
Правилник
 о садржини и форми образаца финансијских извештаја

Садашњи обрасци су превише компликовани и имају непотребно пуно 
подзбирова. У биласу стања и успеха постоји чак 3 нивоа пресабирања те од силних 
подзбирова није могући видети кључне информације. Биланс стања и успеха не 
треба да садрже приказ по свим троцифреним контима као закључни лист. Осим тога
у напоменама уз финансијске извештаје треба да се даје увек детаљан преглед по 
троцифреним контима те није неопходно оптерећивати обрасце са тим нивоом 
информација. 

Образац Биланс стања је толико компликован да систем АПР на неким 
местима није у стању да израчуна подзбир (!) већ и то мора ручно да се уноси.

БИЛАНС СТАЊА

Предлог:
1) укинути колону 7 (почетно стање претходне године) и оставити само колоне 

крајње стање текуће и претходне године

2) извештавање је на нивоу двоцифрених конта осим на позицијама где је 
неопходно издвојити троцифрени конто ради посебног извештавања јер 
природа троцифрене групе тако захтева (само одложена пореска средства 288
и одложене пореске обавезе 498)

БИЛАНС УСПЕХА

Предлог:
извештавање је на нивоу следећих група (групе из предлога за измену Контног 

оквира) са одговарајућим подзбировима за резултат: 

Пословни приходи
60
600
604
605
61
610
614
615
62
64
65

Пословни расходи
50
51
630
631
52



53
540
54 (осим 540)
55

Финансијски приходи
660+661
662
663
66 (остало)

Финансијски расходи
560+561
562
563
56 (остало)

Остали приходи и расходи
67
57

Приходи и расходи по основу усклађивања вредности
68
58

Остало
69
59

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
увести индиректни метод обрачуна токова готовине. Садашњи метод 

подразумева превише напора за врло мало користи, а код сложених предузећа је и 
немогуће у пословним књигама доћи до прецизних информација како образац 
захтева.

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 
вратити стари образац. Садашњи образац је невероватно и непотребно 

компликован. 

НАПОМЕНЕ
треба увести обавезу да се за све позиције у билансу стања и успеха које 

потичу од двоцифрених конта у напоменама даје преглед по троцифреним.


