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Повезаност између пословног одлучивања и финансијских извештаја 
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Сврха 1: Финансијско извештавање пружа информације корисне за доношење рационалних 

инвестиционих и кредитних одлука  

Сврха 2: Информације помажу инвеститорима и кредиторима у процени износа, времена и 

степена извесности токова готовине. Очекивања ових токова готовине су под утицајем 

способности предузећа да генерише готовину за своје потребе и дивиденде. 

Сврха 3: 

Обезбеђење 

информација о 
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праву на њих 
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информација о 
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Обезбеђење 

информација о 
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Обезбеђење 
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Општеприхваћени рачуноводствени принципи усмеравају мерења и обелодањивања која се 

чине у сету финансијских извештаја 



Повезаност између предузећа и 
интереса појединих група корисника 



Финансијско извештавањ и управљачки 
процес



Рачуноводствено информациони систем 
обухвата четири подсистема:

• подсистем који се односи на евидентирање 
свакодневних пословних операција и који је усмерен 
на доношење свакодневних рутинских одлука,

• подсистем главне књиге и финансијског извештавања, 
где се као носилац информација јавља сет 
финансијских извештаја,

• подсистем фиксне имовине и капиталних улагања, 
који се бави трансакцијама које се односе на фиксну 
имовину,

• подсистем извештавања менаџмента на различитим 
нивоима управљања



Финансијско рачуноводство, као компонента ширег 
рачуноводствено информационог система,  мора 
респектовати  одређене захтеве који се односе на:

• Реалност информација, што одређује успостављени систем, као и социо-економске карактеристике 
предузећа и окружења. Реалност позитивно утиче на дугорочне економске перформансе и 
стабилност пословања привредног субјекта;

• Разноврсност информација, које генеришу сложени процеси унутар предузећа;

• Концизност и синтетичност информација;

• Прецизност и безбедност информација, кроз идентификацију најновијих и најзначајнијих елемената 
и природе информација;

• Идентификацију прилика за употребу информација, што захтева знање корисника да препозна 
тренутак када ће донети одлуку на основу дате информације којом ће иницирати одређену 
активност;

• Ефикасност у примени информација којима директно намеће усвајање и спровођење одлуке. У 
супротном, када је процес у току или завршен, информација застарева и губи на значају;

• Динамичност информација, што подразумева развој процеса унутар рачуноводственог 
информационог система и његову еволуцију;

• Прилагођавање информација специфичностима корисника;

• Ефикасност информација, која се огледа у ефектима које ће информација имати приликом примене 
у пословном одлучивању;

• Поузданост информација тј. применљивост у одлучивању;

• Адекватност информација, сходно хијерархијском нивоу корисника. 

Неутралисање одређених недостатака финансијског рачуноводства, као други захтев у процесу 
обезбеђења корисности овог сегмента рачуноводственог информационог система, подразумевало би 



Финансијско рачуноводство, као компонента ширег 
рачуноводствено информационог система,  мора 
респектовати  одређене захтеве који се односе на:

Неутралисање одређених недостатака финансијског рачуноводства, као други захтев у процесу 
обезбеђења корисности овог сегмента рачуноводственог информационог система, подразумевало би 
решавање проблема:

• Дисторзије информација, до које долази услед њиховог ненамерног, делимичног модификовања 
приликом прикупљања, евидентирања и презентације. Овај проблем је последица неправилне 
координације активностима унутар рачуноводственог информационог система, некомпетентности 
особља и неадекватне информатичке подршке.

• Филтрирања информација када долази до намерне модификације поруке и садржаја током протока 
информација, услед интереса појединаца да корисник прими погрешну поруку.



Транспарентност финансијског извештавања и економске перформансе 

предузећа
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Компоненте транспарентности 
финансијског извештавања

Рачуноводствени стандарди

Интерна конторла

Интерна и екстерна ревизија

Рачуноводствена регулатива



Пословно извештавање и пословање 
предузећа

• подизању менаџерског кредибилитета на виши ниво,

• већем обиму дугорочно доступног капитала,

• повећању обима трговине,

• вишем учешћу институционалног власништва,

• вишем степену ликвидности,

• стабилнијем условима пословања,

• повољнијим пословним прогнозама,

• побољшаном приступу и нижој цени капитала,

• унапређеним односима са инвеститорима,

• вишој цени акција. 



Значај финансијског извештавања на макроекономском нивоу

Квалитетан систем финансијског извештавања:

 смањује ризик oд настанка финансијске кризе и њеног негативног утицаја на 

економију,

 позитивно утиче на домаће и стране инвестиције,

 олакшава приступ кредитима за сектор мале и средње привреде,

 повећава сигурност у функционисању финансијских тржишта,

 доприноси јачању корпоративног управљања и остварењу контроле менаџмента од 

стране власника и осталих заинтересованих субјеката,

 омогућава доношење корисних инвестиционих одлука,

 позитивно утиче на развој економије.



ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ У ГЛОБАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ

Глобализација финансијског извештавања условљена је:

 формирањем интеграционих целина, односно, интензивнијим протоком роба, услуга,

капитала и рада између чланица интересних блокова,

 развојем међународне трговине и међународне конкуренције,

 страним директним инвестицијама,

 настанком мултинационалних компанија,

 учешћем институционалних и индивидуалних инвеститора на међународном тржишту.

Интернационализација пословних и финансијских токова проузрокује потребу

предузећа да своје пословање и финансијску ситуацију представе применом

јединствених рачуноводствених процедура, метода и техника, како би се

осигурала разумљивост презентованих информација на нивоу целокупне

пословне заједнице.



Хармонизација рачуноводства и финансијског извештавања
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Систематизација процеса хармонизације финансијског извештавања
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Међународне разлике у 
финансијском извештавању

Међународне разлике у финансијском извештавању условљене су следећим

факторима:

 фактори економског окружења,

 фактори политичког окружења,

 фактори правног и пореског окружења,

 фактори пословног окружења,

 фактори професионалног окружења,

 фактори културолошког окружења,

 фактори образовног окружења,

 фактори интернационалног окружења



Фазе у хармонизацији финансијског извештавања

 Фаза у хармонизацији финансијског извештавања од Наполеоновог закона до 1972. године
 1807. – доношење Наполеоновог закона којег су прихватиле Белгија, Холандија, Немачка, Швајцарска и остале земље Европе,

 1934. – формирање Комисије за хартије од вредности (U.S. Securities and Exchange Commission - SEC), 

 1966. - формирана Међународна студијска група рачуновођа (Accountants International Study Group - AISG)

 Хармонизациони процес од 1973. – 1987. године
 1973. – формирање Комитета за међународне рачуноводствене стандарде (International Accounting Standards Committee - IASC) и 

доношење Међународних рачуноводствених стандарда,

 Доношење Четврте и Седме Директиве Европске економске заједнице,

 Установљење Одбора за стандарде финансијског рачуноводства  ((Financial Accounting Standards Board - FASB )

 Хармонизациони процес од 1987.-1993. године
 1988. – придруживање IASC Међународној организацији комисија за хартије од вредности (International Organisation of Securities 

Commission - IOSOC) 

 1989. – придруживање FASB Међународној организацији комисија за хартије од вредности

 1989. - доношење Оквира за припрему и презентацију финансијских извештаја

 Хармонизациони процес 1993. 1998. године
 1995. – доношење заједничког плана рада  IASC-а и IOSOC-а, који ће имати исход у препоруци  IOSOC-а о примени МРС за ентитети 

чијим се хартијама од вредности тргује на организовaним тржиштима,

 почетак реструктуирања IASC-а,

 Хармонизациони процес од 2006. -2014. године (фаза Нове осме директиве и Нове рачуноводствене 
директиве)
 2005. – примена Регулативе 1606/2002/ЕС,

 2006.- доношење Нове осме директиве,

 2014. – доношење Нове рачуноводствене директиве

 Процес конвергенције међународних стандарда од 2002. године
 2000. - 2001.- извршена је реорганизација IASC и IASB

 2002. – потписан Норвалшки споразум

 2008. – потписан нови Меморандум којим је предвиђен развој заједничких висококвалитетних стандарда

 2008. – SEC објављује План за могућу употребу МСФИ/МРС од стране америчких компанија почев од 2014. године

 2013.- IFRS Фондација је основала Саветодавни форум за рачуноводствене стандарде (Accounting Standards Advisory Forum - ASAF) 



Организације и институције повезане са процесом хармонизације
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Институционални оквир финансијског извештавања
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Рачуноводствени нормативни оквир
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Рачуноводственом легислативом законодавац дефинише
рачуноводствени амбијент и услове за деловање рачуноводствене
професије, тако што:

 дефинише нормативну основу, која може бити заснована на глобалним,

регионалним и националним прописима,

 успоставља тело за јавни надзор,

 одређује критеријуме за разврставање ентитета, као и захтеве финансијског

извештавања сходно категорији којој поједини ентитети припадају,

 одређује обавезну ревизију,

 одређује обавезу сертификације професионалних рачуновођа

 у процесу стицања стручног звања,

дефинише потребу за трајним образовањем и сл



Професионална регулатива финансијског 
извештавања

Професионална рачуноводствена регулатива обухвата прописе које креирају и
усвајају релевантне професионалне организације, а чија се примена заснива
на поимању њихове корисности за финансијско извештавање и
професионалној одговорности приређивача финансијских извештаја

Професионална рачуноводствена регулатива се може дефинисати као скуп
својеврсних споразума рачуноводствене струке систематизованих у виду
концепата, стандарда и кодекса, којим се ближе одређује рачуноводствени
третман и поступање професионалних рачуновођа приликом одмеравања и
обелодањивања појединих пословних догађаја и трансакција у финансијским
извештајима.



