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1. Наслов на обуката: 
 

Анализата на финансиски извештаи со користење на MS Excel 
 

 
2. Краток опис на обуката: 

 
Обуката за користење на Excel при техниките на анализа на финансиски извештаи ќе ги 
оспособи кандидатите како да ги читаат, анализираат и интерпретираат податоците кои ги 
содржат извештаите. За таа цел ќе се користат со различни алатки како анализа ан временски 
серии, тренд анализа, хоризонтална и вертикална анализа и анализа на финансиски 
индикатори. Анализата на финансиски извештаи има за цел да ја процени финансиската 
состојба и перформансите на претпријатието, да ги потенцира слабостите и силните страни на 
работењето, и да направи прогноза за идните перспективи на работењето на анализираното 
претпријатие. На тој начин, ќе можат да се донесат соодветни одлуки во врска со работењето и 
понатамошното инвестирање во претпријатието. Всушност, анализата на финансиски извештаи 
е од суштинско значење за мерење на ефикасноста, профитабилноста, финансиската сигурност 
и иднината на деловните ентитети. 
 

3. Програма на обуката 
 

 Анализа на содржината и структурата на финансиските извештаи 

 Работа со техниките на хоризонтална, вертикална, тренд анализа и рацио анализа 
на финансиските извештаи 

 Пресметка на финансиските индикатори на работењето и толкување на нивните 
вредности 

 Оценка на ликвидноста, пазарната позиција, финансиската структура, 
профитабилноста, ефикасноста и пазарна вредност на претпријатијата 

 Анализа на паричните текови т.н. PL извештај 
 

4. Времетраење на обуката: 16 часа 
 

5. Максимален борј на слушатели:  50  
 

6. Предавач: Проф. д-р Зоран Миновски 
 

7. Локација: онлајн обука 
 

8. Методологија на едукација: Предавања со помош на презентации, дискусии во група, 
вежби на конкретни практични примери тест. 

 
9. Сертификација: Економски факултет-Скопје преку акредитацијата за изведување на 

настава на прв, втор и трет циклус на студии добиена од Министерството за образование 
и наука на РСМ, повеќе од половина век дава диплома за завршени студии на повеќе 
департмани. Во таа насока по успешно завршувањето на обуката ќе издаде сертификат-
потврда за посета на обуката и стекнати дигитални вештини според Европската Рамка за 
дигитални компетенции 2.0. 
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10. Цена: 18.000,00 денари 
 


