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Финансии за не финансиски 
професионалци
Која е целта на оваа обука?

 Програмата е особено корисна 
за вработени во не финансиски 
сектори во Друштва и нивно 
полесно разбирање на финансиски 
извештаи како инструмент за 
финансиско известување, како и 
проблематики од областа на 
финансиска анализа и планирање, 
вовед во управувачко 
сметководство, користење на 
финансиските показатели за 
донесување на деловни одлуки.

За кого е наменета оваа обука?

 Презентацијата е наменета за лица 
од не финансиски сектори во Друштва 
на кои е потребно да им се појаснат 
потребите и барањата на 
сметководството, финансиското 
известување и процесот на 
планирање/буџетирање во рамките на 
една компанија.

Кои се предавачи?

 Предавачите се експерти вработени 
во PwC Скопје со соодветно теоретско и 
практично знаење од областа на 
сметководството, известувањето, 
буџетирањето и финансиската анализа.

Што ќе содржи обуката?

 Основни финансиски концепти и управувачко сметководство 
 Читање на финансиски извештаи и ревизорско мислење
 Потреба и методи за финансиска анализа
 Подготовка на основни финансиски показатели 
 Основни концепти на буџетирање и како се подготвува буџет
 Влијание на деловните одлуки врз сметководството и финансиите  
 Основи на даночна регулатива



Детали за обуката
Датум
09 октомври 2013 (среда)

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

Локација
Конференциска сала ‘Хипериум’
Хипериум Бизнис Центар, 5ти спрат
Бул. 8ми Септември, Бр.16
1000 Скопје, Р.Македонија
http://www.hyperium.com.mk/

Јазик
Предавањата и материјалите ќе бидат на 
македонски јазик.

Потврда за присуство
По завршување на обуката, секој учесник ќе 
добие PwC потврда за присуство.

Пријавување
Ве молиме да го пополните формуларот за 
пријавување на следната страна и да го пратите 
по факс или по електронска пошта.

Надомест 

150 Евра

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

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

- Фактурата ќе биде издадена по одржувањето 
на обуката.

Важно: Цената може да се прилагоди 
доколку се пријавите на повеќе обуки 
или се работи за повеќе лица.

Прашања?
Марина Чулева
pwcacademyskopje@mk.pwc.com

+ 389 (0)2 3140 900
+ 389 (0)70 724 303

http://www.hyperium.com.mk/
mailto:pwcacademyskopje@mk.pwc.com


Формулар за пријавување

Име и презиме _______________________

E-mail адреса ________________________

Позиција ___________________________

Компанија __________________________

Адреса_____________________________

Град ______________

Тел:______________ Моб.:____________

Финансии за не финансиски 
професионалци

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

Потпис: ________________   
Дата:_______________

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.
 Формуларот за пријавување ќе биде прифатен најдоцна до рокот за 

пријавување (02 октомври 2013). 
 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.

Како да се пријавам?
Пополнетиот формулар пратете го по факс или 
по електронска пошта на следниве броеви/      
e-mail адреса:

+ 389 (0)2 3140 959; + 389 (0)2 3116 525

pwcacademyskopje@mk.pwc.com

По добивањето на Вашата апликација, ние 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.

mailto:pwcacademyskopje@mk.pwc.com


За подетални информации околу 
тренингот, Ве молиме да се 
обратите до:

Марина Чулева
Тренинг координатор

+ 389 (0)2 3140 900
+ 389 (70) 724 303

marina.chuleva@mk.pwc.com

www.pwc.com/mk

ПрајсвотерхаусКуперс
Бул. 8ми Септември Бр. 16 
Хипериум Бизнис Центар, 2 спрат
1000 Скопје, Р. Македонија

+ 389 (0)2 3140 900/901
+ 389 (0)2 3116 525

www.pwc.com/mk

© 2013 ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО. Сите права задржани. ‘PwC’ се однесува на мрежата на фирми членки
на PricewaterhouseCoopers International Limited, секоја од кои е посебен и независен правен ентитет.

Со задоволство Ве 
очекуваме!!!

За детали за целосната 
програма на обуки со која PwC
Академија може да Ви помогне во 
остварување на Вашите цели, Ве 
молиме да се обратите до:

Александра Тодоровска
Менаџер
+ 389 (0)2 3140 900
+ 389 (70) 303 987

aleksandra.todorovska@mk.pwc.com

http://www.pwc.com/mk
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