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Međunarodni standard o povezanim uslugama (MSPU) 4410 (izmijenjen), Angažmani 
za kompilacije, moraju se čitati zajedno s Predgovorom standardima međunarodne 
kontrole kvalitete, revizije, uvida, drugih angažmana s izdavanjem uvjerenja i 
povezanih usluga. 
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Uvod 

Područje koje uređuje ovaj MSPU 

1. Ovaj Međunarodni standard o povezanim uslugama (MSPU) uređuje 
odgovornosti praktičara kad je angažiran pomoći menadžmentu u 
pripremanju i prezentaciji povijesnih financijskih informacija bez davanja 
bilo kakvog uvjerenja o tim informacijama i izvijestiti o angažmanu u skladu 
s ovim MSPU-om. (Vidjeti točke A1–A2) 

2. Ovaj MSPU primjenjuje se na angažmane za kompilaciju povijesnih 
financijskih informacija. MSPU se po potrebi može primijeniti, prilagođen 
ako je potrebno, na angažmane za kompilaciju financijskih informacija koje 
nisu povijesne financijske informacije te na angažmane za kompilaciju 
nefinancijskih informacija. U daljnjem tekstu u ovom MSPU-u upućivanje na 
"financijske informacije" znači "povijesne financijske informacije". (Vidjeti 
točke A3–A4) 

3. Kad se od praktičara zatraži pomoć menadžmentu u pripremi i prezentaciji 
financijskih informacija, možda će biti potrebno na primjeren način razmotriti 
treba li angažman poduzeti u skladu s ovim MSPU-om. Čimbenici koji 
upućuju na to da bi moglo biti primjereno primijeniti ovaj MSPU, uključujući 
izvješćivanje u okviru ovog MSPU-a, uključuju: 

 jesu li financijske informacije zahtijevane odredbama primjenjivog zakona 
ili regulative te je li ih potrebno javno objaviti, 

 hoće li vanjske strane koje nisu namjeravani korisnici kompiliranih 
financijskih informacija vjerojatno povezati praktičara s financijskim 
informacijama i postoji li rizik da bi razumijevanje razine uključenosti 
praktičara u informacije moglo biti pogrešno, na primjer: 

○ ako su financijske informacije namijenjene za korištenje od 
strane osoba koje nisu menadžment ili oni koji su zaduženi za 
upravljanje, ili mogu biti pružene ili pribavljene od strane osoba 
koje nisu namjeravani korisnici informacija; i 

○ ako se ime praktičara poistovjećuje s financijskim podacima. 
(Vidjeti točku A5) 

Odnos s MSKK 11 

4. Sustavi kontrole kvalitete, politike i postupci u nadležnosti su društva. MSKK 
1 primjenjuje se na društva profesionalnih računovođa u vezi s 

 
1 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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kompilacijskim angažmanima društva.2 Odredbe ovog MSPU-a koje se 
odnose na kontrolu kvalitete na razini pojedinačnih kompilacijskih 
angažmana društva temelje se na pretpostavci da društvo podliježe MSKK 1 
ili zahtjevima koji su barem jednako tako zahtjevni. (Vidjeti točke A6–A11) 

Angažman za kompilaciju 

5. Menadžment može zatražiti od profesionalnog računovođe u javnoj praksi 
pomoć u vezi s pripremom i prezentacijom financijskih informacija subjekta. 
Vrijednost angažmana za kompilaciju koji je obavljen sukladno ovom MSPU 
korisnicima financijskih informacija proizlazi iz primjene profesionalnog 
stručnog znanja praktičara na području računovodstva i financijskog 
izvještavanja te iz usklađenosti s profesionalnim standardima, uključujući 
relevantne etičke zahtjeve, i iz jasne komunikacije o vrsti i opsegu 
uključenosti praktičara u kompiliranje financijskih informacija. (Vidjeti točke 
A12–A15) 

6. Budući da angažman za kompilaciju nije angažman s izražavanjem uvjerenja, 
angažman za kompilaciju ne zahtijeva od praktičara provjeru točnosti ili 
potpunosti informacija koje je menadžment dostavio radi kompilacije ili na 
drugi način prikupljanje dokaza radi izražavanja revizorskog mišljenja ili 
zaključka o uvidu u svezi s pripremom financijskih informacija. 

7. Menadžment zadržava odgovornost za financijske informacije i osnovu na 
kojoj su informacije pripremljene i prezentirane. Ta odgovornost uključuje 
menadžmentovu primjenu prosudbe koja je potrebna za pripremu i 
prezentaciju financijskih informacija, uključujući odabir i primjenu 
primjerenih računovodstvenih politika te, ako je potrebno, izradu razumnih 
računovodstvenih procjena. (Vidjeti točke A12–A13) 

8. Ovaj MSPU ne nameće odgovornosti menadžmentu ili onima koji su zaduženi 
za upravljanje niti derogira zakone i regulativu koji uređuju njihove 
odgovornosti. Angažman koji se provodi u skladu s ovim MSPU-om provodi 
se pod pretpostavkom da su menadžment ili osobe zadužene za upravljanje, 
ako je primjereno, prihvatile određene odgovornosti koje su ključne za 
provedbu angažmana za kompilaciju. (Vidjeti A12–A13) 

9. Financijske informacije koje su predmet angažmana za kompilaciju mogu biti 
potrebne za različite svrhe, uključujući:  

(a) ispunjavanje obveznih periodičnih zahtjeva financijskog izvještavanja 
utvrđenih zakonom ili regulativom; ili  

(b) svrhe koje nisu povezane s obveznim financijskim izvještavanjem u 
skladu s relevantnim zakonom ili regulativom, uključujući, na primjer: 

 
2 MSKK 1, točka 4 
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 pripremljene za menadžment ili one koji su zaduženi za 
upravljanje na osnovi primjerenoj za njihove posebne svrhe 
(kao što je priprema financijskih informacija za internu 
uporabu),  

 za periodično financijsko izvještavanje za vanjske strane na 
temelju ugovora ili drugog oblika sporazuma (kao što su 
financijske informacije dostavljene tijelu za financiranje radi 
potpore dodjeli ili nastavku dodjele bespovratnih sredstava),  

 u transakcijske svrhe, na primjer za potporu transakciji koja 
uključuje promjene u vlasničkoj ili financijskoj strukturi 
subjekta (kao što je spajanje ili stjecanje). 

10. Za pripremu i prezentaciju financijskih informacija mogu se koristiti različiti 
okviri financijskog izvještavanja, od jednostavne računovodstvene osnove 
specifične za subjekt do uspostavljenih standarda financijskog izvještavanja. 
Okvir financijskog izvještavanja koji je menadžment usvojio za pripremu i 
prezentaciju financijskih informacija ovisit će o vrsti subjekta i 
namjeravanom korištenju informacija. (Vidjeti točke A16–A18) 

Mjerodavnost ovog MSPU-a 

11. Ovaj MSPU sadrži ciljeve praktičara u primjenjivanju MSPU-a koji pruža 
kontekst u kojem su postavljeni zahtjevi ovog MSPU-a te su namijenjeni 
pomaganju praktičaru u razumijevanju onoga što treba postići u angažmanu 
za kompilaciju.  

