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Uvod
Područje koje uređuje ovaj MSIU
Ovaj Međunarodni standard za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU)
uređuje angažmane s potvrđivanjem i izražavanjem razumnog uvjerenja koje
poduzima praktičar1 kako bi izvijestio2 o kompilaciji pro forma financijskih
informacija odgovorne strane uključenih u prospekt. MSIU se primjenjuje kad
je:

1.

•

takvo izvješćivanje propisano zakonom ili regulativom o tržištu
vrijednosnih papira ("relevantan zakon ili regulativa") u jurisdikciji u
kojoj se prospekt treba izdati; ili

•

ovo izvješćivanje općeprihvaćena praksa u toj jurisdikciji. (Vidjeti
točku: A1)

Vrsta

odgovornosti praktičara

2.

U angažmanu koji se obavlja sukladno ovom MSIU praktičar nije odgovoran
za kompiliranje pro forma financijskih informacija za subjekt; takva
odgovornost je na odgovornoj strani. Odgovornost praktičara je samo
izvijestiti o tome je li odgovorna strana kompilirala pro forma financijske
informacije, u svim značajnim odrednicama, na temelju primjenjivih kriterija.

3.

Ovaj MSIU ne uređuje obavljanje angažmana bez izražavanja uvjerenja u
kojima subjekt angažira praktičara za kompilaciju svojih povijesnih
financijskih izvještaja.

Svrha pro forma financijskih informacija uključenih u prospekt
4.

Svrha pro forma financijskih informacija uključenih u prospekt isključivo je
ilustrirati učinak značajnog događaja ili transakcije na neusklađene
financijske informacije subjekta kao da je događaj nastao ili transakcija
obavljena na raniji datum koji je odabran za potrebe ilustracije. To se postiže
primjenom pro forma usklađenja na neusklađene financijske informacije. Pro
forma financijske informacije ne predstavljaju stvarni financijski položaj
subjekta, financijsku uspješnost ili novčane tokove. (Vidjeti točke: A2–A3)

Kompilacija pro forma financijskih informacija
5.

Kompilacija pro forma financijskih informacija uključuje prikupljanje,
klasificiranje, sažimanje i prezentiranje financijskih informacija koje obavlja
odgovorna strana, a koje ilustriraju utjecaj značajnog događaja ili transakcije
na neusklađene financijske informacije subjekta kao da je događaj nastao ili

1

MSIU 3000 (izmijenjen), Angažmani s izražavanjem mišljenja koji nisu revizija ili uvid u povijesne
financijske informacije, točka 12( r).

2

MSIU 3000 (izmijenjen), točka 12.(v)
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transakcija obavljena na odabrani datum. Koraci uključeni u ovaj proces
uključuju:
•

identificiranje izvora neusklađenih financijskih informacija koje će se
koristiti u kompilaciji pro forma financijskih informacija i preuzimanje
neusklađenih financijskih informacija iz tog izvora; (Vidjeti točke: A4–
A5)

•

primjenu pro forma usklađenja na neusklađene financijske informacije
u svrhu za koju su prezentirane pro forma financijske informacije; i

•

prezentiranje pro forma financijskih informacija koje iz toga proizlaze
s popratnim objavljivanjima.

Vrsta angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja
6.

Angažman s izražavanjem razumnog uvjerenja za izvještavanje o kompilaciji
pro forma financijskih informacija uključuje obavljanje postupaka određenih
u ovom MSIU-u kako bi se ocijenilo pružaju li primjenjivi kriteriji koje
odgovorna strana koristi u kompilaciji pro forma financijskih informacija
razumnu osnovu za prezentaciju značajnih učinaka koji se izravno mogu
pripisati događaju ili transakciji, i pribaviti dovoljno primjerenih dokaza o
tome: (Vidjeti točku: A6)
•

jesu li povezana pro forma usklađenja primjerena provedba tih
kriterija; i

•

odražava li posljedično nastali pro forma stupac (vidjeti točku 11(c))
pravilnu primjenu tih usklađenja na neusklađene financijske
informacije.

Takav angažman također uključuje ocjenu cjelokupne prezentacije pro forma
financijskih informacija. Angažman, međutim, ne uključuje praktičarevo
ažuriranje ili ponovno razmatranje bilo kakvih izvješća ili mišljenja o
povijesnim financijskim informacijama koje su korištene u kompilaciji pro
forma financijskih informacija ili obavljanje revizije ili uvida u financijske
informacije koje su korištene u kompilaciji pro forma financijskih
informacija.
Odnos s MSIU 3000 (izmijenjen), drugim profesionalnim standardima i drugim
zahtjevima
7.

Praktičar je dužan pridržavati se MSIU 3000 (izmijenjen) i ovog MSIU-a
prilikom obavljanja angažmana s izražavanjem uvjerenja kako bi izvijestio o
kompilaciji pro forma financijskih informacija uključenih u prospekt. Ovaj
MSIU dopunjuje, ali ne zamjenjuje MSIU 3000 (izmijenjen) i proširuje način
na koji se MSIU 3000 (izmijenjen) primjenjuje na angažman s izražavanjem
razumnog uvjerenja za izvještavanje o kompilaciji pro forma financijskih
informacija uključenih u prospekt.
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Pridržavanje MSIU 3000 (izmijenjen) zahtijeva, između ostalog, pridržavanje
dijelova A i B Etičkog kodeksa za profesionalne računovođe koje je izdao
Odbor za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks) koji
se odnose na angažmane s izražavanjem uvjerenja ili druge profesionalne
zahtjeve ili zahtjeve propisane zakonom ili regulativom koji su barem jednako
zahtjevni.3 Ovo također zahtijeva od angažiranog partnera da bude član
društva koje primjenjuje MSKK 1,4 ili druge profesionalne zahtjeve, ili
zahtjeve zakona ili regulative koji su barem jednako zahtjevni kao MSKK 1.

8.

Datum stupanja na snagu
Ovaj MSIU stupa na snagu za izvješća s izražavanjem uvjerenja datirana na
31. ožujka 2013. ili nakon tog datuma.

9.

Ciljevi
10.

Ciljevi praktičara su:
(a)

steći razumno uvjerenje o tome je li odgovorna strana kompilirala pro
forma financijske informacije, u svim značajnim odrednicama, na
temelju primjenjivih kriterija;

(b)

izvijestiti u skladu s praktičarevim nalazima.

Definicije
11.

Za potrebe ovog MSIU-a, sljedeći pojmovi imaju dolje navedena značenja:
(a)

Primjenjivi kriteriji – kriteriji koje odgovorna strana koristi pri
kompilaciji pro forma financijskih informacija. Kriterije može
uspostaviti ovlaštena ili priznata organizacija za donošenje standarda
ili zakon ili regulativa. Ako uspostavljeni kriteriji ne postoje, razvit će
ih odgovorna strana. (Vidjeti točke: A7–A9)

(b)

Pro forma usklađenja - u odnosu na neusklađene financijske
informacije, uključuju:
(i)

usklađivanje neusklađenih financijskih informacija koje ilustriraju
utjecaj značajnog događaja ili transakcije ("događaj" ili
"transakcija") kao da je događaj nastao ili je transakcija
obavljena na raniji datum odabran za potrebe ilustracije;

(ii)

usklađivanje neusklađenih financijskih informacija koje su
potrebne za kompilaciju pro forma financijskih informacija na
osnovi koja je dosljedna s primjenjivim okvirom financijskog

3

MSIU 3000 (izmijenjen), točke 3(a), 20 i 34.

4

MSIU 3000 (izmijenjen), točke 3(b) i 31(a). Međunarodni standard za kontrolu kvalitete (MSKK) 1,
Kontrola kvalitete za društva koja obavljaju revizije i uvide u financijske izvještaje te ostale
angažmane s izražavanjem uvjerenja i povezane usluge
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izvještavanja izvještajnog subjekta ("subjekt") i njegovim
računovodstvenim politikama prema tom okviru. (Vidjeti točke:
A15–A16)
Pro forma usklađenja uključuju relevantne financijske informacije o
poslovanju koje je stečeno ili će biti stečeno ("stečeno poslovanje") ili o
poslovanju koje je bilo ili će biti otuđeno ("otuđeno poslovanje"), u
mjeri u kojoj se takve informacije koriste u kompiliranju pro forma
financijskih informacija ("financijske informacije o stečenom ili
otuđenom poslovanju").
(c)

Pro forma financijske informacije – financijske informacije prikazane
zajedno s usklađenjima kako bi se ilustrirao utjecaj događaja ili
transakcije na neusklađene financijske informacije kao da je događaj
nastao ili transakcija obavljena na raniji datum odabran za potrebe
ilustracije. U ovom MSIU-u pretpostavlja se da su pro forma
financijske informacije prikazane u obliku tabličnih stupaca koji se
sastoje od (a) neusklađenih financijskih informacija; (b) pro forma
usklađenja; i (c) rezultirajućeg pro forma stupca. (Vidjeti točku: A2)

(d)

Prospekt – dokument izdan u skladu s zakonskim ili regulatornim
zahtjevima koji se odnose na vrijednosne papire subjekta s namjerom
da na osnovi tog dokumenta treća strana donese odluku o ulaganju.

(e)

Objavljene financijske informacije – financijske informacije subjekta
ili poslovanja koje će se steći ili otuđiti, a koje su učinjene javno
dostupnima.

(f)

Neusklađene financijske informacije – financijske informacije
subjekta na koje odgovorna strana primjenjuje pro forma usklađenja.
(Vidjeti točke: A4–A5)

Zahtjevi
MSIU 3000 (izmijenjen)
12.

Praktičar neće davati iskaze o usklađenosti s ovim MSIU-om, osim ako je
praktičar ispunio zahtjeve ovog MSIU-a i MSIU-a 3000 (izmijenjen).

Prihvaćanje angažmana
13.

