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КВАЛИТЕТ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА У КОРЕЛАЦИЈИ РАЧУНОВОЂЕ И РЕВИЗОРА 

Мирослав Антовић, Комора овлашћених ревизора, Београд 

 

САЖЕТАК 

Финансијски извештаји су најважнији „производ“ рачуноводствене функције привредног друштва. 
Њихов квалитет и стандардизованост у складу са Концептуалним оквиром, Међународним 
рачуноводственим стандардима и законском регулативом, треба да имају утицаја на доношење 
пословних одлука корисника финансијских извештаја. Да би њихове одлуке биле исправне, 
финансијски извештаји треба да буду припремљени по свим материјалним аспектима, у складу са 
захтевима применљивог оквира финансијског извештавања. 
 
Међутим, финансијски извештаји често нису сачињени у складу са захтевима рачуноводствених 
стандарда, чиме се доводи у питање њихов квалитет и употреба у смислу доношења исправних 
пословних одлука. 
 
Квалитет финансијског извештавања се односи на реалност и објективност приказаних 
финансијских извштаја, у границама материјалности са којом финансијски извештаји привредног 
друштва одражавају његове пословне перформансе и њихову корисност за предвиђање будућих 
новчаних токова. 
 
Презентација финансијских извештаја, говори о информацијама и детаљима који треба да буду 
обелодањени и приказани у финансијским извештајима и напоменама. Напомене садрже 
наративне описе или рашчлањавања ставки обелодањениху овим извештајима. Квалитет сета 
финансијских извештаја, па самим тим и напомене, у највећој мери зависе од одабира и примене 
рачуноводствених политика субјекта, посебно оних које су везане за субјективна мерења и 
комплексне трансакције. 
 
Кључне речи: квалитет финансијких извештаја, рачуноводствене политике, напомене уз 

финансијске извештаје, ревизори и рачуновође. 

 

УВОД 

Квалитет финасијских извештаја у Србији, могло би се рећи да није на довољно захтеваном нивоу. 
И не само то, већ и да се овој проблематици не посвећује значајна пажња, чему су разлози мала 
или недовољна заинтересованост за финансијске извештаје, оних који се то највише тиче. А да ли 
су за то криве рачуновође и ревизори? Да не пресуђујем пре „суђења“ али да покушам да 
донесем свој суд, оносно схватање овог „зачараног круга“.  
 
Пре свега и на почетку, да одмах појасним једну чињеницу. Моје схватање финансијско 

рачуноводствене области ни у једном сегменту не раздваја значај ни рачуновође ни ревизора. То 

су „променљиве“ улоге, односно у једном моменту си рачуновођа а у другом ревизор, а дејство и 

утицај на финансијско извештавање је зајединичко, али су само одговорности подељене. Па ако је 

то тако, ко то онда „мути воду“ и не дозвољава да рачуноводствена струка и професија, преузму и 

одговорност и улогу у подизању квалитета финансисјких извештаја. 
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ШТА СУ И КО СУ „АКТЕРИ“ КВАЛИТЕТНОГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА 

И ако је то познато, да се подсетимо на улоге „актера“ квалитетног фнансијског извештавања. 

Рачуноводствено образовни стандард РОС 31, дефинише рачуновође као: 

„Рачуновођа je лице које поседује професионална знања, вештине, вредности, етику и ставове за 
самостално вођење пословних књига, припрему и састављање финансијских извештаја као и 
пружање других рачуноводствених услуга ентитетима са мањимобимом и сложеношћу послова.“ 
(РОС 31. тачка 31.19) 
 
„Овлашћенирачуновођајелицекојепоседујепрофесионалназнања, вештине, вредности, етику и 
ставовезасамосталновођењепословнихкњига, припремање и састављањефинансијскихизвештаја, 
извештајаинтернеревизије и контроле, као и обављањепословаекстернеревизије и контроле.“ 
(РОС 31. тачка 31.22) 
 
„Овлашћенијавнирачуновођајелицекојепоседујенајвишинивопрофесионалнихзнања, вештина, 
вредности, етике и ставовазасамосталновођењепословнихкњига, припремање и 
састављањефинансијскихизвештајасложенихпословнихсистема и организацијуконтроле и 
надзора, као и запружањеуслуга у јавној пракси и координације тимског рада.“(РОС 31. тачка 
31.25) 
 