12. Ovaj MSPU sadrži zahtjeve, izražene korištenjem izraza "će", koji su 
oblikovani kako bi omogućili praktičaru ispunjavanje navedenih ciljeva. 

13. Povrh toga, ovaj MSPU sadrži uvodne materijale, definicije i materijal za 
primjenu te druge materijale s objašnjenjima koji pružaju kontekst relevantan 
za pravilno razumijevanje MSPU-a.  

14. Materijal za primjenu i drugi materijali s objašnjenjima pružaju dodatno 
objašnjenje zahtjeva i smjernica za njihovo provođenje. Iako takve smjernice 
same po sebi ne nameću zahtjev, relevantne su za pravilnu primjenu zahtjeva. 
Materijal za primjenu i drugi materijali s objašnjenjima mogu sadržavati i 
osnovne informacije o materiji koju uređuje ovaj MSPU-a a koje pomažu u 
primjeni zahtjeva. 

Datum stupanja na snagu 

15. Ovaj MSPU stupa na snagu za izvješća o kompilacijskim angažmanima 
datiranim na 1. srpnja 2013. ili nakon tog datuma. 
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Ciljevi 

16. Ciljevi praktičara u kompilacijskom angažmanu sukladno ovom MSPU-a su:  

(a) primijeniti stručno znanje o računovodstvu i financijskom 
izvještavanju kako bi se pomoglo menadžmentu u pripremi i 
prezentiranju financijskih informacija u skladu s primjenjivim 
okvirom financijskog izvještavanja na temelju informacija koje pruža 
menadžment; i 

(b) izvještavanje u skladu sa zahtjevima ovog MSPU-a.  

Definicije 

17. Pojmovnik Priručnika3 (Pojmovnik) uključuje pojmove definirane u ovom 
MSPU-u i uključuje opise drugih pojmova koji se nalaze u ovom MSPU-u kao 
pomoć u dosljednom tumačenju. Sljedeći pojmovi imaju dolje navedena 
značenja za potrebe ovog MSPU-a: 

(a) Primjenjivi okvir financijskog izvještavanja – Okvir financijskog 
izvještavanja koji je usvojio menadžment i, ako je primjereno, oni koji 
su zaduženi za upravljanje za pripremu financijskih informacija koji je 
prihvatljiv s obzirom na vrstu subjekta i cilj financijskih informacija ili 
koji je propisan zakonom ili regulativom. (Vidjeti točke A35–A37) 

(b) Angažman za kompilaciju – Angažman u kojem praktičar primjenjuje 
stručno znanje o računovodstvu i financijskom izvještavanju kako bi 
pomogao menadžmentu u pripremi i prezentaciji financijskih 
informacija subjekta u skladu s primjenjivim okvirom financijskog 
izvještavanja te izvještava na način koji zahtijeva ovaj MSPU. U ovom 
MSPU-u u tom se kontekstu koriste riječi „kompilirati“, "kompiliranje" 
i "kompiliran". 

(c) Angažirani partner – Partner ili druga osoba u društvu koja je odgovorna 
za angažman i njegovo obavljanje te za izvješće koje se izdaje u ime 
društva i koja, ako se zahtijeva, ima primjereno ovlaštenje dobiveno od 
profesionalnog, zakonskog ili regulatornog tijela. 

(d) Angažirani tim - Svi partneri i osoblje koji obavljaju angažman te svi 
pojedinci koje angažira društvo ili umreženo društvo koji obavljaju 
postupke u okviru angažmana. To isključuje vanjske stručnjake koje 
angažira društvo ili umreženo društvo. 

(e) Pogrešno prikazivanje – Razlika između iznosa, klasifikacije, 
prezentacije ili objavljivanja iskazane stavke u financijskim 

 
3 Pojmovnik koji se odnosi na međunarodne standarde koje je izdao IAASB u 

Priručniku za međunarodnu kontrolu kvalitete, reviziju, uvid, druge usluge s 
izražavanjem uvjerenja i povezane usluge (Priručnik) koji je objavio IFAC 
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informacijama i iznosa, klasifikacije, prezentacije ili objavljivanja koji 
je zahtijevan da bi stavka bila u skladu s primjenjivim okvirom 
financijskog izvještavanja. Pogrešna prikazivanja mogu nastati zbog 
pogreške ili prijevare. 

Ako su financijske informacije pripremljene u skladu s okvirom za fer 
prezentaciju, pogrešna prikazivanja uključuju i ona usklađivanja iznosa, 
klasifikacije, prezentacije ili objavljivanja koje su, prema prosudbi 
menadžmenta, potrebna za fer prezentaciju financijskih informacija, u 
svim značajnim odrednicama ili za davanje istinite i fer prezentacije. 

(f) Praktičar - Profesionalni računovođa u javnoj praksi koji obavlja 
kompilacijski angažman. Pojam uključuje angažiranog partnera ili 
druge članove angažiranog tima ili, prema potrebi, društvo. Ako ovaj 
MSPU izričito nalaže da zahtjev ili odgovornost moraju biti ispunjeni 
od strane angažiranog partnera, korišten je pojam angažirani partner, a 
ne "praktičar". "Angažirani partner“ i "društvo" moraju se razumjeti kao 
upućivanje na njihove ekvivalente u javnom sektoru gdje je relevantno. 

(g) Relevantni etički zahtjevi – Etički zahtjevi kojima podliježe angažirani 
tim koji obavlja kompilacijske angažmane. Ovi zahtjevi obično 
obuhvaćaju Dijelove A i B Kodeksa etike za profesionalne računovođe 
(IESBA Kodeks) Odbora za međunarodne etičke standarde za 
profesionalne računovođe (isključujući odjeljak 290, Neovisnost - 
Revizija i angažmani za uvid,  i odjeljak 291,  Neovisnost - Ostali 
angažmani s izražavanjem uvjerenja u dijelu B), zajedno s nacionalnim 
zahtjevima koji su restriktivniji. (Vidjeti točku A21) 

Zahtjevi 

Obavljanje kompilacijskog angažmana u skladu s ovim MSPU-om 

18. Praktičar će razumjeti cijeli tekst ovog MSPU-a, uključujući njegov materijal 
za primjenu i druge materijale s objašnjenjima, kako bi razumio njegove 
ciljeve i pravilno primijenio njegove zahtjeve. 