Prije nego što pristane prihvatiti angažman za izvještavanje o tome jesu li pro
forma financijske informacije uključene u prospekt, u svim značajnim
odrednicama, kompilirane na temelju primjenjivih kriterija, praktičar će:
(a)

utvrditi da osobe koje će zajednički obavljati angažman imaju
primjerene kompetencije i sposobnosti; (Vidjeti točku: A10)

(b)

na temelju preliminarnog znanja o okolnostima angažmana i rasprave
s odgovornom stranom utvrditi da su kriteriji za koje praktičar očekuje
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da će se primjenjivati prikladni i da nije vjerojatno da će pro forma
financijske informacije dovoditi u zabludu vezano za svrhu za koju su
namijenjene;
(c)

ocijeniti tekst mišljenja propisanog relevantnim zakonom ili
regulativom, ako postoji, kako bi utvrdio da će praktičar vjerojatno
moći izraziti tako propisano mišljenje na temelju obavljanja postupaka
navedenih u ovom MSIU; (Vidjeti točke: A54–A56)

(d)

ako su revidirani ili je obavljen uvid u izvore iz kojih su preuzete
neusklađene financijske informacije i bilo kakve informacije o
stečenom ili otuđenom poslovanju te je izraženo modificirano
revizorsko mišljenje ili zaključak o uvidu ili izvješće sadrži odjeljak
"Isticanje pitanja", razmotriti dopušta li relevantan zakon ili regulativa
korištenje, ili upućivanje u izvješću praktičara na modificirano
revizorsko mišljenje ili zaključak o uvidu ili izvješće koje sadrži
odjeljak Isticanje pitanja u odnosu na takve izvore;

(e)

ako povijesne financijske informacije subjekta nikada nisu revidirane
ili u njih nije obavljen uvid, razmotriti može li praktičar steći dovoljno
razumijevanja o subjektu i njegovim računovodstvenim praksama i
praksama financijskog izvještavanja za obavljanje angažmana; (Vidjeti
točku: A31)

(f)

ako događaj ili transakcija uključuje stjecanje i povijesne financijske
informacije stečenog poslovanja nikada nisu revidirane ili u njih nije
obavljen uvid, razmotriti može li steći dovoljno razumijevanje
stečenog poslovanja i njegovih praksi računovodstvenog i financijskog
izvještavanja za obavljanje angažmana;

(g)

pribaviti suglasnost odgovorne strane kojom ona prihvaća i razumije
svoju odgovornost za: (Vidjeti točku: A11–A12)
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(i)

prikladno objavljivanje i opisivanje primjenjivih kriterija
namjeravanim korisnicima ako ti kriteriji nisu javno dostupni;

(ii)

kompilaciju pro forma financijskih informacija na temelju
primjenjivih kriterija; i
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(iii)

davanje praktičaru:
a.

pristupa svim informacijama (uključujući, kada je to
potrebno za potrebe angažmana, informacije o stečenom
poslovanju/stečenim poslovanjima
u poslovnoj
kombinaciji), kao što su evidencije, dokumentacija i
drugi materijali relevantni za ocjenu jesu li pro forma
financijske informacije kompilirane, u svim značajnim
odrednicama, na temelju primjenjivih kriterija;

b.

dodatnih informacija koje praktičar može zatražiti od
odgovorne strane u svrhu obavljanja angažmana;

c.

pristupa osobama unutar subjekta i savjetnicima subjekta
za koje praktičar utvrdi da je od njih potrebno pribaviti
dokaze koji se odnose na ocjenu jesu li pro forma
financijske informacije kompilirane, u svim značajnim
odrednicama, na temelju primjenjivih kriterija; i

d.

kad je to potrebno za svrhu angažmana, pristupa
primjerenim pojedincima unutar stečenog poslovanja u
poslovnoj kombinaciji.

Planiranje i obavljanje angažmana
Utvrđivanje prikladnosti primjenjivih kriterija
14.

Praktičar će utvrditi jesu li primjenjivi kriteriji prikladni kako to zahtijeva
MSIU 3000 (izmijenjen), a osobito će utvrditi barem da5:
(a)

su neusklađene financijske informacije preuzete iz primjerenog izvora;
(Vidjeti točke: A4–A5, A27)

(b)

su pro forma usklađenja:

(c)

15.

izravno pripisiva događaju ili transakciji; (Vidjeti točku: A13)

(ii)

činjenično podržana; i (Vidjeti točku: A14)

(iii)

u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja
subjekta i njegovim računovodstvenim politikama u tom
okviru; i (Vidjeti točke: A15–A16)

je napravljena primjerena prezentacija i da su pružena objavljivanja
koje će omogućiti namjeravanim korisnicima razumijevanje
prenesenih informacija. (Vidjeti točku: A2–A3, A42)

Povrh toga, praktičar će procijeniti jesu li primjenjivi kriteriji:
(a)

5

(i)

dosljedni i nisu u sukobu s relevantnim zakonima ili regulativom; i

MSIU 3000 (izmijenjen),točke: 42(b)(ii) i A45
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(b)

takvi da nije vjerojatno da će rezultirati pro forma financijskim
informacijama koje dovode u zabludu.

Značajnost
16.

Pri planiranju i obavljanju angažmana praktičar će uzeti u obzir značajnost u
pogledu ocjene jesu li pro forma financijske informacije kompilirane, u svim
značajnim odrednicama, na temelju primjenjivih kriterija. (Vidjeti točke:
A17–A18)

Stjecanje razumijevanja načina na koji je odgovorna strana kompilirala pro forma
financijske informacije i drugih okolnosti angažmana
17.

Praktičar će steći razumijevanje: (Vidjeti točku: A19)
(a)

događaja ili transakcije za koju se kompiliraju pro forma financijske
informacije;

(b)

kako je odgovorna strana kompilirala pro forma financijske
informacije; (Vidjeti točke: A20–A21)

(c)

vrste subjekta i bilo kojeg stečenog ili otuđenog poslovanja,
uključujući: (Vidjeti točke: A22–A23)
(i)

njihove poslovne aktivnosti;

(ii)

njihovu imovinu i obveze; i

(iii)

način na koji su strukturirani i kako se financiraju;

(d)

relevantnih industrijskih, zakonskih i regulatornih i drugih vanjskih
čimbenika koji se odnose na subjekt i sva stečena i otuđena poslovanja;
i (Vidjeti točke: A24–A26)

(e)

primjenjivog okvira financijskog izvještavanja i računovodstvenih
praksi i praksi financijskog izvještavanja subjekta te svih stečenih ili
otuđenih poslovanja, uključujući njihov odabir i primjenu
računovodstvenih politika.

Pribavljanje dokaza o primjerenosti izvora iz kojeg su preuzete neusklađene
financijske informacije
18.

Praktičar će utvrditi je li odgovorna strana preuzela neusklađene financijske
informacije iz primjerenog izvora. (Vidjeti točke: A27–A28)

19.

Ako ne postoji izvješće o reviziji ili uvidu u izvor iz kojega su preuzete
neusklađene financijske informacije, praktičar će obaviti postupke kako bi se
uvjerio da je izvor primjeren. (Vidjeti točke: A29–A31)

20.

Praktičar će utvrditi je li odgovorna strana na primjereni način preuzela
neusklađene financijske informacije iz izvora.
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Pribavljanje dokaza o primjerenosti pro forma usklađenja
21.

Pri ocjeni jesu li pro forma usklađenja primjerena, praktičar će utvrditi je li
odgovorna strana identificirala pro forma usklađenja potrebna za ilustraciju
učinka događaja ili transakcije na datum ili za razdoblje ilustracije. (Vidjeti
točku: A32)

22.

Pri utvrđivanju jesu li pro forma usklađenja u skladu s primjenjivim
kriterijima, praktičar će utvrditi:
(a)

mogu li se ona izravno pripisati događaju ili transakciji; (Vidjeti točku:
A13)

(b)

odgovaraju li činjeničnom stanju. Ako su u pro forma usklađenja
uključene financijske informacije stečenog ili otuđenog poslovanja i
ne postoji izvješće o reviziji ili uvidu u izvor iz kojega su preuzete
takve financijske informacije, praktičar će obaviti postupke kako bi se
uvjerio da su financijske informacije činjenično potkrijepljene; i
(Vidjeti točke: A14, A33–A38)

(c)

jesu li u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja
subjekta i njegovim računovodstvenim politikama prema tom okviru.
(Vidjeti točke: A15-A16)

Modificirano revizorsko mišljenje ili zaključak o uvidu ili odjeljak "Isticanje
pitanja", u odnosu na izvor iz kojeg su preuzete neusklađene financijske informacije
ili izvor iz kojeg su preuzete financijske informacije stečenog ili otuđenog poslovanja
23.

Modificirano revizorsko mišljenje ili zaključak o uvidu mogli su biti izraženi
u pogledu ili izvora iz kojeg su preuzete neusklađene financijske informacije
ili izvora iz kojeg su preuzete financijske informacije stečenog ili otuđenog
poslovanja ili je u vezi s takvim izvorom izdano izvješće koje sadrži odjeljak
"Isticanje pitanja". U takvim okolnostima, ako relevantan zakon ili regulativa
ne zabranjuju korištenje takvog izvora, praktičar će ocijeniti:
(a)

potencijalni utjecaj na to jesu li pro forma financijske informacije
kompilirane, u svim značajnim odrednicama, na temelju primjenjivih
kriterija; (Vidjeti točku: A39)

(b)

koje daljnje primjerene radnje treba poduzeti; i (Vidjeti točku: A40)

(c)

postoji li utjecaj na sposobnost praktičara da izvješćuje u skladu s
uvjetima angažmana, uključujući bilo kakav učinak na izvješće
praktičara.
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Izvor iz kojeg su preuzete neusklađene financijske informacije ili pro forma
usklađenja nije primjeren
24.

Ako, na temelju obavljenih postupaka, praktičar utvrdi da je odgovorna
strana:
(a)

koristila neprimjeren izvor za preuzimanje neusklađenih financijskih
informacija; ili

(b)

izostavila pro forma usklađenje koje bi trebalo uključiti, primijenila
pro forma usklađenje koje nije u skladu s primjenjivim kriterijima ili
na drugi način neprimjereno primijenila pro forma usklađenje,

praktičar će o tome raspraviti s odgovornom stranom. Ako se praktičar ne
može suglasiti s odgovornom stranom o tome kako bi se to pitanje trebalo
riješiti, praktičar će ocijeniti koje daljnje radnje treba poduzeti. (Vidjeti točku:
A40)
Pribavljanje dokaza o izračunima u okviru pro forma financijskih informacija
25.

Praktičar će utvrditi jesu li izračuni unutar pro forma financijskih informacija
aritmetički točni.

Ocjena prezentacije pro forma financijskih informacija
26.

