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Додатак 

 
(Видети тачке А29, А31–А32)  

Примери мишљења ревизора у вези са пословањем по принципу сталности  

• Пример 1: Извештај ревизора који садржи немодификовано мишљење када је ревизор 
закључио да постоји значајна неизвесност и извршено је адекватно обелодањивање у 
напоменама уз финансијске извештаје 

• Пример 2: Извештај ревизора који садржи мишљење с резервом када је ревизор 
закључио да постоји значајна неизвесност али напомене уз финансијске извештаје не 
садрже адекватна значајана обелодањивања  

• Пример 3: Извештај ревизора који садржи негативно мишљење када је ревизор 
закључио да постоји значајна неизвесност, а у напоменама уз финансијске извештаје 
није извршено адекватно потребно обелодањивање повезано са значајном 
неизвесношћу.  

 

Пример 1 – Немодификовано мишљење када постоји значајна неизвесност и постоји 
адекватно обелодањивање у напоменама уз финансијске извјештаје  

За сврхе овог илустративног извештаја, претпостављене су следеће околности :  

• Ревизија комплетног сета финансијских извештаја клијента чије се акције котирају на 
берзи, који користи оквир фер презентације.  

• Финансијски извештаји су извештаји опште намене које је руководство ентитета 
припремило у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања.  

• Услови ревизијског ангажовања одражавају опис одговорности руководства за 
финансијске извештаје из МСР 210. 

• Ревизор је, на прикупљеним ревизорским доказима, закључио да је адекватно изразити 
немодификовано (тј. „чисто“) мишљење.  

• На прикупљеним доказима, ревизор је закључио да постоји значајна неизвесност у вези 
са догађајима или околностима који могу стварати значајну сумњу у могућност субјекта 
да настави пословање по принципу сталности. Руководство клијента ревизије је адекватно 
обелоданило постојање значајне неизвесности у напоменама уз финансијске извештаје.  

• Кључна ревизорска питања су саопштена у складу с МСР 701.  

• Ревизор је добио све остале информације пре датума извештаја ревизора и још није 
открио значајну грешку у осталим информацијама.  

• Руководство одговорно за преглед и одобравање финансијских извештаја је различито од 
руководства које је одговорно за састављање финансијских извештаја.  

• Поред ревизије финансијских извештаја, ревизор има друге одговорности извештавања у 
складу са локалним законима.   
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА  
 
Акционарима Друштва АБЦ  
 
Извештај о ревизији финансијских извештаја 
 
Мишљење  
 
Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја друштва АБЦ (у даљем 
тексту “Друштво”), који укључују биланс стања са стањем на дан 31. децембра 201X. 
године и биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о променама на капиталу 
и извештај о новчаним токовима за годину завршену на тај дан, као и напомене које 
садрже преглед значајних рачуноводствених политика и друге напомене уз финансијске 
извештаје.  
 
Према нашем мишљењу, финансијски извештаји у свим материјално значајним аспектима 
приказују реално и објективно финансијско стање друштва АБЦ а.д., са стањем на дан 31. 
децембар 201X. године, резултате његовог пословања и новчане токове за годину 
завршену на тај дан, у складу са Законом о рачуноводству и рачуноводственим прописима 
важећим у Републици Србији. 
 
Основа за мишљење  
 
Извршили смо ревизију у складу са Међународним стандардима ревизије. Наше 
одговорности према тим стандардима су детаљније описане у нашем извештају у делу 
Одговорност ревизора. Независни смо од Друштва у складу с Кодексом за професионалне 
рачуновође Одбора за Међународне стандарде етике за рачуновође као и у складу са 
етичким захтевима који су релевантни за нашу ревизију финансијских извештаја у 
Републици Србији и испунили смо наше остале етичке одговорности у складу с тим 
захтевима. Верујемо да ревизијски докази које смо прикупили адекватни и довољни да 
осигурају основу за наше мишљење.  
 
Значајна неизвесност у вези пословањем по принципу сталности 
 
Скрећемо пажњу на напомену X у финансијским извештајима у којој је наведено да је 
Друштво остварило нето губитак у износу од ЗЗЗ током године која се завршава 31. 
децембра 20X1. и на тај датум текуће обавезе Друштва премашиле су његову укупну 
имовину за износ од YYY. Како је наведено у напомени X, ти догађаји или околности, уз 
остала питања наведена у напомени X, указују на постојање значајне неизвесности која 
може узроковати значајну сумњу у могућност Друштва да настави са пословањем по 
принципу сталности. Наше мишљење није модификовано у вези са тим питањем.  
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Кључна ревизијска питања  
 
Кључна ревизијска питања јесу она питања која су, по нашој професионалној процени, од 
највеће важности у нашој ревизији финансијских извештаја текућег периода. Тим 
питањима смо се бавили у контексту наше ревизије финансијских извјештаја као целине и 
при формирању нашег мишљења о њима, и ми не дајемо посебно мишљење о тим 
питањима.  
 