Ispunjavanje relevantnih zahtjeva 

19. Praktičar će ispuniti svaki zahtjev ovog MSPU-a, osim ako određeni zahtjev 
nije relevantan za kompilacijski angažman. Na primjer, ako okolnosti na koje 
se odnosi zahtjev ne postoje u angažmanu. 

20. Praktičar neće izražavati tvrdnju o usklađenosti s ovim MSPU-om, osim ako 
je praktičar ispunio sve zahtjeve ovog MSPU-a koji su relevantni za 
kompilacijski angažman. 

Etički zahtjevi 

21. Praktičar će ispunjavati relevantne etičke zahtjeve. (Vidjeti točke A19–A26) 
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Profesionalna prosudba 

22. Praktičar će koristiti profesionalnu prosudbu u obavljanju kompilacijskog 
angažmana. (Vidjeti točke A27–A29) 

Kontrola kvalitete na razini angažmana 

23. Angažirani partner će biti odgovoran za:  

(a) sveukupnu kvalitetu svakog kompilacijskog angažmana kojem je taj 
partner dodijeljen; i  

(b) obavljanje angažmana u skladu s politikama i postupcima kontrole 
kvalitete društva na način da: (Vidjeti točku A30) 

(i) se primjenjuju primjereni postupci u vezi s prihvaćanjem i 
nastavljanjem odnosa s klijentima i angažmana; (Vidjeti točku 
A31) 

(ii) ispunjava zahtjev da angažirani tim zajednički ima primjerene 
kompetencije i sposobnosti za obavljanje kompilacijskog 
angažmana;  

(iii) bude na oprezu spram indikacija o nepridržavanju relevantnih 
etičkih zahtjeva od strane članova angažiranog tima i odredi 
primjereno djelovanje ako angažirani partner uoči nešto što 
upućuje na to da članovi angažiranog tima nisu ispunili 
relevantne etičke zahtjeve; (Vidjeti točku A32) 

(iv) usmjerava, nadzire i obavlja angažman u skladu s 
profesionalnim standardima i primjenjivim zakonskim i 
regulatornim zahtjevima; i 

(v) preuzima odgovornost za održavanje primjerene dokumentacije 
angažmana. 

Prihvaćanje i nastavljanje angažmana 

Nastavljanje odnosa s klijentima, prihvaćanje angažmana i ugovaranje uvjeta 
angažmana 

24. Praktičar neće prihvatiti angažman osim ako je dogovorio uvjete angažmana 
s menadžmentom, i s angažirajućom strankom ako je različita, uključujući: 

(a) namjeravanu uporabu i distribuciju financijskih informacija te sva 
ograničenja njihove uporabe ili distribucije, ako je primjenjivo; 
(Vidjeti točke: A20, A33–A34, A37–A38)  

(b) utvrđivanje primjenjivog okvira financijskog izvještavanja; (Vidjeti 
točke: A20, A35–A38) 

(c) cilj i opseg kompilacijskog angažmana; (Vidjeti točku: A20) 
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(d) odgovornosti praktičara, uključujući zahtjev za ispunjavanje 
relevantnih etičkih zahtjeva; (Vidjeti točku: A20) 

(e) odgovornosti menadžmenta za: (Vidjeti točke: A39–A41) 

(i) financijske informacije te za njihovu pripremu i prezentaciju, u 
skladu s okvirom financijskog izvještavanja koji je prihvatljiv s 
obzirom na namjeravanu uporabu financijskih informacija i 
namjeravane korisnike;  

(ii) točnost i potpunost evidencija, dokumenata, objašnjenja i 
drugih informacija koje je menadžment dostavio za 
kompilacijski u sastavljanju; i 

(iii) prosudbe koje su potrebne za pripremu i prezentaciju 
financijskih informacija, uključujući one za koje praktičar može 
pružiti pomoć tijekom obavljanja kompilacijskog angažmana; i 
(Vidjeti točku: A27) 

(f) očekivani oblik i sadržaj izvješća praktičara. 

25. Praktičar će na pisani način utvrditi ugovorene uvjete angažmana u pismu o 
angažmanu ili drugom prikladnom obliku pisanog ugovora prije obavljanja 
angažmana. (Vidjeti točke: A42–A44) 

Ponavljajući angažmani 

26. Kad je riječ o ponavljajućim kompilacijskim angažmanima, praktičar će 
ocijeniti zahtijevaju li okolnosti, uključujući promjene u razmatranjima o 
prihvaćanju angažmana, izmjene uvjeta angažmana i treba li menadžment 
podsjetiti na postojeće uvjete angažmana. (Vidjeti točku: A45) 

Komunikacija s menadžmentom i onima koji su zaduženi za upravljanje 

27. Praktičar će pravodobno komunicirati s menadžmentom ili onima koji su 
zaduženi za upravljanje, ovisno što je primjereno, tijekom kompilacijskog 
angažmana, o svim pitanjima koja se odnose na kompilacijski angažman, a 
koji su, prema profesionalnoj prosudbi praktičara, dovoljno važni da zasluže 
pozornost menadžmenta ili onih koji su zaduženi za upravljanje, već kako je 
primjereno. (Vidjeti točke: A46–A47) 

Obavljanje angažmana 

Praktičarevo razumijevanje 

28. Praktičar će steći razumijevanje sljedećih područja u mjeri koja je dovoljna 
za obavljanje kompilacijskog angažmana: (Vidjeti točke: A48–A50) 

(a) subjektovo poslovanje i operativni procesi, uključujući 
računovodstveni sustav subjekta i računovodstvene evidencije; i 
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(b) primjenjivi okvir financijskog izvještavanja, uključujući njegovu 
primjenu u industriji subjekta. 

Kompiliranje financijskih informacija 

29. Praktičar će kompilirati financijske informacije koristeći se evidencijama, 
dokumentima, objašnjenjima i drugim informacijama, uključujući značajne 
prosudbe koje je dostavio menadžment. 

30. Praktičar će prema potrebi raspraviti s menadžmentom ili onima koji su 
zaduženi za upravljanje o tim značajnim prosudbama, za koje je praktičar 
pružio pomoć tijekom kompiliranja financijskih informacija. (Vidjeti točku: 
A51) 

31. Prije završetka kompilacijskog angažmana praktičar će pročitati kompilirane 
financijske informacije u svjetlu praktičarevog razumijevanja subjektova 
poslovanja i operativnih procesa te primjenjivog okvira financijskog 
izvještavanja. (Vidjeti točku: A52) 

32. Ako tijekom kompilacijskog angažmana praktičar postane svjestan da su 
evidencije, dokumenti, objašnjenja ili druge informacije, uključujući značajne 
prosudbe koje je menadžment dostavio za kompilacijski angažmanu 
nepotpune, netočne ili na drugi način nezadovoljavajuće, praktičar će na to 
skrenuti pozornost menadžmenta i tražiti dodatne ili ispravljene informacije. 