Praktičar će ocijeniti prezentaciju pro forma financijskih informacija. To će
uključiti razmatranje:
(a)

cjelokupne prezentacije i strukture pro forma financijskih informacija,
uključujući i to jesu li jasno označene kako bi se razlikovale od
povijesnih ili drugih financijskih informacija; (Vidjeti točke: A2–A3)

(b)

prikazuju li pro forma financijske informacije i povezane objašnjavajuće
bilješke učinak događaja ili transakcije na način koji ne dovodi u zabludu;
(Vidjeti točku: A41)

(c)

jesu li dana primjerena objavljivanja s pro forma financijskim
informacijama kako bi se namjeravanim korisnicima omogućilo da
razumiju prenesene informacije; i (Vidjeti točku: A42)

(d)

je li praktičar postao svjestan bilo kojih značajnih događaja koji su
nastali nakon datuma izvora iz kojeg su preuzete neusklađene
financijske informacije koji mogu zahtijevati upućivanje na njih ili
njihovo objavljivanje u pro forma financijskim informacijama. (Vidjeti
točku: A43)
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27.

Praktičar će pročitati ostale informacije uključene u prospekt koji sadrži pro
forma financijske informacije kako bi utvrdio značajne nedosljednosti, ako
postoje, u odnosu na pro forma financijske informacije ili izvješće s
izražavanjem uvjerenja. Ako, čitajući te ostale informacije, praktičar utvrdi
bitnu nedosljednost ili postane svjestan značajnog pogrešnog prikazivanja
činjenica u tim ostalim informacijama, praktičar će o tome raspraviti s
odgovornom stranom. Ako je ispravak nužan, a odgovorna strana to odbije,
praktičar će poduzeti daljnje primjerene radnje.

Pisane izjave
28.

Praktičar će od odgovorne strane tražiti pisane izjave o tome da:
(a)

je pri kompiliranju pro forma financijskih informacija odgovorna
strana utvrdila sva primjerena pro forma usklađenja potrebna za prikaz
učinka događaja ili transakcije na datum ili za razdoblje prikaza; i
(Vidjeti točku: Stavak A45)

(b)

da su pro forma financijske informacije kompilirane, u svim značajnim
odrednicama, na temelju primjenjivih kriterija.

Formiranje mišljenja
29.

Praktičar će formirati mišljenje o tome je li odgovorna strana kompilirala
financijske informacije, u svim značajnim odrednicama, na temelju
primjenjivih kriterija. (Vidjeti točke: A46–A48)

30.

Kako bi formirao to mišljenje, praktičar će zaključiti je li prikupio dostatne i
primjerene dokaze o tome je li kompilacija pro forma financijskih informacija
bez značajnih izostavljanja ili neprimjerene uporabe ili primjene pro forma
usklađenja. Taj zaključak će uključiti ocjenu je li odgovorna strana na
prikladan način objavila i opisala primjenjive kriterije u mjeri u kojoj oni nisu
javno dostupni. (Vidjeti točke: A49–A50)

Oblik mišljenja
Nemodificirano mišljenje
31.

Praktičar će izraziti nemodificirano mišljenje kada zaključi da je odgovorna
strana kompilirala pro forma financijske informacije, u svim značajnim
odrednicama, na temelju primjenjivih kriterija.

Modificirano mišljenje
32.

U mnogim jurisdikcijama mjerodavni zakon ili regulativa onemogućuje
objavljivanje prospekta koji sadrži modificirano mišljenje o tome jesu li pro
forma financijske informacije kompilirane, u svim značajnim odrednicama,
na temelju primjenjivih kriterija. Ako je to slučaj i praktičar zaključi da je
modificirano mišljenje ipak primjereno u skladu s MSIU 3000 (izmijenjen),
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praktičar će o tome raspraviti s odgovornom stranom. Ako odgovorna strana
ne pristane na potrebne promjene, praktičar će:

33.

(a)

uskratiti izvješće;

(b)

povući se iz angažmana; ili

(c)

razmotriti traženje pravnog savjeta.

U nekim jurisdikcijama relevantan zakon ili regulativa ne sprečavaju objavu
prospekta koji sadrži modificirano mišljenje o tome jesu li pro forma
financijske informacije kompilirane, u svim značajnim odrednicama, na
temelju primjenjivih kriterija. U takvim jurisdikcijama, ako praktičar utvrdi
da je modificirano mišljenje primjereno u skladu s MSIU 3000 (izmijenjen),
praktičar će primijeniti zahtjeve MSIU 3000 (izmijenjen)6 u vezi s
modificiranim mišljenjima.

Odjeljak o isticanju pitanja
34.

U nekim okolnostima praktičar može smatrati potrebnim skrenuti pozornost
korisnika na pitanje koje je prezentirano ili objavljeno u pro forma
financijskim informacijama ili popratnim objašnjavajućim bilješkama. To bi
bio slučaj kad je, prema mišljenju praktičara, pitanje toliko važno da je
ključno za razumijevanje korisnika o tome jesu li pro forma financijske
informacije kompilirane, u svim značajnim odrednicama, na temelju
primjenjivih kriterija. U takvim okolnostima praktičar će u praktičarevo
izvješće uključiti odjeljak "Isticanje pitanja" pod uvjetom da je praktičar
pribavio dostatne i primjerene dokaze da pitanje ne utječe na to jesu li pro
forma financijske informacije kompilirane, u svim značajnim odrednicama,
na temelju primjenjivih kriterija. Takav će odjeljak upućivati samo na
informacije prezentirane ili objavljene u pro forma financijskim
informacijama ili u popratnim objašnjavajućim bilješkama.

Priprema izvješća s izražavanjem uvjerenja
35.

Praktičarevo izvješće će uključivati najmanje sljedeće osnovne elemente:
(Vidjeti točku: A57)
(a)

naslov koji jasno pokazuje da je izvješće neovisno izvješće s
izražavanjem uvjerenja; (Vidjeti točku: A51)

(b)

adresata(e) kako je ugovoreno u uvjetima angažmana; (Vidjeti točku:
A52)

(c)

uvodne odjeljke koji identificiraju: (Vidjeti točku: A53)
(i)

6

pro forma financijske informacije;

MSIU 3000 (izmijenjen), točka 74.
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(ii)

izvor iz kojeg su preuzete neusklađene financijske informacije
te je li objavljeno izvješće o reviziji ili uvidu u takav izvor;

(iii)

razdoblje obuhvaćeno pro forma financijskim informacijama ili
datum financijskih informacija; i

(iv)

upućivanje na primjenjive kriterije na temelju kojih je odgovorna
strana obavila kompilaciju pro forma financijskih informacija i
izvor kriterija;

(d)

iskaz da je odgovorna strana odgovorna za kompiliranje pro forma
financijskih informacija na temelju primjenjivih kriterija;

(e)

opis odgovornosti praktičara, uključujući iskaze o tome:
(i)

da je odgovornost praktičara izraziti mišljenje o tome je li
dogovorna strana kompilirala pro forma financijske
informacije, u svim značajnim odrednicama, na temelju
primjenjivih kriterija;

(ii)

da za potrebe tog angažmana praktičar nije odgovoran za
ažuriranje ili ponovno izdavanje bilo kakvih izvješća ili
mišljenja o povijesnim financijskim informacijama koje su se
koristile u kompiliranju pro forma financijskih informacija, niti
je praktičar tijekom tog angažmana proveo reviziju ili uvid u
financijske informacije korištene u kompiliranju pro forma
financijskih informacija; i

(iii)

da je svrha pro forma financijskih informacija uključenih u
prospekt isključivo prezentacija učinka značajnog događaja ili
transakcije na neusklađene financijske informacije subjekta kao
da je događaj nastao ili da je transakcija obavljena na raniji
datum koji je odabran za potrebe prikaza. U skladu s tim,
praktičar ne izražava nikakvo uvjerenje o tome da bi stvarni
ishod događaja ili transakcije na taj datum bio takav kakav je
prikazan;

(f)

iskaz da je angažman proveden u skladu s MSIU 3420, Angažmani s
izražavanjem uvjerenja za izvještavanje o kompilaciji pro forma
financijskih informacija uključenih u prospekt, što zahtijeva od
praktičara planiranje i obavljanje postupaka kako bi stekao razumno
uvjerenje o tome je li odgovorna strana u svim značajnim odrednicama
kompilirala pro forma financijske informacije na temelju primjenjivih
kriterija;

(g)

iskaz da društvo čiji je praktičar član primjenjuje MSKK1 ili druge
profesionalne zahtjeve, ili zahtjeve zakona ili regulative, koji su barem
jednako zahtjevni kao MSKK 1. Ako praktičar nije profesionalni
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računovođa, u iskazu će se utvrditi profesionalni zahtjevi ili zahtjevi
zakona ili propisa koji su barem jednako zahtjevni kao MSKK 1.
(h)

iskaz da se praktičar pridržava zahtjeva neovisnosti i drugih etičkih
zahtjeva IESBA-inog Kodeksa ili drugih profesionalnih zahtjeva ili
zahtjeva propisanih zakonom i regulativom koji su barem jednako
zahtjevni kao dijelovi A i B Kodeksa IESBA-e koji se odnose na
angažmane s izražavanjem uvjerenja. Ako praktičar nije profesionalni
računovođa, u iskazu će se utvrditi profesionalni zahtjevi ili zahtjevi
propisani zakonom ili regulativom koji su barem jednako zahtjevni kao
dijelovi A i B IESBA-inog Kodeksa koji se odnose na angažmane s
izražavanjem uvjerenja.

(i)

iskaze o tome da:
(i)

angažman s izražavanjem razumnog uvjerenja za izvješćivanje
o tome jesu li pro forma financijske informacije kompilirane, u
svim značajnim odrednicama, na temelju primjenjivih kriterija
uključuje obavljanje postupaka za ocjenu pružaju li primjenjivi
kriteriji koje odgovorna strana koristi u kompilaciji pro forma
financijskih informacija razumnu osnovu za prezentaciju
značajnih učinaka koji se izravno mogu pripisati događaju ili
transakciji te za pribavljanje dostatnih primjerenih dokaza o
tome:
• jesu li povezana pro forma usklađenja primjerena provedba
tih kriterija; i
• odražavaju li pro forma financijske informacije pravilnu
primjenu tih usklađenja na neusklađene financijske
informacije;

(j)

MSIU 3420

(ii)

odabrani postupci ovise o prosudbi praktičara, uzimajući u obzir
praktičarevo razumijevanje vrste subjekta, događaja ili
transakcije za koju su kompilirane pro forma financijske
informacije i drugih relevantnih okolnosti angažmana; i

(iii)

angažman uključuje i ocjenjivanje cjelokupne prezentacije pro
forma financijskih informacija;

osim ako je zakonom ili regulativom propisano drukčije, u mišljenju
praktičara korištenje jedne od sljedećih fraza koje se smatraju
istovjetnima: (Vidjeti točku: A54–A56)
(i)

pro forma financijske informacije kompilirane su, u svim
značajnim odrednicama, na temelju [ primjenjivih kriterija]; ili

(ii)

pro forma financijske informacije pravilno su kompilirane na
navedenoj osnovi;
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(k)

potpis praktičara;

(l)

datum izvješća; i

(m)

lokacija u jurisdikciji u kojoj praktičar djeluje.

