ЗАХТЕВ ЗА ПБРАДУ ИЗВЕШТАЈА
ЗА СТАТИСТИЧКЕ ППТРЕБЕ И ЈАВНП
Регистар финансијских извештаја
ПБЈАВЉИВАОЕ РЕДПВНПГ ГПДИШОЕГ
ФИНАНСИЈСКПГ ИЗВЕШТАЈА И ДПКУМЕНТАЦИЈЕ
Република Србија
Агенција за привредне регистре

ЗА ________ ГПДИНУ
Наппмена: Пвај захтев мпгу да дпставе самп пбвезници кпји имају ппслпвну гпдину једнаку календарскпј

ПСНПВНИ ППДАЦИ ПБВЕЗНИКА
Матични брпј правнпг лица или предузетника
ПИБ (пппуоавају самп синдикалне прганизације)
Ппслпвнп име правнпг лица или
предузетника
Адреса
Ппштина, местп, улица и брпј

Величина пп разврставаоу за претхпдну ппслпвну гпдину
( 1 - микрп, 2 - малп, 3 - средое, 4 - великп )
пппуоавају самп правна лица чији финансијски извештај за претхпдну ппслпвну гпдину није
јавнп пбјављен на интернет страници Агенције за привредне регистре

(слпвима)

Дпбрпвпљна ревизија

да

не

пппуоавају правна лица и предузетници кпји су извршили ревизију финансијскпг извештаја а пп Закпну тп нису дужни а
желе да им се извештај ревизпра пбјави на интернет страници Агенције

ИЗЈАВА П ИСТПВРЕМЕНПМ ДПСТАВЉАОУ РЕДПВНПГ ГПДИШОЕГ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
Изјављујем да уз Извештај за статистичке пптребе за _______ гпдину, истпвременп дпстављам, ради јавнпг пбјављиваоа у
складу са Закпнпм п рачунпвпдству, и редпвни гпдишои финансијски извештај са дпкументацијпм из члана 34. тпг Закпна,
за исту гпдину.

ППДАЦИ П ЛИЦУ ПДГПВПРНПМ ЗА САСТАВЉАОЕ ФИНАНСИЈСКПГ ИЗВЕШТАЈА
Назив правнпг лица / Име и презиме
ЈМБ правнпг лица / ЈМБГ
Адреса - местп и улица
Кпнтакт телефпн
И-мејл адреса
ППДАЦИ П ПРПСЕЧНПМ БРПЈУ ЗАППСЛЕНИХ
Прпсечан брпј заппслених (цеп брпј)
Акп нема прпсечнпг брпја
заппслених, пбавезнп уписати 0

Прпсечан брпј заппслених на пснпву стаоа крајем свакпг месеца (утврђен кап гпдишои
прпсек брпјчанпг стаоа заппслених на крају свакпг месеца у извештајнпј гпдини)

ПБАВЕШТЕОЕ П РАЗВРСТАВАОУ
пбавезнп пппуоавају привредна друштва, задруге, пгранци, устанпве, правна лица кпја у складу са ппсебним прпписима примеоују пдредбе
Закпна п рачунпвпдству и друга правна лица

У складу са чланпм 6. Закпна п рачунпвпдству, а на пснпву ппдатака из редпвнпг гпдишоег
финансијскпг извештаја за ______ гпдину, пбвезник се разврстап кап ________________ правнп лице.
слпвима (микрп, малп, средое, великп)

РАЧУНПВПДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА
МСФИ
МСФИ за МСП
Правилник п начину признаваоа, вреднпваоа, презентације и пбелпдаоиваоа ппзиција у
ппјединачним финансијским извештајима микрп и других правних лица ("Сл. гласник РС", бр.
118/2013 и 95/2014)

ПБРАСЦИ И ДПКУМЕНТАЦИЈА ДПСТАВЉЕНИ УЗ ЗАХТЕВ
Ужи сет пбразаца (Биланс стаоа, Биланс успеха, Статистички извештај)
пбавезнп дпстављају микрп правна лица кпји примеоују Правилник п начину признаваоа, вреднпваоа, презентације и пбелпдаоиваоа
ппзиција у ппјединачним финансијским извештајима микрп и других правних лица ("Сл. гласник РС", бр. 118/2013 и 95/2014)

Шири сет пбразаца (Биланс стаоа, Биланс успеха, Извештај п псталпм резултату, Извештај п
тпкпвима гптпвине, Извештај п прпменама на капиталу, Статистички извештај)
пбавезнп дпстављају сви пбвезници кпји примеоују МСФИ или МСФИ за МСП

Наппмене уз финансијски извештај
пбавезнп дпстављају сви пбвезници кпји примеоују МСФИ или МСФИ за МСП, кап и велика, средоа и мала друга правна лица

Пдлука п усвајаоу финансијскпг извештаја или Изјава да није усвпјен финансијски извештај
пбавезнп дпстављају сви пбвезници псим предузетника

Пдлука п расппдели дпбити пднпснп ппкрићу губитка или Изјава да није вршена расппдела
дпбити или ппкриће губитка
пбавезнп дпстављају сви пбвезници псим предузетника

Гпдишои извештај п ппслпваоу
пбавезнп дпстављају велика правна лица и сва јавна друштва

Ревизпрски извештај са финансијским извештајем кпји је предмет ревизије
пбавезнп дпстављају велика и средоа правна лица, сва јавна друштва, сва јавна предузећа и сва правна лица и предузетници чији
ппслпвни прихпд у претхпднпј ппслпвнпј гпдини прелази 4,4 милипна евра у динарскпј прптиввреднпсти кап и правна лица и
предузетници кпји су извршили дпбрпвпљну ревизију и желе да им се извештај ревизпра пбјави

Псталo:

ППДАЦИ П ЗАКПНСКПМ ЗАСТУПНИКУ КПЈИ ППТПИСУЈЕ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
Изјављујем да је редпвни гпдишои финансијски извештај за ________ гпдину састављен истинитп и пбјективнп у складу
са примеоенпм рачунпвпдственпм регулативпм и Закпнпм п рачунпвпдству

1. Име и презиме
ЈМБГ
Држава
Брпј паспша - за закпнске заступнике - страна физичка лица
Функција
И-мејл адреса

Датум састављаоа

М.П.

Пптпис

Пграничеое супптписпм:

2. Име и презиме
ЈМБГ
Држава
Брпј паспша - за закпнске заступнике - страна физичка лица
Функција
И-мејл адреса

Пптпис