33. Ako praktičar nije u mogućnosti dovršiti angažman jer menadžment nije 
dostavio evidencije, dokumente, objašnjenja ili druge informacije, uključujući 
značajne prosudbe, kako je zatraženo, praktičar će se povući iz angažmana i 
obavijestiti menadžment i osobe zadužene za upravljanje o razlozima 
povlačenja. (Vidjeti točku: A58) 

34. Ako praktičar tijekom obavljanja angažmana postane svjestan da:  

(a) kompilirane financijske informacije ne upućuju na adekvatan način niti 
opisuju primjenjivi okvir financijskog izvještavanja; (Vidjeti točku: 
A53) 

(b) su potrebne izmjene kompiliranih financijskih informacija kako 
financijske informacije ne bi bile značajno pogrešno prikazane; ili 
(Vidjeti točke: A54–A56) 

(c) su kompilirane financijske informacije na drugi način obmanjujuće. 
(Vidjeti točku: A57)  

praktičar će menadžmentu predložiti primjerene izmjene. 

35. Ako menadžment odbije ili ne dopusti praktičaru obaviti predložene izmjene 
kompiliranih financijskih informacija, praktičar će se povući iz angažmana i 
obavijestiti menadžment i osobe zadužene za upravljanje o razlozima za 
povlačenje. (Vidjeti točku: A58) 
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36. Ako povlačenje iz angažmana nije moguće, praktičar će utvrditi profesionalne 
i pravne odgovornosti koje se primjenjuju u danim okolnostima.  

37. Praktičar će pribaviti potvrdu od menadžmenta ili onih koji su zaduženi za 
upravljanje, prema potrebi, da su preuzeli odgovornost za konačnu verziju 
kompiliranih financijskih informacija. (Vidjeti točku: A68) 

Dokumentacija 

38. Praktičar će u dokumentaciju o angažmanu uključiti: (Vidjeti točke: A59–
A61) 

(a) značajna pitanja koja su se pojavila tijekom kompilacijskog 
angažmana i način na koji je praktičar rješavao ta pitanja;  

(b) evidenciju o tome kako su kompilirane financijske informacije 
usklađene s osnovnim evidencijama, dokumentima, objašnjenjima i 
drugim informacijama koje je pružio menadžment; i 

(c) primjerak konačne verzije kompiliranih financijskih informacija za 
koje je menadžment ili osobe zadužene za upravljanje, ako je 
primjereno, prihvatila svoju odgovornost i izvješće praktičara. (Vidjeti 
točku: A68)  

Izvješće praktičara 

39. Važna svrha izvješća praktičara je jasno priopćiti prirodu angažmana za 
kompilaciju te ulogu i odgovornosti praktičara u angažmanu. Izvješće 
praktičara nije sredstvo za izražavanje mišljenja ili zaključka o financijskim 
informacijama u bilo kojem obliku. 

40. Izvješće praktičara izdano za kompilaciju mora biti u pisanom obliku i 
sadržavati sljedeće elemente: (Vidjeti točke: A62–A63, A69) 

(a) naslov izvješća; 

(b) adresat(e), kako je ugovoreno u uvjetima angažmana; (Vidjeti točku 
A64) 

(c) navod da je praktičar kompilirao financijske informacije na temelju 
informacija koje je dostavio menadžment; 

(d) opis odgovornosti menadžmenta ili onih koji su zaduženi za 
upravljanje, ovisno što je primjereno, u vezi s kompilacijskim 
angažmanom i u vezi s financijskim informacijama; 

(e) identifikaciju primjenjivog okvira financijskog izvještavanja i, ako se 
upotrebljava okvir financijskog izvještavanja za posebne namjene, 
opis ili upućivanje na opis tog okvira financijskog izvještavanja za 
posebne namjene u financijskim informacijama;  
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(f) identifikaciju financijskih informacija, uključujući naslov svakog 
elementa financijskih informacija ako obuhvaćaju više od jednog 
elementa, te datum financijskih informacija ili razdoblje na koje se 
odnose;  

(g) opis odgovornosti praktičara u kompiliranju financijskih informacija, 
uključujući navod da je angažman obavljen u skladu s ovim MSPU-
om, te da je praktičar ispunio relevantne etičke zahtjeve; 

(h) opis onoga što angažman za kompilaciju podrazumijeva u skladu s 
ovim MSPU-om;  

(i) objašnjenja koja navode da: 

(i) praktičar nije dužan provjeriti točnost ili potpunost informacija 
koje je menadžment dostavio za kompilaciju budući da 
kompilacijski angažman nije angažman s izražavanjem 
uvjerenja,  i  

(ii) u skladu s tim, praktičar ne izražava revizijsko mišljenje ili 
zaključak o uvidu o tome jesu li financijske informacije 
pripremljene u skladu s primjenjivim okvirom financijskog 
izvještavanja.  

(j) ako se financijske informacije pripremaju pomoću okvira za 
financijsko izvještavanje posebne namjene, odlomak s objašnjenjem 
koji: (Vidjeti točke: A65–A67) 

(i) opisuje svrhu pripreme financijskih informacija i, ako je 
potrebno, namjeravane korisnike ili sadrži upućivanje na 
bilješku u financijskim informacijama koja navodi te 
informacije; i 

(ii) skreće pozornost čitateljima izvješća na činjenicu da se 
financijske informacije pripremaju u skladu s okvirom posebne 
namjene i da zbog toga informacije možda nisu prikladne za 
druge svrhe; 

(k) datum izvješća praktičara; 

(l) potpis praktičara; i 

(m) adresa praktičara. 

41. Praktičar će datirati izvješće na datum kad je praktičar dovršio kompilacijski 
angažman u skladu s ovim MSPU-om. (Vidjeti točku: A68) 

*** 
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Materijali za primjenu i drugi materijali s objašnjenjima 

Područje koje uređuje ovaj MSPU 

Opća razmatranja (Vidjeti točku 1) 

 A1. U kompilacijskom angažmanu u kojem je strana koja angažira različita od 
menadžmenta ili osoba zaduženih za upravljanje subjektom, ovaj MSPU može 
se primijeniti prilagođen ako je potrebno.  

 A2. Sudjelovanje praktičara u uslugama ili aktivnostima tijekom pomaganja 
menadžmenta subjekta u pripremi i prezentaciji financijskih informacija subjekta 
može biti u mnogo različitih oblika. Kad je praktičar angažiran za pružanje takvih 
usluga ili aktivnosti subjektu u skladu s ovim MSPU-om, povezanost praktičara 
s financijskim informacijama komunicira se putem izvješća praktičara o 
angažmanu u obliku koji zahtijeva ovaj MSPU. Izvješće praktičara sadrži izričitu 
tvrdnju praktičara o usklađenosti s ovim MSPU-om.  

