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(видети параграф А63) 
Илустрација извештаја о компилацији 
Ангажовање на компилацији 
финансијских извештаја опште намене 
• Илустрација 1: Извештај практичара за ангажовање на компилацији финансијских извештаја на 
основу оквира финансијског извештавања опште намене. 
Ангажовање на компилацији 
финансијских извештаја специјалне намене 
• Илустрација 2: Извештај практичара за ангажовање на компилацији финансијских извештаја на 
основу модификованог оквира финансијског извештавања опште намене. 
Ангажовање на компилацији финансијских извештаја 
специјалне намене када је употреба или дистрибуција 
финансијских информација ограничена на циљне кориснике 
• Илустрација 3: Извештај практичара за ангажовање на компилацији финансијских извештаја на 
рачуноводственој основи која је назначена у уговору. 
• Илустрација 4: Извештај практичара за ангажовање на компилацији финансијских извештаја на 
рачуноводственој основи која је одабрана од стране руководства ентитета за финансијске 
информације које су потребне руководству за сопствене сврхе. 
• Илустрација 5 : Извештај практичара за ангажовање на компилацији финансијских 
информација које су елементи, рачуни или ставке (унете одговарајућу референцу на информацију која 
се захтева у циљу постизања усклађености са регулативом). 
Илустрација 1: Извештај практичара за ангажовање на компилацији финансијских извештаја 
на основу оквира финансијског извештавања опште намене 
• Финансијски извештај опште намене захтеван применљивим законом којим је прописано да 
се финансијски извештаји припремају у складу са Међународним стандардима финансијског 
извештавања за мале и средње ентитете (IFRS за SME) 
ИЗВЕШТАЈ ПРАКТИЧАРА О КОМПИЛАЦИЈИ 
[За руководство Компаније АБЦ] 
Припремили смо компилацију финансијских извештаја Компаније АБЦ на основу информација које 
сте нам ставили на увид. Ови финансијски извештаји укључују извештај о финансијској позицији 
Компаније АБЦ на дан 31. децембар, 20X1, извештај о укупном добитку, извештај о променама на 
капиталу и извештај о токовима готовине за годину која је завршена на тај датум, као и сумарне 
податке о значајним рачуноводственим политикама и остала објашњења. 
Ангажовање на компилацији смо извршили у складу са Међународним стандардом сродних услуга 
(ISRS) 4410 (ревидиран),  Ангажовања на компилацији. 
У ангажовању смо применили нашу стручности из рачуноводства и финансијског извештавања у 
пружању помоћи у припреми и презентацији ових финансијских извештаја у складу са Међународним 
стандардом финансијског извештавања за мале и средње ентитете (IFRS за SME). Ангажовање смо 
извршили у складу са релевантним етичким захтевима, укључујући принципе интегритета, 
објективности, професионалне оспособљености и дужне пажње. 
Ви сносите одговорност за ове финансијске извештаје и тачност и потпуност информација које су 
коришћене у изради компилације. 
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. Сходно томе, не изражавамо ревизијско мишљење нити закључак о томе да ли су 
финансијских извештаји припремљени у складу са IFRS за SME. 
[Потпис практичара] 
[Датум извештаја практичара] 
[Адреса практичара] 
Илустрација 2: Извештај практичара за ангажовање на компилацији финансијских извештаја 



на основу модификованог оквира финансијског извештавања опште намене. 
• Финансијски извештаји припремљени на основу оквира финансијског извештавања опште 
намене усвојеног од стране руководства на модификованој основи. 

• Применљиви оквир финансијског извештавања је Међународни стандард финансијског 
извештавања за мале и средње ентитете (IFRS за SME) изузимајући третман некретнина које се 
ревалоризују уместо да се књиже по набавној вредности (историјском трошку). 