Већ напред наведеним дефинисано је звање и рачуновође и ревизора, а Закон о ревизији („Сл. 
Гласник РС“ бр. 62/2013) (у даљем тексту: ЗоР) само „кратко“ дефинише овлашћеног 
лиценцираног ревизора као: „лиценцирани овлашћени ревизор је физичко лице које је, у складу 
са овим законом, положило испит за стицање звања овлашћени ревизор, и има важећу лиценцу 
за обављање ревизије.“ (члан 2. став 1. тачка 7) ЗоР) 
 
И без критике и даљих објашњења, сматрам да је једина разлика од наведених дефиниција у томе 

што ЗоР дефинише лиценцу и њено стицање и континуирано одржавање. 

 

КО СУ (МОГУЋИ) КОРИСНИЦИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

Ко су „актери“ у складу са захтевима и поставкама струке, то смо напред рекли. Недостају још и 

такозвани законски заступници, директори и менаџери, или већ како их ко назива. А њихова 

одговорност је највећа, како према корисницима тако и уопштено државним органима, а пре 

свега пореским органима. 

По теорији, која нам је донета „са запада“, са аспекта управљања квалитетом и потребом за 
финансијским извештавањем, корисници финансијских извештаја су: 

- Акционари и власници 

- Инвеститори 

- Зајмодавци и/или кредитори 

- Добављачи и други пословни повериоци 

- Држава и државни органи 

- Купци 
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Често се као корисници помињу и запослени, што је у нашим околностима и окружењу мало 

вероватно. Није пуно вероватна ни заинтересованост напред наведених корисника и то је оно што 

треба да буде циљ и правац промена. То наравно није ни изблиза тако једноставно, јер привредни 

амбијент, као то често можемо чути, који треба да буде креиран од стране државе и њених 

институција и органа то не омогућавакроз значајнији економски развој. Или је бар темпо развоја 

мерен стопама раста, недовољан да корисници финансијских извештаја захтевају и изврше 

додатни притисак на повећање квалитета финансијских извештаја. 

 

ШТА ЈЕ КВАЛИТЕТ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И КАКО ГА ПОСТИЋИ 

 

Финансијски извештаји и њихово коришћење у савреманом тржишном окружењу имају значајну 
улогу у доношењу одлука које корисници треба да донесу. Квалитет финансијског извештавања се 
односи на реалност и објективност приказаних финансијских извштаја, у границама 
материјалности са којом финансијски извештаји привредног друштваодражавају његове пословне 
перформансе и њихову корисност за предвиђање будућих новчаних токова.  

Као и у другим сферама, тако и у погледу квалитета финансијских извештаја, примењују се 

одређени принципи, стандарди и директиве. Све то треба да корисницима финансијских 

извештаја омогући пружање информација о економским ресурсима извештајног привредног 

друштва. 

 
Значај и захтеви у погледу квалитетних финансијских извештаја, дат је у Концепуалном оквиру, 

донетом од стране IASB (Одбор за међународне рачуноводствене стандарде) а који се примењују 

и у Републици Србији (усвојени Решењем о утврђивању превода Концептуалног оквира за 

финансијско извештавање и основних текстова Међународних рачуноводствених стандарда 

(МРС), односно Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ) број: 401-00-

896/2014-16 од 13.03.2014. године) 

 

Основни циљеви Концепуалног оквира, као потпоре квалитетних финансијских извештаја су: 

- Пружање информација о финансијској позицији која укључује имовину, изворе 

имовине, ликвиднсот и солвентност друштва; 

- Пружање информација о успешности пословања и способности остваривања профита; 

- Пружање информација о новчаним токовима и предвиђање будућих новчаних токова. 