***
Materijal za primjenu i drugi materijali s objašnjenjima
Područje primjene ovog MSIU-a (Vidjeti točku: 1)
A1.

Ovaj se standard ne odnosi na okolnosti u kojima se pro forma financijske
informacije daju kao dio financijskih izvještaja subjekta u skladu sa
zahtjevima primjenjivog okvira financijskog izvještavanja.

Svrha pro forma financijskih informacija uključenih u prospekt (Vidjeti točke:
4,11(c), 14(c), 26(a))
A2.

Pro forma financijske informacije popraćene su povezanim objašnjenjima u
kojima se često objavljuju pitanja navedena u točki A42.

A3.

Različite prezentacije pro forma financijskih informacija mogu se uključiti u
prospekt ovisno o vrsti događaja ili transakcije i načinu na koji odgovorna
strana namjerava ilustrirati utjecaj takvog događaja ili transakcije na
neusklađene financijske informacije subjekta. Na primjer, subjekt može steći
određeni broj poduzeća prije inicijalne javne ponude. U takvim okolnostima
odgovorna strana može odlučiti prezentirati pro forma izvještaj o neto imovini
kako bi ilustrirala učinak stjecanja na financijski položaj subjekta i ključne
pokazatelje kao što su odnos duga i vlasničkog kapitala kao da su stečena
poduzeća bila kombinirana sa subjektom na raniji datum. Odgovorna strana
također može prezentirati pro forma račun dobiti i gubitka kako bi ilustrirala
kakvi su rezultati poslovanja mogli biti za razdoblje koje je završilo tog
datuma. U takvim slučajevima vrsta pro forma financijskih informacija može
se opisati naslovima kao što su "Pro forma izvještaj o neto imovini na dan 31.
prosinca 20X1" i "Pro forma račun dobiti i gubitka za godinu koja je završila
31. prosinca 20X1."

Kompilacija pro forma financijskih informacija
Neusklađeni financijski podaci (Vidjeti točke: 5, 11(f), 14(a))
A4.

U mnogim slučajevima izvor iz kojeg su preuzete neusklađene financijske
informacije bit će objavljene financijske informacije kao što su godišnji ili
financijski izvještaji za razdoblje kraće od godinu dana.

A5.

Ovisno o načinu na koji odgovorna strana odluči ilustrirati učinak događaja
ili transakcije, neusklađene financijske informacije mogu obuhvaćati ili:
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•

jedan ili više pojedinačnih financijskih izvještaja, kao što su izvještaj
o financijskom položaju i izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti; ili

•

financijske informacije koje su na primjeren način sažete iz cijelog
skupa financijskih izvještaja kao što je, na primjer, izvještaj o neto
imovini.

Vrsta angažmana s izražavanjem uvjerenja (Vidjeti točku: 6)
A6.

U ovom MSIU-u, opisivanje pro forma financijskih informacija kao "pravilno
kompiliranih" znači da je odgovorna strana kompilirala pro forma financijske
informacije, u svim značajnim odrednicama, na temelju primjenjivih kriterija.

Definicije
Primjenjivi kriteriji (Vidjeti točku: 11(a))
A7.

Ako uspostavljeni kriteriji za kompiliranje pro forma financijskih informacija
ne postoje, odgovorna strana razvit će kriterije na temelju, primjerice, prakse
u određenoj industriji ili kriterija jurisdikcije koja je razvila uspostavljene
kriterije te će objaviti tu činjenicu.

A8.

Primjenjivi kriteriji za kompiliranje pro forma financijskih informacija bit će
prikladni u okolnostima ako ispunjavaju zahtjeve iz stavka 14.

A9.

Popratne objašnjavajuće bilješke mogu sadržavati dodatne pojedinosti o
kriterijima radi opisivanja načina na koji se njima ilustriraju učinci određenog
događaja ili transakcije. To može uključivati, na primjer:
•

pretpostavljeni datum nastanka događaja ili izvršenja transakcije,

•

pristup koji se koristi za alokaciju prihoda, općih troškova, imovine i
obveza između relevantnih poduzeća u dezinvestiranju.

Prihvaćanje angažmana
Sposobnosti i kompetencije za obavljanje angažmana (Vidjeti točku: 13(a))
A10. Kodeksom IESBA od praktičara se zahtijeva da održava primjereno
profesionalno znanje i vještine, uključujući svjesnost o i razumijevanje
relevantnih stručnih, profesionalnih i poslovnih kretanja, kako bi pružio
kompetentnu profesionalnu uslugu.7 U kontekstu tog zahtjeva Kodeksa
IESBA-e, relevantne sposobnosti i kompetencije za obavljanje angažmana
također uključuju sljedeće:

7

•

znanje o i iskustvo u industriji u kojoj subjekt posluje;

•

razumijevanje relevantnih zakona i propisa o vrijednosnim papirima i
povezanih promjena;

Kodeks IESBA, točke 130.1– 130.3
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•

razumijevanje zahtjeva relevantne burze za uvrštenje vrijednosnih
papira i za transakcije na tržištu kapitala kao što su spajanja,
preuzimanja i ponude vrijednosnih papira;

•

poznavanje procesa pripreme prospekta i uvrštenja vrijednosnih papira
na burzu vrijednosnih papira; i

•

poznavanje okvira financijskog izvještavanja korištenih u pripremi
izvora iz kojih su preuzete neusklađene financijske informacije i, ako
je primjenjivo, financijske informacije stečenog poslovanja.

Odgovornosti odgovorne strane (Vidjeti točku: 13 (g))
A11. Angažman u skladu s ovim MSIU-om obavlja se pod pretpostavkom da je
odgovorna strana prihvatila i razumije da ima odgovornosti utvrđene u točki
13.(g). U nekim jurisdikcijama takve odgovornosti mogu biti navedene u
relevantnom zakonu ili regulativi. U drugima može postojati mala ili nikakva
zakonska ili regulatorna definicija takvih odgovornosti. Angažman s
izražavanjem uvjerenja radi izvještavanja o tome jesu li pro forma financijske
informacije, u svim značajnim odrednicama, kompilirane na temelju
primjenjivih kriterija temelji se na pretpostavci da:
(a)

uloga praktičara ne uključuje preuzimanje odgovornosti za
kompiliranje takvih informacija; i

(b)

praktičar razumno očekuje dobivanje informacija potrebnih za
angažman.

Prema tome, ova pretpostavka je temeljna za obavljanje angažmana. Kako bi
se izbjeglo nerazumijevanje, ugovor se sklapa s odgovornom stranom u kojem
ona izjavljuje da prihvaća i razumije da ima takve odgovornosti koje su dio
ugovaranja i evidentiranja uvjeta angažmana sukladno zahtjevima MSIU
3000 (izmijenjen).8
A12. Ako zakon ili regulativa dovoljno detaljno propisuju uvjete angažmana,
praktičar treba samo zabilježiti činjenicu da se takav zakon ili regulativa
primjenjuje i da odgovorna strana prihvaća i razumije svoje odgovornosti
kako je utvrđeno u točki 13(g).
Planiranje i obavljanje angažmana
Procjena prikladnosti primjenjivih kriterija
Izravno pripisiva usklađenja (Vidjeti točke: 14(b)(i), 22(a))
A13. Pro forma usklađenja trebaju biti izravno pripisiva događaju ili transakciji
kako bi se izbjegle pro forma financijske informacije koje odražavaju one
stvari koje ne nastaju samo kao rezultat događaja ili koja nisu sastavni dio
8

MSIU 3000 (izmijenjen), točka 27.
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transakcije. Izravno pripisiva usklađenja isključuju ona koje se odnose na
buduće događaje ili ovise o radnjama koje treba poduzeti nakon dovršetka
transakcije, čak i ako su takve radnje ključne za subjekt koji ulazi u
transakciju (na primjer, zatvaranje suvišnih proizvodnih lokacija nakon
stjecanja).
Usklađenja podrživa činjenicama (Vidjeti točke: 14(b)(ii), 22(b))
A14. Pro forma usklađenja također trebaju biti činjenično podržana kako bi se
stvorila pouzdana osnova za pro forma financijske informacije. Činjenično
potkrijepljena usklađenja mogu biti objektivno utvrdive. Izvori činjenične
potpore za pro forma usklađenja uključuju, na primjer:
•

ugovore o kupnji i prodaji,

•

dokumente o financiranju događaja ili transakcije, kao što su ugovori
o dugu,

•

izvješća o neovisnoj procjeni,

•

ostale dokumente koji se odnose na događaj ili transakciju,

•

objavljene financijske izvještaje,

•

ostale financijske informacije objavljene u prospektu,

•

relevantne pravne ili regulatorne mjere, primjerice u području
oporezivanja,

•

ugovore o radu,

•

radnje onih koji su zaduženi za upravljanje.

Usklađenja sukladna s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja subjekta i
njegovim računovodstvenim politikama sukladno tom okviru (Vidjeti točke: 11(b)(ii),
14(b)(iii), 22(c))
A15. Kako bi pro forma financijske informacije bile smislene, potrebno je da pro
forma usklađenja budu sukladna s primjenjivim okvirom financijskog
izvještavanja subjekta i subjektovim računovodstvenim politikama u tom
okviru. U kontekstu poslovne kombinacije, na primjer, kompiliranje pro
forma financijskih informacija na temelju primjenjivih kriterija uključuje
razmatranje pitanja kao što su:
•
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•

jesu li računovodstvene politike za transakcije koje su korištene u
stečenom poslovanju, a koje subjekt prethodno nije usvojio, one politike
koje bi subjekt usvojio za takve transakcije u skladu sa svojim
primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja, uzimajući u obzir
posebne okolnosti subjekta.