• Употреба или дистрибуција финансијских извештаја није ограничена. 
ИЗВЕШТАЈ ПРАКТИЧАРА О КОМПИЛАЦИЈИ 
[За руководство Компаније АБЦ] 
Припремили смо компилацију финансијских извештаја Компаније АБЦ на основу информација које 
сте нам ставили на увид. Ови финансијски извештаји укључују извештај о финансијској позицији 
Компаније АБЦ на дан 31. децембар, 20X1, извештај о укупном добитку, извештај о променама на 
капиталу и извештај о токовима готовине за годину која је завршена на тај датум, као и сумарне 
податке о значајним рачуноводственим политикама и остала објашњења. 
Ангажовање на компилацији смо извршили у складу са Међународним стандардом сродних услуга 
(ISRS) 4410 (ревидиран),  Ангажовања на компилацији. 
У ангажовању смо применили нашу стручности из рачуноводства и финансијског извештавања у 
пружању помоћи у припреми и презентацији ових финансијских извештаја у складу са 
рачуноводственом основом описаном у Напомени X уз финансијске извештаје. Ангажовање смо 
извршили у складу са релевантним етичким захтевима, укључујући принципе интегритета, 
објективности, професионалне оспособљености и дужне пажње. 
Ви сносите одговорност за ове финансијске извештаје и тачност и потпуност информација које су 
коришћене у изради компилације. 
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. Сходно томе, не изражавамо ревизијско мишљење нити закључак о томе да ли су 
финансијских извештаји припремљени у складу са рачуноводственом основом описаном у Напомени 
X уз финансијске извештаје. 
Као што је наведено у Напомени X, финансијски извештаји су припремљени и презентовани у складу 
са Међународним стандардом финансијског извештавања за мале и средње ентитете (IFRS за SME) 
изузимајући некретнине које се ревалоризују у финансијским извештајима уместо да се књиже по 
набавној вредности (историјском трошку). Финансијски извештаји су припремљени са циљем 
описаним у Напомени Y уз финансијске извештаје. У складу са тим, ови финансијски извештаји могу 
да буду неприкладни за друге намене. 
[Потпис практичара] 
[Датум извештаја практичара] 
[Адреса практичара] 
Илустрација 3: Извештај практичара за ангажовање на компилацији финансијских извештаја 
на рачуноводственој основи која је назначена у уговору. 
• Финансијски извештаји припремљени у складу са одредбама уговора, уз примену 
рачуноводствене основе назначене у уговору. 

• Практичар је ангажован од стране која није руководство или лица овлашћена за управљање 
ентитетом. 

• Циљни корисници финансијских извештаја су стране назначене у уговору. 

• Употреба и дистрибуција извештаја практичара су ограничене на циљне кориснике 
финансијских извештаја назначене у уговору. 
ИЗВЕШТАЈ ПРАКТИЧАРА О КОМПИЛАЦИЈИ 
[За страну која је ангажовала практичара] 
Припремили смо компилацију финансијских извештаја Компаније АБЦ (у даљем тексту, „Компанија“) 
на основу информација које су нам стављене на увид од стране руководства компаније (у дељем 



тексту „руководство“). Ови финансијски извештаји укључују [називи елемената финансијских 
извештаја припремљених у складу са рачуноводственом основом наведеном у Уговору и 
периоди/датуми на које се односе]. 
Ангажовање на компилацији смо спровели у складу са Међународним стандардом сродних услуга 
(ISRS) 4410 (ревидиран),  Ангажовања на компилацији. 
У ангажовању смо применили стручности из рачуноводства и финансијског извештавања у пружању 
помоћи у припреми и презентацији ових финансијских извештаја у складу са рачуноводственом 
основом описаном у Напомени X уз финансијске извештаје. Ангажовање смо извршили у складу са 
релевантним етичким захтевима, укључујући принципе интегритета, објективности, професионалне 
оспособљености и дужне пажње. 
Руководство сноси одговорност за ове финансијске извештаје и тачност и потпуност информација 
које су коришћене у изради компилације. 
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. Сходно томе, не изражавамо ревизијско мишљење нити закључак о томе да ли су 
финансијских извештаји припремљени у складу са рачуноводственом основом описаном у Напомени 
X уз финансијске извештаје. 
Као што је наведено у Напомени X, финансијски извештаји су припремљени и презентовани на основи 
описаној у Одредби Z уговора Компаније са фирмом XYZ, закљученог [унети датум релевантног 
уговора/споразума] (у даљем тексту „Уговор“) и са циљем описаним у Напомени Y уз финансијске 
извештаје. У складу са тим, ови финансијски извештаји су намењени само странама наведеним у 
Уговору и могу да буду неприкладни за друге намене. 
Наш извештај о компилацији је намењен искључиво за стране наведене у Уговору и не треба да се 
дистрибуира другим странама. 
[Потпис практичара] 
[Датум извештаја практичара] 
[Адреса практичара] 
Илустрација 4: Извештај практичара за ангажовање на компилацији финансијских извештаја 
на рачуноводственој основи која је одабрана од стране руководства ентитета за финансијске 
информације које су потребне руководству за сопствене сврхе. 
• Финансијски извештаји припремљени на основу оквира финансијског извештавања 
специјалне намене, намењени за коришћење од стране руководства компанија за сопствене 
потребе. 

• Ови финансијски извештаји обухватају одређене обрачуне и укључују само биланс стања, 
биланс успеха и једну напомену која се односи на рачуноводствену основу која се користи за 
финансијске извештаје. 

• Циљни корисник финансијских извештаја је руководство. 

