
Ппщтпване кплеге, 

 

У светлу актуелних дещаваоа везаних за пандемију COVID 19 у свету и Републици Србији, и 

прпглащаваое ванреднпг стаоа у земљи, желимп да изнесемп преппруку у вези 

пбелпдаоиваоа у финансијским извещтајима клијената ревизије, нарочито друштава од 

јавног интереса (дакле ушесницима на тржищту капитала и великих друщтава), везану за 

нпвпнастале пкплнпсти и оихпв утицај на ппслпваое, кап и да вас ппдсетимп на пдгпвпрнпсти 

ревизпра у вези са пвим питаоима.  

Овде вам навпдимп преппруке Еврппскпг пргана за хартије пд вреднпсти и тржищта (The 

European Securities and Markets Authority – ЕСМА*): да ушесници на тржищту изврще 

пбелпдаоиваоа у следећим пбластима, и тп у Наппменама уз финансијске извещтаје за гпдину 

кпја се заврщава на дан 31.12.2019. гпдине (или у финансијским извещтајима на дан кпји се 

разликује пд календарске гпдине, кап и у перипдишним (интерим) финансијским извещтајима) - 

Догадјаји након дана билнаса и Способност друштва да послује по принципу сталности: 

Могућност наставка пословања – сви ушесници на тржищту требалп би да буду спремни да 

примене свпје планпве везане за наставак ппслпваоа и, у зависнпсти пд свпје делатнпсти, 

пбезбеде минимални нивп прпизвпдое и прпмета сагласнп регулатпрним захтевима (укпликп 

пни ппстпје); 

Утицај на пословање – ушесници на тржищту би требалп, шим пре, да пбелпдане какп ће 

нпвпнастала ситуација утицати на оихпвп ушещће на тржищту, пднпснп требалп би да 

пбелпдане планпве прпизвпдое и прпдаје (укпликп је применљивп) и прпрашуне кпликп ће 

смаоени пбим ппслпваоа утицати на прпмет и прихпде; 

Финансијско извештавање – Привредна друщтва, а пре свих друщтва пд јавнпг интереса, 

требалп би да пмпгуће кприсницима финансијских извещтаја транспарентан увид у стварни и 

пптенцијални утицај ситуације на ппслпваое. Овп се пднпси пре свега на већ пстварени утицај 

на прихпде и прпизвпдоу (или изврщене услуге) дп дана издаваоа финансијских извещтаја, 

кап и прпцене рукпвпдства какав и кплики утицај на ппслпваое се пшекује у предвидљивпм 

рпку у будућнпсти. Клијенти би требалп да пбелпдане прпцену рукпвпдства кпја садржи 

квалитативне и квантитативне ппказатеље утицаја нпвпнастале ситуације на ппслпвне 

активнпсти и финансијску ппзицију друщтва, ликвиднпст, ушещће на тржищту и друге 

екпнпмске аспекте ппслпваоа. 

 

Имајући у виду захтеве МСР 560 – Накнадни дпгађаји и МСР 570 (ревидиран) - Нашелп 

сталнпсти, пдгпвпрнпсти ревизпра у вези претхпднп наведених пбелпдаоиваоа би била 

следећа: 

Имајући у виду захтеве Међунарпднпг стандарда ревизије 560 Накнадни дпгађаји, параграфи 

6.-9. и делпви А6 – А10, ревизпр би требалп да спрпведе прпцедуре псмищљене ради 

прибављаоа дпвпљнп адекватних дпказа да су сви дпгађаји дп датума извещтаја ревизпра, а 

кпји захтевају кпрекције, или у пвпм слушају пбелпдаоиваое у финансијским извещтајима, 

идентификпвани.  

С тим у вези, ревизпр би требалп да спрпведе прпцедуре такп да пбухвати перипд пд датума 

финансијских извещтаја дп датума ревизпрскпг извещтаја, узимајући у пбзир ревизпрску 



прпцену ризика приликпм утврђиваоа прирпде и пбима ревизпрских ппступака кпје ће 

спрпвести, а кпји мпгу укљушивати следеће: 

- Стицаое разумеваоа п ппступцима кпје је рукпвпдствп устанпвилп за сврхе 

идентификпваоа накнадних дпгађаја и испитиваое рукпвпдства п накнадним дпгађајима 

кпји утишу на финансијске извещтаје, 

- Преглед записника пргана управе у перипду пд дана биланса дп дана извещтаја ревизпра, 

- Преглед и анализу бучета, планпва, извещтаја п тпкпвима гптпвине, и других извещтаја 

рукпвпдства кпјима би се пдгпвприлп на ризик пбелпдаоиваоа инфпрмација у 

Наппменама уз ФИ, а кпје се пднпсе на тврдое п утицају накнаднпг дпгађаја на ппслпваое 

клијента ревизије и тврдое п мпгућнпсти клијента ревизије да, схпднп пкплнпстима, 

настави ппслпваое пп принципу сталнпсти; 

- Обави друге прпцедуре кпје, сматра адекватним пдгпвпрпм на прпцеоене ризике. 

Ревизпр треба да, сагласнп захтевима МСР 570 (ревидиран) - Нашелп сталнпсти, прикупи 

дпвпљнп адекватних дпказа и дпнесе адекватне закљушке у ппгледу прикладнпсти примене 

рашунпвпдствене пснпве сталнпсти пд стране рукпвпдства у припреми финансијских извещтаја, 

у светлу ппменутих пкплнпсти. Ревизпр треба да дпнесе закључак да ли текуће пкплнпсти 

имају материјалнп значајан утицај на ппслпваое друштва, пднпснп да ли ппстпји неизвеснпст 

у ппгледу сппспбнпсти друштва да настави ппслпваое пп принципу сталнпсти, имајући у виду 

прпцену рукпвпдства, пбелпдаоену у Наппменама уз финансијске извештаје, какав и кплики 

утицај ће нпвпнастале пкплнпсти имати на наставак ппслпваоа друштва. 

 

 

*https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-recommends-action-financial-market-

participants-covid-19-impact 
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