Закључци
професионалних рачуновођа са састанка одржаног 22. маја 2018. у Београду
у просторијама Савеза рачуновођа и ревизора Србије
Професионалне рачуновође, посебно запослени у јавној пракси предлажу да се у
Србији систем финансијског извештавања уреди по угледу на напредне системе
развијених западних земаља, будући да је кључни интерес Републике Србије и
других власника имовине и капитала, да се кроз регулаторни оквир створи
повољан амбијент развоја економије Србије, у чему рачуноводствене услуге и
квалитетне информације имају значајну улогу, као и у остваривању
конкурентности.
У смислу наведеног, будућа рачуноводствена регулатива треба да буде уређена
уз уважавање следећег:
1. Јединствене основе финансијског извештавања приватног и јавног
сектора;
2. Имплементирати међународне рачуноводствене стандарде (приватног и
јавног сектора) и позната правила њихове примене:






свим обавезницима примене Закона о рачуноводству дати могућност
да примењују Међународне стандарде финансијског извештавањаМСФИ;
имплементирати међународне рачуноводствене стандарде - МРС за
ЈС у јавном сектору;
прописати суштинску контролу финансијских извештаја и
одговорност за њихову исправност од стране власника капитала,
менаџмента и професионално-стручнх лица овлашћених за њихово
састављање;
стандардизовати:
рачуноводствене
исправе,
рачуноводствене
софтвере и професионално стручно усавршавање рачуновођа на
пословима одговорних лица.

3. Решити статус професионалне регулативе, као и рачуноводствене
професије и професионалних тела, кључних фактора у реализацији
стандардизовања финансијског извештавања;
4. Подзаконским прописима омогућити рационално пословање обвезника
уважавајући европске директиве и специфичности Србије у процесу
унификације и стандардизације финансијског извештавања.
5. Уредити законски и професионални надзор и контролу рачуноводствених
услуга у јавној пракси укључујући и одговорност овлашћених тела за
реализацију.
У погледу решавања одређених специфичности Конзорцијуму могу бити од
користи ранији Закони о рачуновоству из 1989, 1993, 1996. и 2002. године,
обзиром да су решења садржана у њима на свеобухватнији начин уређивала
систем финансијског извештавања у односу на законе о рачуноводству из
2006. и 2013. године, који су донети под притиском комерцијалних
консултантских фирми чији интерес нису уређени прописи већ њихово
тумачење, њихова оснивачка привредна делатност ради стицања профита.
Професионалне рачуновође су сагласне да се ови закључци објаве.