• Употреба и дистрибуција извештаја практичара је ограничена на руководство. 
ИЗВЕШТАЈ ПРАКТИЧАРА О КОМПИЛАЦИЈИ 
[За руководство Компаније АБЦ] 
Припремили смо компилацију финансијских извештаја Компаније АБЦ на основу информација које 
сте нам ставили на увид. Ови финансијски извештаји укључују биланс стања Компаније АБЦ на дан 31. 
децембар, 20X1. и биланс успеха за годину која је завршена на тај датум. 
Ангажовање на компилацији смо извршили у складу са Међународним стандардом сродних услуга 
(ISRS) 4410 (ревидиран),  Ангажовања на компилацији. 
У ангажовању смо применили стручности из рачуноводства и финансијског извештавања у пружању 
помоћи у припреми и презентацији ових финансијских извештаја у складу са рачуноводственом 
основом описаном у Напомени X уз финансијске извештаје. Ангажовање смо извршили у складу са 
релевантним етичким захтевима, укључујући принципе интегритета, објективности, професионалне 
оспособљености и дужне пажње. 
Ви сносите одговорност за ове финансијске извештаје и тачност и потпуност информација које су 



коришћене у изради компилације. 
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. Сходно томе, не изражавамо ревизијско мишљење нити закључак о томе да ли су 
финансијских извештаји припремљени у складу са рачуноводственом основом описаном у Напомени 
X уз финансијске извештаје. 
У Напомени X наведена је основа на којој су припремљени финансијски извештаји, а у Напомени X 
њихова намена. У складу са тим, ови финансијски извештаји су намењени само за вашу употребу и 
могу да буду неприкладни за друге намене. 
Наш извештај о компилацији је намењен искључиво за вашу употребу у својству руководства 
Компаније АБЦ и не треба да се дистрибуира другим странама. 
[Потпис практичара] 
[Датум извештаја практичара] 
[Адреса практичара] 
Илустрација 5 : Извештај практичара за ангажовање на компилацији финансијских 
информација које су елементи, рачуни или ставке (унете одговарајућу референцу на 
информацију која се захтева у циљу постизања усклађености са регулативом). 
• Финансијске информације припремљене за специјалне намене, то јест у циљу постизања 
усклађености са захтевима финансијског извештавања успостављеним од стране регулатора, у 
складу са одредбама донетим од стране регулатора, које прописују облик и садржај 
финансијских информација. 

• Применљиви оквир финансијског извештавања је оквир усклађености. 

• Финансијске информације имају за циљ да испуне потребе одређених корисника и 
употребан финансијских информација је ограничена на те кориснике. 

• Употреба и дистрибуција извештаја практичара је ограничена на циљне кориснике. 
ИЗВЕШТАЈ ПРАКТИЧАРА О КОМПИЛАЦИЈИ 
[За руководство Компаније АБЦ] 
Припремили смо компилацију пратећег комплета [идентификовати финансијске информације 
садржане у компилацији] Компаније АБЦ, (у наставку текста „Комплет“)  на основу информација које 
сте нам ставили на увид на дан 31. децембар, 20X1. 
Ангажовање на компилацији смо извршили у складу са Међународним стандардом сродних услуга 
(ISRS) 4410 (ревидиран),  Ангажовања на компилацији. 
У ангажовању смо применили стручности из рачуноводства и финансијског извештавања у пружању 
помоћи у припреми и презентацији Комплета прописаног од стране [унети назив или референцу на 
релевантну регулативу]. Ангажовање смо извршили у складу са релевантним етичким захтевима, 
укључујући принципе интегритета, објективности, професионалне оспособљености и дужне пажње. 
Ви сносите одговорност за Комплет и тачност и потпуност информација које су коришћене у изради 
компилације. 
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 Комплета. Сходно томе, не изражавамо ревизијско мишљење нити закључак о томе да 
ли је Комплет припремљен у складу са [унети назив или референцу на применљиви оквир финансијског 
извештавања који је назначен у релевантној регулативи]. 
Као што је наведено у Напомени X, Комплет је припремљен и презентован на основи прописаној од 
стране [унети назив или референцу на применљиви оквир финансијског извештавања који је назначен у 
релевантној регулативи] за сврхе постизања усклађености Компаније АБЦ са [унети назив или 
референцу на релевантну регулативу]. У складу са тим, овај Комплет је намењен само за ту сврху и 
може да буде неприкладан за друге намене. 
Наш извештај о компилацији је намењен искључиво за употребу од стране АБЦ Компаније и 
Регулатора Ф, и не треба да се дистрибуира другим странама осим Компаније АБЦ и Регулатора Ф. 
[Потпис практичара] 
[Датум извештаја практичара] 



[Адреса практичара] 

Друга могућност је да се наведе адресат који је назначен у релевантном уговору 
 
Друга могућност је навођење адресата у применљивим захтевима финансијског извештавања. 
 

                                                                    