Концепутални оквир за финансијско 

извештавање

IASB-ов Концептуални оквир

Доносилац Одбор за међународне рачуноводствен стандарде (IASB)

Актуелна верзија концепуталног оквира ступила је на снагу 2010. године

Концептуални оквир омогућава унапређење рачуноводствених стандарда

заснованих на циљно оријентисаним концепцијским основама, што доводи до

успостављања рачуноводствених система који имају утемељење у

принципима.

Концептуалног оквира обухвата следеће области:

 циљеве финансијског извештавања, 

 квалитативне карактеристике финансијских информација,

 признавање и мерење елемената финансијских извештаја,

 концепте капитала и одржање капитал.



IASB-ов Концептуални оквир

Ревидирани концепти из 2010. године

Циљеви финансијског 

извештавања

Пружање финансијских информација о извештајним ентитетима, 

постојећим и потенцијалним инвеститорима, повериоцима и 

зајмодавцима, ради доношење одлуке о пласману средстава у 

ентитет.

Корисници Постојећи и потенцијални инвеститори, зајмодавци и остали 

повериоци;

Информације које пружају 

корисницима

Информације о економским ресурсима, захтевима других страна у 

односу на ентитет и променама у ресурсима и захтевима;

Квалитативне 

карактеристике 

Фундаменталне Унапређујуће

Релевантност

1.Предиктивна улога

2.Потврђујућа улога

3.Материјалност

Упоредив-ост Разумљивост

Веродостојност

1. Потупност

2. Неутралност

3.Без материјалних грешака

Проверљи-вост Благовремено

ст

Ограничења Однос између трошкова и користи

Однос између квалитативних

карактеристика 

Истинита и поштена 

презентација



Рачуноводствени стандарди

Рачуноводствени стандарди или стандарди финансијског извештавања су 

меродавна правила и принципи, установљена у виду теоријско – методолошких 

објашњења и упутстава, применљивих у припреми и презентацији финансијских 

извештаја. Стандарди повећавају квалитет финансијских информација, чинећи 

извештаје привредних субјеката разумљивим и подржавајући њихову 

упоредивост.

Улога рачуноводствених стадарда:

 редукују рачуноводствене алтернативе у припреми финансијских извештаја у 

границама рационалности, како би се постигла њихова упоредивост у 

пословном одлучивању, 

 обезбеде виши ниво транспарентности и тржишне дисциплине, путем 

прописивања рачуноводства на одређеном подручју,

 као инструмент регулаторних тела, обезбеде виши ниво рачуноводствене 

тачности. 



Рачуноводствени стандарди

Рачуноводствени стандард обухвата три компоненте. 
1. У првом делу је садржан опис проблема који стандард обрађује. 
3.Други део је приказ поступака за решење истог. Поступци су утврђени кроз дискусију 
или путем истраживања фундаменталне основе.
3. Трећи део обухвата прописано решење. Рачуноводствени стандарди могу бити више 
или мање детаљни и децидентни код регулисања рачуноводствене материје. У 
зависности од нивоа аналитичности у приступу, стандарди могу бити засновани на 
правилима и принципима. 

UK GAAP, US GAAP и МСФИ/МРС – системи рачуноводствених стандарда од

међународног значаја



UK GAAP, US GAAP и МСФИ/МРС – системи рачуноводствених 

стандарда од међународног значаја

Систем стандарда МСФИ UK GAAP US GAAP

Систем стандарда Међународни 

стандарди 

финансијског 

извештавања

(International Financial 

Reporting Standards –

IFRS)

Општеприхваћени 

рачуноводствени 

принципи (Велика 

Британија)

(Generally Accepted 

Accounting Principles –

GAAP) 

Општеприхваћени 

рачуноводствени 

принципи (САД)

(Generally Accepted 

Accounting Principles –

GAAP)

Доносилац Одбор за међународне 

рачуноводствене 

стандарде 

(International 

Accounting Standards 

Board

IASB)

Савет за финансијско 

извештавање

(Financial Reporting 

Council – FRC)

Одбор за стандарде 

финансијског 

рачуноводства

(Financial Accounting 

Standards Board) FASB

Примена 126 јурисдикција Уједињено 

Краљевство и 

Република Ирска

САД

Концептуални оквир Заснованост на 

принципима

Заснованост на 

принципима

Заснованост на 

правилима

Обим смерница Мањи обим смерница 

за индустријске гране

Мањи обим смерница

за индустријске гране

Већи обим смерница

за индустријске гране



Регулатива 1606/2002/ЕС којом се налаже да сва предузећа чијим се 
хартијама од вредности тргује на организованим тржиштима капитала на 
подручју Уније, а која припремају консолидоване финансијске извештаје 
примењују оквир МСФИ/МРС.