[Опис сваког кључног ревизијског питања у складу са МСР 701.]  
 
Одговорности руководства и оних који су задужени за управљање  
 
Извештавање у складу са МСР 700 (ревидиран) – видети Пример 1 у МСР 700 
(ревидиран).  
 
Одговорност ревизора 
 
Извештавање у складу са МСР 700 (ревидиран) – видети Пример 1 у МСР 700 (ревидиран) 
 
Извештавање о другим законским и регулаторним захтевима  
Извештавање у складу са МРС 700 (ревидиран) – видети Пример 1 у МСР 700 
(ревидиран).  
Ангажовани партнер у ревизији која има за последицу овај извештај независног ревизора 
је [име].  
[Потпис у име друштва за ревизију, посебно име ревизора, или обоје] 
[Адреса ревизора]  
[Датум] 
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Пример 2 – Извештај ревизора које садржи мишљење с резервом када је ревизор 
закључио да постоји значајна неизвесност, али напомене уз финансијске извештаје 
не садрже адекватна значајана обелодањивања  

За сврхе овог примера, предпостављене су следеће околности:  
 
• Ревизија комплетног сета финансијских извештаја клијента чије се акције котирају на 
берзи, који користи оквир фер презентације.  

• Финансијски извештаји су извештаји опште намене које је руководство ентитета 
припремило у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања.  

• Услови ревизијског ангажовања одражавају опис одговорности руководства за 
финансијске извештаје из МСР 210. 

• Ревизор је, на прикупљеним ревизорским доказима, закључио да постоји значајна 
неизвезност у вези са догађајима или околностима који могу створити значајну сумњу у 
могућност субјекта да настави са пословањем по принципу сталности. Напомена YY уз 
финансијске извештаје садржи информације о финансијским пласманима, датуму доспећа 
и укупном износу финансијских пласмана; међутим, напомене уз финансијске извештаје 
не садрже информације о утицају или могућности рефинансирања или не карактеришу ову 
ситуацију као значајну неизвесност.  

Финансијски извештаји садрже значајне погрешне исказе због неадекватног 
обелодањивања значајне неизвесности. Мишљење са резервом је изражено јер је ревизор 
закључио да су утицаји на финансијске извештаје и неадекватна обелодањивања значајна 
али не и прожимајућа за финансијске извештаје.  

• На прикупљеним доказима, ревизор је закључио да постоји значајна неизвесност у вези с 
догађајима или околностима који могу стварати значајну сумњу у могућност субјекта да 
настави са пословањем по принципу сталности.  

• Кључна ревизорска питања су саопштена у складу са МСР 701.  

• Ревизор је добио све остале информације пре датума извештаја ревизора и још није 
открио значајну грешку у осталим информацијама.  

• Руководство одговорно за преглед и одобравање финансијских извештаја је различито од 
руководства које је одговорно за састављање финансијских извештаја.  

• Поред ревизије финансијских извештаја, ревизор има друге одговорности извештавања у 
складу са локалним законима.   
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 
Акционарима Друштва АБЦ  
 
Извештај о ревизији финансијских извештаја  
 
Мишљење са резервом  
 
Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја друштва АБЦ (у даљем 
тексту “Друштво”) који укључују биланс стања са стањем на дан 31. децембра 201X. 
године и биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о променама на капиталу 
и извештај о новчаним токовима за годину завршену на тај дан, као и напомене које 
садрже преглед значајних рачуноводствених политика и друге напомене уз финансијске 
извештаје.  
 
Према нашем мишљењу, осим за непотпуно обелодањивање информација, као што је 
наведено у делу нашег извештаја Основа за мишљење са резервом, финансијски извештаји 
у свим материјално значајним аспектима приказују реално и објективно финансијско 
стање друштва АБЦ а.д., са стањем на дан 31. децембар 201X. године, резултате његовог 
пословања и новчане токове за годину завршену на тај дан, у складу са Законом о 
рачуноводству и рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији. 
 
