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Програмата е направена во соработка со германската висообразовна 
установа | Institute for Business & Management HEIDELBERG – Skopje и 
FORUM Institute for Management, GmbH од Хајделберг (С.Р. Германија). 
На крајот, секој слушател добива меѓународен германски сертификат за 
сметководствен специјалист потпишан од претседателот на германскиот 
институт, проф. д-р Улрих Зеител.  

FORUM Institut für Management, е фромиран во 1979 година во Хајделберг 
(Германија) како дел од меѓународната група за стручно специјалситичко 
образование. Повеќе од 300.000 слушатели (професионални вработени) 
имаат учествувано на стручните обуки и настани на FORUM Institut од сите 
Европски земји.      
Профил на Институтот:   
- 110 вработени 
- 14,5 милиони ЕУР годишен обрт 
- 1.500 настани годишно 
- 4.500 семинари годишно 
- 20.000 учесници 
- Корпоративни партнери во: Италија, Јордан и Шпанија   
- Дел од групацијата на високообразовната установа | Institute for Business 
& Management HEIDELBERG – Skopje   

Програмата е под менторство на EBTN (European banking and financial 
services training association) од Брисел.  
Напомена: АБИТ се стекна со акредитација за вршење на континуирано 
професионално усовршување (КПУ) на сметководители и овластени 
сметководители кое се спроведува согласно Законот за вршење на 
сметководствени работи. Со тоа, Академијата АБИТ врши евидентирање на 
сите часови што ќе ги поминете на КПУ во ИСОС со точни списоци, со цел 
потврда на Вашата посета. 

На крајот на специјализацијата добивате: 

* Германска диплома (сертификат) за специјалистички обуки од FORUM 
Institute for Management, GmbH од Хајделберг (С.Р. Германија) и 
висообразовната установа Institute for Business & Management HEIDELBERG 
– Skopje; 

* Специјалистички сертификат – диплома за (ниво 1 и 2) завршено 
неформално стручно едногодишно образование согласно: Европска рамка 
за квалификации; European Credit points for Vocational Education and Training 
– Европски кредит поени за стручно образование и наука (ECVET); и 



 

European Quality Assurance for Vocational Education and Training (EQAVET) – 
Обезбедување Европски квалитет за стручно образование и наука. 

* 18 трансферни ЕКТС (кредити) за MBA студии по Controlling & Finance. 

* 32 часа / бодови КПУ (Согласно Законот за вршење на сметководствени 
работи член 19, сметководителите се должни да посетат обука за КПУ од 
најмалку 60 часа за период од три години, при што најмалку 10 часа во 
текот на една година, а овластените сметководители се должни да посетат 
обука за континуирано професионално усовршување од најмалку 90 часа за 
период од три години, при што најмалку 20 часа во текот на една година.) 

Краток опис на програмата 

Наставата во ниво 3, (CAS 3) се изведува од врвни предавачи од С.Р. 
Германија, во е-училниците преку online платформа за настава во живо 
(ZOOM.US)  
Имено, германската програма во ниво 3 ќе даде нагласок на тековните и 
практичните трендови на сметководственото работење во С.Р. Германија 
(IFRS станадарди).  

 

 
Вкупен број на часови: 30 

Level 3: истакнати професори од Германија преку online платформа. 
 

 

 
 

 

 

 

ONLINE | CAS3 - Certified Accounting Specialist® Heidelberg program 
Level 3,

Распоред на наставна програма 

Предавање

1. Group Accounting

2. Differences between IFRS Accounting and German Accounting (including EU Directives)

3. Case Studies on Group Accounting

4. Case Studies on Specific IFRS Accounting Topics in Germany

5. Case Studies on Accounting Differences

6. How to structure an accounting department

7. Accounting Workflow German GAAP to IFRS

For listeners with Modul: Banking Accounting

Specific Accounting Topics under IFRS: e.g. Leasing (IFRS 16), Revenue Recognition (IFRS 15), Financial

Instruments (IFRS 9)

Digitalization in the Finance Departments



 

Раководител на сертификациона програма:  

Марике Герхолд, FORUM Institute for Management, GmbH од Хајделберг (С.Р. Германија).     
 
 
Структура на предавачи:  

проф. д-р БЕРНД ХАКЕР - еден од најдобрите експерти во Германија со повеќе од 20 год. искуство 

како банкар и на висока позиција во SIEMENS и професор по сметководство на „University of 

Applied Sciences, Rosenheim“(С.Р. Германија).      

 

Трошоци за школарина (партиципација):   

Вкупната школарина за ниво 3 изнесува 1.290 ЕУР (во цената не се вклучени патни трошоци до 

Германија и хотелско сместување) 

Напомена: поради кризата со пандемијата, наставата ќе се изведува преку online во живо (со 

100% live streaming). За таа цел, АБИТ дозволува цена на студиската програма од 890 ЕУР.  

Хајделебрг Институтот во Скопје на последната седница на Деканската Управа одлучи да додели 

СТИПЕНДИИ (АБИТ цената за online настава) за сите оние слушатели кои ќе се пријават најдоцна 

до крајот на 12 Февруари 2021 година.  

Оттука, конечната цена за слушателите кои ќе се пријават до 12.02.2021 изнесува 29.000 МКД     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGENDA 

 

24.02.2021  

1. Theory with practical examples form German company – basic level (which is daily routines in 
accounting of a German company)   

10:00 - 11:30 1.1. Group Accounting under IFRS 

11:30 – 11:45 Coffee break  

11:45 – 13:00 
1.2. Specific Accounting Topics under IFRS: e.g. Leasing (IFRS 16), Revenue Recognition (IFRS 
15), Financial Instruments (IFRS 9) 

13:00 – 14:00 lunch 

14:00 – 16:00 1.3. Differences between IFRS Accounting and German Accounting (including EU Directives) 

 

25.02.2021  

2. Practical working in accounting laboratory (IFRS advance level – case studies) 

10:00 - 11:30 2.1. Case Studies on Group Accounting 

11:30 – 11:45 Coffee break  

11:45 – 13:00 2.2. Case Studies on Specific IFRS Accounting Topics in Germany 

13:00 – 14:00 lunch 

14:00 – 16:00 2.3. Case Studies on Accounting Differences 

 

26.02.2020 

3. Preparation of financial statements in German company (according the IFRS standards) 

10:00 - 11:30 3.1. How to structure an accounting department 

11:30 – 11:45 Coffee break  

11:45 – 13:00 3.2. Accounting Workflow German GAAP to IFRS 

13:00 – 14:00 lunch 

14:00 – 16:00 3.3. Digitalization in the Finance Departments 

 