Primjena na kompilacijske angažmane osim za povijesne financijske informacije 
(vidjeti točku: 2) 

 A3. Ovaj MSPU uređuje područje angažmana u kojima praktičar pomaže 
menadžmentu u pripremi i prezentaciji povijesnih financijskih informacija. 
Međutim, ovaj MSPU se također može primijeniti, prilagođen ako je potrebno, 
kad je praktičar angažiran kako bi pomogao menadžmentu u pripremi i 
prezentaciji drugih financijskih informacija. Primjeri uključuju: 

 pro forma financijske informacije. 

 prospektivne financijske informacije, uključujući financijske planove ili 
prognoze. 

 A4. Praktičari također mogu prihvatiti angažmane kako bi pomogli 
menadžmentu u pripremi i prezentiranju nefinancijskih podataka, na primjer, 
izvještaja o stakleničkim plinovima, statističkih izvještaja ili drugih izvještaja s 
informacijama. U tim okolnostima praktičar može primijeniti ovaj MSPU, 
prilagođen ako je potrebno, kao relevantan za te vrste angažmana. 

Razmatranja relevantna za primjenu MSPU-a (Vidjeti točku: 3) 

 A5. Obvezna primjena ovog MSPU-a može se propisati u nacionalnim propisima 
za angažmane u kojima praktičari obavljaju usluge relevantne za pripremu i 
prezentaciju financijskih informacija subjekta (kao što je slučaj u vezi s 
pripremom povijesnih financijskih izvještaja potrebnih za javno podnošenje). 
Ako obvezna primjena nije predviđena ni zakonom ni regulativom, ni 
primjenjivim profesionalnim standardima niti na neki drugi način, praktičar ipak 
može zaključiti da je primjena ovog MSPU-a primjerena u danim okolnostima.  

Odnos s MSKK 1 (Vidjeti točku: 4) 
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 A6. MSKK 1 uređuje odgovornosti društva za uspostavljanje i održavanje 
sustava tog društva za kontrolu kvalitete angažmana za povezane usluge, 
uključujući kompilacijske angažmane. Te su odgovornosti usmjerene na 
uspostavljanje:  

 sustava za kontrolu kvalitete na razini društva; i  

 povezanih politika društva koje su oblikovane za postizanje cilja sustava 
kontrole kvalitete i njegovih postupaka za implementiranje i monitoring 
usklađenosti s tim politikama. 

 A7. U skladu s MSKK 1, društvo ima obvezu uspostaviti i održavati sustav 
kontrole kvalitete kako bi mu pružio razumnu sigurnost da: 

(a) se društvo i njegovo osoblje pridržavaju profesionalnih standarda i 
primjenjivih zakonskih i regulatornih zahtjeva; i 

(b) su izvješća koja je izdalo društvo ili angažirani partneri primjerena u 
danim okolnostima.4 

 A8. Jurisdikcija koja nije usvojila MSKK 1 u vezi s kompilacijskim 
angažmanima može propisati zahtjeve za kontrolu kvalitete u društvima koja 
obavljaju takve angažmane. Odredbe ovog MSPU-a o kontroli kvalitete na razini 
angažmana temelje se na tome da su propisani zahtjevi za kontrolu kvalitete 
barem jednako zahtjevni kao i zahtjevi MSKK 1. To se postiže kad se tim 
zahtjevima društvu nameće obveza postizanja ciljeva odredbi MSKK 1, 
uključujući obvezu uspostave sustava kontrole kvalitete koji uključuje politike i 
postupke koji se odnose na svaki od sljedećih elemenata: 

 odgovornosti vodstva za kvalitetu unutar društva; 

 relevantne etičke zahtjeve; 

 prihvaćanje i nastavljanje odnosa s klijentima i specifičnih angažmana; 

 ljudske resurse; 

 obavljanje angažmana; i 

 monitoring. 

 A9. U kontekstu sustava društva za kontrolu kvalitete, angažirani timovi imaju 
odgovornost provoditi postupke kontrole kvalitete koji su primjenjivi na 
angažman. 

 A10. Osim ako informacije koje je dostavilo društvo ili druge strane ne sugeriraju 
drukčije, angažirani tim se ima pravo osloniti na sustav kontrole kvalitete 
društva. Na primjer, angažirani tim može se osloniti na sustav kontrole kvalitete 
društva u odnosu na: 

 
4  MSKK 1, točka 11 
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 kompetenciju osoblja kroz njihovo zapošljavanje i formalno 
osposobljavanje. 

 održavanje odnosa s klijentima kroz sustave prihvaćanja i nastavljanja. 

 pridržavanje zakonskih i regulatornih zahtjeva kroz proces monitoringa. 

Pri razmatranju nedostataka utvrđenih u sustavu društva za kontrolu kvalitete koji 
mogu utjecati na kompilacijski angažman, angažirani partner može razmotriti mjere 
koje je društvo poduzelo kako bi ispravilo situaciju, a koje mjere angažirani partner 
smatra dostatnima u kontekstu tog kompilacijskog angažmana. 

A11. Nedostatak u sustavu kontrole kvalitete društva ne znači nužno da kompilacijski 
angažman nije obavljen u skladu s profesionalnim standardima i primjenjivim 
zakonskim i regulatornim zahtjevima ili da izvješće praktičara nije bilo 
primjereno. 

Angažman za kompilaciju 

Korištenje pojmova "menadžment" i "oni koji su zaduženi za upravljanje" (Vidjeti 
točke: 5, 7–8) 

A12. Odgovarajuće odgovornosti menadžmenta i odgovornosti onih koji su zaduženi 
za upravljanje razlikovat će se među jurisdikcijama i među subjektima različitih 
vrsta. Te razlike utječu na način na koji praktičar primjenjuje zahtjeve ovog 
MSPU-a u odnosu na menadžment ili one koji su zaduženi za upravljanje. U 
skladu s tim, izraz "menadžment“ i, ako je primjereno, „oni koji su zaduženi za 
upravljanje" koji se koristi na različitim mjestima u ovom MSPU-u ima za cilj 
upozoriti praktičara na činjenicu da različita okruženja subjekta mogu imati 
različite menadžerske i upravljačke strukture i aranžmane. 

A13. Različite odgovornosti koje se odnose na pripremu financijskih informacija i 
vanjsko financijsko izvještavanje padaju ili na menadžment ili na one koji su 
zaduženi za upravljanje u skladu s čimbenicima kao što su: 

 resursi i struktura subjekta. 

 uloge menadžmenta i onih koji su zaduženi za upravljanje unutar subjekta 
kako je određeno relevantnim zakonom ili regulativom ili, ako subjekt nije 
reguliran, bilo kojim formalnim aranžmanima koji se odnose na 
upravljanje ili mehanizme odgovornosti koji su uspostavljeni za subjekt 
(na primjer, kako je navedeno u ugovorima, ili statutu ili drugoj vrsti 
dokumenta kojim je subjekt osnovan). 