Основа за мишљење са резервом  
Као што је наведено у Напомени YY уз финансијске извештаје, финансијским пласманима 
Друштва истекли су рокови и износ отвореног салда доспева за наплату 19.10.20X1. 
године. Друштво није било у могућности да обнови финансијске уговоре или да прибави 
алтернативне изворе финансирања. Таква ситуација указује на постојање значајне 
неизвесности која може узроковати значајну сумњу у способност Друштва да настави са 
пословањем по принципу сталности. Напомене уз финансијске извештаје не садрже 
обелодањивања по овом основу.  
Наша одговорност је да на основу извршене ревизије изразимо мишљење о приложеним 
финансијским извештајима. Ревизију Извештаја извршили смо у складу са Међународним 
стандардима ревизије.  
Наше одговорности према тим стандардима су детаљније описане у нашем извештају у 
делу Одговорност ревизора. Независни смо од Друштва у складу с Кодексом за 
професионалне рачуновође Одбора за Међународне стандарде етике за рачуновође као и у 
складу са етичким захтевима који су релевантни за нашу ревизију финансијских извештаја 
у Републици Србији и испунили смо наше остале етичке одговорности у складу с тим 
захтевима. Верујемо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да 
осигурају основу за наше мишљење с резервом.  
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Остале информације  
[Извештавање у складу с МСР 720 (ревидиран) – видети Пример 6 у Додатку 2 МСР 720 
(ревидиран). Последња тачка дела осталих информација Примеру 6 треба да се 
прилагоди да би се описало одређено питање које узрокује мишљење с резервом а које 
такође утиче на остале информације.]  
 
Кључна ревизијска питања  
Кључна ревизијска питања јесу она питања која су, по нашој професионалној процени, од 
највеће важности у нашој ревизији финансијских извештаја текућег периода. Тим 
питањима смо се бавили у контексту наше ревизије финансијских извјештаја као целине и 
при формирању нашег мишљења о њима, не дајемо посебно мишљење о тим питањима, 
осим питања описаног у делу Основа за мишљење са резервом, утврдили смо да су ниже 
наведена питања кључна ревизијска питања која треба објавити у нашем извештају. 
 
[Опис сваког кључног ревизијског питања у складу с МСР 701.]  
 
Одговорности руководства и оних који су задужени за управљање  
 
Извештавање у складу са МСР 700 (ревидиран) – видети Пример 1 у МСР 700 
(ревидиран).  
  
Одговорност ревизора 
 
Извештавање у складу са МСР 700 (ревидиран) – видети Пример 1 у МСР 700 (ревидиран) 
 
Извештавање о другим законским и регулаторним захтевима  
 
Извештавање у складу са МСР 700 (ревидиран) – видјети Пример 1 у МСР 700 
(ревидиран).]  
Ангажовани партнер у ревизији која има за последицу овај извештај независног ревизора 
је [име].  
[Потпис у име друштва за ревизију, посебно име ревизора, или обоје]  
[Адреса ревизора]  
[Датум] 
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Пример 3 – Негативно мишљење када постоји значајна неизвесност и није извршено 
обелодањвање у напоменама уз финансијске извештаје 
 
За сврхе овог примера, предпостављене су следеће околности:  
 
• Ревизија комплетног сета финансијских извештаја клијента чије се акције котирају на 
берзи, који користи оквир фер презентације.  

• Финансијски извештаји су извештаји опште намене које је руководство ентитета 
припремило у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања.  

• Услови ревизијског ангажовања одражавају опис одговорности руководства за 
финансијске извештаје из МСР 210. 

• Ревизор је, на прикупљеним ревизорским доказима, закључио да постоји значајна 
неизвезност у вези са догађајима или околностима који могу створити значајну сумњу у 
могућност субјекта да настави са пословањем по принципу сталности, и разматра се 
могућност покретања стечајног поступка. Напомене уз финансијске извештаје не садрже 
информације о постојању значајане неизвесности. Негативно мишљење је изражено јер је 
утицај на финансијске извештаје овог необелодањивања значајан и прожимајући. 

• На прикупљеним доказима, ревизор је закључио да постоји значајна неизвесност у вези с 
догађајима или околностима који могу стварати значајну сумњу у могућност субјекта да 
настави са пословањем по принципу сталности.  

• Кључна ревизорска питања су саопштена у складу са МСР 701.  