 
Међународни рачуноводствени стандард 1 (МРС 1) дефинише основу за презентацију 

финансијских извештаја. Сагласно наведеном МСР 1 у параграфу 10. наводи се потпуни сет 

финансијских информација који садржи: 

(а)извештај о финансијскојпозицијинакрајупериода; 

(б) извештај о добиткуилигубитку и осталомукупномрезултатузапериод; 
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(ц) извештај о променаманакапиталузапериод; 

(д) извештај о токовимаготовинезапериод; 

(е) напомене, којесадржепрегледзначајнихрачуноводственихполитика и 

другеобјашњавајућеинформације; 

(ф) упореднеинформацијекојесеодносенапретходнипериод, каоштојеутврђено у 

параграфу 38 и 38A; и  

(г) извештај о 

финансијскојпозицијинапочеткупретходногпериодакадаентитетретроспективнопримењујерачунов

одственуполитикуиливрширетроспективнопреправљањеставки у 

својимфинансијскимизвештајима, иликадарекласификујеставке у 

својимфинансијскимизвештајима у складусапараграфима 40А-40Д. 

 

Законом о рачуноводству („Сл. Гласник РС“ бр. 62/2013) чланом 2. став 1. тачка 7) редован 

годишњи финансијски извештај правних лица која примењују МСФИ, оносно МФСИ за 

МСПобухвата: 

 (1) Биланс стања, који представља преглед имовине, обавеза и капитала правног лица на 

одређени дан; 

(2) Биланс успеха, који представља преглед прихода, расхода и резултата пословања насталих у 

одређеном периоду; 

(3) Извештај о осталом резултату, који чине ставке прихода и расхода (укључујући и 

рекласификације услед кориговања), које нису признате у Билансу успеха, како се захтева или 

дозвољава према другим МСФИ. Компоненте осталог резултата чине ставке које се, према 

захтевима појединих МСФИ, признају у оквиру капитала; 

(4) Извештај о променама на капиталу, који пружа информације о променама на капиталу 

правних лица током извештајног периода; 

(5) Извештај о токовима готовине, који пружа информације о приливима и одливима готовине 

и готовинских еквивалената током извештајног периода; 

(6) Напомене уз финансијске извештаје, које садрже описе или рашчлањивања ставки 

обелодањених у извештајима из подтачки (1)-(5) ове тачке, примењене рачуноводствене 

политике, као и информације о ставкама које се нису квалификовале за признавање у овим 

финансијским извештајима, а значајне су за оцену финансијског положаја и успешности 

пословања правног лица, као и остале информације у складу са захтевима МСФИ. 

 
О другим правним лицима и микро правним лицима овога пута нећемо говорити, не због тога што 

њихово финансијско извештавање није од значаја, већ да се укаже на суштину проблема у 

примени МРС и МСФИ кроз квалитет финансијских извештаја. 
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И све то не би било спорно, да на основу тако постављених захтева Министарство финансија 

Републике Србије није донело нови Правилник о Контномоквиру и садржинирачуна у 

Контномоквирузапривредна друштва, задруге и предузетнике (‘’Сл.гласник РС, бр.118/13), 

Правилникосадржинииформиобразацафинансијскихизвештајазапривредна друштва, задруге и 

предузетнике ("Сл.гласник РС", бр. 118/13).Наведеним правилницим учињено је 

додатновеликооптерећењеобвезницимасастављањафинансијскихизвештаја, а да се на квалитету 

није готово ништа добило. Велики број билансних позиција и беспотребна рашчлањавања, 

учинила су да Напомене уз финансијске извештаје нису готово ни потребне. Управо овакав 

приступ и беспотребно администрирање, имала су негативан утицај на квалитет финансијског 

извештавања и малу, често никакву пажњу, која је потребна за сачињавање Напомена уз 

финансијске извештаје. Тако су изостала значајна обелодањивања а самим тим корисници нису 

добили објективну и значајну информацију. 

 

Знамо да је Савез рачуновођа и ревизора Србије, уложио велику енергију да законодавцима 

објасни и скрене пажњу на проблеме који ће настати а који су сада реални и представљају 

објектини проблем квалитетног финансијског извештавања. Како сада ствари стоје, нема назнака 

да ће се нешто променити. 

