
PwC – глобална организација

PwC Скопје е основан во август 1992 година и е првата канцеларија на 
PricewaterhouseCoopers во поранешна Југославија.

Денес, со повеќе од 65 вработени, ние сме водечка фирма за обезбедување 
сметководствени и консултантски услуги во Македонија, одговорни за многу проекти 
во македонските индустриски компании, во банкарскиот сектор, непрофитните 
организации и услуги. PwC Скопје е интегрален дел на заложбите на Централна 
Источна Европа (CEE) и претставува канцеларија која е дел од растечката мрежа во 
регионот. Компанијата располага со долгогодишна пракса и висока репутација во 
поглед на професионалната работа за стратешкото планирање, развој на политики 
како и процес на подобрување во Македонија и во регионот.

Услуги кои ги обезбедува PwC во Македонија
 Ревизија и уверување
 Консултантски услуги
 Даноци и законска регулатива
 Тренинг Академија
 Услуги Човечки Ресурси (HR)

PwC во Македонија

Ангажмани во
422 од
Fortune Global 500 list

743 
Локации Приходи за 2016 фин. год.

US$ 35,9 милијарди

223.468
Вработени во PwC

157
Држави

PwC Академија
PwC Академија е едукативниот сегмент на глобалната организација 
PricewaterhouseCoopers (PwC). PwC Академија ја претставуваат искусни 
професионалци кои за време на работилниците допираат до учесниците со своето 
знаење и искуства здобиени преку и во текот на секојдневното работење.

Обуките на PwC Академија ги подготвуваат нашите најдобри менаџери и вработени 
кои имаат највисок степен на теоретски познавања, признаени и верификувани во 
праксата, како и многубројните меѓународно признаени експерти

820.127
часови 
професионални 
услуги



КПУ програма и детали за пријавување

2

Локација:
Хотел Континентал Скопје
Почеток од 09:00 до 17:00
Предавањата ќе бидат на 
македонски јазик а материјалите 
(презентации) ќе се дистрибуираат 
на крајот на секој ден до сите 
учесници.

Пријавување:
За пријавување на било кој ден од 
обуките ве молиме контактирајте не 
на следниве телефони:
+ 389 (2) 3140 900
+ 389 (2) 3140 901

Или на office@mk.pwc.com
испратете ни ваши податоци со 
следниве детали:
- Име и презиме
- Ваш контакт (телефон, e-mail)
- Број на уверение за 

сметководител/овластен 
сметководител

- Информација за кои денови од 
КПУ се пријавувате

Пријавата ќе се смета за валидна 
само по примената уплата од страна 
на пријавените учесници во износ 
2.000 денари по учесник по ден од 
КПУ. 

30.10.2017

30.10.2017 Понеделник
МСФИ и ажурирање на МСФИ (8часа)
- Мали и средни ентитети и споредба со МСФИ;
- Концепти, принципи и Рамка на ОМСС;
- Сметков. политики, проценки и грешки (МСС 8); 
- Извештај за парични текови (МСС 7); 
- Залихи (МСС 2); 
- Недвижности, постројки и опрема (МСС 16); 
- Нематеријални средства (МСС 38); 
- Вложување во недвижности (МСС 40); 
- Обезвреднување на средства (МСС2 и 36)

31.10.2017 Вторник
МСФИ и ажурирање на МСФИ (4 часа)
- Наеми (МСС 17); 
- Резервирања и неизвесни обврски (МСС 37); 
- Приходи (МСС 18/11); 
- Државни подршки (МСС 20); 
- Трошоци за позајмување (МСС 23); 
- Користи за вработени (МСС 19).

Кодекс на етика на МФС (2 часа)
Контрола на квалитет (2 часа)

01.11.2017 Среда
Даноци (4 часа)
- ДДВ
- Персонален данок од доход
- Данок на добивка
- Промена на законски и подзаконски акти

Актуелни теми – тела (4 часа)
- Управа ја јавни приходи на РМ
- Централен регистар на РМ

02 11.2017 Четврток
Законска регулатива (4 часа)
- Закон за работни односи
- Закон за трговски друштва (попис на средства и 

обврски; статутарни промени)
- Закон за вршење сметководствена дејност
- Промена на законски и подзаконски акти во 

областа на корпоративно и трудово право

Актуелни теми – тела (4 часа)
- Управа за финансиско разузнавање
- Комисија за хартии од вредност
- Заштита на лични податоци

03.11.2017 Петок
Информатичка технологија 
– примена во сметководството (2 часа)

Актуелни теми (6 часа)
Soft skills – меки вештини
- Развој на менаџерски способности

mailto:office@mk.pwc.com

