„Привредни саветник“
организује

САВЕТОВАЊЕ

ПОПИС И ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊЕГ
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2014. ГОДИНУ
Теме:

1. Актуелне теме и нови прописи;
2. Новине приликом састављања годишњег финансијског извештаја за 2014. годину:
• МСФИ за МСП – специфичности и разлике у односу на комплетне МСФИ,
• прва примена МСФИ за МСП – корекција почетног стања и упоредних података у
финансијским извештајима,
• Правилник о признавању и процењивању за предузетнике и микроправна лица –
разлике у односу на раније прописе,
• обавеза укидања раније разграничених ефеката валутне клаузуле и курсних разлика,
• усаглашавање са новим контним оквиром за привредна друштва, задруге и
предузетнике,
• достављање финансијских извештаја за 2014. годину: садржај нових образаца, ФИ за
статистику и ФИ за јавно објављивање, достављање ФИ електронским путем;
3. Годишњи попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2014. године;
4. Остале актуелности;
5. Одговори на питања.
МЕСТА И ДАТУМИ ОДРЖАВАЊА САВЕТОВАЊА:
КРАГУЈЕВАЦ

Хотел „Крагујевац“

СУБОТИЦА

Скупштина општине – нова зграда

ЧАЧАК

Висока школа техничких струковних студија, Св. Саве 65

ЗРЕЊАНИН

Културни центар, Народне омладине 1

БЕОГРАД

Дом синдиката – велика сала

НОВИ САД

Хотел „Парк“

ВАЉЕВО

ОМНИ ЦЕНТАР, Кнез Михаилова 88

НИШ

Grand hotel, Вожда Карађорђа 12

УЖИЦЕ

Биоскоп „АРТ“

ВРЊАЧКА БАЊА

Хотел „Бреза“

24. новембар 2014.
25. новембар 2014.
26. новембар 2014.
27. новембар 2014.
28. новембар 2014.

Саветовање у свим местима почиње у 9,00 часова.
Материјал за саветовање су часописи „Привредни саветник“ бр. 20/2014 и бр. 21 и 22/2014.
Накнада за учешће на саветовању за претплатнике на „Привредни саветник“ износи
2.000 динара са ПДВ.
Остала лица плаћају накнаду за учешће на саветовању од 10.000 динара, са ПДВ. У износ
накнаде за остала лица укључени су бројеви „Привредног саветника“ 20/2014 и 21 и 22/2014.
Накнада за саветовање може се уплатити на један од текућих рачуна „Привредног саветника“:
160-186875-14, 170-900-30, 205-5686-05. Плаћање се може извршити и на самом саветовању, у
готовом.
За улаз на саветовање обавезно понети доказ о уплати накнаде.
На саветовању се могу купити најновији Приручник за примену Контног оквира, Аналитички
контни план и остале публикације Привредног саветника.

ПРОГРАМ САВЕТОВАЊА
од 24. новембра до 28. новембра 2014. године

ПОПИС И ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊЕГ
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2014. ГОДИНУ
1. Припреме за састављање годишњег финансијског извештаја за 2014. годину

9,00 – 11,00

– Разлике између МСФИ и МСП/Правилника за микро правна лица и ранијих
рачуноводствених прописа
– Прва примена МСФИ за МСП: корекције почетног стања и преправка упоредних
података у завршном рачуну за 2014. годину
– Усаглашавање рачуноводствених политика са новим рачуноводственим прописима
– Разлике између новог и старог контног оквира и поступак преласка на нови контни
оквир за привредна друштва, задруге и предузетнике
– Одвајање вредности земљишта од вредности објекта у пословним књигама
– Новине у вези са достављањем финансијских извештаја за 2014. годину: ФИ за
статистичке сврхе, ФИ за јавно објављивање, садржај нових образаца, обавеза
достављања ФИ преко посебног информационог система АПР са електронским
потписом законитог заступника
Пауза
2. Годишњи попис имовине и обавеза на дан 31.12.2014. године и остале актуелне и
сродне теме

11,00 – 11,30
11,30 – 13,00

– Новине у вези са пописом имовине и обавеза на крају 2014. године
– Усаглашавање потраживања и обавеза, исправка вредности и отпис потраживања:
рачуноводствени и порески аспект
– Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно
зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
– Закон о порезу на добит – актуелна питања: трансферне цене, укидање пореских
олакшица и др.
– Радна верзија измена и допуна Закона о спречавању прања новца и финансирању
тероризма
– Нови прописи и остале актуелне теме
3. Одговори на питања

13,00 –

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ И УЧЕСНИКЕ САВЕТОВАЊА
Накнада за учешће на саветовању за претплатнике на „Привредни саветник“ износи
2.000 динара, са ПДВ.
Остала лица плаћају накнаду за учешће на саветовању од 10.000 динара, са ПДВ. У износ
накнаде за остала лица укључени су бројеви „Привредног саветника“ – 20/2014 и 21 и
22/2014.
Накнада за саветовање уплаћује се на један од текућих рачуна Привредног саветни
ка: 170-900-30, 160-186875-14, 205-5686-05. Плаћање се може извршити и на самом са
ветовању – у готовом.
Материјал за саветовање су часописи „Привредни саветник“, бр. 20/2014 и 21 и 22/2014.
За улаз на саветовање обвезно понети доказ о уплати накнаде.
На саветовању се могу купити најновија издања Привредног саветника: Приручник
за примену Контног оквира, Аналитички контни план и остале публикације.

