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Образование 

• Дипломиран економист - Економски факултет, УКИМ 

• Лиценца за овластен ревизор  од Институтот на Овластени ревизори на РМ; 

• Член на ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) 

• Работилници, обуки, конференции и онлајн курсеви: управување со време и 
организација, ревизорска методологија и МСС, обуки за меки вештини (soft skills), обуки 
за МСФИ, обуки за донесување на одлуки врз основа на обработка на податоци 

  

Профил 

Елена е дел од PwC од 2005 година.  Таа е одговорна за финансиски ревизии на најголемите 
производствени компании во земјата во различни индустрии (рударство, аутомотив, енергетски 
сектор, индустриско производство, малопродажба, транспорт и логистика) во согласност со МСФИ 
и локално применливите стандарди. 

Во изминатите години Елена се стекна со значајно искуство во областа на Меѓународни стандарди 
за финансиско известување (МСФИ), локалната сметководствена регулатива, како и Меѓународни 
ревизорски стандарди (МРС), работејќи на ревизии во голем број друштва во Република Северна 
Македонија и надвор од земјата.  Значајно искуство  стекна исто така во областа на ревизијата на 
проекти финансирани од меѓународни организации во Република Северна Македонија, Босна и 
Херцеговина. 

Како Сениор Менаџер, таа  го води  ревизорскиот тим во текот на ревизијата, обезбедува коучинг 
и проверка на работата на тимот. Одговорна за директна комуникација со топ менаџментот на 
клиентите во однос  на наодите од ревизијата и процесот на ревизија; директна соработка со 
клиентите за разрешување на сметководствени и даночни прашања разрешување на ревизорски 
наоди. 

Таа е член на Асоцијацијата на овластени и сертифицирани сметководители (Association of 
Chartered and Certified Accountants – ACCA). Исто така, има лиценца за овластен ревизор  од 
Институтот на Овластени ревизори на РМ. 

 

Работно искуство 

Дата: 2005 – моментално 

Компанија: PricewaterhouseCoopers Ревизија доо Скопје 

Моментална позиција: Сениор Менаџер 



Кратка професионална биографија 

 

• Член на ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) 

• Институтот на Овластени ревизори на РСМ 
 

 

Јазик Читање Говорење Пишување 
Македонски 5 5 5 
Англиски 5 5 5 
Италијански 4 4 4 

 

 

 

Работно искуство (продолжува) 

Дата: 2005  

Компанија: Прокредит Банка АД Скопје 

Моментална позиција: Кредитен аналитичар 
 
Членство во професионални тела 

Познавање на странски јазик (1 до 5, 5 е највисоко познавање) 