• Ревизор је добио све остале информације пре датума извештаја ревизора и још није 
открио значајну грешку у осталим информацијама.  

• Руководство одговорно за преглед и одобравање финансијских извештаја је различито од 
руководства које је одговорно за састављање финансијских извештаја.  

• Поред ревизије финансијских извештаја, ревизор има друге одговорности извештавања у 
складу са локалним законима.  
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 
Акционарима Друштва АБЦ  
 
Извештај о ревизији финансијских извештаја  
 
Негативно мишљење  
 
Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја друштва АБЦ (у даљем 
тексту “Друштво”) који укључују биланс стања са стањем на дан 31. децембра 201X. 
године и биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о променама на капиталу 
и извештај о новчаним токовима за годину завршену на тај дан, као и напомене које 
садрже преглед значајних рачуноводствених политика и друге напомене уз финансијске 
извештаје.  
 
Према нашем мишљењу, осим за непотпуно обелодањивање информација, као што је 
наведено у делу нашег извештаја Основа за негативно мишљење, финансијски извештаји 
у свим материјално значајним аспектима приказују реално и објективно финансијско 
стање друштва АБЦ а.д., са стањем на дан 31. децембар 201X. године, резултате његовог 
пословања и новчане токове за годину завршену на тај дан, у складу са Законом о 
рачуноводству и рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији. 
 
Основа за негативно мишљење  
 
Као што је наведено у Напомени YY уз финансијске извештаје, финансијским пласманима 
Друштва истекли су рокови и износ отвореног салда доспева за наплату 19.10.20X1. 
године. Друштво није било у могућности да обнови финансијске уговоре или да обезбеди 
алтернативне изворе финансирања, и разматра се могућност покретања стечајног 
поступка. Таква ситуација указује на постојање значајне неизвесности која може 
узроковати значајну сумњу у способност Друштва да настави са пословањем по принципу 
сталности. Финансијски извештаји не садрже обелодањивања по овом основу.  
 
Наша одговорност је да на основу извршене ревизије изразимо мишљење о приказаним 
финансијским извештајима. Ревизију Извештаја извршили смо у складу са Међународним 
стандардима ревизије. Наше одговорности према тим стандардима су детаљније описане у 
нашем извештају у делу Одговорност ревизора Независни смо од Друштва у складу с 
Кодексом за професионалне рачуновође Одбора за Међународне стандард етике за 
рачуновође као и сладу са етичким захтевима који су релевантни за нашу ревизију 
финансијских извештаја у Републици Србији и испунили смо наше остале етичке 
одговорности у складу с тим захтевима. Верујемо да су ревизијски докази које смо 
прибавили довољни и адекватни да осигурају основу за наше негативно мишљење.  
   



 

9 
 

 
Остале информације  
[Извештавање у складу с МСР 720 (ревидиран) – видети Пример 6 у Додатку 2 МСР 720 
(ревидиран). Последња тачка дела осталих информација у Примеру 6 треба да се 
прилагоди да би се описало одређено питање које узрокује мишљење с резервом а које 
такође утиче на остале информације.]  
 
Кључна ревизијска питања  
 
Кључна ревизијска питања јесу она питања која су, по нашој професионалној процени, од 
највеће важности у нашој ревизији финансијских извештаја текућег периода. Тим 
питањима смо се бавили у контексту наше ревизије финансијских извјештаја као целине и 
при формирању нашег мишљења о њима, и ми не дајемо посебно мишљење о тим 
питањима осим питања описаног у делу Основа за мишљење са резервом, утврдили смо да 
су ниже наведена питања кључна ревизијска питања која треба објавити у нашем 
извештају. 
 
[Опис сваког кључног ревизијског питања у складу с МСР 701.]  
 
Одговорности руководства и оних који су задужени за управљање  
 
Извештавање у складу са МСР 700 (ревидиран) – видети Пример 1 у МСР 700 
(ревидиран).] 
  
Одговорност ревизора 
 
Извештавање у складу са МСР 700 (ревидиран) – видети Пример 1 у МСР 700 (ревидиран) 
 
Извештавање о другим законским и регулаторним захтевима  
 
Извештавање у складу са МСР 700 (ревидиран) – видети Пример 1 у МСР 700 
(ревидиран).]  
Ангажовани партнер у ревизији која има за последицу овај извештај независног ревизора 
је [име].  
[Потпис у име друштва за ревизију, посебно име ревизора, или обоје], 
 [Адреса ревизора]  
[Датум] 
 
 
 


