
• Дали го вклучивте ESG во својот ревизорски 
универзум при подготовка на годишниот 
ревизорски план?

• Дали внатрешните ревизии вклучуваат ESG 
компонента во своите ангажмани?

• Дали го вклучивте ЕSG во стратегијата на 
друштвото?

• Дали го вклучивте ESG во показателите за мерење 
на успешност на извршните директори?

• Дали сте транспарентни во извстувањето за 
управување со ризици од ESG?

За кого е наменета и која е целта?

Работилницатa “ESG (Environmental Social Governance) 
во ревизорскиот универзум” е наменета за внатрешните 
ревизори, менаџери за управување со ризици и сите кои 
сакаат да се во чекор со тековните предизвици на 
деловниот свет и кои во континуитет ги проценуваат 
новите ризици кои се јавуваат во нивното окружување.

Го задржуваме правото да направиме 
промена во датумите

Работилница- PwC’s Academy во соработка со 
Здружение на внатрешни ревизори на С. 
Македонија

ESG во ревизорскиот 
универзум

© 2022 PwC. All rights reserved. PwC refers to the PwC network 
and/or one or more of its member firms, each of which is a separate 
legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.

Теми:
• Што значи ESG имплементација
• Материјална анализа
• ESG Стратегија
• Подготовка за ESG Имплементација
• ESG Извештај
• ESG Вреднување од страна на ESG Рејтинг Агенции
• Дали и кога внатрешните ревизори треба да го вклучат ESG во својот ревизорски 

универзум

28 октомври 2022
9-13 часот
Место на одржување: дополнително ќе биде 
одредено

5,500 МКД + ДДВ

За повеќе информации контактирајте нè:
Билјана Секуловска
contact@aiam.org.mk
Пријавување најдоцна до 21 октомври 
2022

Тијана Наумовска  е на позиција Менаџер во 
одделот за Ревизија и Лидер на Тренинг 
Академијата во PwC. Во изминатите 16 години се 
стекна со значајно искуство и знаење  за деловно 
работење, преку  различни ревизорски и 
неревизорски проекти во  Република Северна 
Македонија, регионот и Велика Британија. Таа  
има значајно искуство во финансискиот сектор 
(осигурителени компании и банки), како и во 
сегментот на управување со функцијата за 
внатрешна ревизија. Од 2007 година е активен 
предавач во PwC Академијата. Тијана е 
дипломиран економист, Овластен ревизор и 
Постар искусен член на меѓународната 
Асоцијација на овластени сертифицирани 
сметководители (FCCA). 

Гости предавачи од банкарскиот сектор.*

Предавачи:
Кирил Папазоски е директор во Адвокатското друштво 
Папазоски и Мишев, независно адвокатско друштво во соработка 
со PwC, со повеќе од 12 години работно искуство. Кирил има 
искуство во различни правни проекти за локални и меѓународни 
клиенти како и во јавниот сектор. Кирил учествуваше и водеше 
бројни правни задачи, трансакции за спојување и спојување, 
проекти за корпоративно управување, итн.

Ана Павловска e адвокат во Адвокатското друштво Папазоски и 
Мишев, независно адвокатско друштво во соработка со PwC. Во 
текот на нејзината професионална кариера, Ана се стекна со 
значително искуство работејќи на бројни големи проекти и 
обезбедувајќи правна поддршка за различни корпоративни 
прашања на некои од најголемите македонски компании и 
странски инвеститори и е дел од ESG тимот на PwC С. 
Македонија.

Со посета на работилницата се добиваат 4 CPE
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