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

ЗАХТЕВ ЗА ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ УЗ РЕДОВНИ ГОДИШЊИ
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Република Србија
Агенција за привредне регистре
Регистар финансијских извештаја

за извештајни период од ___. ___. ______ до ___.___. ______ године,
који се доставља уз финансијски извештај који је у Агенцији заведен под бројем ______
ОСНОВНИ ПОДАЦИ ОБВЕЗНИКА РЕВИЗИЈЕ
Матични број
ПИБ
Пословно име
Адреса
Општина, место, улица и број

Величина по разврставању из финансијског извештаја за претходну
пословну годину (1 - микро, 2 - мало, 3 - средње, 4 - велико)
Обавезна ревизија у складу са законом

словима

да

не

РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА
МСФИ
МСФИ ЗА МСП
Правилник о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним
финансијским извештајима микро и других правних лица

ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗ ЧЛАНА 45. ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ
●

Одлука о усвајању финансијског извештаја или Изјава да није усвојен финансијски извештај
Достављају: сви обвезници ревизије

●

Ревизорски извештај са финансијским извештајем који је предмет ревизије
Достављају: сви обвезници ревизије

●

Годишњи извештај о пословању / Одлука о обједињеном годишњем извештају о пословању
Достављају: велика и средња правна лица, јавна друштва без обзира на величину, мала и микро правна лица
обвезници ревизије која нису две узастопне године разврстана у наведеним величинама, као и Национална
корпорација за осигурање стамбених кредита

●

Сагласност супотписника са садржином захтева
Достављају: обвезници чији је законски заступник ограничен супотписом

●

Осталo
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ПОДАЦИ О ЗАКОНСКОМ ЗАСТУПНИКУ
Изјављујем да је документација уз редовни годишњи финансијски извештај за извештајни период од _______ до
________ године донета у складу са законом и општим актима обвезника
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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