„ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК“
организује

САВЕТОВАЊЕ

НОВИ ПРОПИСИ, ПРИМЕНА НОВОГ КОНТНОГ ОКВИРА И
НОВИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОПИСА У 2014. ГОДИНИ
Теме:
1. Актуелне теме и нови прописи
t Измене Закона о раду
t Пореске олакшице приликом запошљавања нових лица од 1. јула 2014. године
t Исплата зарада и осталих личних расхода од 1. августа 2014. године, након измена стопа социјалних доприноса
2. Примена нових рачуноводствених прописа у 2014. години
t Представљање нових публикација Привредног саветника из области рачуноводства (Приручник
о примени контног оквира у складу са МСФИ за МСП и Аналитички контни план)
t Усаглашавање са новим контним оквиром за привредна друштва, задруге и предузетнике
t Рачуноводство и састављање финансијских извештаја малих и средњих правних лица која примењују МСФИ за МСП: садржај и карактеристике МСФИ за МСП, разлике између МСФИ за МСП и комплетних МСФИ
t Прелазак на прву примену МСФИ за МСП
t Рачуноводство и састављање финансијских извештаја предузетника и микро правних лица која
примењују Правилник о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица
t Нови обрасци годишњих финансијских извештаја за 2014. годину
3. Уговарање ревизије за 2014. годину
t Обвезници ревизије финансијских извештаја за 2014, рок за именовање ревизора, забрана истовременог пружања консултантских и сличних услуга и друга питања уређена новим Законом о ревизији
4. Одговори на питања
МЕСТА И ДАТУМИ ОДРЖАВАЊА САВЕТОВАЊА:
УЖИЦЕ

Биоскоп „АРТ“

СУБОТИЦА

Скупштина општине – нова зграда

ЧАЧАК

Висока школа техничких струковних студија, Св. Саве 65

ЗРЕЊАНИН

Хотел „Војводина“

БЕОГРАД
НОВИ САД
ВАЉЕВО
НИШ
КРАГУЈЕВАЦ
ВРЊАЧКА БАЊА

Дом синдиката – велика сала
Хотел „Парк“
ОМНИ ЦЕНТАР, Кнез Михаилова 88
Grand hotel, Вожда Карађорђа 12
Хотел „Крагујевац“
Хотел „Бреза“

30. јун 2014.
1. јул 2014.
2. јул 2014.
3. јул 2014.
4. јул 2014.

Саветовање у свим местимапочиње у 9,00 часова.
ʃɶʇɶɸɻʈʄɸɶɱʉɲɻʇɻʅʆʄɺɶɸɶʈɾʃʄɸɻʅʉɷʁɾʀɶʌɾɯɻʅʆɾɸʆɻɺʃʄɹʇɶɸɻʈʃɾʀɶ
1) Приручник о примени контног оквира за средња, мала и микро правна лица и предузетнике, у складу са МСФИ за МСП и Правилником за микро правна лица, по цени од 6.000 дин. са ПДВ, за
претплатнике, а за остала лица по цени од 12.000 дин. са ПДВ, и
2) Аналитички контни план, по цени од 2.500 дин. са ПДВ, за претплатнике, а за остала лица по цени
од 5.000 дин. са ПДВ.
За лица која на саветовању купе оба приручника, присуствовање саветовању је бесплатно.
За претплатнике који желе да присуствују саветовању без куповине књига, накнада износи 3.000
динара, са ПДВ, а за лица која нису претплатници Привредног саветника накнада је 10.000 динара, са ПДВ,
у коју нису укључене цене приручника.
Накнада за саветовање уплаћује се на један од текућих рачуна Привредног саветника: 205-5686-05,
170-900-30, 160-186875-14. Плаћање се може извршити и на самом саветовању, у готовом.
За улаз на саветовање обвезно понети доказ о уплати накнаде.

