НОВО ИЗДАЊЕ ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА
Ново, друго измењено и допуњено издање При
ручника за примену контног оквира за средња, ма
ла и микро правна лица и предузетнике – у складу
са МСФИ за МСП и Правилником за микро правна
лица, садржи нове измењене и допуњене МСФИ за
МСП који се примењују од 1. јануара 2017. године уз
могућност раније примене на састављање финансиј
ских извештаја за 2016. годину, у складу са рачуновод
ственом политиком привредног субјекта.
Најзначајније новине у МСФИ за МСП су:
– дефинисање прекомерних трошкова или на
пора који могу бити разлог за непримењивање одре
ђених захтева из тог стандарда;
– дозвољава се избор модела ревалоризације
некретнина, постројења и опреме који се примењује
проспективно (унапред) од периода примене;
– прописани су посебни услови обезвређења имо
вине која се ревалоризује;
– измене одредаба о признавању и одмеравању
одложених пореза на добитак и усклађивање са пу
ним МСФИ;
– прописане су четири позиције које МСП исказују
у Извештају о осталом резултату и то:
(i) добици и губици настали превођењем финан
сијских извештаја иностраног пословања,
(ii) актуарски добици и губици,
(iii) промене у фер вредности инструмената хеџинга,
(iv) промене у ревалоризационој резерви за не
кретнине, постројења и опрему;
– прецизирано је које се ставке осталог резултата не могу рекласификовати у добитак или губитак у билансу
успеха;
– прецизирано је да се корисни век нематеријалне имовине који се не може поуздано утврдити, утвр
ђује на основу најбоље процене управе, али не дуже од десет година;
– остале измене и допуне у другим одељцима извршене су у циљу прецизирања постојећих одредаба и по
требе да се изврши усклађивање са одговарајућим пуним МРС/МСФИ у којима су у међувремену вршене измене.
Примена измењених МСФИ за МСП објашњена је кроз примере књижења према редоследу класа и група
рачуна прописаних Контним оквиром, уз давање примера из праксе, карактеристичних за пословање наших
привредних субјеката. У том смислу у приручнику је дата детаљна садржина класа, група рачуна и основних
рачуна у складу са МСФИ за МСП, о процењивању позиција финансијских извештаја, начину књижења некрет
нина, постројења и опреме, биолошких средстава, нематеријалних улагања, финансијских средстава, пласмана
у хартије од вредности, одложених пореских средстава и одложених пореских обавеза, залиха, потраживања,
готовине и еквивалената готовине, финансијских и других обавеза, резервисања и свих облика капитала, при
хода, расхода, обрачуна трошкова и учинака, утврђивања резултата пословања, расподеле резултата и др.
Поред примене измењених и допуњених МСФИ за МСП, у приручнику су обухваћени и на одговарајући
начин третирани сви други прописи са којима се привредни субјекти сусрећу у свакодневном раду, а посебно
актуелни прописи о ПДВ, зарадама и другим примањима запослених и других лица, прописи о порезу на добит
правних лица и порезу на доходак грађана, прописи о девизном и спољнотрговинском пословању, о трговини
и другим делатностима које обављају наши привредни субјекти.
Посебна вредност овог приручника је у томе што су сви примери настанка и књижења пословних проме
на који су у њему дати засновани на важећим прописима, уз одговарајуће образложење и објашњење. Такав
приступ омогућава да приручник у практичном раду могу користити, поред рачуновођа, и други који обављају
послове финансија, комерцијале и маркетинга, ревизије и контроле, правне и друге послове у чијем раду се ко
ристе прописи чија је примена обухваћена овим приручником.
Приручник се може преузети на саветовањима за састављање финансијских извештаја за 2016. го
дину, уз доказ о извршеној уплати пре саветовања или на самом саветовању, а за касније уплате прируч
ник ће се достављати поштом.
Обим: 1.350 страна
Цена: – за претплатнике 6.000 динара, са ПДВ – за остале 12.000 динара, са ПДВ

