ПОСЕБНИ ПОДАЦИ
ПОДАЦИ О ПРОСЕЧНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ
Просечан број запослених (цео број)

•утврђује се као збир запослених на крају сваког месеца у обрачунском
периоду, подељен бројем месеци пословања
389
•попуњавају сва правна лица и предузетници

РАЗВРСТАВАЊЕ
•Платне институције, Централни регистар, депо и клиринг хартија
од вредности и факторинг друштва уносе ознаку за велика правна
лица (ознака 4)

Величина за наредну пословну годину
За микро правно лице уписати ознаку 1
За мало правно лице уписати ознаку 2
За средње правно лице уписати ознаку 3
За велико правно лице уписати ознаку 4
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•Новооснована правна лица и предузетници разврставају се на
основу података из финансијских извештаја за пословну годину у
којој су основани, односно у којој су почели да воде књиге по
систему двојног књиговодства и броја месеци пословања, а
утврђени податак користи за ту и наредну годину.

ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВЕЛИЧИНЕ
* Податке о пословном приходу и вредности укупне активе на датум биланса, не попуњавају платне
институције, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности и факторинг друштва која се у
складу са чланом 6. Закона о рачуноводству ("Сл. гласник РС “ бр. 73/2019) сматрају великим правним
лицима.
Пословни приход (у хиљадама динара)

624279

•податак мора бити једнак податку исказаном у билансу успеха на
АОП-у 1001 у колони 5

Вредност укупне активе на датум биланса(у хиљадама
динара)

384860

•податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на
АОП-у 0071 у колони 5

САМО ЗА ОБВЕЗНИКЕ СА ПРВОМ ПРИМЕНОМ МСФИ УЗ
ПРИЗНАВАЊЕ ЕФЕКAТА БЕЗ КОРИГОВАЊА УПОРЕДНИХ
ПОДАТАКА
Уколико у билансима постоје незадовољена контролна
правила услед прве примене МСФИ уз признавање ефекaта
без кориговања упоредних података, обратите се на адресу
finizvestaji@apr.gov.rs ради добијања конкретних
инструкција за даље поступање.
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•Након добијања одговора Регистра ФИ у вези са пријављеном
првом применом МСФИ уз признавање ефекaта без кориговања
упоредних података, потребно је да у поље унесете ознаку 1 како би
био омогућен наставак подношења захтева.

ПОДАЦИ КОЈЕ УНОСЕ ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ КОЈИ
НЕМАЈУ ОБЈАВЉЕНЕ ИСПРАВНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ И
ВЕРИФИКОВАНУ ВЕЛИЧИНУ ЗА ПРЕТХОДНУ ИЗВЕШТАЈНУ
ГОДИНУ
* Подаци се користе за утврђивање величине
Просечан број запослених (цео број) у претходној
извештајној години:
Пословни приход у претходној извештајној години:

• податак мора бити једнак податку исказаном у билансу успеха на
АОП-у 1001 у колони 6

Вредност укупне активе на датум биланса претходне
извештајне године (у хиљадама динара)

• податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на
АОП-у 0071 у колони 6

* Податак се користи за утврђивање обавезе вршења ревизије по основу укупног прихода оствареног у
претходној пословној години који прелази 4.400.000 евра у динарској противвредности
Укупан приход

• податак мора бити једнак збиру података који су исказани у колони 6 биланса успеха на
АОП-у 1001, АОП-у 1032, АОП-у 1050 и АОП-у 1052
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