U mnogim malim subjektima često ne postoji razdvajanje uloge menadžmenta i uloge 
upravljanja za subjekt ili oni koji su zaduženi za upravljanje subjektom također mogu 
biti uključeni u menadžment subjekta. U većini drugih slučajeva, osobito u većim 
subjektima, menadžment je odgovoran za vođenje poslovanja ili aktivnosti subjekta 
i izvještavanje o njima, dok oni koji su zaduženi za upravljanje obavljaju nadzor nad 
menadžmentom. U većim subjektima osobe zadužene za upravljanje često će imati 
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ili preuzeti odgovornost za odobravanje financijskih informacija subjekta, osobito 
kad su namijenjene vanjskim stranama. U velikim subjektima često se podskupini 
osoba zaduženih za upravljanje, kao što je odbor za reviziju, dodjeljuju određene 
nadzorne odgovornosti. U nekim jurisdikcijama priprema financijskih izvještaja za 
subjekt u skladu s određenim okvirom zakonska je obveza osoba zaduženih za 
upravljanje, a u drugim jurisdikcijama to je obveza menadžmenta. 

Sudjelovanje u drugim aktivnostima koje se odnose na pripremu i prezentiranje 
financijskih informacija (Vidjeti točku: 5) 

A14. Opseg kompilacijskog angažmana varirat će ovisno o okolnostima angažmana. 
Međutim, u svakom će slučaju uključivati pomoć menadžmentu u pripremi i 
prezentaciji financijskih informacija subjekta u skladu s okvirom financijskog 
izvještavanja a na temelju informacija koje je dostavio menadžment. U nekim 
kompilacijskim angažmanima, menadžment je možda već pripremio same 
financijske informacije kao nacrt ili u preliminarnom obliku.  

A15. Praktičar može dodatno uz kompilacijski angažman također biti angažiran i za 
poduzimanje određenih drugih aktivnosti u ime menadžmenta. Na primjer, od 
praktičara se može zatražiti da također prikuplja, klasificira i sažima osnovne 
računovodstvene podatke subjekta i obrađuje podatke u obliku računovodstvenih 
evidencija do izrade bruto bilance. Bruto bilanca bi se tada koristila kao skup 
osnovnih informacija iz kojeg praktičar može kompilirati financijske informacije 
koje su predmet kompilacijskog angažmana poduzetog u skladu s ovim MSPU-
om. To se često odnosi na manje subjekte koji nemaju dobro razvijene 
računovodstvene sustave ili subjekte koji radije eksternaliziraju pripremu 
računovodstvenih evidencija vanjskim pružateljima usluga. Ovaj MSPU ne 
uređuje takve dodatne aktivnosti koje praktičar može obavljati kako bi pomogao 
menadžmentu u drugim područjima, prije kompiliranja financijskih izvještaja 
subjekta.  

Okviri financijskog izvještavanja (vidjeti točku: 10) 

A16. Financijske informacije mogu se pripremiti u skladu s okvirom financijskog 
izvještavanja oblikovanim za ispunjavanje: 

 zajedničke potrebe za financijskim informacijama širokog raspona 
korisnika (to jest, "okvir za financijsko izvještavanje opće namjene"); ili 

 potrebe određenih korisnika za financijskim informacijama (to jest, "okvir 
za financijsko izvještavanje posebne namjene"). 

Zahtjevi primjenjivog okvira financijskog izvještavanja određuju oblik i sadržaj 
financijskih informacija. Okvir financijskog izvještavanja u nekim se slučajevima 
može nazvati "osnovom računovodstva".  

A17. Primjeri najčešće korištenih okvira za financijsko izvještavanje opće namjene su: 
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 Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (MSFI) i propisani 
nacionalni standardi financijskog izvještavanja koji se primjenjuju na 
uvrštene subjekte. 

 Međunarodni standardi financijskog izvještavanja za male i srednje 
subjekte (MSFI za MSS-ove) i propisani nacionalni standardi financijskog 
izvještavanja koji se primjenjuju na male i srednje subjekte. 

A18.  Primjeri okvira financijskog izvještavanja za posebne namjene koji se mogu 
koristiti, ovisno o posebnoj svrsi financijskih informacija, su: 

 Porezna osnova računovodstva koja se koristi u određenoj jurisdikciji za 
pripremu financijskih informacija radi ispunjavanja poreznih obveza. 

 Za subjekte koji nisu obvezni koristiti propisani okvir financijskog 
izvještavanja: 

o Osnova računovodstva koja se koristi u izradi financijskih 
informacija određenog subjekta koja je primjerena za 
namjeravano korištenje financijskih informacija i u okolnostima 
subjekta (na primjer, korištenje novčane osnove računovodstva s 
odabranim obračunskim stavkama, kao što su potraživanja od 
kupaca i obveze prema dobavljačima, što dovodi do bilance stanja 
i računa dobiti i gubitka; ili korištenje propisanog okvira 
financijskog izvještavanja koji je izmijenjen kako bi odgovarao 
specifičnoj svrsi za koju su informacije pripremljene).  

o Novčana osnova računovodstva koja dovodi do izvještaja o 
novčanim primicima i izdacima (na primjer, u svrhu dodjele viška 
novčanih primitaka nad izdacima vlasnicima nekretnine za 
iznajmljivanje; ili za evidentiranje kretanja u gotovinskoj blagajni 
kluba).  

Etički zahtjevi (Vidjeti točku: 21.) 

A19. Dio A IESBA-inog Kodeksa određuje temeljna načela profesionalne etike kojih 
se praktičari moraju pridržavati i pruža konceptualni okvir za primjenu tih načela. 
Temeljna načela su: 

1. integritet; 

2. objektivnost; 

3. profesionalna kompetencija i dužna pažnja; 

4. povjerljivost; i 

5. profesionalno ponašanje. 

Dio B Kodeksa IESBA-e ilustrira kako se konceptualni okvir treba primjenjivati u 
određenim situacijama. U skladu s Kodeksom IESBA-e potrebno je utvrditi i na 
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primjeren način razriješiti prijetnje praktičarevoj usklađenosti s relevantnim etičkim 
zahtjevima. 

Etička razmatranja u vezi s povezanošću praktičara s informacijama (Vidjeti točke: 
21, 24(a)–(d)) 

A20.  Prema Kodeksu IESBA5, pri primjeni načela integriteta, profesionalni 
računovođa ne smije biti povezan s izvještajima, prijavama, komunikacijama ili 
drugim informacijama ako profesionalni računovođa vjeruje da informacije:  

1. sadrže značajan lažan ili obmanjujući iskaz;  

2. sadrže iskaze ili informacije koje su dane bezobzirno; ili  

3. izostavljaju ili zamagljuju informacije koje se moraju uključiti ako bi 
izostavljanje ili nejasnoća bili obmanjujući.  