A16. U nekim okolnostima može biti potrebno uzeti u obzir primjerenost
računovodstvenih politika subjekta. Na primjer, kao dio događaja ili
transakcije, subjekt može predložiti da se prvi put izdaju složeni financijski
instrumenti. Ako je to slučaj, možda će biti potrebno razmotriti:
•

je li odgovorna strana odabrala primjerene računovodstvene politike
koje će se koristiti u računovodstvu takvih financijskih instrumenata u
skladu sa svojim primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja; i

•

je li na primjereni način primijenila takve politike pri kompiliranju pro
forma financijskih informacija.

Značajnost (Vidjeti točku: 16)
A17. Značajnost u pogledu toga jesu li pro forma financijske informacije
kompilirane, u svim značajnim odrednicama, na temelju primjenjivih kriterija
ne ovisi o jednoj kvantitativnoj mjeri. Umjesto toga, to ovisi o veličini i vrsti
propuštenog ili neprimjereno primijenjenog elementa kompilacije kako je
opisano u točki A18. Prosudba o tim aspektima veličine i vrste ovisit će, pak,
o pitanjima kao što su:
•

kontekst događaja ili transakcije;

•

svrha za koju se kompiliraju pro forma financijske informacije; i

•

povezane okolnosti angažmana.

Odlučujući čimbenik može biti opseg ili vrsta pitanja ili kombinacija obojeg.
A18. Rizik da se pro forma financijske informacije ne smatraju kompiliranima, u
svim značajnim odrednicama, na temelju primjenjivih kriterija može nastati
kada postoje dokazi o, na primjer:
•

korištenju neprimjerenog izvora iz kojeg se preuzimaju neusklađene
financijske informacije,

•

nepravilnom preuzimanju neusklađenih financijskih informacija iz
primjerenog izvora,

•

vezano uz usklađenja, pogrešnoj primjeni računovodstvenih politika ili
usklađenjima koja nisu u skladu s računovodstvenim politikama
subjekta,

•

propuštanju usklađenja koja je potrebna prema primjenjivim
kriterijima,
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•

usklađenju koje nije u skladu s primjenjivim kriterijima,

•

matematičkoj ili administrativnoj pogrešci u izračunima unutar pro
forma financijskih informacija,

•

neodgovarajućim, netočnim ili izostavljenim objavljivanjima.

Stjecanje razumijevanja načina na koji je odgovorna strana kompilirala pro forma
financijske informacije i drugih okolnosti angažmana (Vidjeti točku: 17)
A19. Praktičar ovo razumijevanje može steći kombinacijom postupaka kao što su:
•

postavljanje upita odgovornoj strani i ostalom osoblju subjekta
uključenog u kompiliranje pro forma financijskih informacija,

•

postavljanje upita drugim primjerenim stranama, kao što su oni
zaduženi za upravljanje i savjetnici subjekta,

•

čitanje relevantne popratne dokumentacije kao što su ugovori ili
sporazumi,

•

čitanje zapisnika sa sastanaka onih koji su zaduženi za upravljanje.

Način na koji je odgovorna strana kompilirala pro forma financijske informacije (Vidjeti
točku: 17(b))
A20. Praktičar može steći razumijevanje načina na koji je odgovorna strana
kompilirala pro forma financijske informacije uzimajući u obzir, na primjer:
•

izvor iz kojeg su preuzete neusklađene financijske informacije,

•

korake koje je odgovorna strana poduzela kako bi:
○

preuzela neusklađene financijske informacije iz izvora;

○

utvrdila primjerena pro forma usklađenja, na primjer, kako je
odgovorna strana dobila financijske informacije stečenog
poslovanja u kompiliranju pro forma financijskih informacija,

•

kompetencije odgovorne strane u kompiliranju pro forma financijskih
informacija,

•

vrstu i opseg nadzora koji obavlja odgovorna strana nad ostalim
osobljem subjekta uključenim u kompiliranje pro forma financijskih
informacija,

•

pristup odgovorne strane utvrđivanju primjerenih objavljivanja za
potporu pro forma financijskim informacijama.

A21. U poslovnoj kombinaciji ili dezinvestiranju, područja koja mogu dovesti do
složenosti u kompiliranju pro forma financijskih informacija uključuju
alokaciju prihoda, općih troškova te imovine i obveza između relevantnih
poduzeća. U skladu s tim, važno je da praktičar razumije pristup i kriterije
MSIU 3420
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odgovorne strane za takve alokacije te da se u objašnjenjima uz pro forma
financijske informacije objave ta pitanja.
Vrsta subjekta i bilo kojeg stečenog ili otuđenog poslovanja (Vidjeti točku: 17(c))
A22. Stečeno poslovanje može biti inkorporirani subjekt ili zasebno utvrdivo
neinkorporirano poslovanje unutar drugog subjekta, kao što je odjel, ogranak
ili djelatnost. Otuđeno poslovanje može biti inkorporirani subjekt kao što je
ovisno društvo ili zajednički pothvat ili zasebno utvrdivo neinkorporirano
poslovanje unutar subjekta, kao što je odjel, ogranak ili djelatnost.
A23. Praktičar može imati cjelokupno ili dio potrebnog razumijevanja subjekta i
bilo kojeg stečenog ili otuđenog poslovanja kao i njihovih okruženja, ako je
praktičar revidirao ili obavio uvid u njihove financijske informacije.
Relevantni čimbenici vezani za poslovnu djelatnost te, zakonski i regulatorni i drugi
vanjski čimbenici (Vidjeti točku: 17 (d))
A24. Relevantni čimbenici u poslovnoj djelatnosti uključuju uvjete kao što su
konkurentno okruženje, odnosi s dobavljačima i kupcima te tehnološki razvoj.
Primjeri pitanja koje praktičar može razmotriti uključuju:
•

tržište i tržišno natjecanje, uključujući potražnju, kapacitet i cjenovnu
konkurenciju,

•

uobičajene poslovne prakse unutar djelatnosti,

•

cikličku ili sezonsku aktivnost,

•

proizvodnu tehnologiju koja se odnosi na proizvode subjekta.

A25. Relevantni zakonski i regulatorni čimbenici uključuju zakonsko i regulatorno
okruženje. Ovo, između ostalog, obuhvaća primjenjivi okvir financijskog
izvještavanja u skladu s kojim subjekt ili, ako je primjenjivo, stečeno
poslovanje priprema svoje periodične financijske informacije te zakonsko i
političko okruženje. Primjeri pitanja koje praktičar može razmotriti uključuju:
•

računovodstvene prakse specifične za djelatnost,

•

pravni i regulatorni okvir za reguliranu djelatnost,

•

zakonodavstvo i propise koji znatno utječu na poslovanje subjekta ili,
ako je primjenjivo, na stečeno ili otuđeno poslovanje, uključujući
izravne nadzorne aktivnosti,

•

oporezivanje,

•

vladine politike koje trenutačno utječu na poslovanje subjekta ili, ako je
primjenjivo, na stečeno ili otuđeno poslovanje, kao što su monetarne
politike (uključujući devizne kontrole), fiskalne politike, financijski
poticaji (na primjer, programi državne potpore) te politike carina ili
trgovinskih ograničenja,
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•

zahtjevi vezani uz okoliš koji utječu na djelatnosti i poslovanje subjekta ili
na stečeno ili otuđeno poslovanje.

A26. Primjeri drugih vanjskih čimbenika koji utječu na subjekt i, ako je
primjenjivo, na stečeno ili otuđeno poslovanje koje praktičar može uzeti u obzir
uključuju opće gospodarske uvjete, kamatne stope i dostupnost financiranja
te inflaciju ili promjene tečaja valute.
Pribavljanje dokaza o primjerenosti izvora iz kojeg su preuzete neusklađene
financijske informacije
Relevantni čimbenici koje treba uzeti u obzir (Vidjeti točke: 14 (a), 18)
A27. Čimbenici koji utječu na primjerenost izvora iz kojeg su preuzete neusklađene
financijske informacije uključuju pitanje postoji li izvješće o reviziji ili uvidu
u izvor i:
•

je li izvor dopušten ili izričito propisan relevantnim zakonom ili
regulativom, dopušten od strane relevantnog tržišta vrijednosnih papira
kojemu se prospekt podnosi ili se kao takav koristi u skladu s redovnim
tržišnim običajima i praksom,

•

može li se izvor jasno utvrditi,

•

predstavlja li izvor razumnu polaznu točku za kompiliranje pro forma
financijskih informacija u kontekstu događaja ili transakcije,
uključujući je li dosljedan s računovodstvenim politikama subjekta i
odnosi li se na primjereni datum ili pokriva li primjereno razdoblje.

A28. Izvješće o reviziji ili uvidu u izvor iz kojeg su preuzete neusklađene
financijske informacije možda je izdao drugi praktičar. U tom se slučaju ne
umanjuje obveza praktičara koji izvješćuje sukladno ovom MSIU da razumije
subjekt i njegovu praksu računovodstvenog i financijskog izvještavanja u
skladu sa zahtjevima točaka 17(c) i (e) te da se uvjeri u primjerenost izvora iz
kojeg su preuzete neusklađene financijske informacije.
Nepostojanje izvješća o reviziji ili uvidu u izvor iz kojeg su preuzete neusklađene
financijske informacije (Vidjeti točku: 19)
A29. Ako ne postoji izvješće o reviziji ili uvidu u izvor iz kojeg su preuzete
neusklađene financijske informacije, praktičar je dužan provesti postupke u
odnosu na primjerenost tog izvora. Čimbenici koji mogu utjecati na vrstu i
opseg tih postupaka uključuju, na primjer:
•

je li praktičar prethodno revidirao ili obavio uvid u povijesne
financijske informacije subjekta i znanje praktičara o subjektu iz
takvog angažmana,

•

koliko je prošlo vremena od revizije ili uvida u povijesne financijske
informacije subjekta,
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•

jesu li financijske informacije subjekta podložne periodičnom obavljanju
uvida od strane praktičara, na primjer, u svrhu ispunjavanja regulatornih
zahtjeva za izvještavanje regulatora.

