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ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И
НИВНОТО ДОСТАВУВАЊЕ ДО
НАДЛЕЖНИТЕ ОРГАНИ


Обработката на наведената тема ќе обезбеди:




Основни информации за начинот на постапување при
изготвувањето и доставување на ФИ до надлежните органи;

Кои се критеримути за постапување (законски и подзаконски
акти);



Сетот на обрасци кои ги сочинуваат финансиските извештаи кај
судовите и јавните обвинителства;



Периодот за кој се изготвуваат финансиските извештаи;



Надлежните органи до кој се доставуваат ФИ;



Размена на знаења и искуство
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ЗАКОНСКА РАМКА/КРИТЕРИУМ ЗА
ПОСТАПУВАЊЕ


Законот за буџетите;



Законот за сметководство за буџетите и буџетските корисници;



Правилник за обликот и содржината на билансот на состојбата и
билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските
корисници;



Законот за судовите;



Законот за судскиот буџет, итн;
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ГОДИШНИ ФИНАНСИСКИ
ИЗВЕШТАИ


Основен сет на финансиски извештаи кај Буџетите и
БК:




Биланс на состојба;
Биланс на приходите и расходите;
Консолидиран биланс кој има обврска да го изготви Судскиот
буџет.

Консолидираниот
биланс
преставува
целосен
преглед
на
приходите и расходите на единките корисници кои што се во
состав на буџетскиот корисник.
Основните финансиски извештаи заедно со образложенијата кон
нив ја сочинува завршната сметка.
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ГОДИШНИ ФИНАНСИСКИ
ИЗВЕШТАИ











Биланс на состојба
Биланс на приходите и расходите
Структура на приходи по дејности "СПД“
Дополнителни податоци за државна евиденција "ДЕ“
Даночен биланс за оданочување на непризнаени расходи “ДБ“
(до УЈП)
Консолидиран збирен биланс
Линк за преземање на потребните обрасци
http://www.crm.com.mk/DS/Default.aspx?MainId=9&nId=36
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ГОДИШНИ ФИНАНСИСКИ
ИЗВЕШТАИ


Рокови и надлежни органи до кои се доставуваат ФИ:


Судовите и ЈО ФИ ги доставуваат до:

ДЗР, и

Регистарот за годишни сметки најкасно до 28 февруари;

образец ДБ за оданочување на непризнаени расходи до УЈП и

воедно судовите имаат обврска да достават ФИ до Судскиот
буџет најкасно до 1 март;

Судскиот буџет доставува консолидирана завршна сметка
најкасно до 31 март тековната година за претходната
година.
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ГОДИШНИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ
ИЗВЕШТАИ


Обврски за известување до надлежните органи:




Судскиот буџетски совет е должен најмалку еднаш годишно да
доставува извештај за извршувањето на судскиот буџет до
Министерството за финансии, Владата на Република Македонија
и Собранието на Република Македонија;
Најдоцна до 1 март во тековната година претседателот на
судот е должен до Судскиот совет на Република Македонија да
достави извештај за реализацијата на програмата за работа за
претходната календарска година;
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ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ
СОГЛАСНО ЗЈВФК


Буџетските
корисници
од
прва
линија
од
областа
на
законодавната, извршната и судската власт освен ДЗР, фондовите
и општините, општините во градот Скопје и градот Скопје имаат
обврска до ЦЕ за хармонизација најдоцна до 10 мај да достават
годишен финансиски извештај;

Годишниот финансиски извештај содржи:

Извештај за планирани и потрошени средства по ставки (споредбен
табеларен приказ);

Извештај за реализирани програми, проекти и договори;

Годишни сметки или консолидирана годишна сметка;

Извештај за спроведените самопроцени (резултати од
самопроцените кои не се целосно позитивни, коментари на
раководителот на субјектот кои се однесуваат на препораките од
самопроценките и мислење за финансиското управување и
контрола);

Изјава за квалитетот и состојбата за внатрешните контроли;

Извештај за активностите за воспоставување и развој на ФУК;
Скопје, 31 јануари

Извештај за извршените ревизии и активности на внатрешната
8
2018
ревизија.


ЗАВРШНИ АКТИВНОСТИ ЗА
ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИ



Утврдување и пренос на расходите од класата 4 преку с/ката
791



Утврдување на приходите и разликата меѓу приходите и
расходите и пренос на разликата од с/ката 791 на с/ката 800
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ЗАВРШНИ АКТИВНОСТИ ЗА
ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИ






Книжење:
791/4 =7.570.000
Книжење:
711-761/791=7.620.000
791/800 = 50.000

1/31/2018
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РАСПОРЕД НА ВИШОКОТ НА
ПРИХОДИ НАД РАСХОДИ

Книжење:



800/809 = 50.000
809/821 = 50.000
821/296 = 50.000








Составување на обрасците

1/31/2018
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Подготвителни работи


Да се провери дали хронолошки се прокнижени сите
документи, како и да се изврши усогласување на
аналитичката со синтетичката евиденција;



Врз основа на Одлуката на раководителот на субјектот
(претседателот
на
судот/јавниот
обвинител)
за
извршениот попис за 2017 год. да се спроведат сите
книжења;



Да се пресмета амортизација за 2017 год;



Да се пресмета ревалоризација за 2017 година;



Да се изврши книжење на резултатот

и ефектите од

ревалоризацијата за 2017 година.
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Ви благодарам на вниманието
контакт:
maksim.acevski@dzr.gov.mk
инфо: www.dzr.gov.mk

