„Привредни саветник“
организује за претплатнике бесплатно

САВЕТОВАЊЕ
на теме:

1. Усклађивање са новим Законом о привредним друштвима
2. Припреме за састављање годишњег финансијског извештаја за 2011. годину
• Годишњи попис имовине и обавеза
• Примена МСФИ: најчешћа питања из праксе
• К ритички осврт на Националну стратегију за унапређење квалитета корпоративног
финансијског извештавања и ревизије, нацрт Закона о рачуноводству и нацрт Закона
о ревизији
• Утврђивање пореза на добит: најчешћа питања из праксе
3. Примена Закона о платном промету
• Новине у пословању са готовим новцем
• И змирење обавеза када је рачун пословног субјекта у блокади – када је дозвољена,
а када није дозвољена компензација, цесија, асигнација, преузимање дуга и сл.
• Пословање са меницама
4. Актуелности у вези са применом Закона о ПДВ, девизним пословањем и сл.
5. Одговори на питања
МЕСТА И ДАТУМИ ОДРЖАВАЊА САВЕТОВАЊА:
ВАЉЕВО

Хотел „Гранд“

НОВИ САД

Хотел „Парк“ – Бал сала

БЕОГРАД

Дом синдиката – велика сала

СУБОТИЦА

Скупштина општине – нова зграда

КРАГУЈЕВАЦ

Хотел „Крагујевац“

ЗРЕЊАНИН

Хотел „Војводина“

ЧАЧАК

Хотел „Морава“

НИШ

Народно позориште

УЖИЦЕ

Биоскоп „АРТ“

ВРЊАЧКА БАЊА

Хотел „Фонтана“

23. новембар 2011.

24. новембар 2011.

25. новембар 2011.

28. новембар 2011.

29. новембар 2011.

Саветовање у свим местима почиње у 9,00 часова.
Материјал за саветовање је часопис „Привредни саветник“ бр. 21 и 22/2011 и остали
бројеви.
За претплатнике на „Привредни саветник“ учешће на саветовању је бесплатно уз улазни
цу која је достављена у часопису „Привредни саветник“ бр. 21 и 22/2011. Остала лица плаћају
накнаду за учешће на саветовању од 10.000 динара. У износ накнаде за остала лица укључен
је часопис „Привредни саветник“ бр. 21 и 22/2011.
Накнада за саветовање може се уплатити на један од текућих рачуна „Привредног савет
ника“: 205-5686-05, 170-900-30, 160-186875-14, о чему на саветовању треба предати доказ.
Плаћање се може извршити и на самом саветовању, у готовом или чеком.
На саветовању се могу купити и све актуелне публикације Привредног саветника.
Програм саветовања дат је на трећој страни корица.

ПРОГРАМ САВЕТОВАЊА
1.

ОТВАРАЊЕ САВЕТОВАЊА И АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

9,00 – 9,15

2.

УСКЛАЂИВАЊЕ СА НОВИМ ЗАКОНОМ О ПРИВРЕДНМ ДРУШТВИМА

9,15 – 10,30

3.

ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2011. ГОДИНУ

10,30 – 11,30

– Годишњи попис имовине и обавеза: рачуноводствени и порески аспекти
– Примена МСФИ: најчешћа питања из праксе
– Критички осврт на Националну стратегију за унапређење квалитета корпоративног
финансијског извештаја и ревизије, нацрт Закона о рачуноводству и нацрт Закона о ревизији
– Утврђивање пореза на добит – најчешћа питања из праксе
3.

ПАУЗА

11,30 – 12,00

ПРИМЕНА ЗАКОНА О ПЛАТНОМ ПРОМЕТУ

12,00 – 13,00

– Новине у вези са пословањем са готовим новцем
– Измирење обавеза када је рачун пословног субјекта у блокади – када је дозвољена, а када
није дозвољена компензација, цесија, асигнација, преузимање дуга и сл.
– Пословање са меницама
4.

АКТУЕЛНА ПИТАЊА

13,00 – 14,00

– Актуелна питања у вези са ПДВ
– Актуелна питања у вези са девизним пословањем
– Измене и допуне Закона о порезима на имовину и остале новине у прописима
5.

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

14,00 –

1. Прва тема на саветовању ће бити припрема за примену новог Закона о привредним друштвима („Слу
жбени гласник РС“, бр. 36/2011), који је ступио је на снагу 4. јуна 2011. године, а примењује се од 1. фебруар
 а 2012.
године, осим одредби о гласању електронским путем на седници јавног акционарског друштва које се примењују
од 1. јануара 2014. године. Учесници саветовања ће имати прилику да се упознају са најзначајнијим изменама и
новинама садржаним у новом Закону о привредним друштвима. У фокусу ове теме ће бити питање које радње и
поступке постојећа привредна друштва треба да изврше како би извршили усклађивање општих аката и органа
са новим Законом.
До краја године Привредни саветник ће издати посебну књигу – Приручник за примену Закона о привред
ним друштвима (садржаваће CD са примерима општих аката, оснивачких уговора и одлука) и одржаћемо посеб
но тематско саветовање посвећено примени новог Закона о привредним друштвима на коме ће ова тема бити
детаљније обрађена.
2. У другом делу саветовања о припремама за састављање годишњег финансијског извештаја за 2011.
годину даћемо одговарајућа објашњења везана за организацију и спровођење годишњег пописа имовине и оба
веза на крају 2011. године, обради тог пописа у пословним књигама и обрачуну пореза. До краја године се, на бази
Стратегије за унапређење квалитета корпоративног финансијског извештавања и ревизије, очекује усвајање новог
Закона о рачуноводству и новог Закона о ревизији. Приказаћемо и најчешће дилеме и спорна питања у досада
шњој пракси процењивања билансних позиција, састављања годишњих финансијских извештаја и практичне при
мене МСФИ, и скренути пажњу на које ставке и позиције у пореској пријави и пореском билансу за порез на добит
за 2011. годину посебно треба обратити пажњу.
3. У последње време поставља се велики број питања у вези са пословањем са готовим новцем и плат
ним прометом уопште, условљених изменама и допунама Закона о платном промету („Службени гласник РС“,
бр. 31/2011), које су ступиле на снагу 17. маја 2011. године, као и у вези са новодонетим Правилником о условима
и начину плаћања у готовом новцу у динарима за правна лица и за физичка лица која обављају делатност („Слу
жбени гласник РС“, бр. 77/2011), који је ступио на снагу 22. октобра 2011. године. Посебна пажња ће бити посвеће
на питањима (не)могућности закључења уговора о компензацији, цесији, асигнацији, преузимању дуга и сл. када
је рачун пословног субјекта у блокади, подизања готовине са текућег рачуна на име „депозита у фискалној каси“,
уплате новчаних средстава по основу пазара и по другом основу у року од седам радних дана, рачуноводственог
евидентирања трансакција са меницама итд.
4. На основу питања које добијамо и свакодневних контаката са претплатницима као актуелну тему у про
грам саветовања, поред примене Закона о ПДВ, уврстили смо и примену Закона о девизном пословању, чије
измене и допуне су такође ступиле на снагу 17. маја ове године.
5. На саветовањима ћемо дати одговоре на питања у вези са изложеним темама и примени прописа из
области рачуноводства, пореског система и других прописа које обрађујемо у нашим часописима. Одгово
ре на питања која су значајна за шири круг претплатника детаљније ћемо обрадити и објавити у наредним
бројевима нашег часописа.