A30. Financijski izvještaji subjekta za razdoblje koje neposredno prethodi
razdoblju na koje se odnosi izvor iz kojeg su preuzete neusklađene financijske
informacije vjerojatno su revidirani ili je u njih obavljen uvid, čak i ako izvor
iz kojeg su preuzete neusklađene financijske informacije nije bio revidiran ili
u njega nije obavljen uvid. Na primjer, izvor iz kojeg su preuzete neusklađene
financijske informacije mogu biti financijski izvještaji za razdoblje kraće od
godinu dana koji nisu revidirani ili u koje nije obavljen uvid, dok su
financijski izvještaji subjekta za financijsku godinu koja im neposredno
prethodi možda revidirani. U tom slučaju postupci koje praktičar može
obaviti, uzimajući u obzir čimbenike iz točke A29 u vezi s primjerenošću
izvora iz kojeg su preuzete neusklađene financijske informacije uključuju:
•

Postavljanje upita odgovornoj strani o:
○

postupku kojim je izvor pripremljen i pouzdanost osnovnih
računovodstvenih evidencija s kojima je izvor usklađen,

○

tome jesu li sve transakcije evidentirane,

○

tome je li izvor pripremljen u skladu s računovodstvenim
politikama subjekta,

○

tome je li bilo promjena u računovodstvenim politikama od
najnovijeg razdoblja koje je revidirano ili u kojem je obavljen
uvid i, ako je bilo promjena, kako se postupalo s takvim
promjenama,

○

njezinoj procjeni rizika da bi izvor mogao biti značajno
pogrešno prikazan zbog prijevare,

○

učinku promjena u poslovanju i poslovanju subjekta.

•

Ako je praktičar revidirao ili obavio uvid u zadnje prethodne godišnje
ili financijske informacije za razdoblje kraće od godinu dana,
uzimajući u obzir nalaze takve revizije ili uvida utvrditi mogu li nalazi
ukazivati na probleme s pripremom izvora iz kojeg su preuzete
neusklađene financijske informacije.

•

Potvrditi informacije koje je dostavila odgovorna strana kao odgovor
na upite praktičara kad se čini da odgovori nisu u skladu s
razumijevanjem subjekta od strane praktičara ili okolnostima
angažmana.

•

Usporediti izvore s odgovarajućim financijskim informacijama iz
prethodnog razdoblja i, ako je primjenjivo, zadnjim prethodnim
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godišnjim ili financijskim informacijama za razdoblje kraće od godinu
dana te raspraviti značajne promjene s odgovornom stranom.
Povijesne financijske informacije subjekta koje nikada nisu bile revidirane ili u koje
nije obavljen uvid (Vidjeti točku: 13(e))
A31. Osim u slučaju subjekta osnovanog za potrebe transakcije i koji nikada nije
obavljao nikakvu poslovnu djelatnost, malo je vjerojatno da će relevantan
zakon ili regulativa dopustiti subjektu izdavanje prospekta ako njegove
povijesne financijske informacije nikada nisu revidirane ili u njih nije
obavljen uvid.
Pribavljanje dokaza o primjerenosti pro forma usklađenja
Utvrđivanje primjerenih pro forma usklađenja (Vidjeti točku: 21)
A32. Na osnovi svojeg razumijevanja načina na koji je odgovorna strana
kompilirala pro forma financijske informacije i razumijevanja drugih
okolnosti angažmana, praktičar može pribaviti dokaze o tome je li odgovorna
strana primjereno utvrdila potrebna pro forma usklađenja kombinacijom
postupaka kao što su:
•

ocjenjivanje razumnosti pristupa odgovorne strane utvrđivanju
primjerenih pro forma usklađenja, na primjer, razumnosti metode koja
se koristi u utvrđivanju primjerene alokacije prihoda, općih troškova,
imovine i obveza među relevantnim poduzećima,

•

postavljanje upita relevantnim stranama unutar stečenog poslovanja u vezi
s pristupom preuzimanju financijskih informacija stečenog poslovanja,

•

ocjenjivanje posebnih aspekata relevantnih ugovora, sporazuma ili drugih
dokumenata,

•

postavljanje upita savjetnicima subjekta u vezi s posebnim aspektima
događaja ili transakcije te povezanim ugovorima i sporazumima koji su
relevantni za utvrđivanje primjerenih usklađenja,

•

ocjena relevantnih analiza i tablica koje su pripremili odgovorna strana
i drugo osoblje subjekta koje je uključeno u kompiliranje pro forma
financijskih informacija,

•

pribavljanje dokaza o nadzoru odgovorne strane nad drugim osobljem
subjekta koje je uključeno u kompiliranje pro forma financijskih
informacija,

•

izvođenje analitičkih postupaka.
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Činjenična podrška za bilo koje financijske informacije stečenog ili otuđenog
poslovanja koje su uključene u pro forma usklađenja (Vidjeti točku: 22(b))
Financijske informacije otuđenog poslovanja
A33. U slučaju dezinvestiranja, financijske informacije otuđenog poslovanja bit će
izvedene iz izvora iz kojeg su preuzete neusklađene financijske informacije
koje su često revidirane ili u koje je obavljen uvid. Izvor iz kojeg su preuzete
neusklađene financijske informacije stoga će pružiti osnovu praktičaru za
utvrđivanje postoji li činjenična potpora za financijske informacije otuđenog
poslovanja. U tom slučaju, pitanja koja treba uzeti u obzir uključuju, na
primjer, jesu li se prihodi i rashodi pripisivi otuđenom poslovanju koji su
evidentirani na konsolidiranoj osnovi na primjeren način odrazili u pro forma
usklađenjima.
A34. Ako izvor iz kojeg su preuzete neusklađene financijske informacije nije bio
revidiran ili u njega nije bio obavljen uvid, praktičar se može pozvati na
smjernice iz točaka A29– A30 pri utvrđivanju jesu li financijske informacije
otuđenog poslovanja činjenično potkrijepljene.
Financijske informacije stečenog poslovanja
A35. Izvor iz kojeg su preuzete financijske informacije stečenog poslovanja možda
je revidiran ili je u njega obavljen uvid. Ako je praktičar revidirao ili obavio
uvid u izvor iz kojeg su preuzete financijske informacije stečenog poslovanja,
takve financijske informacije će biti činjenično potkrijepljene, podložno svim
implikacijama proizašlim iz okolnosti iz točke 23.
A36. Izvor iz kojeg su preuzete financijske informacije stečenog poslovanja možda
je revidirao ili je u njih uvid obavio drugi praktičar. U tom se slučaju ne
umanjuje obveza praktičara koji izvješćuje u okviru ovog MSIU-a da
razumije stečeno poslovanje i njegovu praksu računovodstvenog i
financijskog izvještavanja u skladu sa zahtjevima točaka 17(c) i (e) te da se
uvjeri u činjeničnu potkrijepljenost financijskih informacija stečenog
poslovanja.
A37. Ako izvor iz kojeg su preuzete financijske informacije stečenog poslovanja
nije revidiran ili u njega nije obavljen uvid, praktičar ima obvezu obaviti
postupke u odnosu na primjerenost tog izvora. Čimbenici koji mogu utjecati
na vrstu i opseg tih postupaka uključuju, na primjer:
•

je li praktičar prethodno revidirao ili obavio uvid u povijesne
financijske informacije stečenog poslovanja i znanje praktičara o
stečenom poslovanju iz takvog angažmana,

•

koliko nedavno su revidirane ili je obavljen uvid u povijesne
financijske informacije stečenog poslovanja,
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•

jesu li financijske informacije stečenog poslovanja podložne
periodičnom uvidu od strane praktičara, na primjer, u svrhu
ispunjavanja regulatornih zahtjeva za podnošenje izvještaja.

A38. Financijski izvještaji stečenog poslovanja za razdoblje koje neposredno
prethodi razdoblju izvora iz kojeg su preuzete financijske informacije
stečenog poslovanja često su revidirani ili je u njih obavljen uvid, čak i ako
izvor iz kojeg su preuzeti financijske informacije stečenog poslovanja nije
revidiran ili nije bio obavljen uvid. U tom slučaju postupci koje praktičar
može provesti, uzimajući u obzir čimbenike iz točke A37, u vezi s tim jesu li
financijske informacije stečenog poslovanja činjenično potkrijepljene
uključuju:
•

Postavljanje upita menadžmentu stečenog poslovanja o:
○

procesu kojim je pripremljen izvor iz kojeg su preuzete
financijske informacije stečenog poslovanja i pouzdanost
osnovnih računovodstvenih evidencija s kojima je izvor
usklađen,

○

tome jesu li sve transakcije evidentirane,

○

tome je li izvor iz kojeg su preuzete financijske informacije
stečenog poslovanja pripremljen u skladu s računovodstvenim
politikama stečenog poslovanja,

○

tome je li bilo promjena u računovodstvenim politikama od
najnovijeg revidiranog razdoblja ili razdoblja za koje je
obavljen uvid i, ako jest, načina na koji se postupalo s takvim
promjenama,

○

njihovoj procjeni rizika da izvor iz kojeg su preuzete
financijske informacije stečenog poslovanja može biti značajno
pogrešno prikazan zbog prijevare,

○

učinku promjena u poslovnim aktivnostima i poslovnim
funkcijama stečenog poslovanja.

•

Ako je praktičar revidirao ili obavio uvid u godišnje ili financijske
informacije za razdoblje kraće od godinu dana koje neposredno
prethodi tekućem razdoblju, razmotriti nalaze takve revizije ili uvida i
mogu li oni ukazivati na probleme s pripremom izvora iz kojeg su
preuzete financijske informacije stečenog poslovanja.

•

Potvrditi informacije koje je dostavio menadžment stečenog
poslovanja kao reakciju na praktičareve upite kad se čini da odgovori
nisu u skladu s praktičarevim razumijevanjem stečenog poslovanja ili
okolnostima angažmana.
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•

Usporediti izvor iz kojeg su preuzete financijske informacije stečenog
poslovanja s odgovarajućim financijskim informacijama iz prethodnog
razdoblja i, ako je primjenjivo, godišnjim ili financijskim
informacijama za zadnje prethodno razdoblje kraće od godinu dana te
raspraviti značajne promjene s menadžmentom stečenog poslovanja.

