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18 godini so Vas

ул. „Јордан Мијалков“ бр. 30
1000 Скопје

Почитувани претплатници,
ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС ДОО, е акредитирано друштво од страна на
ICC -„Macedonia International Chamber of Commerce“ за вршење на континуирано професионално усовршување, кое се спроведува согласно
Законот за вршење на сметководствени работи.
Во услови на COVID 19 и нарушени економски окружувања кои
продолжуваат и во 2021 година, товарот за спроведување на измените и
нивна имплементација во тековното работење, ќе остане на
сметководствено финансискиот сектор.
Отежнатите можности и рестрикции за директна комуникација
поради мерките и активностите за спречување на ширењето на COVID 19, не се намалуваат.
Со оглед на околностите и условите за информирање, продолжуваме и во текот на 2022 година со новиот канал
на комуникација, под назив “Утрински брифинг”, покрај постоечките традиционални методи.
“Утрински брифинг” претставува можност за директна интернет врска, два дена во неделата, во траење од 30
минути, со главниот и одговорен уредник или уредник на стручните списанија, преку интернет платформа.
На брифингот ќе бидат застапени темите за новите измени во законската регулатива, претстојните тековни
обврски и рокови, одговори на поставени прашања и дилеми.
Терминот на одржување е од 9:30 до 10:00 часот, секој вторник и четврток. Дваесет и пет минути од утринскиот
брифинг ќе бидат наменети на темите избрани за тековниот ден, а во последните 5 минути ќе ги резимираме
најзначајните осврти од претходниот брифинг, со прашања и одговори.
Едноставно вклучување преку испратениот линк на Вашиот маил, со опција за учество преку директно Ваше
вклучување или текстуално прашање.
И во 2022 година продолжуваме со советувања, обуки, семинари и работилници, согласно програмата на
одржувањето на задолжителните часови на КПУ, според околностите, по пат на webinari или со физичко присуство,
согласно условите.

ПРЕТПЛАТА ЗА 2022 година

“Утрински брифинг”
со главниот и одговорен уредник/уредник
Директен утрински контакт, со користење на
интернет платформите (ZOOM, GOOGLE MEET,
MICROSOFT TEAMS), два дена во неделата,
вторник и четврток со почеток од 9,30 часот, во
траење од половина час.
Брифинг преку директен контакт на интернет платформите за дискусија на извршените
најнови измени во регулативата, новите
предлог измени, претстоечки обврски и рокови
од тековното работење, како и одговори на
поставени текстуални и говорни прашања.
Два дена во неделата, во траење од половина час, за решавање на општите дилеми и прашања, кои се наметнуваат
во тековното работење, поставени на крајот од минатиот или во текот на денот на брифингот.
Утринскиот брифинг претставува одговор за следење на промените, кои се дополнителен товар за работењето на
субјектите и директно решавање на проблемите од деловно секојдневие.
Право на годишно учество во утринскиот брифинг може да оствари секој претплатник на изданијата на Еуро
Консалт Плус, по цена од 6.000,00 МКД + 18% ДДВ или вкупно по цена од 7.080,00 МКД.
Претплатниците кои последните пет години имаат регулирана претплата или минатата година биле корисници
на утрински брифинг, добиваат попуст од 6.000,00 МКД, односно добиваат гратис “Утрински Брифинг”, со заверен
купон за претплата за 2022 година.
Претплатниците кои имаат регулирана претплата, за период помал од 5 години, се стекнуваат со право на попуст
за Утрински Брифинг од 100% со обновена претплата за 2022 година и доколку извршат плаќање до 20.01.2022
година.