МСФИ/МРС 

МСФИ је „висококвалитетан, међународно признат, скуп рачуноводствених
стандарда, развијен од стране IASB, са сврхом повећања транспарентности,
одговорности и ефикасности на финансијским тржиштима широм света.“
Конципирање и имплементација МСФИ заснива се на следећим чињеницама:
 стандарди су углавном развијани без учешћа државних органа, те као такви

немају за циљ подмиривање политичких захтева, нити служе потребама пореског
рачуноводства,

 утемељење на принципима, чиме се акценат ставља на економску суштину, а не
правну форму финансијских трансакција презентованих у финансијским
извештајима,

 стандарди подржавају већу примену фер вредности у односу на концепт
историјског трошка;

 сужава се могућност менаџмента да манипулише чврстим правилима на начине
који могу бити дозвољени унутар појединих рачуноводствених система нпр.
скривени губици



Компоненте МСФИ/МРС ОКВИРА

МСФИ
Намена: Велики ентитети са 

јавном одговорношћу

Обухвата:
Предговор МСФИ,
Концептуални оквир 
финансијског извештавања,
МРС које је донео IASC,
Тумачење Комитета за 
тумачење МСФИ,
Тумачења Сталног комитета 
за тумачења (SIC),
Практична саопштења IASB - а

МСФИ за МСП

Намена: Мали и средњи 
ентиети



Актуелни МСФИ/МРС

Актуелни стандарди су: 
МСФИ 1 – Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања
МСФИ 2 – Плаћање акцијама
МСФИ 3 – Пословне комбинације
МСФИ 4 – Уговор о осигурању
МСФИ 5 – Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања
МСФИ 6 – Истраживање и процењивање минералних ресурса 
МСФИ 7 – Финансијски инструменти: Обелодањивања
МСФИ 8 – Сегменти пословања
МСФИ 9 – Финансијски инстументи
МСФИ 10 – Консолидовани финансијски извештаји
МСФИ 11 – Заједнички аранжмани
МСФИ 12 – Обелодањивање о учешћима у другим ентитетима
МСФИ 13 – Одмеравање фер вредности
МСФИ 14 – Регулатива одложених рачуна
МСФИ 15 – Приходи по основу уговора са купцима, као и :



Актуелни МСФИ/МРС
Актуелни стандарди су: 
МРС 1 – Презентација финансијских извештаја
МРС 2 – Залихе
МРС 7 – Извештај о токовима готовине
МРС 8 – Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених процена и грешке
МРС 10 – Догађаји после извештајног периода
МРС 12 – Порез на добитак
МРС 16 – Некретнине, постројења и опрема
МРС 17 – Лизинг
МРС 19 – Примања запослених
МРС 20 – Рачуноводствено обухватање државних давања и обелодањивање државне 
помоћи
МРС 21 – Ефекти промена девизних курсева
МРС 23 – Трошкови позајмљивања
МРС 24 – Обелодањивања повезаних страна
МРС 26  - Рачуноводство и извештавање планова пензијских примања



Актуелни МСФИ/МРС
МРС 27 – Појединачни финансијски извештаји
МРС 28 – Инвестиције у придружене ентитете и заједнички подухвати
МРС 29 – Финансијско извештавање у хиперинфлаторним привредама
МРС 32 – Финансијски инструменти: презентација
МРС 33 – Зарада по акцији
МРС 34 – Периодично финансијско извештавање
МРС 36 – Умањење вредности имовине
МРС 37 – Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина
МРС 38 – Нематеријална имовина
МРС 40 – Инвестиционе некретнине
МРС 41 – Пољопривреда



Примена МСФИ

Према истраживању IFRS фондације на узорку од 150 јурисдикција може се закључити 
следеће:
 126 јурисдикција захтева примену МСФИ за све или већину домаћих ентитета са 

јавном одговорношћу на својим тржиштима капитала,
 12 јурисдикција дозвољава, али не захтева примену МСФИ,
 једна јурисдикција захтева примену стандарда само за финансијске институције, 
 једна јурисдикција је у процесу усвајања стандарда у потпуности,
 једна јурисдикција је у процесу усклађивања својих националних стандарда са МСФИ,



Примена МСФИ

МСФИ су обавезни за све или већину ентитета  - 84%

МСФИ су обавезни само за финансијске институције - 0,66%

МСФИ су дозвољени, али не и обавезни  за ентитете - 8%

Национални или регионални стандарди или је у току процес усклађивања са МСФИ - 7,34%



Примена МСФИ/МРС према регионима

Регион Број 

јурисдкицј

а

Захтева примену за све 

или већину домаћих 

ентитета са јавном 

одговорношћу

Допушта 

примену за 

одређене  

ентитете са 

јавном 

одговорношћу

Не 

примењују 

МСФИ

Европа 44 43 1 0

Африка 23 19 1 3

Блиски исток 13 13 0 0

Азија – Океанија 33 24 3 6

Америка 37 27 8 2

Укупно 150 126 13 11



МСФИ за МСП

Донети 2009, а ревидирани 2015.  године
Намењени су малим и средњим ентитетима
За 90% су мањи од пуних МСФИ и садрже 300 захтева за 
обелодањивањима, за разлику од пуних МСФИ који садрже 3000 
захтева.
Предности примене МСФИ за МРС: 
 приликом припреме финансијских извештаја смањује се ризик 

од грешке,
 нижи трошкови примене,
 применљиви за већину малих и микро предузећа,
 омогућавају припрему квалитетних и унифицираних извештаја,
 упоредивост извештаја малих и микро предузећа са 

