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PwC Академија и Тренинг центарот на Македонска берза 
продолжуваме со активните обуки во областа на внатрешната 
ревизија. 

Со зголемување на бројот на активни внатрешни ревизори се 
зголемуваат и потребите за обука на оние кои секојдневно се 
инволвирани во активностите на Одделот за внатрешна 
ревизија.

Нашата цел е пред се поддршка и унапредување на внатрешните 
ревизори преку споделување на знаење и искуства од оваа област, 
кои со континуирана надградба водат кон повисоко ниво на 
квалитет во активностите на овој оддел.



Која е целта на обуката?

Поради се поголемото признавање на 
улогата и значењето на внатрешната 
ревизија, како и фокусот на развивање 
на функциите на внатрешната ревизија, 
нашиот тренинг е дизајниран да го 
обучи вашиот тим во некои од клучните 
барања на оваа позиција кои 
произлегуваат од локалната регулатива 
како и од меѓународните стандарди, 
притоа вклучувајќи ја методологијата 
за внатрешна ревизија, пристапот 
базиран на ризици, како и 
комуникација  при ревизија и 
изготвување на извештаи за извршена 
внатрешна ревизија.



За кого е наменета оваа обука?

Оваа обука е наменета за 
сите оние кои се директно 
или индиректно поврзани 
преку своето работење со 
активностите во областа на 
Внатрешна ревизија. 



Агенда

Тренингот ќе опфати теоретски и практичен дел.

Теоретски дел 

Теоретскиот дел од тренингот, ќе се фокусира на теми, кои се 
специфични за работењето на одделот, како и на барањата на 
стандардите и локалната регулатива. 
Преку запознавање со овие барања, нашата цел е да помогнеме во 
поедноставна и правилна интерпретација на истите, кои ќе ви 
помогнат при изнаоѓање на правилното решение за одредени 
практични ситуации специфични за Вашата организација и Вашиот 
бизнис. 



Агенда

Темите кои ќе бидат разработени во теоретскиот дел на тренингот се 
структурирани во следните 3 модули:

1) Општи принципи, разбирање на внатрешната ревизија и законските 
одредби;

2) Обработка на Стандардите (Меѓународни стандарди за професионално 
извршување на внатрешна ревизија) – ќе зборуваме за првиот дел од 
Стандардите преку обработка на теоријата и практична имплементација 
на нивните барања; и

3) Обработка на Стандардите (Меѓународни стандарди за професионално 
извршување на внатрешна ревизија) – ќе зборуваме за вториот дел од 
Стандардите преку обработка на теоријата и практична имплементација 
на нивните барања.



Агенда

Практичен дел 

Бидејќи теоријата мора да ја имплементираме во пракса, овој тренинг 
содржи и практична имплементација на знаењето преку разработка на 
практичен пример, во кој ќе бидат опфатени сите фази на ревизијата:

• Принципи на корпоративно управување
• Техники на преговарање и интервјуирање во ревизијата
• Евалуација на интерните контроли – Контроли на ниво на компанија
• Евалуација на интерните контроли – Контроли на ниво на процеси

(Набавка, Продажба, ИТ итн…)
• Внатрешната ревизијата во однос на финансиското известување
• Пишување на извештаи и комуникација



Кои се нашите предавачи?

Менаџер во PwC и PwC Академијата. 10 години 
работно искуство во компанијата, успешно 
менаџирање на многубројни ревизорски и не-
ревизорски ангажмани на најуспешните компании 
во Македoнија, во регионов, како и во Словенија за 
време на 2 годишниот престој во тамошната PwC
канцеларија. Александра е член на ACCA и 
моментално полага и CIA.

Александра 
Кузмaновска

PwC

Асистент Менаџер во PwC и активен 
соработник и предавач во PwC Академија.

Симе е експерт во областа на работењето на 
финансискиот сектор во Македонија, со 
своето долгогодишно искуство во ревизии и 
соработка со многу компании во земјава а и 
регионот. Симе е овластен ревизор во РМ
како и член на ACCA.

Симе Јовановски PwC



Кои се нашите предавачи?

Aсистент Менаџер во PwC и соработник на 
Академијата. Во оваа компанија е веќе 10 години во 
кои искуството го збогати со водење на проекти за 
најголемите производствени компании во 
Македонија и во регионов. Евгенија е член на ACCA.

Евгенија Каркинска

PwC

Aсистент Менаџер во PwC и соработник на 
Академијата. И Елена е во PwC веќе 10 
години активно инволвирана во 
раководењето на ревизорските тимови на 
поголемите компании во Македонија. Елена 
е сертифициран овластен ревизор во РМ и е 
член на ACCA.

Елена Трпковска PwC



Детали за обуката

14-16 декември 2015Датум

Локација

Времетраење

Јазик

Рок за пријавување

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.

9 декември 2015



Детали за обуката

Надомест 

350 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.

Потврда 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 Academy
+ 389 (0) 2 3140 900
+ 389 (0) 70 303 987
аleksandra.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

© 2015 ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје. Сите права задржани. “PwC” се однесува на ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје,
која е фирма членка на PricewaterhouseCoopers International Limited, каде секоја фирма членка е посебен и независен правен ентитет.


