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ПРОГРАМА 
за дводневно Online КПУ Советување  

09-10.02.2023 
 
 

 I ден (09.02.2023 – Четврток) 

Време Тема 

09:00 - 09:30  Поднесување на годишни сметки – рокови – тарифи и сл. 

 Кратко објаснување околу начинот на користење на нашата excel 
алатка за составување на годишна сметка од Заклучен лист, 
конвертирање во xml и прикачување на веб страната на ЦРМ. 

   

 
09:30 - 10:30 

 

 
 Составување на годишна сметка за 2022 година (Биланс на 

состојба, Биланс на успех, СПД, ДЕ, Објаснувачки белешки) 
 

10:30- 10:40  Пауза 

 
10:40 – 12:30 

 
 Подготовка на финансиски извештаи – согласно МСФИ - со 

разработка на практичен пример  
 
 

12:30 – 13:00  Голема Пауза 

 
13:00 – 14:20 

 
 Подготовка на финансиски извештаи – согласно МСФИ - со 

разработка на практичен пример (продолжува) 
 

14:20-14:30  Пауза 

 
14:30 – 15:40 

 
 Подготовка на финансиски извештаи – согласно МСФИ - со 

разработка на практичен пример (продолжува) 
  

15:40 – 16:00  ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ  

 

Предавачи: 

 Симона Павловска – Овластен ревизор – Глобал Гроуп Консалтинг 

 Јани Павловски – Магистер по правни науки – Глобал Гроуп Консалтинг 

 Благица Шорева – Овластен ревизор – KPMG 
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 II ден (10.02.2023 – Петок) 

Време Тема 

09:00 - 10:30  Даночен биланс за оданочување на добивка и непризнати раходи 
од аспект на данокот на добивка (Разработка на третман на 
непризнати/ признати раходи од аспект на данокот на добивка низ 
примери) 

 Даночен биланс на вкупен приход (ДБ-ВП) 
   

10:30- 10:40  Пауза 

 
10:40 – 12:30 

 
 Даночен биланс за оданочување на добивка и непризнати раходи 

од аспект на данокот на добивка (Разработка на третман на 
непризнати/ признати раходи од аспект на данокот на добивка 
низ примери) 

 Даночен биланс на вкупен приход (ДБ-ВП)  
      (продолжува) 
 
 

12:30 – 13:00  Голема Пауза 

 
13:00 – 13:20 

 
 Потпишување и доставување на годишни сметки од аспект на 

Законот за вршење на сметководствени работи и Законот за 
трговски друштва 

13:20-14:00  Усвојување на годишна сметка и распоредување на резултат.  

14:00-14:05  Пауза 

 
14:05 – 14:30 

 
 Изготвување на Годишен извештај за работењето  

14:30 – 15:00  ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ  

ВКУПНО: 16 КПУ ЧАСОВИ  
 

 

НАПОМЕНА 

 На сите присутни слушатели однапред ќе им дадеме пристап до наша е-локација за годишна сметка 

каде ќе им бидат достапни: 

 Excel алатка за составување на годишна сметка од Бруто Биланс, 
 Е- Алатка за конвертирање на Excel во xml и прикачување на на веб страна на Централен 
регистар, 
 Прирачник за изготвување на годишна сметка и финансиски извештаи, 
 Прирачник за даночен биланс, 
 Пречистени текстови на законски прописи кои се однесуваат на годишна сметка и 
 Теркови и обрасци за изготвување на годишен извештај, финансиски извештаи, Одлуки за 
усвојување на завршна сметка, распределба на резултат, исплата на дивиденда, покривање на 
загуба и други. 
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