извештајима, сличних по величини предузећа из других земаља,
 олакшан приступ капиталу, било да су у питању власнички или 

позајмљени извори



Примена МСФИ за МСП

Од 150 анализарних јурисдикција широм света 85 захтева 
или дозвољава примену  МСФИ за МСП што је 57%, и то:

 4 јурисдикције постоји захтев за примену ових 
стандарда за сва МСП која не подлежу примени пуних 
МСФИ

 56 јурисдикција дозвољава избор између два 
наведена сета

 23 јурисдикције мала и средња предузећа бирају 
између МСФИ за МСП, пуних МСФИ и 
Општеприхваћених рачуноводствених принципа

 2 јурисдикције захтевају од МСП примену локалних 
GAAP, уколико се не определе за МСФИ за МСП.



Примена МСФИ за МСП

Захтева примену МСФИ за МСП - 4,7 %

Дозвољава избор између МСФИ за МСП и МСФИ  - 66%

Дозвољава избор између МСФИ за МСП и МСФИ и локалних ГААП -
27%
Дзвољава избор између локалних ГААП и МСП за МСФИ - 2%



Примена МСФИ за МСП

На подручју Европе само осам земаља из Европе примењује МСФИ за МСП, и то

Србија, Босна и Херцеговина, Македонија, Швајцарска, Уједињено Краљевство и

Ирска Република.

МСФИ за МСП нису прихваћени у земљама попут: САД-а, Исланда, Европске уније,

Русије, Кине, Јапана.



Интерна рачуноводствена регулатива

Интерна рачуноводствена регулатива обухвата опште акте привредних субјеката којима се 
успоставља рачуноводствена функција и систем интерних контрола на нивоу ентитета. 
Интерном рачуноводственом регулативом уређују се сва битна питања за успостављање и 
функционисање књиговодствене евиденције и рачуноводства у одређеном ентитету.

Интерна регулатива обједињује више докумената којима се уређује обимна рачуноводствена 
материја, и то: правилник о рачуноводству, контни план, правилник о рачуноводственим 
политикама, правилник о попису и сл. Предузећа доношењем интерних аката из области 
рачуноводства дефинишу:

• рачуноводствену структуру што обухвата: вођење пословних књига, рачуноводствене 
политике за признавање, мерење и процењивање имовине, капитала, обавеза, прихода и 
расхода, достављање и обелодањивање финансијских извештаја, план пословања, систем 
обрачуна трошкова и сл, 

• процес рачуноводствене (финансијске) интерне контроле који је заснован на одређеним 
мерама, методама, процедурама и поступцима с циљем да се осигура ефикасно 
коришћење средстава и спрече расипања, спрече проневере и неефикасности, унапреди 
тачност и поузданост рачуноводствених и финансијских извештаја, обезбеди поштовање 
пословне политике предузећа, као и законских и других позитивних прописа.



Интерна рачуноводствена регулатива

• Правилником о рачуноводству предузеће установљава методе иницирања, одмеравања и 
књижења трансакција. Доношењем правилника, као интерног акта, доприноси се 
поштовању предвиђених политика и процедура у области рачуноводства, са циљем 
ефикасне организације рачуноводствене функције и доследног вођења пословних књига. 
Једнообразна примена поступака представља основу за реално књижење пословних 
догађаја и истино и поштено финансијско извештавање. Правилник о рачуноводству 
посебно  утврђује: радни поступак за сваки радни задатак у оквиру рачуноводствене 
функције; извршиоце појединих радних задатака, средства која се користе за извршење 
задатака; обавезе извршилаца појединих фаза задатака, са терминима предаје 
извршиоцима наредних фаза; рокове за извршење задатака. 

• Правилник о рачуноводственим политикама доноси управа предузећа. „Рачуноводствене 
политике су специфични принципи, основе, конвенције, правила и праксе које ентитет 
примењује при састављању и презентацији финансијских извештаја.“ Рачуноводствене 
политике се доносе у складу са дефинисаним циљевима и околностима пословања, а у 
оквиру законске и професионалне регулативе. Рачуноводствена функција одређује 
позиције финансијских извештаја за које треба да се утврди рачуноводствена политика, 
презентује захтеве закона и професионалне праксе (МСФИ/МРС), као и осталих 
релевантних регулатива (порески прописи, закон о трговачким друштвима и сл.).  



Нормативни оквир финансијског извештавања на подручју Европске уније

 Директива 2013/34/ ЕУ

 Директива 2014/95/ЕУ

 Директива 2006/43/ ЕС

 Директива 2014/56/ЕУ

 Регулатива 1606/2002/ЕС

 Директива о објављивању 2009/101/EC,

 Директива о одржавању капитала 2012/30/EC,

 Једанаеста директива 89/666 EEЗ,

 Директива о транспарентности 2004/109/EC,

 Директива о годишњим финансијским извештајима и консолидованим финансијским извештајима

банака и других финансијских институција 89/666/EEЗ,

 Директива о годишњим финансијским извештајима и консолидованим финансијским извештајима

друштва за осигурање 91/674/EEЗ,

 Директива о субјектима за заједничка улагања и преносиве хартије од вредности 2009/65 EC,

 Директива о проспекту 2003/71/EC.



