарди, законските и регулаторните барања, со цел да ги извршува своите обврски 

со должно внимание;  

- делегирање - при вршењето  на ревизорската работа воспоставен е соодветен систем на 

насочување, надзор и  преглед на работата на сите нивоа со цел да се обезбеди разумна сигурност дека 

работата што се извршува е во согласност со барањата на соодветните стандарди;  

- консултации - секогаш кога е потребно консултирање за одредени специфични и сложени 

прашања во рамките на самото друштво или со лица надвор од него истото се врши со лица кои имаат 

соодветна стручност по конкретното прашање; 



- прифаќање и задржување на клиенти - се донесуваат адекватни одлуки за прифаќање или 

задржување на некој клиент во контекст на способноста, времето и ресурсите на друштвото адекватно да 

ја заврши доверената работа како и да води сметка за сво јот интегритет и секако да може да ги исполни 

етичките барања;  

- мониторинг - континуирано се надгледува адекватното и ефективно спроведување на 

политиките и постапките за контрола на квалитетот,  дали политиките и процедурите се релевантни, 

адекватни и оперативно ефикасни, дали истите се применуваат при извршувањето на ангажманите;  

Континуирана едукација - Овластените ревизори, ангажирани во Друштвото, во текот на 2009, 

2010, 2011, 2012 и 2013 година редовно ја посетуваа обуката за континуирано професионално 

усовршување организарана од страна на Институтот за овластени ревизори на РМ. Овластените ревизори 

имаат остварено  доволен број часови континуирана професионална едукација согласно законските 

одредби. ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО посветува посебно внимание на следењето  

на светските и  европските текови во областа  на ревизија и  сметководство. Соработката со меѓународните  

ревизорски мрежи, како и други извори (интернет, електронска и печатена литература) овозможуваат 

достапност на  информациите за  нови барања  во областа. Во ангажманите имаме средби со ревизори од 

други земји со кои разменуваме искуства во интерес на зголемување на квалитетот во договорените  

ангажмани. Информациите понатаму се разменуваат помеѓу овластените ревизори во Друштвото и со  

други ревизорски  друштва. 

Друштвото, како на ангажираните ревизори, така и на  асистентите - ревизори им овозможува 

посета на семинари и курсеви за обука од областа на сметководството и ревизијата и им  обезбедува 

стручна литература од областа на ревизијата и финансиите. Асистентите-ревизори можат да посетуваат 

семинари и курсеви како теоретска обука за полагање на испитот за стекнување на звањето овластен 

ревизор. 

Работата на ревизија на финансиските извештаи е контролирана од управителот. Друштвото има 

развиено интерен софтвер за ревизорски услуги со кој се планираат ревизии и  кој овозможува 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 просториите на 

Друштвото. 

Управителот изјавува дека внатрешниот систем на контрола на ква литетот ефективно  

функционира во рамките на друштвото.  

 

д) Датум кога е извршена последната проверка за уверување во квалитетот на ревизорот  

ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО Радовиш со Решение за издавање на дозвола 

за работа за вршење на работи на ревизија се стекна на 08.02.2011 година, Досега е извршена една 

проверка за уверување во квалитетот на работењето на ревизорот согласно член 20 од Законот за 

ревизија и тоа во Ноември 2012 год. 

 

ѓ) Список на субјекти на кои е извршена ревизија во текот на претходната година 

Друштвото за ревизија ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО Радовиш во текот на 

2013 година има вршено ревизија на финансиски извештаи и останати услуги поврзани со ревизија кај 

следните деловни субјекти :  ВЕНЕЦ АД с. Долни Дисан Неготино,  ДИ-ТРАНС ДОО Радовиш, СТЕЛ 

ИМПЕКС ДООЕЛ Штип, БРИТЕКС ДОО Штип, МК ЛИНЕА ДООЕЛ Штип,  МАК МЛИН ДОО 

с.Чешиново,  ФЕРМАКТЕКС ДООЕЛ Штип,  ЈП  ИСАР   Штип,  ПЕКОМ ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ 

Штип,  ДИК ФАГУС  Пехчево, БУЧИМ ДООЕЛ Радовиш,  ЗМАЈ ПРОМЕТ ДОО Штип, ТУРТЕЛ  АД  

Штип,  БАНГ&СКОТТ  ДОО Штип, ТЕЦ Неготино, АЛПИН КОМ Делчево, БЕАС - С ДОО Штип, БЕАС 

– АБС ДОО Штип, ЕЛМА ТРАНС ЈТД Радовиш, ФК БРЕГАЛНИЦА Штип КРЗНО ДООЕЛ Делчево, 

МАКС ДООЕЛ Струмица, МОДА АД Св. Николе, ВВИЗА ФЕШН Штип, Водостопанство ТИКВЕШ 

Кавадарци и Проект имплементиран од УГД Штип. 

 

е) изјава за независното работење на Друштвото за ревизија со која се потврдува дека 

постојат интерни процедури за проверка на усогласеноста на независноста и дека истите се 

спроведени  

ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО Радовиш согласно Законот за ревизија, 

Меѓународните стандарди за ревизија на IFAC и Кодексот на етика за професионалните сметководители  



на IFAC, при прифаќање на ревизорски ангажман, особено внимава на принципот на независност и не  

прифаќа ангажмани кои се спротивни на член 31 од Законот за ревизија, за што посто јат интерни 

процедури за проверка на усогласеноста на независноста и истите ги спроведува. 

Управителот на Друштвото изјавува дека во текот на 2013 год. доследно се спроведени сите 

процедури за проверка на независноста и дека субјектот и неговите вработени се независни од 

клиентите. 

 

 ж) Изјава за политиката што ја следи Друштвото за ревизија во текот на претходната 

година за континуирана едукација на овластените ревизори    

Согласно барањата на Законот за ревизија, како и донесените политики и постапки за контрола 

на квалитетот на работата во Друштвото  за ревизија ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО 

Радовиш, секое посебно ниво на персонал има обврска за континуирано професионално усовршување,  и 

тоа: 

-  асистентите -ревизори посетуваат семинари и курсеви за обука од областа на сметководството  

и ревизијата, организирани од страна на самото  друштво,  

- овластените ревизори, ангажирани од страна на друштвото, имаат обврска за континуирано 

професионално усовршување од минимум 30 (триесет) часа годишно, односно минимум 120 часа во 

текот на три години, организирано од страна на Институтот на овластени ревизори на РМ . 

 

з)  Финансиска информација за вкупниот приход остварен од ревизијата и други 

надоместоци 

Друштвото за ревизија ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО Радовиш во 2013 

година има остварено вкупен приход во износ од 3.049 (илјади денари)  расчленет по следните видови 

приходи во 000 денари: 

- услуги на ревизија на годишни  и консолидирани сметки и финансиски извештаи ............................. 2.595  

- дополнителни услуги за уверување  на квалитет ......................................................................................... 123 

- даночни советодавни  и други услуги ............................................................................................................ 331 

 

ѕ) Информација за основата по која се утврдува хонорарот на овластениот ревизор 

Основата по ко ја се утврдува хонорарот на овластениот ревизор е на два начини:  

- фиксна плата во текот на целата година согласно договорот за работа за вработените овластени 

ревизори;  

- остварените резултати во работењето за овластените ревизори ангажирани како  надворешно 

квалификувани лица.  

 

Радовиш 31.03.2014 год.                         ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ  ДОО 

                        Д-р Јанка Димитрова -Управител, овластен ревизор

        

        


