Сви елементи захтева уграђени су у Посебан информациони систем Агенције за
привредне реистре за пријем, обраду и јавно објављивање финансијских извештаја
Република Србија
Агенција за привредне регистре
Регистар финансијских извештаја

ЗАХТЕВ ЗА ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ
КОНСОЛИДОВАНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ
ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за извештајни период од ___. ___. ______ до ___.___. ______ године
ОСНОВНИ ПОДАЦИ ОБВЕЗНИКА
Матични број
ПИБ
Пословно име
Адреса
Општина, место, улица и број

КОНСОЛИДОВАНИ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
●

Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о осталом резултату, Извештај о токовима готовине, Извештај о
променама на капиталу и Напомене уз финансијски извештај

●

Одлука о усвајању финансијског извештаја или Изјава да није усвојен финансијски извештај

●

Ревизорски извештај са финансијским извештајем који је предмет ревизије

●

Годишњи извештај о пословању

●

Сагласност супотписника са садржином захтева (за правно лице чији је законски заступник ограничен супотписом)

●

Осталo

ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗ ЧЛАНА 45. ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ

ПОДАЦИ О ПРОСЕЧНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ ГРУПЕ
Просечан број запослених (цео број)
* Просечан број запослених на нивоу групе, на основу стања крајем сваког месеца (утврђен као годишњи просек бројчаног стања
запослених на нивоу групе на крају сваког месеца у извештајној години)

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАЗВРСТАВАЊУ
У складу са чланом 7. Закона о рачуноводству, а на основу података из консолидованог годишњег финансијског извештаја за
извештајни период од _________ до__________ године, матично правно лице је разврстало групу (економску целину) као
__________________________групу правних лица.
словима (малу, средњу, велику)

СПИСАК ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈА СУ ОБУХВАЋЕНА КОНСОЛИДАЦИЈОМ
РБ

Пословно име правног лица

Држава

Седиште

Матични број
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ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА И САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
●

Подаци о правном лицу или предузетнику коме је обвезник уговором поверио вођење пословних књига и
састављање финансијских извештаја, а чија је претежна делатност пружање рачуноводствених услуга
Матични број
Назив
Држава
И-мејл адреса
Контакт телефон

●

Подаци о повезаном правном лицу коме је поверено вођење пословних књига и састављање финансијских
извештаја, у складу са чланом 16. став 2. Закона о рачуноводству
Матични број
Назив
Држава
И-мејл адреса
Контакт телефон

●

Подаци о физичком лицу које је одговорно за вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја у
складу, са чланом 15. Закона о рачуноводству
Име и презиме
ЈМБГ/Број пасоша
Држава
И-мејл адреса
Контакт телефон

ПОДАЦИ О ЗАКОНСКОМ ЗАСТУПНИКУ
Изјављујем да је консолидовани годишњи финансијски извештај за извештајни период од _____ до _____ године,
састављени истинито и објективно у складу са примењеном рачуноводственом регулативом, законом и општим
актима обвезника, а што се односи и на документацију достављену уз те извештаје
Име и презиме
ЈМБГ
Држава
Број пасоша - за законске заступнике - страна физичка лица
Функција
И-мејл адреса
Датум подношења

Потпис законског заступника

Ограничење супотписом:
Име и презиме
ЈМБГ
Држава
Број пасоша - за законске заступнике - страна физичка лица
Функција
И-мејл адреса
Потпис
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