Структура и садржај нове рачуноводствене директиве

Преамбула Најзначајнији аспект финансијског извештавања је извештавање за потребе

малих и средњих предузећа, што подразумева поједностављење процеса и

смањење захтева за финансијским извештавањем МСП и малих група.

Подручје примене, 

дефиниције и 

категорије предузећа 

и група

Нова категоризација предузећа

Нова категоризација група предузећа

Увођење категорије микро ентитета

Дефинисање кључних појмова и термина, као што су субјекти од јавног

интереса, учешће у јавном интересу и сл.

Опште одредбе и 

начела 

Годишње финансијске извештаје чине биланс стања, рачун добитка и

губитка и белешке уз финансијске извештаје. Државе чланице, поред

наведених, могу да у годишње извештаје уврсте и друге извештаје.

Приликом припреме и презентације финансијских информација примењују

се следећа начела:

 начело трајности пословања

 начело доследности

 начело опрезности

 начело обрачуна у признавању расхода и прихода

 начело индивидуалне процене

 начело идентитета

 забрана пребијања ставки између активе и пасиве и прихода и расхода,

 ставке у билансу и рачуну добитка и губитка се презентују полазећи од

суштине трансакције или догађаја

 начело набавне цене или трошка производње

 принцип материјалности.

Стална средства се вреднују по набавној вредности, док је алтернативна

основа ревалоризациона вредност.

Примена фер вредности као алтернативне методе за државе чланице за

финансијске инструменте, као и за одређене делове активе, осим

финансијских инструмената. Примена фер вредности треба да резултира

истинитим и поштеним приказом финансијске позиције и перформанси



Белешке уз 

финансијске извештаје

Већи обим информација које треба обелоданити, и то:

 усвојене рачуноводствене политике,

 у случају када је националном регулативом дозвољена примена

ревалоризационе вредности белешке морају бити приказане у виду табеле,

 у случају примене фер вредности у мерењу финансијских инструмената или

активе која није финансијски инструмент потребно је обелоданити све битне

претпоставке за начине и технике вредновања,

 додатна обелодањивања за средња, велика предузећа и субјекте од јавног

интереса,

 додатна обелодањивања за велика предузећа и субјекте од јавног интереса.

Извештај о пословању Извештај о пословању представља објективан преглед развоја и резултата

пословања предузећа, његовог положаја са описом ризика и неизвесности којима

је предузеће изложено. Осим тога, извештај укључује информације о :

 вероватном будућем развоју;

 активностима истраживања и развоја;

 стицању сопствених деоница;

 постојању подружница;

 циљевима и методама управљања финансијским ризиком;

 изложености предузећа главним ризицима;

 нефинансијским показатељима успешности, као и питања из области

одрживог развоја пословања.

У оквиру овог извештаја, субјекти од јавног интереса су дужни да објаве и

извештај о корпоративном управљању који треба да садржи правилник о

корпоративном управљању. Такође, предузеће презентује и правилник о

корпоративном управљању за чију се примену добровољно одлучило, као и све

битне информације о пракси корпоративног управљања које су наметнуте из

националног права.



Консолидовани

финансијски извештај

Консолидоване финансијске извештаје и консолидовани извештај о пословању

припремају матичне предузећа, под прописаним условима. Ове обавезе ослобођена су

матична предузећа малих група, а државе чланице могу ослобађање прописати и у

случају средњих група. Матично предузеће може бити ослобођено припреме

консолидованих финансијских извештаја, осим уколико неко од зависних предузећа није

субјекат од јавног интереса. Под одређеним условима, омогућено је и ослобађање

матичних предузећа која су зависна предузећа другог матичног предузећа, као и група у

којима у оквиру којих су и субјекти од јавног интереса. Приликом ослобађања од

обавезе консолидације европски законодавац је имао у виду однос трошкова припреме

консолидованих извештаја, као и користи од финансијских информација презентованих

у њима.

Објављивање Државе чланице требају осигурати објављивање одобрених годишњих финансијских

извештаја и извештаја о пословању заједно са мишљењем овлашћеног ревизора или

ревизорског друштва у разумном року не дужим од 12 месеци од датума билансирања.

Ради редукције трошкова извештавања мала предузећа могу бити ослобођена обавезе

објављивања рачуна о добити и губитку и извештаја о пословању, док средња

предузећа могу објавити скраћене верзије биланса стања и скраћену верзију напомена

у финансијским извештајима.

Сходно европском праву, Директива уводи и колективну одговорност

административних, управних и надзорних одбора за припрему и објављивање

годишњих финансијских извештаја, као и консолидованих финансијских извештаја и

консолидованих извештаја о пословању. При том, националним правом државе чланице

регулишу степен одговорности и санкционисање.



