Привредни саветник организује

САВЕТОВАЊЕ
на тему

САСТАВЉАЊЕ КОНСОЛИДОВАНИХ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
Обавеза састављања консолидованих финансијских извештаја прописана је одредбом члана 27. Закона о
рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/2013). Према тој одредби, правна лица која имају контролу (кон
тролно, односно матично правно лице) над једним или више правних лица (подређено, односно зависно правно
лице), у складу са законом и са захтевима МСФИ, обавезна су да састављају, приказују, достављају и обелодању
ју консолидоване финансијске извештаје. Рок за достављање консолидованих финансијских извештаја за 2016.
годину Агенцији за привредне регистре је 31. јул 2017. године. Консолидовани финансијски извештаји подлежу
обавези ревизије у складу са Законом о ревизији.
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ПРОГРАМ САВЕТОВАЊА:
Прописи о обавези састављања консолидованих финансијских извештаја;
Измене у МРС/МСФИ у вези са консолидованим финансијским извештајима;
Поступак консолидовања финансијских извештаја у складу са МСФИ 10 – Консолидовани
финансијски извештаји и другим МРС/МСФИ;
Рекласификовање финансијских извештаја у поступку састављања консолидованих
финансијских извештаја;
Консолидовање појединих позиција финансијских извештаја биланса стања и биланса
успеха и њихово исказивање на прописаним обрасцима;
Консолидовање позиција Извештаја о осталом резултату;
Консолидовање позиција Извештаја о токовима готовине;
Консолидовање позиција Извештаја о променама на капиталу;
Састављање Напомена уз консолидоване финансијске извештаје;
Специфичности састављања консолидованих финансијских извештаја банака;
Обавеза ревизије консолидованих финансијских извештаја;
Израда консолидованих финансијских извештаја применом припремљене софтверске
апликације коју учесници саветовања добијају на CD-у;
Достављање консолидованих финансијских извештаја Агенцији за привредне регистре.
МЕСТО И ДАТУМ ОДРЖАВАЊА САВЕТОВАЊА

БЕОГРАД

Образовни центар Привредног саветника,
Булевар краља Александра 86 – V спрат, сала 501

12. април 2017. године

Саветовање почиње у 9,00 часова
Накнада за учешће на саветовању за претплатнике „Привредног саветника“ износи 5.000,00 динара,
са ПДВ, а за остала лица 10.000,00 динара, са ПДВ. У износ накнаде укључен је материјал за саветовање
(„Привредни саветник“, бр. 8/2017 и CD са Excel табелама за консолидовање).
Накнада за учешће на саветовању може се уплатити унапред, на текуће рачуне „Привредног саветника“
број: 205-5686-05, 170-900-30, 160-186875-14 и 220-135317-86, о чему учесник предаје доказ при улазу на
саветовање.
Пријављивање на саветовање врши се на један од следећих начина:
– путем интернета, попуњавањем електронске пријаве директно на сајту Привредног саветника: www.
privsav.rs. Линк се налази на насловној страници у рубрици Актуелно, као и у менију Образовни центар;
– преузимањем обрасца пријаве на сајту Привредног саветника и слањем попуњене пријаве на e-mail:
nenad.stokovic@privsav.rs;
– слањем попуњене пријаве на адресу: Привредни саветник, 11000 Београд, Булевар краља Александра
бр. 86 или на факс: (011) 3209-620.
За детаљнија објашњења можете контактирати са службом претплате на телефон: (011) 3209-630 или на e-mail
адресу: nenad.stokovic@privsav.rs.

