
РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
Број: ФИН 168299/2016
Датум: 05.07.2016.

ПОТВРДА
О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015.
за

Назив правног лица / предузетника: JAVNO PREDUZEĆE ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA GAS-RUMA,
RUMA

Седиште правног лица / предузетника: Рума, ЈНА 136.

Група обвезника: Привредно друштво или задруга

Mатични број: 08593205

Шифра и назив делатности:  3522 - Дистрибуција гасовитих горива гасоводом

ПИБ: 102133040

Подаци о обвезнику на билансни дан: 31.12.2015.
Пословно име: JAVNO PREDUZEĆE ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA GAS-RUMA, RUMA
Шифра делатности: 3522
Величина правног лица за извештајну пословну годину: мало

Редовни годишњи финансијски извештај за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. и документација из члана 34. Закона о
рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/2013) достављени су од стране обвезника Агенцији за привредне
регистре - Регистру финансијских извештаја дана 10.06.2016. и евидентирани под бројем ФИН 168299/2016.

У поступку провере испуњености услова за јавно објављивање утврђено је да је предметни финансијски извештај
потпун и рачунски тачан, те да је уз тај извештај достављена комплетна документација прописана Законом, па су исти
дана 05.07.2016. уписани у Регистар и јавно објављени на интернет страници Агенције, у оквиру Регистра
финансијских извештаја, у обиму и садржају у којем су достављени, и то:



Биланс стања

Биланс успеха

Извештај о осталом резултату

Извештај о токовима готовине

Извештај о променама на капиталу

Напомене уз финансијски извештај

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

Одлука о расподели добити односно покрићу губитка или Изјава да није вршена расподела добити односно
покриће губитка

Ревизорски извештај са финансијским извештајем који је предмет ревизије

ВЕЛИЧИНА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ У НАРЕДНОЈ ПОСЛОВНОЈ ГОДИНИ:

На основу података из редовног годишњег финансијског извештаја за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. правно лице
се исправно разврстало као č 2 - мало

Величина обвезника верификована од стране АПР – Регистра финансијских извештаја је 2 - мало правно лице

РЕГИСТРАТОР
Ружица Стаменковић с.р.
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