Одредбе о изузећима и 

ограничењима за изузећа

Постоји могућност изузећа микро ентитета од објављивања информација о:

 аконтацијама и обрачунатим приходима, као и о обрачунатим расходима и одложеним

приходима,

 напомена уз финансијске извештаје, при чему у билансу стања морају бити објављене

информације о износу финансијских обавеза, јемства или непредвиђених издатака,

 износа аконтација и одобрених кредита члановима административних, управних и

надзорних одбора,

 обавезе састављања извештаја о пословању,

 обавезе објављивања годишњих финансијских извештаја, у случају да су информације

садржане у њима поднесене бар једном надлежном телу према националним прописима

државе чланице.

Директива допушта микро ентитетима припрему скраћеног биланса и рачуна добитка и

губитка;

Директивом је су предвиђена и изузећа за зависна предузећа, као и за предузећа која су у

другим предузећима чланови са неограниченом одговорношћу.

Извештај о плаћањима 

држави

Постоји обавеза припреме извештаја о плаћањима држави и државним организма за велике

ентитете и субјекте од јавних интереса који делују у области екстрактивне индустрије

укључујући и експлоатацију шума, минерала, уља, резерви природног гаса и сеча примарних

шума. Овим извештајем обелодањују се сва плаћања, било да су учињена једнократно или у

низу везаних исплата, изнад 100.000 ЕУР у једној финансијској години.

Појмом „држава“ означава се други национални, регионални или локални ауторитет државе

чланице или треће земље, укључујући одељење, агенцију или предузеће под контролом државе.

Плаћања се дефинишу као износи које извештајни ентитети плаћају држави или државним

органима као накнаду за право вршења активности из горе наведених области.



ХРОНОЛОГИЈА РАЗВОЈА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ РЕГУЛАТИВЕ  НЕКАДАШЊЕ СФРЈ

Законска рачуноводствена регулатива  некадашње СФРЈ

1937. год. - Нацрт Трговачког закона Краљевине Југославије,

1946. год.  - Закон о једнообразном књиговодству,

1954. год. - Уредба о књиговодству привредних организација,

1978. год. - Закон о Служби друштвеног књиговодства,

1989. год. - Закон о финансијском пословању (Сл. Гласник СФРЈ 10/1989),

1989. год. - Закон о рачуноводству (Сл. Гласник СФРЈ 12/1989).

Професионална рачуноводствена регулатива  некадашње СФРЈ

1973. год. – Кодекс професионалне етике рачуновођа,

1975. год. – Кодекс професионалне етике финансијских радника,

1981. год. – Кодекс рачуноводствених и финансијских радника,

1989. год. – Кодекс професионалне етике рачуновођа,

1986., 1988., 1989. год. - Рачуноводствена начела Савеза рачуноводствених и финансијских радника СФРЈ,

1990. -1992. год. – Југословенски рачуноводствени стандарди,

1993. год. - ЈРС 31- Стручна оспособљеност за самостално вођење рачуноводства ( од 2008. год. РОС 31 –
Професионално образовање рачуновођа,

1993. год. – ЈРС 33 – Рачуноводствени софтвер ( од 2008. год. РСС 33- Рачуноводствени софтверски 
стандард),

1998. год. - ЈРС 34 – Консолидовани рачуноводствени извештај



РЕГУЛАТОРНИ ОКВИР ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА У РЕПУБЛИЦИ 

СРБИЈИ

Назив закона Службено гласило Основа хармонизације

Закон о рачуноводству Службени лист СФРЈ бр. 10/1989 Директиве ЕЕЗ

Закон о рачуноводству Службени лист СРЈ Бр. 18/1993 Директиве ЕУ

Закон о рачуноводству и 

Закон о ревизији

Службени лист СРЈ бр. 46/1996

Службени лист СРЈ бр. 46/1996

Директиве ЕУ

Закон о рачуноводству и ревизији Службени лист СРЈ бр. 71/2002 МРС, МСР

Закон о рачуноводству и ревизији Службени гласник РС бр. 46/2006 МСФИ/МРС, МСР

Закон о рачуноводству и 

Закон о ревизији

Службени гласник РС бр. 62/2013

Службени гласник РС бр. 62/2013

Директиве ЕУ, МСФИ за МСП

Хронологија законског оквира финансијског извештавања у Републици Србији у периоду од 1989. до 2013. 

године



Преглед захтева рачуноводствене регулативе Републике Србије по најзначајнијим питањима 

уређења финансијског извештавања

Надзор Рачуноводствени 

стандарди

Обавеза 

ревизије

Доступност јавности

Котирајући

ентитети

Пореска управа МСФИ/МРС Да Агенција за привредне 

регистре  Републике Србије 

(АПР) - интернет страница

Ентитет - интернет страница

Некотирајући

енитети

Пореска управа МСФИ/МРС или МСФИ

за МСП

АПР - интернет страница

Велики МСФИ/МРС Да

Средњи МСФИ/МРС или МСФИ

за МСП

Да

Мали МСФИ за МСП Не

Микро МСФИ за МСП Не

Банке НБС МСФИ/МРС Да АПР -интернет страница

Осигуравајуће и

реосигуравајуће

компаније

НБС МСФИ/МРС Да АПР -интернет страница



Преглед обима и облика финансијског извештавања према релевантним извештајним основама

