CURRICULUM VITAE
1.
2.
3.
4.
6.

Презиме:
Име:
Датум на раѓање:
Националност:
Контакт:
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Образование:

Институција
Датум:
Диплома:
Институција
Датум:
Диплома:
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Поповска
Биљана
15.06.1974
Македонка
мобилен: +389 70 254 143
Email: b.popovska@eurolink.com.mk

Министерство за финансии на
Република Македонија
мај 2003
Овластен ревизор
Универзитет Св. Кирил и Методиј
– Економски факултет
1993 – 1999
Дипломиран економист

Членство во професионални асоцијации:


Институт на овластени ревизори на Репблика Македонија



Association of Chartered Certified Accountants – ACCA



Здружение на внатрешни ревизори на Република Македонија



Член на Дисциплинска комисија во рамките на ИОРРМ

Резиме на професионално искуство

8.

Во текот на професионалната кариера од повеќе од 17 години работејќи
како надворешен и внатрешен ревизор, г-ѓа Поповска напредуваше низ
серија на улоги кои придонеле кон стекнување на значително искуство и
специјализирани знаења од областа на ревизијата, односно
Меѓународните стандарди за ревизија, Меѓународните стандарди за
финансиско известување, со посебен осврт на банкарскиот и
осигурителниот сектор во Република Македонија и во рамките на
балканскиот регион.
Во моментов, г-ѓа Поповска работи како внатрешен ревизор во Еуролинк
Осигурување АД Скопје. Таа е одговорна за планирање и раководење со
финансиски и оперативни ревизии во рамките на компанијата и
известување директно до Надзорниот одбор за прашања поврзани со
управување со ризици и недостатоци на внатрешните контроли, давајќи
препораки во однос на подобрувањето на работењето на организацијата,
во смисла на ефикасно и ефективно работење.
Таа исто така е вклучена во многу консултантски проекти во врска со
управувањето со ризикот, стрес-тестирањето и проблемите со Solvency II
во рамките на процесот на претстоечката имплементација.
Во текот на нејзината кариера, г-ѓа Поповска беше ангажирана во
неколку проекти за обезбедување на услуги на превод и тоа:
-

Проект за преведување на Меѓународните стандарди за
ревизија
и
Меѓународните
стандарди
за
финансиско
известување – член на тимот за превод (август – декември
2009 година)

-

Проект за превод на стручна сметководствена литература за
потребите на Министерството за финансии – член на тимот
за превод предводен од АРС студио за странски јазици
(септември – декември 2010 година)

Покрај тоа, г-ѓа Поповска има значајно искуство за надворешна ревизија
од 14 години, главно покривајќи банкарскиот и осигурителниот сектор во
Република Македонија и во балканскиот регион, во согласност со
Меѓународните стандарди за финансиско известување, US GAAP,
австриски GAAP, македонските сметководствени стандарди, Српските
законски прописи и бугарските законски прописи.
Нејзиното работно искуство вклучува и проекти за M & A (приватизација
на најголемите банки во Србија и Република Српска), ревизија на
имплементацијата на SoX (НБГ Стопанска банка а.д., Скопје) и
имплементација на МСС 39 (Хипо банка, а.д., Бања Лука).
Исто така, пред приватизацијата водеше процес на длабинска анализа
на Инвест Банка АД Скопје.

Датум:
Локација:
Компанија:
Позиција:
Опис:

01.05.2013 – тековно
Скопје, Р Македонија
Еуролинк осигурување АД Скопје
Внатрешен ревизор
- Евалуација и обезбедување на разумно
уверување дека функционирањето на
управувањето со ризикот, контролата и
системите за управување функционираат
како што е планирано и овозможуваат да се
исполнат целите на друштвото
- Известување за прашања поврзани со
управувањето со ризиците и недостатоците
на внатрешните контроли директно до
надзорниот одбор и давање препораки за
подобрување на работењето на друштвото,
во смисла на ефикасно и ефективно
работење
- Евалуација на безбедноста на
информациите и поврзаните ризични
изложености
- Евалуација на програмата за усогласеност
со регулативата
- Евалуација на подготвеноста на
организацијата во случај на прекин на
работата
- Одржување на отворена комуникација со
менаџментот и надзорниот одбор
- Ангажирање во континуирана едукација и
развој на кадар
- Обезбедување на поддршка за програмите
за борба против измама и корупција на
компанијата.
- Останати професионални ангажмани

