
Програма 

  

Модул 1: Вовед – Анализа на финансиски извештаи,  Финансиски известувања  
-          Основи на финансиското известување 

-          Техники при анализа на финансиските извештаи и нивната примена 

  

Модул 2: Биланс на успех 

-          Компоненти и главни ставки во форматот за биланс на успех 

-          Принципи на признавање на приходите 

-          Бруто и нето прикажување на приходи 

-          Принципи на признавање на трошоците 

-          Спорни сметки и гаранции 

-          Депрецијација на долгорочните средства 

-          Вреднување на залихи 

-          Анализа по ставки – Биланс на успех 

-          Коефициенти од билансот на успех 

  

Модул 3: Биланс на состојба 
-          Компоненти на билансот на состојба 

-          Вообичаени сметки од билансот на состојба 

-          Формати за презентација на билансот на состојба 

-          Тековни и нетековни средства 

-          Методи за вреднување 

-          Белешки кон Финансискиот извештај 

-          Мерење на финансиските средства и обврски 

-          Вонбилансни белешки 

-          Извештај за промените на сопственичкиот капитал 

-          Анализа на ставки со иста база – Биланс на состојба 

-          Коефициенти од билансот на состојба 

  

Модул 4: Извештај за парични текови 
-          Сегменти во Извештајот за парични текови 

-          Усогласување на готовинските салда 

-          Неготовински инвестициски и финансиски извештаи 

-          МСФИ наспроти GAAP прифатен во САД 

-          Директна наспроти индиректна метода 

-          Врски помеѓу Извештајот за парични текови и Билансот на успех и Билансот на 

состојба 

-          Најчести готовински ставки 

-          Вертикална анализа 

-          Расположив паричен тек 

-          Коефициенти и показатели од Паричниот тек 

  

Модул 5: Алатки и техники за анализа 
-          Рамка на анализата на Финансиските извештаи 

-          Вертикална анализа 

-          Хоризонтална анализа 

-          Компаративна анализа на компанија со компании од истиот сектор 

-          Други алатки за анализа на Финансиските извештаи (табели и графикони, 

регресивна анализа) 

-          Најчесто употребувани финансиски коефициенти кои се користа во финансиската 

анализа 

-          Анализа со употреба ба коефициенти од финансиските извештаи 

-          Анализа со примена на финансиски показатели 

  

Модул 6 и 7: Апликативни алатки и практични примери 
-          Проценка на финансиската успешност на компанијата 



-          Основна претпоставка на идните нето добивки на компанијата и очекуваните 

парични текови 

-          Значајноста на анализата на финансиските извештаи за проценка на кредитниот 

потенцијал при издавање на должнички                 хартии од вредност 

-          Примена на анализата на финансиски извештаи при скенирање на потенцијална 

инвестиција 

  

Модул 8: Апликацијата БЕСТ-Нет Аналитика на Македонската берза 
-          Апликацијата БЕСТ-Нет Аналитика 

-          Детално разгледување на 3-те модули содржани во апликацијата (техничка анализа 

на акции,фундаментална анализа на компании и алатка за пресметка на вредноста на 

портфолиото) 

 


