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(видети параграф А39) 

Илустрација писма о ангажовању на компилацији 
У наставку следи пример писма о ангажовању за ангажовање на компилацији којим се илуструју 
релевантни захтеви и смернице садржане у овом стандарду. Овај пример писма није стриктан већ за 
циљ има само да буде смерница која се користи заједно са разматрањима датим у овом стандарду. 
Биће неопходно да се прилагоди у  складу са захтевима и околностима конкретног ангажовања на 
компилацији. Пример је осмишљен тако да се односи на компилацију финансијских извештаја за један 
извештајни период и биле би неопходне измене ако би се хтело или очекивало да може да се примени 
на поновљена ангажовања као што је описано у овом стандарду. Може бити неопходно да се затражи 
правни савет у вези са прикладношћу сваког предложеног писма.  
Ово писмо о ангажовању илуструје следеће околности: 
• Треба да се изради компилација финансијских извештаја коју ће користити само руководство 
компаније (Компанија АБЦ) а коришћење финансијских извештаја је ограничено на руководство. 
Употреба или дистрибуција извештаја практичара је такође ограничена на руководство. 
• Компилација финансијских извештаја садржи само биланс стања компаније на дан 31 децембар, 
20X1 и биланс успеха за годину која се завршила, без напомена. Руководство је утврдило да се 
финансијски извештаји припремају на обрачунској основи, као што је описано. 
* * * 
Руководству Компаније АБЦ: 
[Циљ и делокруг ангажовања на компилацији] 
Захтевали сте да пружимо следеће услуге: 
На бази информација које ви обезбедите, ми ћемо вам пружити помоћ у припреми и презентацији 
следећих финансијских извештаја Компаније АБЦ: биланс стања компаније на дан 31. децембра 20X1. 
године и биланс успеха за годину која се завршила на тај датум, на бази историјских трошкова, који 
одражавају све готовинске трансакције, уз обавезе према добављачима и потраживања умањена за 
исправке потраживања, залихе вредноване на бази просечне набавне вредности, текуће пореске 
обавезе на датум извештавања, и капитализацију значајних дугорочних средстава по историјској 
вредности амортизованој на основу процењеног корисног века трајања по праволинијском методу. 
Ови финансијски извештаји не садрже објашњавајуће напомене осим напомене која садржи опис 
рачуноводствене основе која је назначена у писму о ангажовању. 
Сврха за коју ће финансијских извештаји бити коришћени је да се обезбеде финансијске информације 
за целу годину које показују финансијску позицију ентитета на дан 31 децембар, 20X1. године, и 
финансијске перформансе за годину која се завршила на тај датум. Финансијски извештаји су 
намењени искључиво за вашу употребу и неће бити дистрибуирани другим странама. 
Наше одговорности 
Ангажовање на компилацији укључује примену стручности из рачуноводства и финансијског 
извештавања у пружању помоћи у припреми и презентацији финансијских информација. Пошто 
ангажовање на компилацији није ангажовање на основу ког се пружа уверавање, од нас се не захтева 
да потврдимо тачност и потпуност информација које нам стављате на увид за ангажовање на 
компилацији, или да прикупљамо доказе или изражавамо ревизијско мишљење или закључак о 
прегледу. Сходно томе, не изражавамо ревизијско мишљење нити закључак о томе да ли су 
финансијских извештаји припремљени у складу са рачуноводственом основом коју сте навели, као 
што је претходно назначено. 
Ангажовање на компилацији ћемо спровести у складу са Међународним стандардом сродних услуга 
(ISRS) 4410 (ревидиран),  Ангажовања на компилацији. ISRS 4410 (ревидиран) од нас захтева, током 
извођења овог ангажовања, усклађеност са релевантним етичким захтевима, укључујући интегритет, 
објективност, професионалну оспособљеност и дужну пажњу. У том циљу од нас се захтева 
усклађеност са Етичким кодексом за професионалне рачуновође Одбора за Међународне стандарде 
етике за професионалне рачуновође (IESBA-ов Кодекс). 
Ваше одговорности 
Ангажовање на компилацији које треба да се врши, изводиће се на бази вашег знања и разумевања да 
је наша улога да вам пружимо помоћ у припреми и презентацији финансијских извештаја у складу са 
оквиром финансијског извештавања који сте усвојили за ваше финансијске извештаје. У складу са 



тим, ви имате следеће опште одговорности који су кључне за наше извођење ангажовања на 
компилацији у складу са ISRS 4410 (ревидиран): 
(а) Одговорност за финансијске извештаје и њихову припрему и презентацију у складу са 
оквиром финансијског извештавања који је прихватљив у светлу намераване употребе финансијских 
извештаја и циљних корисника. 
(б) Одговорност за тачност и потпуност евиденција, документације, објашњења и осталих 
информација које нам стављате на увид за сврху компилације финансијских извештаја. 
(ц) Одговорност за просуђивања неопходна током припреме и презентације финансијских 
извештаја, укључујући и оне за које ми можемо да пружимо помоћ током ангажовања на компилацији.  
Наш извештај о компилацији 
Као део нашег ангажовања, издаћемо извештај који ће бити приложен уз нашу компилацију 
финансијских извештаја и у ком ће бити описани финансијски извештаји и рад који смо извршили 
током ангажовања на компилацији (видети Прилог). У овом извештају ће такође бити назначено да је 
коришћење финансијских извештаја ограничено за сврхе наведене у овом писму, те да су употреба и 
дистрибуција нашег извештаја о ангажовању на компилацији ограничене на вас као руководство 
Компаније АБЦ. 
Молимо да приложени примерак овог писма потпишете и вратите, чиме ћете потврдити да је оно у 
складу са вашим разумевањем услова нашег ангажовања на компилацији ваших финансијских 
извештаја, као што је овде описано, и наших одговорности. 
[остале релевантне информације] 
[Унети остале информације, као што су услови плаћања, начин обрачуна накнада и остале конкретне 
услове, као што је прикладно] 
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Прихваћено у име АБЦ компаније од 
(потпис) 

  
Име и функција 
 
Датум 

У овом илустративном писму о ангажовању, упућивања на „ви“,, „ми“, „нас“, „руководство“, „лица овлашћена за управљање“ и 
„практичар“ се користе или мењају у складу са околностима 
 

                                                                    


