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Илустрација извештаја практичара 
са немодификованим мишљењем 
ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ ПРАКТИЧАРА КОЈИМ СЕ 
ПРУЖА УВЕРАВАЊЕ О САСТАВЉАЊУ ПРО ФОРМА 
ФИНАНСИЈСКИХ ИНФОРМАЦИЈА САДРЖАНИХ У ПРОСПЕКТУ 
[Одговарајући прималац (примаоци)] 
Извештај о састављању про форма финансијских информација садржаних у проспекту 
Завршили смо ангажовање на основу којег се пружа уверавање извештајем о састављању про форма 
финансијских информација Компаније АБЦ од стране [одговорна страна]. Про форма финансијске 
информације састоје се из [извештаја о про форма нето имовини на [датум]], [про форма биланса 
успеха за период који се завршио [датум]], [извештаја о про форма токовима готовине за период који 
се завршио [датум],] и повезаних напомена [као што је наведено на страницама xx–xx проспекта који 
је емитовала компанија]. Применљиви критеријуми на основу којих је [одговорна страна] саставила 
про форма финансијске информације су [дефинисани у [Регулативи која се односи на хартије од 
вредности XX] и описани у [Напомена X]]/[описани у [Напомена X]]. 
Про форма финансијске информације је саставио [одговорна страна] ради илустрације утицаја 
[догађај или трансакција] [наведен у Напомени X] о [финансијској позицији компаније на дан 
назначити датум] [и] [њених/финансијских перформанси компаније [и токова готовине] за период 
који се завршио назначити датум] као да се [догађај или трансакција] одиграо на дан [назначити 
датум] [и назначити датум]. Као део овог процеса, информације о [финансијској позицији], 
[финансијским перформансама] [и токовима готовине] компаније издвојила је [одговорна страна] из 
финансијских информација компаније [за период који се завршио [датум]], о којима је објављен 
[извештај [ревизије]/[прегледа]/није објављен [извештај ревизије или прегледа]. 
Одговорност [Одговорне стране] за про форма финансијске информације 
[Одговорна страна] је одговорна за састављање про форма финансијских информација на основи 
[применљиви критеријуми]. 
Наша независност и контрола квалитета 
Ми смо усклађени са захтевима у погледу независности и другим етичким захтева Етичког кодекса за 
професионалне рачуновође издатог од стране Међународног одбора за етичке стандарде за 
рачуновође, који се заснива на основним принципима интегритета, објективности, професионалне 
компетентности и дужне пажње, поверљивости и професионалног понашања. 
Фирма примењује међународни стандард за контролу квалитета ISQC 1. и у складу са тим одржава 
свеобухватан систем контроле квалитета, укључујући документоване политике и процедуре у вези са 
усклађеношћу са етичким захтевима, професионалним стандардима и применљивим законским и 
регулаторним захтевима. 
Одговорност практичара 
Наша одговорност је да изразимо мишљење [као што захтева [Регулатива која се односи на хартије од 
вредности XX],] о томе да ли су про форма финансијске информације састављене, по свим материјално 
значајним аспектима од стране [одговорна страна] на основи [применљиви критеријуми]. 
Спровели смо ангажовање у складу са Међународним стандардом за ангажовања на основу којих се 
пружа уверавање (ISAE) 3420, Ангажовања на основу којих се пружа уверавање са циљем извештавања 
о састављању про форма финансијских информација садржаних у проспекту, који је објавио Одбор за 
међународне стандарде ревизије и уверавања. Овај стандард захтева да практичар поштује етичке 
захтеве и да планира и спроводи процедуре ради стицања уверавања у разумној мери о томе да ли је 
[одговорна страна] саставила, по свим материјално значајним аспектима, про форма финансијске 
информације на основи [применљиви критеријуми]. 
За сврхе овог ангажовања, нисмо одговорни за ажурирање или поновно издавање извештаја или 
мишљења о било којим финансијским информацијама које су коришћене за састављање про форма 
финансијских информација, нити смо, у току овог ангажовања, спровели ревизију или преглед 
финансијских информација које су коришћене за састављање про форма финансијских информација. 



Сврха про форма финансијских информација садржаних у проспекту искључиво је илустровање 
утицаја значајног догађаја или трансакције на неусклађене финансијске информације ентитета када 
би се догађај десио или трансакција извршила на раније одабрани датум за сврхе илустрације. Сходно 
томе, ми не пружамо уверавање да би стварни исход догађаја или трансакције на дан [навести датум] 
били као што је презентовано. 
Ангажовање на основу којег се уверавање у разумној мери са циљем извештавања да ли су про форма 
финансијске информације састављене, по свим материјално значајним аспектима, на бази 
применљивих критеријума, укључује спровођење процедура ради процене да ли применљиви 
критеријуми које је користила [одговорна страна] при састављању про форма финансијских 
информација обезбеђују разумну основу за презентацију значајних утицаја који се директно могу 
приписати догађају или трансакцији и ради прибављања одговарајућих доказа о следећем: 
• Да ли повезана про форма усклађивања имају одговарајући утицај на ове критеријуме; и 
• Да ли про форма финансијске информације осликавају адекватну примену ових усклађивања на 
неусклађене финансијске информације. 
Одабране процедуре зависе од просуђивања практичара, узимајући у обзир практичарево разумевање 
природе компаније, догађаја или трансакције у односу на које су састављене про форма финансијске 
информације и друге релевантне околности ангажовања. 
Ангажовање, такође, обухвата процену целокупне презентације про форма финансијских 
информација. 
Сматрамо да смо прибавили довољно доказа који су адекватни за обезбеђивање основе за наше 
мишљење. 
Мишљење 
Према нашем мишљењу, [про форма финансијске информације су састављене, по свим материјално 
значајним аспектима, на бази [применљиви критеријуми]]/ [про форма финансијске информације су 
адекватно састављене на наведеној основи]. 
Извештај о другим законским или регулаторним захтевима 
[Релевантни закон или регулатива могу захтевати од практичара да изрази мишљење о другим 
питањима (видети параграфе А46–А47). Форма и садржај овог одељка о извештају практичара 
разликоваће се по природи код других оваквих одговорности извештавања.] 
[Потпис практичара] 
[Датум извештаја практичара] 
[Адреса практичара] 

У случајевима када је извештај ревизије или прегледа модификован, може се унети референца на место где је та модификација 
описана у проспекту. 
 
 ISQC 1, Контрола квалитета фирми које врше ревизију, преглед финансијских информација,друга ангажовања на основу којих се 
пружа уверавање и сродне услуге 
 

                                                                    