 

НАПОМЕНЕ КАО САСТАВНИ ДЕО ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

 
Контни оквир и садржина и форма образацафинансијскихизвештајазапривредна друштва, који су 

дефинисани напред наведеним правилницима, су у свом „надметању“ са Концептуалним 

оквиром и МРС 1 презентација финансијских извештаја отишли у рашчлањавању толико далеко да 

се потреба за напоменама свела на „законом и правилницима“ захтеван извештај. У дефинисању 

термина, МРС 1 за напомене наводи следеће: 

„Напомене садрже допунске информације у односу на информације приказане у извештају 
офинансијској позицији, извештају(има) о добитку или губитку и осталом укупном 
резултату,појединачном билансу успеха (ако се приказује), извештају о променама на капиталу и 
извештају 
о токовима готовине. Напомене садрже наративне описе или рашчлањавања ставки 
обелодањениху овим извештајима као и информације о ставкама које се нису квалификовале за 
признавање уовим извештајима.“ 
 
МРС 1 Презентација финансијских извештаја, говори о информацијама и детаљима који треба да 
буду обелодањени и приказани у финансијским извештајима и напоменама. Та обелодањивања 
нису иста како за поједина привредна друштва тако и за поједине билансне позиције. Постоји 
читав низ информација које су од значаја и за које се захтева обелоањивање. Јасно постављен и 
таксативно набројан низ обелодањивања дат је уз сваки МСР или МСФИ и треба да представља 
„златно правило“ за сачињавање напомена уз финансијске извештаје. 
 
Да би финансијски извештаји, па самим тим и напомене били квалитетно и у складу са 
стандардима сачињени, привредна друштва су у обавези да као свој интерни акт донесу и усвоје 
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рачуноводствене политике. Све ово је прописано Законом о рачуноводству, који у члану 2. став 1. 
тачка 13) дефинише интерну регулативу, подразумевајући при томе доношење интерног акта о 
рачуноводственим политикама запризнавање, вредновањеимовинеиобавеза, приходаирасхода, 
каоидругапитањавођењапословнихкњигаисастављањафинансијскихизвештаја. 
 
Иако оквир не мора одређивати како се обрачунавају или објављују све трансакције или догађаји, 
он уобичајено укључује начела која могу послужити као основица за развијање и примјењивање 
рачуноводствених политика које су конзистентне концептима на којима се заснивају захтеви 
оквира. 
 
Из сопственог искуства, стеченог у обављању великог броја ревизија финансијских извештаја, 
рачуноводствене политике су у малом броју прилагођене пословању и окружењу привредног 
друштва. Као из времена ЗУР-а (да се подсетимо Закона о удруженом раду), „извучене на 
шапилограф“, копиране од других привредних друштава, или преузета са неког од сајтова који су 
дали напомене као предлог за прилагођавање и допуне, са у не малом броју случајева у коначном 
и усвојеном акту остављеним „варијантама“ вредновања или других захтева одговарајућих 
стандарда који се не примењују за пословање које обавња то привредно друштво. И управо у 
самим принципима доношења и усвајања политика у које се руководство привредног друштва 
често и не укључује, настају проблеми око Напомена уз финансијске извештаје. Непотребно 
рашчлањаваље цифарског дела финансијских извештаја није и нетреба да буде разлог „скраћене 
форме“ напомена које тек реда ради садрже преписане делове рачуноводствених политика 
(понекад нема ни тога) и табеле са подацима у финансијским извештајима. Табеле су копирани 
подаци из образаца, па као такви без одговарајућег обелодањивања немају никакву улогу у 
додатним информацијама. 
 
Мора се признати, да рачуновође сносе добар део одговорности за неадекватно и неквалитетно 
састављене напомене уз финансијске извештаје, без обзира што је као неписано правило, у 
њиховом сачињавању, осим потписа, руководство остало по страни. Испуњена је пука форма и 
захтев закона и сви задовољни. АПР је прихватио финансијске извештаје и то је то. 
 
А где су ту раније поменути ревизори? Да ли је остварена међусобна комуникација у фази 
припреме рачуноводствених података за финансијке извештаје и размена информација са 
ревизорима који треба да дају своје мишљење на тако сачињене финансијке извештаје и наравно 
напомене? 
 