Modificirano revizijsko mišljenje ili zaključak o uvidu, ili odjeljak "Isticanje pitanja",
u odnosu na izvor iz kojeg su preuzete neusklađene financijske informacije ili izvor iz
kojeg su preuzete financijske informacije stečenog ili otuđenog poslovanja
Potencijalna posljedica (Vidjeti točku: 23(a))
A39. Ne mogu sva modificirana revizijska mišljenja, zaključci o uvidu ili odjeljci
za "Isticanje pitanja" u vezi s izvorom iz kojeg su preuzete neusklađene
financijske informacije ili izvorom iz kojeg su preuzete financijske
informacije stečenog ili otuđenog poslovanja nužno utjecati na to mogu li se
pro forma financijske informacije kompilirati, u svim značajnim
odrednicama, na temelju primjenjivih kriterija. Na primjer, u odnosu na
financijske izvještaje subjekta možda je izraženo modificirano revizijsko
mišljenje zbog neobjavljivanja primitaka onih koji su zaduženi za upravljanje
kako je propisano primjenjivim okvirom financijskog izvješćivanja. Ako je to
slučaj i ti se financijski izvještaji koriste kao izvor iz kojeg su preuzete
neusklađene financijske informacije, takva modifikacija možda neće imati
posljedice na to mogu li se kompilirati pro forma izvještaj o neto imovini i
račun dobiti i gubitka, u svim značajnim odrednicama, na temelju
primjenjivih kriterija.
Daljnje primjerene radnje (Vidjeti točke: 23(b), 24)
A40. Daljnje primjerene radnje koje praktičar može poduzeti uključuju, na primjer:
•

u odnosu na zahtjev iz točke 23(b):
○

raspraviti o pitanju s odgovornom stranom,

○

ako je to moguće u skladu s relevantnim zakonom ili
regulativom, uputiti u izvješću praktičara na modificirano
revizijsko mišljenje, zaključak o uvidu ili odjeljak Isticanje
pitanja, ako je pitanje prema profesionalnoj prosudbi praktičara
dovoljno relevantno i važno za korisničko razumijevanje pro
forma financijskih informacija;

•

u odnosu na zahtjev iz točke 24, ako je to moguće u skladu s
relevantnim zakonima ili regulativom modificirati mišljenje praktičara;

•

ako je moguće u skladu s relevantnim zakonima ili regulativom, uskratiti
izvješće ili se povući iz angažmana;

•

potražiti pravni savjet.
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Ocjena prezentacije pro forma financijskih informacija
Izbjegavanje povezanosti s obmanjujućim financijskim informacijama (Vidjeti točku:
26(b))
A41. Kodeks IESBA zahtijeva da praktičar ne bude svjesno povezan s izvještajima,
prijavama, komunikacijama ili drugim informacijama za koje praktičar
vjeruje da:9
(a)

sadrže značajno lažan ili obmanjujući iskaz;

(b)

sadrže iskaze ili informacije koje su neoprezno dane; ili

(c)

izostavljaju ili nejasno prikazuju informacije koje je potrebno uključiti
ako bi takvo izostavljanje ili nejasno predstavljanje bilo obmanjujuće.

Objavljivanja koja prate pro forma financijske informacije (Vidjeti točke: 14( c), 26(
c))
A42. Primjerena objavljivanja mogu uključivati pitanja kao što su:
•

vrsta i svrha pro forma financijskih informacija, uključujući vrstu
događaja ili transakcije, te datum na koji se pretpostavlja da se takav
događaj dogodio ili da je izvršena transakcija;

•

izvor iz kojeg su preuzete neusklađene financijske informacije te je li
objavljeno izvješće o reviziji ili uvidu za takav izvor;

•

pro forma usklađenja, uključujući opis i objašnjenje svakog
usklađenja. Ovo uključuje, u slučaju financijskih informacija stečenog
ili otuđenog poslovanja, izvor iz kojeg su te informacije preuzete te je
li objavljeno izvješće o reviziji ili uvidu za takav izvor;

•

ako nisu javno dostupni, opis primjenjivih kriterija na temelju kojih su
kompilirane pro forma financijske informacije; i

•

izjava o tome da su pro forma financijske informacije kompilirane samo u
ilustrativne svrhe te da zbog svoje prirode ne predstavljaju stvarni
financijski položaj subjekta, financijsku uspješnost ili novčane tokove.
Relevantan zakon ili regulativa može zahtijevati ta ili druga posebna
objavljivanja.

Razmatranje značajnih naknadnih događaja (Vidjeti točku: 26(d))
A43. Budući da praktičar ne izvješćuje o izvoru iz kojeg su preuzete neusklađene
financijske informacije, ne postoji zahtjev da praktičar provede postupke za
utvrđivanje događaja nakon datuma izvora koji zahtijevaju usklađenje ili
objavljivanje u takvom izvoru. Međutim, praktičar mora razmotriti jesu li mu

9

IESBA-in Kodeks, točka 110.2.
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na pozornost došli neki značajni događaji nakon datuma izvora iz kojeg su
preuzete neusklađene financijske informacije koji mogu zahtijevati
upućivanje ili objavljivanje u objašnjavajućim bilješkama uz pro forma
financijske informacije kako bi se izbjeglo da potonje dovode u zabludu.
Takvo razmatranje temelji se na obavljanju postupaka sukladno ovom MSIUu ili na znanju praktičara o subjektu i okolnostima angažmana. Na primjer,
nakon datuma izvora iz kojeg su preuzete neusklađene financijske
informacije, subjekt je možda obavio kapitalnu transakciju koja uključuje
konverziju njegova konvertibilnog duga u vlasnički kapital, a neobjavljivanje
te informacije moglo bi rezultirati obmanjujućim pro forma financijskim
informacijama.
Značajna nedosljednost u odnosu na druge informacije (Vidjeti točku: 27)
A44. Daljnje primjerene radnje koje praktičar može poduzeti ako odgovorna strana
odbije izmijeniti pro forma financijske informacije ili druge informacije, ako
je primjereno uključuju, na primjer:
•

•

ako je moguće u skladu s relevantnim zakonom ili regulativom:
○

opisati značajne nedosljednosti u izvješću praktičara,

○

modificirati mišljenje praktičara,

○

uskratiti izvješće ili povući se iz angažmana,

tražiti pravni savjet.

Pisane izjave (Vidjeti točku: 28(a))
A45. U nekim okolnostima uključene vrste transakcija mogu zahtijevati od
odgovorne strane odabir računovodstvenih politika za pro forma usklađenja
koje subjekt prethodno nije morao artikulirati jer nije imao relevantne
transakcije. U tom slučaju praktičar može zatražiti od odgovorne strane
proširenje pisane izjave kako bi izjava uključila potvrdu da odabrane
računovodstvene politike predstavljaju donesene politike subjekta za takve
vrste transakcija.
Formiranje mišljenja
Uvjerenje o daljnjim pitanjima propisanim relevantnim zakonom ili regulativom
(Vidjeti točku: 29)
A46. Relevantan zakon ili regulativa može zahtijevati od praktičara izražavanje
mišljenja o pitanjima koja su različita od pitanja jesu li pro forma financijske
informacije kompilirane, u svim značajnim odrednicama, na temelju
primjenjivih kriterija. U nekim od tih okolnosti praktičar možda neće trebati
provoditi dodatne postupke. Na primjer, relevantan zakon ili regulativa mogu
zahtijevati od praktičara izražavanje mišljenja o tome je li osnova na kojoj je
odgovorna strana kompilirala pro forma financijske informacije u skladu s
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računovodstvenim politikama subjekta. Pridržavanje zahtjeva iz točaka 18 i
22(c) ovog MSIU-a osnova je za izražavanje takvog mišljenja.
A47. U drugim okolnostima, praktičar će možda morati obaviti dodatne postupke.
Vrsta i opseg takvih dodatnih postupaka razlikovat će se ovisno o vrsti drugih
pitanja o kojima relevantan zakon ili regulativa zahtijeva od praktičara
izražavanje mišljenja.
Izjava o odgovornosti praktičara za izvješće
A48. Relevantan zakon ili regulativa može zahtijevati od praktičara uključivanje
izričite izjave u izvješće praktičara koja iznosi tvrdnju o ili potvrđuje
odgovornost praktičara za izvješće. Uključivanje takve dodatne zakonske ili
regulatorne izjave u izvješće praktičara nije nespojivo sa zahtjevima ovog
MSIU-a.
Objavljivanje primjenjivih kriterija (Vidjeti točku: 30)
A49. Odgovorna strana ne mora u objašnjavajućim bilješkama uz pro forma
financijske informacije ponavljati kriterije koji su propisani relevantnim
zakonom ili regulativom ili koje je proglasila ovlaštena ili priznata
organizacija za donošenje standarda. Takvi kriteriji bit će javno dostupni kao
dio sustava izvještavanja i stoga se podrazumijevaju u kompiliranju pro forma
financijskih informacija koje obavlja odgovorna strana.
A50. Ako je odgovorna strana razvila bilo kakve posebne kriterije, potrebno je
objaviti te kriterije kako bi korisnici mogli steći ispravno razumijevanje
načina na koji je odgovorna strana kompilirala pro forma financijske
informacije.
Priprema izvješća o uvjerenju
Naslov (Vidjeti točku: 35(a))
A51. Naslov koji pokazuje da je izvješće neovisnog praktičara, na primjer,
"Izvješće neovisnog praktičara o izražavanju uvjerenja o kompilaciji pro
forma financijskih informacija uključenih u prospekt", potvrđuje da je
praktičar ispunio sve relevantne etičke zahtjeve u pogledu neovisnosti kako
to zahtijeva MSIU 3000 (izmijenjen)10 Time se izvješće neovisnog praktičara
razlikuje od izvješća drugih.
Adresat(i) (Vidjeti točku: 35(b))
A52. Relevantan zakon ili regulativa mogu specificirati adresate izvješća.
Alternativno, praktičar se može dogovoriti s subjektom tko će biti adresat(i)
kao dio uvjeta angažmana.

