
 До:
Предмет: Покана за семинар

Почитувани,

Во рамките на соработката во областа на банкарството меѓу Министерството за 
финансии на Република Македонија и Министерството за финансии на Кралството 
Луксембург, Ве известуваме дека од 27 до 30 март 2017 година во Скопје ќе се одржи 4 
дневен семинар на тема: "Credit Assessment and Cash Flow Analysis".

Семинарот е во организација на Агенција за трансфер на финансиска технологија од 
Луксембург (ATTF –  www.attf.lu), која е дел од Центарот за обуки од Луксембург (House of 
training -  www.houseoftraining.lu).

Основната цел на семинарот е запознавање со концептот на темелна комуникација 
помеѓу банките како кредитодаватели, инвеститорите и кредитните аналитичари, а во 
насока на обезбедување на ефикасна алокација на финансиските ресурси. Истовремено, 
учeсниците ќе го продлабочат своето знаење во врска со систематското определување на 
оперативните и финансиските способности на позајмувачите, деловните вештини за 
попрецизно предвидување на идните парични текови, како и поставување на разумни цели 
во смисла на финансиски услови за добивање на кредит и употреба на соодветни стратегии 
кога позајмувачот се соочува со финансиски потешкотии.

Семинарот е комбинација на студии на случај од деловната сфера и групни 
практични вежби. Истиот е високо интерактивен врз основа на постојана размена на 
искуства, ставови и мислења. Целна група се вработени во банки и останати финансиски 
институции (middle management) задолжени за кредитните активности на институцијата, 
кредитни службеници вработени во front, middle и back office, односно менаџери за односи 
со јавноста, менаџери за управување со сметките, ревизори и кредитни инспектори.

Од учесниците се бара да имаат одлично познавање на англиски јазик. Учеството не 
предвидува плаќање на котизација.

Поканата за семинарот, програмата и апликацијата за учество можете  ги најдете на 
интернет страницата на Министерството за финансии, секција Финансиски систем, во делот 
на Семинари и обуки (http://finance.gov.mk/node/665).

Ве молиме да номинирате најмногу два претставника од Вашата институција. 
Апликациите се доставуваат најдоцна до 17 март (петок) 2017 година на долунаведените 
e-mail адреси. 

За сите дополнителни информации, Ве молиме контактирајте ги долунаведените 
лица. Благодариме на соработката.

Со почит,                                                  
       Ленче Тагасовска

                                                                                                                                    Раководител на сектор  
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