 
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА РЕВИЗОРСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 
Контрола квалитета ревизорских извештаја је уведена  сагласно чл. 71. до 74. Закона о ревизији. У 
периоду од протекле две године, контролом квалитета обухваћено је 26 ревизорских друштава и 
сходно томе око 80 ревизорских ангажовања. Методологија контроле квалитета заснована је на  
Међународним стандардима ревизије(International Standards on Auditing – ISA -МСР) 

иМеђународном стандарду контроле квалитета (International Standard on Quality Controle – ISQC 

- МСКК). 
 
У поступцима планирања и извршавања ревизије финансијских извештаја, сагласно захтевима 
Међународног стандарда ревизије (МСР) 240 Одговорност ревизора за разматрање криманалних 
радњи у ревизији финансијскихизвештаја, параграф 29. захтева да ревизор приликом процене 
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ризика значајно погрешног приказивања у финансијским извештајима, који могу настати као 
последица преваре,  треба да ...“ оцени могу ли одабир и примена рачуноводствених политика 
субјекта, посебно оних које су везане за субјективна мерења и комплексне трансакције, упућивати 
на лажно финансијско извештавање које произлази из настојања менаџмента да управља 
добитком (резултатом пословања)“. 
 
Поред напред наведеног, од значаја је и да ли су рачуноводствене политике другачије од 
индустријских норми других друштава у истој или сличној делатности, јер ако нису доводи се у 
питање упоредивост сличних друштава и мерење њихових перформанси. 
 
У поступцима разматрања рачуноводствених политика, ревизор треба да своја запажања и 
сугестије саопшти руководству друштва, чији су финансијски извештаји предмет ревизије, своје 
...“ставове о важним квалитативним аспектима рачуноводствене праксе субјекта, као и о 
рачуноводственим политикама, рачуноводственим проценама и обелодањивања у финансијским 
извјештајима. Када је примењиво, ревизор ће објаснити онима који су задужени за управљање 
зашто сматра да важна рачуноводствена пракса, која је прихватљива према примењивом оквиру 
финансијског извјештавања, није најприкладнија у одређеним околностима субјекта“ (МСР 260 
Комуникација са лицима овлашћеним за управљање, параграф 16(а)). 
 
Да не бисмо овај текст претворили у „теорију ревизије“, поменућемо још и обавезу ревизора да 
приликом утврђивања ризика и процене материјално погрешних исказа путем разумевања 
клијента ревизије и његовог пословног окружења, ...“ 
ревизорћеоценитијесулирачуноводственеполитикесубјектаодговарајућезањеговопословањеиконз
истентнесприменљивимоквиромфинансијскогизвјештавањаирачуноводственимполитикамакориш
тенимурелевантнојделатности“ (МСР 315 параграф 11(ц)). 
 
То је тако у стандардима и правилима струке, али у пракси се дешава да се овој проблематици не 
посвети довољно дужне пажње, и да нема адекватне контроле обелодањивања у напоменама уз 
финансијске извештаје. Овакав приступ у поступцима ревизије и недостатак комуникације са 
лицима овлашћеним за управљаљње, а потом и са рачуновођама друштва, у значајној мери 
доприноси да финансијски извештаји у целини укључујући напомене, нису на захтеваном нивоу 
квалитета. 
 
Недостатак свега напред наведеног је један од елемената оцене адекватног документовања 
извршених поступака ревизије. Свакако је да ови напред наведени недостатци имају утицаја на 
изражавање ревизорског мишљења и да су основ за мере према ревизорском друштву и 
ревизору. Одбору за јавни надзор и Министарству финансија, су након спроведених контрола 
квалитета од стране Коморе овлашћених ревизора, достављени предлози мера сагласно 
одредбама Закона о ревизији и поступци су у току. 
 
Посебно је питање, о чему би требало посебно говорити, каква је реакција на квалификације из 
ревизорског мишљења од стране лица овлашћених за управљање (менаџмент) и наравно од уско 
сродне струке – рачуновође. Какав је одговор рачуновође на квалификације у мишљењу и 
недостатке у финансијским извештајима и како то регулише етички кодекс, тој теми треба 
посветити посебно време и разматрање, у духу Кодекса етикезапрофесионалнерачуновође 
Међународнефедерацијерачуновођа(IFAC Code of Ethics for Professional Accountants), који се у 
Закону о рачуноводству, као још један нонсенс, нигде не спомиње. Па како га онда и применити? 
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