Датум:
Локација:
Компанија:
Позиција:
Опис:

2009 – 01.05.2013
Скопје, Р Македонија
Grant Thornton
Партнер во ревизија
Одговорна за планирање, организација и
раководење на ревизии во согласност со МСР,
МСФИ, домашната регулатива како и
австриските национални стандарди. Во
рамките на нејзините ангажмани беа вклучени
и неколку проекти од областа на спојување и
купување и приватизација пред се во рамките
на банкарскиот и осигуртителниот сектор.
Нејзините најголеми клиенти беа:
 Република Македонија – Еуростандард
Банка АД Скопје, Поштенска Банка АД
Скопје, Централна Кооперативна Банка АД
Скопје, Статер Банка АД Куманово,
Еуролинк осигурување АД Скопје,
Витаминка АД Прилеп, Логин системи итн.
 Република Косово – Sigma insurance –
branch in Kosovo, Kosova ere insurance,
Pristina, Croatia insurance, Pristina, Gurantee
Fund of Kosovo, Insurance Association of
Kosovo, Dardania Insurance of Kosovo,
Siguria Kosovo etc.
 Албанија – Sigma insurance, Tirana
 M&A – спојување на Централна
Кооперативна Банка АД Скопје со Статер
Банка АД Куманово

Датум:
Локација:
Компанија:
Позиција:
Опис:

2000 – 2009
Скопје, Р Македонија
Deloitte
Сениор менаџер
Одговорна за планирање, организација и
раководење на ревизии во согласност со МСР,
МСФИ, домашната регулатива како и
австриските национални стандарди, од кои 5
години во Република Србија раководејки ги
ревизиите на банкарскиот сектор во Србија и
Република Српска.
Нејзините најголеми клиенти беа:
- ревизија:
 Република Македонија- Стопанска банка
АД Скопје, Инвест Банка АД Скопје, ТТК
Банка АД Скопје, МБПР, Ziraat Bankasi,
Skopje, Hypo Leasing, Skopje, Штедилница
Можности, Комерцијална Банка АД Скопје,
Фонд за осигурување на влогови итн.
 Србија и Република Српска - NBG,

Belgrade, Hypo-Alpe-Adria Bank a.d., Banja
Luka, HVB Banja Luka, BIB Banja Luka,
Jubmes Banka Belgrade, AIK Banka a.d., Nis,
Novabanjalucka Banka, Banja Luka, Pavlovic
Banka Bijeljina, Volksbank, Banja Luka, IEFK,
Banja Luka итн.
 Бугаријаa - United Bulgarian Bank, Sofia NBG subsidiary, Central Cooperative Bank,
Sofia, Roseximbank, Sofia, Euromarket
banka, Sofia
- длабинска анализа:
 Република Македонија – Инвест Банка АД
Скопје, Електростопанство на Македонија,
Експорт Импорт Банка АД Скопје,
Македонска Банка АД Скопје
 Србија и Република Српска - Vojvodjanska
Banka a.d., Novi Sad, Panonska Banka a.d.,
Novi Sad, Razvojna Banka, Banja Luka,
Zepter Banka, Banja Luka, A Banka,
Belgrade итн.

Датум:
Локација:
Компанија:
Позиција:
Опис:

9.
Јазици
Јазик
македонски
англиски
италијански
српски
бугарски
хрватски

10.

1999 – 2000
Скопје, Р Македонија
Македонски ревизорски центар
Асистент во ревизија
Како асистент во ревизијата беше ангажирана
во повеќе проекти на ревизии на претпријатија,
банки и финансиски изнституции во согласност
со МСР, МСФИ и македонската локална
регулатива.
Читање
мајчин
5
5
5
5
5

Говор
мајчин
5
3
5
4
5

Компјутерски вештини: сите Microsoft Office програми

Пишување
мајчин
5
4
5
4
4