10

MSIU 3000 (izmijenjen), točka 20.
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Uvodni odjeljci (Vidjeti točku: 35(c))
A53. Budući da će pro forma financijske informacije biti uključene u prospekt koji
sadrži druge informacije, praktičar može razmotriti, ako to dopušta oblik
prezentacije, uključivanje reference u kojoj se utvrđuje odjeljak u kojem su
prezentirane pro forma financijske informacije. To pomaže čitateljima pri
identificiranju pro forma financijskih informacija na koje se odnosi izvješće
praktičara.
Mišljenje (Vidjeti točke: 13(c), 35(h))
A54. Hoće li se koristiti izraz "pro forma financijske informacije su kompilirane, u
svim značajnim odrednicama, na osnovi [primjenjivi kriteriji]", ili izraz "pro
forma financijske informacije su pravilno kompilirane na navedenoj osnovi"
za izražavanje mišljenja u bilo kojoj određenoj jurisdikciji određeno je
zakonom ili regulativom kojom se uređuje izvješćivanje o pro forma
financijskim informacijama u toj jurisdikciji ili općenito prihvaćenom
praksom u toj jurisdikciji.
A55. Relevantan zakon ili regulativa u nekim jurisdikcijama može propisati tekst
mišljenja praktičara u smislu koji je različit od gore navedenog. Ako je to
slučaj, možda će biti potrebno da praktičar donese prosudbu kako bi utvrdio
bi li provođenje postupaka utvrđenih u ovom MSIU-u omogućilo praktičaru
izraziti mišljenje u tekstu propisanom zakonom ili regulativom ili bi bili
potrebni daljnji postupci.
A56. Kad praktičar zaključi da je obavljanje postupaka utvrđenih u ovom MSIU-u
dovoljno da se praktičaru omogući izraziti mišljenje u tekstu propisanom
zakonom ili regulativom, može biti primjereno smatrati da je taj tekst
ekvivalentan dvama alternativnim formulacijama mišljenja koje su navedene
u ovom MSIU-u.
Ilustrativno izvješće (Vidjeti točku: 35)
A57. Izvješće praktičara s nemodificiranim mišljenjem navedeno je u Dodatku.
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Dodatak
(Vidjeti točku: A57)

Ilustrativno izvješće praktičara s nemodificiranim mišljenjem
IZVJEŠĆE NEOVISNOG PRAKTIČARA O KOMPILACIJI PRO FORMA
FINANCIJSKIH INFORMACIJA UKLJUČENIH U PROSPEKT
[Primjereni adresat(i))]
Izvješće o kompilaciji pro forma financijskih informacija uključenih u prospekt
Završili smo naš angažman o izražavanju uvjerenja kako bismo izvijestili o kompilaciji pro
forma financijskih informacija kompanije ABC od strane [odgovorna strana]. Pro forma
financijske informacije sastoje se od [pro forma izvještaj o neto imovini na [datum]], [pro
forma račun dobiti i gubitka za razdoblje koje je završilo na [datum]], [pro forma izvještaj
o novčanom toku za razdoblje koje je završilo na [datum],] i povezanih bilješki [kako je
navedeno na stranicama xx–xx prospekta koje je izdala kompanija]. Primjenjivi kriteriji na
temelju kojih je [odgovorna strana] kompilirala pro forma financijske informacije
[navedeni su u [Regulativi o vrijednosnim papirima XX] i opisani u [bilješci X]]]/[opisani
u [bilješci X]]].
Pro forma financijske informacije kompilirala je [odgovorna strana] kako bi ilustrirala
utjecaj [događaja ili transakcije] [navedenog u bilješci X] na [financijski položaj
društva na navesti datum] [i] [njegovu financijsku uspješnost/financijsku uspješnost
društva [i novčane tokove] za razdoblje koje je završilo na navesti datum] kao da se
[događaj ili transakcija] dogodio na [navesti datum] [i odrediti datum respektivno].
Kao dio tog procesa, [odgovorna strana] preuzela je informacije o [financijskom
položaju] društva, [financijskoj uspješnosti] [i novčanim tokovima] iz financijskih
izvještaja društva [za razdoblje koje je završilo na [datum]], o kojem je objavljeno
[[revizijsko izvješće]/[izvješće o uvidu]/[nije objavljeno izvješće o reviziji ili uvidu].1
Odgovornost [Odgovorna strana] za pro forma financijske informacije
[Odgovorna strana] odgovorna je za kompiliranje pro forma financijskih informacija
na temelju [primjenjivi kriteriji].
Naša neovisnost i kontrola kvalitete
Postupili smo u skladu s zahtjevima neovisnosti i drugim etičkim zahtjevima Etičkog
kodeksa za profesionalne računovođe koji je izdao Međunarodni odbor za etičke
standarde za računovođe, a koji se temelji na temeljnim načelima integriteta,

1

Ako je izvješće o reviziji ili preispitivanju izmijenjeno, može se uputiti na to gdje je izmjena opisana
u prospektu.
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objektivnosti, profesionalne kompetencije i dužne pažnje, povjerljivosti i
profesionalnog ponašanja.
Društvo primjenjuje Međunarodni standard za kontrolu kvalitete 1 2 i u skladu s tim
održava sveobuhvatan sustav kontrole kvalitete, uključujući dokumentirane politike i
postupke u vezi s pridržavanjem etičkih zahtjeva, profesionalnih standarda i
primjenjivih zakonskih i regulatornih zahtjeva.
Odgovornosti praktičara
Naša je odgovornost izraziti mišljenje [, kako je propisano [Uredbom o vrijednosnim
papirima XX],] o tome jesu li pro forma financijske informacije, u svim značajnim
odrednicama, kompilirane od strane [odgovorna strana] na temelju [primjenjivi kriteriji].
Obavili smo naš angažman u skladu s Međunarodnim standardom o angažmanima s
izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3420, Angažmani s izražavanjem uvjerenja za
izvještavanje o kompiliranim pro forma financijskih informacija uključenim u prospekt,
koji je izdao Međunarodni odbor za standarde revizije i izražavanje uvjerenja. Ovaj
standard zahtijeva od praktičara planiranje i obavljanje postupaka kako bi stekao razumno
uvjerenje o tome je li [odgovorna strana] u svim značajnim odrednicama kompilirala pro
forma financijske informacije na temelju [primjenjivi kriteriji].
Za svrhe ovog angažmana nismo odgovorni za ažuriranje ili ponovno izdavanje bilo
kakvih izvješća ili mišljenja o povijesnim financijskim informacijama koje se koriste
u kompiliranju pro forma financijskih informacija, niti smo tijekom ovog angažmana
obavili reviziju ili uvid u financijske informacije koje su korištene u kompiliranju pro
forma financijskih informacija.
Svrha pro forma financijskih informacija uključenih u prospekt isključivo je prikazati
učinak značajnog događaja ili transakcije na neusklađene financijske informacije
subjekta kao da je događaj nastao ili da je transakcija izvršena na raniji datum odabran
za potrebe ilustracije. U skladu s tim, ne izražavano nikakvo uvjerenje da bi stvarni
ishod događaja ili transakcije na [navesti datum] bio onakav kakav je prezentiran.
Angažman za izražavanje razumnog uvjerenja za izvješćivanje o tome jesu li pro
forma financijske informacije kompilirane, u svim značajnim odrednicama, na temelju
primjenjivih kriterija uključuje provođenje postupaka za ocjenu pružaju li primjenjivi
kriteriji koje je [odgovorna strana] koristila u kompiliranju pro forma financijskih
informacija razumnu osnovu za prezentiranje značajnih učinaka koji su izravno
pripisivi događaju ili transakciji te za pribavljanje dostatnih primjerenih dokaza o
tome:
1.

jesu li odnosna pro forma usklađenja primjerena provedba tih kriterija; i

2.

odražavaju li pro forma financijske informacije pravilnu primjenu tih
usklađenja na neusklađene financijske informacije.

2

MSKK 1, Kontrola kvalitete za tvrtke koje obavljaju revizije i uvide u financijske izvještaje te ostale
angažmane s izražavanjem uvjerenja i povezane usluge
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Odabrani postupci ovise o prosudbi praktičara, uzimajući u obzir praktičarevo
razumijevanje vrste kompanije, događaja ili transakcije za koju su kompilirane pro forma
financijske informacije i drugim relevantnim okolnostima angažmana.
Angažman uključuje i ocjenu cjelokupne prezentacije pro forma financijskih
informacija.
Vjerujemo da su dokazi koje smo prikupili dovoljna i primjerena osnova za naše
mišljenje.
Prema našem mišljenju, [pro forma financijske informacije kompilirane su, u svim
značajnim odrednicama, na temelju [primjenjivi kriteriji]]/[pro forma financijske
informacije pravilno su kompilirane na navedenoj osnovi].
Izvješće o drugim zakonskim ili regulatornim zahtjevima
[Relevantan zakon ili regulativa može zahtijevati od praktičara izražavanje mišljenja
o drugim pitanjima (vidi točke A46– A47). Oblik i sadržaj ovog odjeljka izvješća
praktičara razlikovat će se ovisno o prirodi takvih drugih odgovornosti za
izvješćivanje.]
[Potpis praktičara]
[Datum izvješća praktičara]
[Adresa praktičara]
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Ovaj Međunarodni standard za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3420 Angažmani s izražavanjem uvjerenja za izvještavanje o kompilaciji pro forma
financijskih informacija uključenih u prospekt, koji je izdan od International Auditing
and Assurance Standards Board (IAASB) i objavljen od International Federation of
Accountants (IFAC) u prosincu 2018., na engleskom jeziku, na hrvatski jezik je
prevela Hrvatska revizorska komora u prosincu 2021. i objavljuje se uz dopuštenje
IFAC-a. Postupak prijevoda Međunarodnog standarda za angažmane s izražavanjem
uvjerenja 3420 - Angažmani s izražavanjem uvjerenja za izvještavanje o kompilaciji
pro forma financijskih informacija uključenih u prospekt, razmotrio je IFAC i prijevod
je obavljen u skladu s pravilima sadržanim u “Policy Statement - Policy for Translating
Publications of the International Federation of Accountants”. Odobreni tekst
Međunarodnog standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3420 - Angažmani
s izražavanjem uvjerenja za izvještavanje o kompilaciji pro forma financijskih
informacija uključenih u prospekt, je onaj kojeg je IFAC objavio na engleskom jeziku.
IFAC ne preuzima nikakvu odgovornost za ispravnost i potpunost prijevoda, niti za
postupke koji bi mogli proizaći iz toga.
Tekst na engleskom jeziku Međunarodnog standarda za angažmane s izražavanjem
uvjerenja 3420 - Angažmani s izražavanjem uvjerenja za izvještavanje o kompilaciji
pro forma financijskih informacija uključenih u prospekt © 2018. IFAC. Sva prava
pridržana.
Tekst na hrvatskom jeziku Međunarodnog standarda za angažmane s izražavanjem
uvjerenja 3420 - Angažmani s izražavanjem uvjerenja za izvještavanje o kompilaciji
pro forma financijskih informacija uključenih u prospekt © 2021. IFAC. Sva prava
pridržana.
Izvorni naslov: International Standard on Assurance Engagements 3420, Assurance
Engagements to Report on the Compilation of Pro Forma Financial Information
Included in a Prospectus, 2018 Edition.
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