Категорија ентитета/

Елементи

финансијских извештај

Закон о рачуноводству

(Сл. Гласник 62/2013)

Директива 2013/34/ЕУ и 

Директива 2014/95/ЕУ

(минимални захтеви)

МСФИ МСФИ за МСП

Велики

ентитети

Редовни финансијски извештаји 

(Биланс стања, Биланс успеха, 

Извештај о осталом резултату, 

Извештај о токовима готовине, 

Извештај о променама на капиталу, 

Напомене уз финансијске извештаје)

Годишњи извештај о пословању

Редовни финансијски извештаји 

(Биланс стања, Рачун добитка и 

губитка, Напомене уз финансијске 

извештаје)

Извештај о пословању 

Извештај о плаћањима државним 

органима

Биланс стања

Извештај о резултату (опционо и  

Извештај о укупном резултату),

Извештај о променама на 

капиталу,

Извештај о токовима готовине,

Напомене уз финансијске 

извештаје

Не разматрају ову категорију 

ентитета

Субјекти од јавног интереса Редовни финансијски извештаји 

Годишњи извештај о пословању

Редовни финансијски извештаји 

Извештај о пословању, Извештај 

о корпоративном управљању

Извештај о плаћањима 

државним органима

Нефинансијски извештај

Не разматрају ову категорију 

ентитета

Не разматрају ову категорију 

ентитета

Средњи ентитети Редовни финансијски извештаји Биланс стања

(Скраћени) Рачун добитка и 

губитка 

Напомене уз финансијске 

извештаје

Извештај о пословању

Исти захтеви за све категорије 

ентитета

Биланс стања

Извештај о резултату (опционо и 

Извештај о укупном резултату)

Извештај о променама на 

капиталу, Извештај о токовима 

готовине,

Напомене уз финансијске 

извештаје

Мали ентитети Редовни финансијски извештаји (Скраћени) Биланс стања, 

(Скраћени)Рачун добитка и 

губитка

Напомене уз финансијске 

извештаје

Исти захтеви за све категорије 

ентитета

Исти захтеви као и у случају 

средњих ентитета

Друга правна лица осим оних

који су сврстани у микро 

ентитета

Биланс стања

Биланс успеха

Напомене уз финансијске извештаје

Не разматрају ову категорију 

ентитета

Не разматрају ову категорију 

ентитета

Не разматрају ову категорију 

ентитета

Микро ентитети и 

предузетници

Биланс стања

Биланс успеха

(Скраћени) Биланс стања, 

(Скраћени) Рачун добитка и 

губитка

Напомене уз финансијске 

извештаје које могу бити 

изостављене

Исти захтеви за све категорије 

ентитета

Исти захтеви као и у случају 

малих  ентитета



Одговорност за припрему и презентацију финансијских извештаја припада законском заступнику, органу управљања, 
надзорном органу и лицу задуженом за вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја, односно, 
предузетнику.

Надзор над вођењем пословних књига и финансијским извештавањем ентитета на подручју Републике Србије, имају 
Пореска Управа и Народна банка Србије. 

Извештајни ентитети достављају своје редовне годишње финансијске извештаје Агенцији за привредне регистре (АПР)
до 30. јуна наредне године за претходну годину, односно, у случају припреме консолидованих финансијских извештаја до
31. јула наредне за претходну годину.

Ревизија финансијских извештаја привредних субјеката на подручју Републике Србије је обавезна за велика и средња
правна лица, јавна друштва, као и за сва остала правна лица, односно, предузетнике чији пословни приход остварен у
претходној години прелази износ од 4.400.000 еур. Осим тога, обавеза ревизије постоји и за матична правна лица која
састављају консолидоване финансијске извештаје.

Садржину и структуру финансијских извештаја одликује недоследна примена методе укупних трошкова,
преоптерећеност шема биланса и неадекватан обим и садржај напомена уз финансијске извештаје.

Преглед захтева рачуноводствене регулативе Републике Србије по најзначајнијим питањима уређења 

финансијског извештавања



Рачуноводствена професија и професионалне организације у Републици 

Србији

Савез рачуновођа и ревизора Републике Србије

Чланство: пуноправни члан IFAC-а од 1997. године,

члан АЕ од 2003. године

Јавна овлашћења: нема

Комора овлашћених ревизора

Чланство: пуноправни члан IFAC-а од 2014. год.

Јавна овлашћења: осигурање квалитета ревизије, конципирање и реализација програма испита за

стицање стручних звања, организовање испита и сертификација овлашћених ревизора, спровођење

програма континуиране едукације, праћење примене МСР.



Чиниоци квалитета финансијског извештавања

Квалитет 
финансијског 
извештавања

Рачуноводствена 

регулатива

Рачуноводствена 

професија

Ревизија

Институционалн

и

оквир



ХВАЛА НА ПАЖЊИ.