ПРЕТПЛАТА ЗА 2022 година

12 - “ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ” - Месечно издание на А-5 формат со најновите
деловни информации, за практична примена на прописите и актуелна тековна
проблематика.
Разработува и третира најнова проблематика од даночна сфера, економско
финансиска и правна област, работни односи и претприемништво, низ постојните и
нови рубрики:
1) Дилема;
2) Даноци, акцизи, придонеси и други давачки;
3) Сметководство и Ревизија;
4) Право и правна проблематика;
5) Нестопанство;
6) Финансии;
7) Банкарство и платен промет;
8) Девизно работење;
9) Самостојни вршители на дејност;
10) Нови прописи;
11) Плати и придонеси;
12) Јавни набавки;
13) Прашања и одговори;
14) Здравствени организации.
Предност се дава на актуелните содржини и новите законски промени, со акцент
на практична имплементација во тековното работење.

ПРЕТПЛАТА ЗА 2022 год.

4 - “СРиФ – ПЛУС” – Стручно списание за макро и микро економија за сметководство, ревизија,
финансии, менаџмент, претприемништво и стопанска практика.
Квартално издание со специјализирани рубрики од сметководство, ревизија, финансии,
менаџмент, банкарство, комерцијално работење, работни односи, буџет и макроекономска
политика.
Посебен осврт на даночната сфера од областа на акцизите, ДДВ (VAT), данок на личен доход,
данок на добивка, такси, придонеси и други фискални давачки и надоместоци.
Следењето на актуелните збиднувања во светот, регионот и во земјата, новите макроекономски
движења и економско – финансиски показатели.
Новите економски промени со практично решение за нивна имплементација во тековното
работење.
Квартално издание “100 прашања и одговори”, со решени примени на актуелни теми од
годишната програма за континуирано професионално усовршување на ИСОС и тековна
проблематика.
Со претплата добивате и CD со збирка на прописи ажурирани со 31.12.2021 година и Excel за
годишна сметка.
Excel le со софтвер за изготвување на годишната сметка и финансиските извештаи (биланс на
состојба, биланс на успех, извештај за паричен тек, промени и состојба на капиталот и белешките
кон финансиските извештаи), за годишна сметка за 2021 година.
“Web Site” на Еуро Консалт Плус со општи и податоци наменети за регистрираните
претплатници.
За сите промени во законска регулатива и новини, кратко известување по „e-mail”, за сите
претплатници кои во купонот за претплата доставиле e-mail адреса.
“Бесплатен консалтинг”
За сите претплатници на “Еуро Консалт Плус” бесплатни консалтинг услуги, одговори по
телефон или “e-mail”, на Ваше прашање.
*** Со претплатата добивате и CD со збирка на прописи ***

P R E T P L A T A ZA “DELOVNI INFORMACII“ I “SRiF plus ” ZA 2022 GODINA
Se pretplatuvam na (наведи број на претплати):
1. ________ pretplatа/i za 2022 godina na 12 broja “DELOVNI INFORMACII”,
4 broja “SRiF plus”, 4 изданија “100 прашања и 100 одговори”, со вклучен
„Утрински брифинг“ 2 pati nedelno, po cena od 12.970,00 denari;

Praven subjekt:_____________________________________________________________________________________
Ulica i broj:______________________________________________mesto:___________________________________
@iro smetka:_____________________________________________ dano~en broj:_____________________________
Ime i prezime:____________________________________________ tel/faks:________________________________
e-mail: _____________________________________________________ мобилен:_______________________________
Datum:_________

Mesto:__________________

M.P._
 __________________________
(potpis)
*** So pretplatata dobivate i CD so zbirka na propisi, excel ﬁle so softver za
izgotvuvawe na godi{na smetka i finansiski izve{tai***
Zavereniot kupon ispratete go na adresa: “Euro Konsalt Plus” ul.”Jordan Mijalkov” br. 30 – 1000 Skopje,
@iro smetka: 270000001040794; “HALKBANK” AD Skopje. Informacii na tel: 02/3215-327; 3215-328; 3211-616; 076 355-553
www.eurokonsaltplus.com.mk; e-mail: info@eurokonsaltplus.com.mk; eurokonsaltplusdoo@gmail.com

