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Во рамките на заложбите за збогатување на 
темите и содржините на обуките во рамките на 
Тренинг центарот на Берзата и на PwC Академија, со 
задоволство ја најавуваме обуката за

„Подготвување на финансиските извештаи во согласност со 
Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување 
(МСФИ/IFRS)„



Која е целта на обуката?
Без разлика дали веќе 
известувате според IFRS или се 
спремате да почнете, нашиот 
тренинг е дизајниран да го 
сподели знаењето на PwC , како и 
да даде перспектива врз некои од 
критичните и комплексни 
прашања за IFRS, како и за
придонесот кон вашето 
професионалното надоградување.

Оваа обука има за цел да помогне во 
процесот на совладување на 
IFRS/МСФИ стандардите и нивна 
примена во Вашата организација. Во 
текот на обуката ќе користиме 
практични примени кои ќе Ви 
помогнат при примената на 
стандардите при подготвувањето на 
финансиските извештаи.

Обуката е наменета за стручни лица 
од областа на финансии, 
сметководство, известување и 
контрола.

За кого е наменета?



Што ќе содржи обуката?

Продлабочување на знаењето за Меѓународни стандарди за финансиско известување,
вклучувајќи ги сите промени и дополнувања, како единствен сет на високо квалитетни
разбирливи важечки глобални сметководствени стандарди кои бараат транспарентни и
споредливи информации во финансиските извештаи. Дводневната програма ќе овозможи
подобро разбирање на сметководствениот третман и нивна имплементација при
подготвувањето на финансиските извештаи, користејќи примери од деловната практика.

Предложената програма ги опфаќа следниве МСФИ стандарди:

 Рамка за финансиско известување
 МСС 2 - Залихи
 МСС 7 - Извештаи за парични текови
 МСС 8 - Сметководствени политики, 

промени во сметководствените проценки
и грешки

 МСС 16 - Недвижности, постројки и 
опрема

 МСС 17 - Наеми
 МСС 18 – Приходи
 МСС 19 – Користи за вработените
 МСС 23 – Трошоци за позајмување
 МСС 24 - Обелоденувања за поврзани 

странки

 МСС 32 и 39 - Финансиски инструменти: 
Презентација, признавање и мерење

 МСС 36 – Оштетување (Исправка на 
вредноста) на средствата

 МСС 37 - Резервирања, неизвесни обврски и 
неизвесни средства

 МСС 38 - Нематеријални средства
 МСФИ 1 - Прва примена на МСФИ
 МСФИ 5 - Фиксни средства наменети за 

продажба и напуштање на активности
 МСФИ 7 - Финансиски инструменти:

обелоденување
 Краток преглед на најновите стандарди



Предавачи

Нашите предавачи се искусни професионалци од PwC во 
Македонија и регионот кои во текот на своите секојдневни 
активности даваат услуги на бројни клиенти во областа на 
ревизијата, сметководството, човечките ресурси, даноците, 
финансиите, правото и деловното советување.

* Предавачите се oвластени

ревизори во РМ како и членови 
на меѓународната 
асоцијација за овластени 
сметководители ACCA



Детали за обуката

24 и 25 ноември 2015Датум

Локација

Времетраење

Јазик

Предавачи

9:00 – 17:00 (вклучувајќи 
паузи за кафе и ручек)

Тренинг центар на Македонска Берза
Ул. Орце Николов бр.75

Предавањата и материјалите ќе бидат  
на македонски јазик

Експерти вработени во PwC Скопје, кои секојдневно се 
сретнуваат со IFRS/МСФИ  проблематика и им помагаат 
на клиентите во примената на стандардите

Рок за пријавување 18 ноември 2015



Детали за обуката

Надомест 

250 Евра

- Во цената се вклучени предавања, тренинг 
материјали, ручек и паузи за кафе.

- Во цената не е вклучен данок на додадена 
вредност (ДДВ).

- Фактура ќе биде издадена по одржувањето 
на обуката.

Важно: Цената може да се прилагоди 
доколку се работи за повеќе лица.

Сертификат 
за присуство
По завршување на обуката, секој 
учесник ќе добие сертификат за 
присуство од PwC и Македонска 
Берза.



Како да се пријавам?

Пополнете го формуларот на следната 
страна и пратете го по факс/ e-mail или 
контактирајте не на:

Тел: + 389 (0) 2 3140 900;
+389 (0) 2 3 122 055

Факс: + 389 (0)2 3140 959; 
+ 389 (0)2 3116 525;
+389 (0) 2 3 122 069

pwcacademyskopje@mk.pwc.com
karolina@mse.org.mk

По добивањето на Вашата апликација, ќе Ви  испратиме потврда за добивање
на Вашата пријава. Пријавите за присуство ќе бидат земени во предвид се 
додека не се исполни максималниот број на учесници.

Прашања?

Доколку имате било какви 
прашања или пак потребни се 
дополнителни појаснувања 
побарајте не на:

+ 389 (0) 2 3140 900

pwcacademyskopje@mk.pwc.com

karolina@mse.org.mk



Формулар за пријавување

Име и презиме _______________________

E-mail адреса ________________________

Позиција ___________________________

Компанија __________________________

Адреса_____________________________

Град ______________

Тел:______________ Моб.:____________

Услови:
 Формуларот за пријавување е договор 

помеѓу учесникот/компанијата и 
PricewaterhouseCoopers.

 Во цената се вклучени предавања, 
тренинг материјали, ручек и паузи за 
кафе.

 Фактура со вклучен ДДВ ќе биде 
издадена по завршување на тренингот.

 Личните податоци ќе бидат чувани и 
употребени само од страна на 
PricewaterhouseCoopers, единствено за 
потребите на дистрибуирање на 
материјали поврзани со обуките на 
PwC Академија Скопје. Согласноста е 
доброволна и може да ја повлечете во 
било кое време.

 PwC Академија Скопје го задржува 
правото да го откаже или презакаже 
тренингот најдоцна до три дена пред 
почетокот на истиот.

Потврдувам дека наведените информации се 
точни и се согласувам со наведените услови.

Потпис: ______________ Дата:____________



Александра Кузмановска
PwC Академија
+ 389 (0) 2 3140 900
+ 389 (0) 70 303 987
aleksandra.kuzmanovska@mk.pwc.com

www.pwc.com/mk

ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје
Бул. 8ми Септември Бр. 16 
Хипериум Бизнис Центар, 2 спрат
1000 Скопје, Р. Македонија
www.pwc.com/mk

Македонска Берза  АД Скопје
Орце Николов бр. 75
1000 Скопје, Р. Македонија
http://www.mse.com.mk

Како можеме да ви помогнеме ...

Каролина Каровска Божиновска
Тренинг центар на Македонска Берза
Тел.+389 2 3 122 055
Факс +389 2 3 122 069
karolina@mse.org.mk
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