Kad profesionalni računovođa postane svjestan da je povezan s takvim 
podacima, računovođa je prema IESBA-inom Kodeksu dužan poduzeti 
korake za odvajanje od tih informacija. 

Neovisnost (Vidjeti točke: 17(g), 21) 

A21.Bez obzira na to što se odjeljak 290., Neovisnost – angažmani za reviziju i uvid  i 
odjeljak 291., Neovisnost – ostali angažmani s izražavanjem mišljenja u dijelu B 
IESBA-inog Kodeksa ne primjenjuju na kompilacijske angažmane, nacionalni 
etički kodeksi ili zakoni ili regulativa mogu odrediti zahtjeve ili pravila 
objavljivanja koja se odnose na neovisnost. 

Izvještavanje o utvrđenom ili sumnjivom nepridržavanju zakona i regulative 
primjerenom tijelu izvan subjekta 

A22. Zakon, regulativa ili relevantni etički zahtjevi mogu:  

(a) zahtijevati od praktičara prijavljivanje utvrđenog nepridržavanja ili sumnje na 
nepridržavanje zakona i regulative primjerenom tijelu izvan subjekta. 

(b) uspostaviti odgovornosti prema kojima bi izvještavanje primjerenog tijela izvan 
subjekta moglo biti primjereno u danim okolnostima.6 

A23. Prijavljivanje utvrđenog nepridržavanja ili sumnje na nepridržavanje zakona i 
regulative primjerenom tijelu izvan subjekta može biti potrebno ili prikladno u 
ovim okolnostima jer: 

(a) zakon, regulativa ili relevantni etički zahtjevi zahtijevaju od praktičara 
prijavljivanje; 

 
5 IESBA Kodeks Dio A, točka 110.2 
6 Vidjeti, na primjer, točke od  225.51 do 225.52 Kodeksa IESBA-e. 
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(b) je praktičar utvrdio da je prijavljivanje primjerena radnja kao reakcija na utvrđeno 
nepridržavanje ili sumnju na nepridržavanje u skladu s relevantnim etičkim 
zahtjevima; ili 

(c) zakon, regulativa ili relevantni etički zahtjevi daju praktičaru pravo da to učini. 

A24. U skladu s točkom 28 ovog MSPU-a od praktičara se ne očekuje razina 
razumijevanja zakona i regulative koja nadilazi onu razinu koja je potrebna za 
obavljanje kompilacijskog angažmana. Međutim, zakon, regulativa ili relevantni 
etički zahtjevi mogu zahtijevati od praktičara primjenu znanja, profesionalne 
prosudbe i stručnosti kao reakciju na utvrđeno nepridržavanje ili sumnju na 
nepridržavanje. Je li neko djelo stvarno nepridržavanje u konačnici je pitanje o 
kojem treba odlučiti sud ili drugo primjereno sudbeno tijelo. 

A25. U nekim okolnostima, prijavljivanje utvrđenog nepridržavanja ili sumnje na 
nepridržavanje zakona i regulative primjerenom tijelu izvan subjekta može biti 
onemogućeno praktičarevom obvezom čuvanja povjerljivosti u skladu sa 
zakonom, regulativom ili relevantnim etičkim zahtjevima. U drugim slučajevima 
prijavljivanje utvrđenog nepridržavanja ili sumnje na nepridržavanje 
primjerenom tijelu izvan subjekta ne bi se smatralo kršenjem obveze čuvanja 
povjerljivosti u skladu s relevantnim etičkim zahtjevima.7 

A26. Praktičar može razmotriti interno konzultiranje (npr. unutar društva ili 
umreženog društva), pribavljanje pravnog savjeta za razumijevanje 
profesionalnih ili pravnih implikacija poduzimanja bilo koje određene radnje ili 
povjerljivo konzultiranje s regulatorom ili profesionalnim tijelom (osim ako je to 
zabranjeno zakonom ili regulativom ili bi prekršilo obvezu čuvanja 
povjerljivosti).8 

Profesionalna prosudba (Vidjeti točke: 22, 24(e)(iii)) 

A27. Profesionalna prosudba ključna je za pravilno obavljanje kompilacijskog 
angažmana. To je zato što tumačenje relevantnih etičkih zahtjeva i zahtjeva ovog 
MSPU-a te potreba za informiranim odlukama tijekom obavljanja 
kompilacijskog angažmana zahtijevaju primjenu relevantnog znanja i iskustva na 
činjenice i okolnosti angažmana. Profesionalna prosudba potrebna je posebno 
kad angažman uključuje pomaganje menadžmentu subjekta u vezi s odlukama o:  

 prihvatljivosti okvira financijskog izvještavanja koji će se koristiti za 
pripremu i prezentaciju financijskih informacija subjekta s obzirom na 
namjeravano korištenje financijskih informacija i njihove namjeravane 
korisnike, 

 primjeni primjenjivog okvira financijskog izvještavanja, uključujući: 

 
7  Vidjeti, na primjer, točku 140. 7 i točku 225.53 Kodeksa IESBA-e. 
8  Vidjeti, na primjer, točku 225.55 IESBA Kodeksa. 
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o odabir primjerenih računovodstvenih politika u tom okviru;  

o razvoj računovodstvenih procjena potrebnih za pripremu i 
prezentaciju financijskih informacija u tom okviru; i 

o pripremu i prezentiranje financijskih informacija u skladu s 
primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja. 

Pomoć praktičara menadžmentu uvijek se pruža na temelju toga da menadžment ili 
osobe zadužene za upravljanje, ako je primjereno, razumiju značajne prosudbe koje 
se odražavaju u financijskim informacijama i da prihvaćaju odgovornost za te 
prosudbe. 

A28. Profesionalna prosudba uključuje primjenu relevantnog osposobljavanja, znanja 
i iskustva, u kontekstu ovog MSPU-a i računovodstvenih i etičkih standarda, u 
donošenju informiranih odluka o smjerovima djelovanja koji su primjereni u 
danim okolnostima kompilacijskog angažmana.  

A29. Profesionalno prosuđivanje u pojedinačnim angažmanima temelji se na 
činjenicama i okolnostima koje su poznate praktičaru do datuma izvješća 
praktičara o angažmanu, uključujući: 

 Znanje stečeno obavljanjem drugih angažmana za subjekt, ako je 
primjenjivo (na primjer, porezne usluge). 

 Razumijevanje subjektova poslovanja i poslovanja, uključujući njegov 
računovodstveni sustav, te primjene primjenjivog okvira financijskog 
izvještavanja u industriji u kojoj subjekt posluje. 

