
Прилог 5
Попуњава правно лице

Матични број Шифра делатности ПИБ
Попуњава Агенција за привредне регистре

                      
1 2 3 4 19 20 21 22 23 24 25 26

Врста посла  
  

Назив:
Седиште:

 
ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

у периоду од _______________ до _______________ 20_____. године

- у хиљадама динара -

Ред. 
бр. ОПИС

Компоненте капитала Компоненте осталог резултата

30 
Основни 
капитал

31 
Уписани а 

неуплаћени 
капитал

32 
Резерве

35 
Губитак

047 и 237 
Откупљене 

сопствене акције

34 
Нераспоређени 

добитак

330 
Ревалоризационе 

резерве

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Почетно стање на дан 01.01. _____               

а) дуговни салдо рачуна               
б) потражни салдо рачуна               

2. Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика

              

а) исправке на дуговној страни рачуна               
б) исправке на потражној страни рачуна               



3. Кориговано почетно стање на дан 01.01. 
_____

              

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 
2а - 2б) ≥ 0

              

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 
2а + 2б) ≥ 0

              

4. Промене у претходној _____ години               
а) промет на дуговној страни рачуна               
б) промет на потражној страни рачуна               

5. Стање на крају претходне године 31.12. 
_____

              

а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0               
б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0               

6. Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика

              

а) исправке на дуговној страни рачуна               
б) исправке на потражној страни рачуна               

7. Кориговано почетно стање текуће године 
на дан 01.01. _____

              

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 
6а - 6б) ≥ 0

              

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 
6а + 6б) ≥ 0

              

8. Промене у текућој _____ години               
а) промет на дуговној страни рачуна               
б) промет на потражној страни рачуна               

9. Стање на крају текуће године 31.12. 
_____

              

а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0               
б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0               

  



Ред. 
бр. ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

Укупан 
капитал 

[∑(ред 1б 
кол 3 до 
кол 15) 

-∑(ред 1а 
кол 3 до 
кол 15)] 

≥ 0

АОП

Губитак 
изнад 

капитала 
[∑(ред 1а 

кол 3 до кол 
15) - ∑(ред 
1б кол 3 до 
кол 15)] ≥ 0

331 
Актуарски 

добици 
или 

губици

332 
Добици или 
губици по 

основу улагања 
у власничке 
инструменте 

капитала

333 
Добици или 
губици по 

основу удела у 
осталом добитку 

или губитку 
придружених 

друштава

334 и 335 
Добици или 

губици по основу 
иностраног 
пословања 

и прерачуна 
финансијских 

извештаја

336 
Добици 

или 
губици 

по основу 
хеџинга 
новчаног 

тока

337 
Добици или 
губици по 

основу ХОВ 
расположивих 

за продају

1 2 10 11 12 13 14 15   16   17
1. Почетно стање на 

дан 01.01. _____
                    

а) дуговни салдо 
рачуна

            

501   506   
б) потражни салдо 
рачуна

            

2. Исправка 
материјално 
значајних грешака 
и промена 
рачуноводствених 
политика

                    

а) исправке на 
дуговној страни 
рачуна

                    

б) исправке на 
потражној страни 
рачуна 

                    

3. Кориговано почетно 
стање на дан 01.01. 
_____

                    

а) кориговани дуговни 
салдо рачуна (1а + 2а 
- 2б) ≥ 0

            

502   507   б) кориговани 
потражни салдо 
рачуна (1б - 2а + 2б) 
≥ 0

            



4. Промене у 
претходној _____ 
години

                    

а) промет на дуговној 
страни рачуна

                    

б) промет на 
потражној страни 
рачуна

                    

5. Стање на крају 
претходне године 
31.12. _____

                    

а) дуговни салдо 
рачуна (3а + 4а - 4б) 
≥ 0

            

503   508   
б) потражни салдо 
рачуна (3б - 4а + 4б) 
≥ 0 

            

6. Исправка 
материјално 
значајних грешака 
и промена 
рачуноводствених 
политика

                    

а) исправке на 
дуговној страни 
рачуна

                    

б) исправке на 
потражној страни 
рачуна 

                    



7. Кориговано почетно 
стање текуће године 
на дан 01. 01. _____

                    

а) кориговани дуговни 
салдо рачуна (5а + 6а 
- 6б) ≥ 0

            

504   509   б) кориговани 
потражни салдо 
рачуна (5б - 6а + 6б) 
≥ 0

            

8. Промене у текућој 
_____ години

                    

а) промет на дуговној 
страни рачуна

                    

б) промет на 
потражној страни 
рачуна

                    

9. Стање на крају 
текуће године 31.12. 
_____

                    

а) дуговни салдо 
рачуна (7а + 8а - 8б) 
≥ 0

            

505   510   
б) потражни салдо 
рачуна (7б - 8а + 8б) 
≥ 0

            

  

У _______________   Законски заступник 
  М.П.   
дана ______ 20__ године     
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