 U kojoj mjeri priprema i prezentiranje financijskih informacija zahtijeva 
donošenje menadžmentove prosudbe. 

Kontrola kvalitete na razini angažmana (Vidjeti točku: 23(b)) 

A30. Djelovanje angažiranog partnera i primjerene poruke ostalim članovima 
angažiranog tima u preuzimanju odgovornosti za ukupnu kvalitetu svakog 
angažmana, naglašavaju važnost postizanja kvalitete angažmana što uključuje: 

(a) obavljanje poslova koji su u skladu s profesionalnim standardima te 
regulatornim i pravnim zahtjevima; 

(b) pridržavanje politika i postupaka kontrole kvalitete društva, ako je 
primjenjivo; i 

(c) izdavanje izvješća praktičara za angažman u skladu s ovim MSPU-
om. 

Prihvaćanje i nastavljanje odnosa s klijentima i kompilacijskih angažmana (Vidjeti 
točku: 23(b)(i)) 

A31. MSKK 1 zahtijeva od društva pribavljanje takvih informacija koje smatra 
potrebnima u okolnostima prije prihvaćanja angažmana s novim klijentom, pri 
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odlučivanju o nastavljanju postojećeg angažmana i pri razmatranju prihvaćanja 
novog angažmana s postojećim klijentom. Informacije koje pomažu partneru u 
angažmanu pri utvrđivanju je li prihvaćanje ili nastavak odnosa s klijentima i 
kompilacijskog angažmana primjereno mogu uključivati informacije o 
integritetu ključnog vlasnika, ključnog menadžmenta i onih koji su zaduženi za 
upravljanje. Ako partner za angažman ima razloga sumnjati u integritet 
menadžmenta u mjeri koja bi mogla utjecati na pravilno obavljanje angažmana, 
možda nije primjereno prihvatiti angažman. 

Pridržavanje relevantnih etičkih zahtjeva u obavljanju angažmana (Vidjeti točku: 
23(b)(iii)) 

A32. MSKK 1 uređuje odgovornosti društva za uspostavu politika i postupaka 
oblikovanih kako bi ono imalo razumno uvjerenje da društvo i njegovo osoblje 
ispunjavaju relevantne etičke zahtjeve. Ovaj MSPU uređuje odgovornosti 
angažiranog partnera u pogledu usklađenosti angažiranog tima s relevantnim 
etičkim zahtjevima. 

Prihvaćanje angažmana i nastavljanje 

Utvrđivanje namjeravanog korištenja financijskih informacija (Vidjeti točku: 24.(a)) 

A33. Namjeravano korištenje financijskih informacija utvrđuje se upućivanjem na 
mjerodavni zakon, regulativu ili druge aranžmane uspostavljene u vezi s 
pružanjem subjektovih financijskih informacija, imajući na umu potrebe za 
financijskim informacijama strana koje su unutarnje ili vanjske u odnosu na 
subjekt a koje su namjeravani korisnici. Primjeri su financijske informacije koje 
subjekt mora dostaviti u vezi s poduzimanjem transakcija ili podnošenjem 
zahtjeva za financiranje vanjskim stranama kao što su dobavljači, banke ili drugi 
pružatelji financijskih usluga. 

A34. Utvrđivanje namjeravanog korištenja financijskih informacija od strane 
praktičara uključuje i razumijevanje čimbenika kao što su posebna svrha ili svrhe 
menadžmenta ili onih koji su zaduženi za upravljanje, ako je primjenjivo, koja se 
namjerava postići traženjem kompilacijskog angažmana te čimbenici angažirane 
stranke ako su različiti. Na primjer, tijelo za financiranje bespovratnim 
sredstvima može zahtijevati od subjekta dostavljanje financijskih informacija 
koje je kompilirao profesionalni računovođa kako bi dobilo informacije o 
određenim aspektima poslovanja ili aktivnostima subjekta koje su pripremljene 
u određenom obliku, radi potpore dodjeli bespovratnih sredstava ili nastavak 
postojećeg aranžmana o bespovratnim sredstvima. 

Utvrđivanje primjenjivog okvira financijskog izvještavanja (Vidjeti točke:17 (a), 24 
(b)) 

A35. Odluka o okviru financijskog izvještavanja koji menadžment usvaja za 
financijske informacije donosi se u kontekstu namjeravanog korištenja 
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informacija kako je opisano u dogovorenim uvjetima angažmana i zahtjeva svih 
primjenjivih zakona ili regulative.  

A36. U nastavku se navode primjeri čimbenika koji ukazuju na to da bi moglo biti 
relevantno razmotriti je li okvir financijskog izvještavanja prihvatljiv: 

 vrsta subjekta i je li to regulirani subjekt, na primjer, bilo da se radi o 
profitno usmjerenom poslovnom poduzeću, subjektu javnog sektora ili 
neprofitnoj organizaciji; 

 namjeravano korištenje financijskih informacija i namjeravani korisnici. 
Na primjer, financijske informacije mogle bi se koristiti u širokom rasponu 
korisnika ili bi ih, alternativno, mogao koristiti menadžment ili određeni 
vanjski korisnici u kontekstu određene svrhe navedene kao dio ugovora o 
uvjetima kompilacijskog angažmana;  

 je li primjenjivi okvir financijskog izvještavanja propisan ili određen, bilo 
u primjenjivom zakonu ili regulativi, ili u ugovoru ili drugom obliku 
sporazuma s trećom stranom, ili kao dio aranžmana upravljanja ili 
odgovornosti koje je subjekt dobrovoljno usvojio;  

 vrsta i oblik financijskih informacija koje treba pripremiti i prezentirati 
sukladno primjenjivom okviru financijskog izvještavanja, na primjer, 
kompletan set financijskih izvještaja, jedan financijski izvještaj ili 
financijske informacije prezentirane u drugom formatu koji je dogovoren 
između strana u ugovoru ili drugom obliku sporazuma. 

Relevantni čimbenici kad su financijske informacije namijenjene za specifičnu svrhu 
(Vidjeti točke: 24(a)–(b)) 

A37. Angažirajuća strana općenito usuglašava vrstu i oblik financijskih informacija 
koje su namijenjene za određenu svrhu s namjeravanim korisnicima, na primjer, 
kako je navedeno u odredbama o financijskom izvještavanju nekog ugovora ili o 
bespovratnim sredstvima za projekt ili prema potrebi za potporu transakcijama 
ili aktivnostima subjekta. Relevantni ugovor može zahtijevati korištenje 
uspostavljenog okvira financijskog izvještavanja kao što je okvir financijskog 
izvještavanja opće namjene koji je uspostavilo ovlašteno ili priznato tijelo za 
utvrđivanje standarda ili zakonom ili regulativom. Alternativno, ugovorne strane 
mogu se dogovoriti o korištenju okvira opće namjene s modifikacijama ili 
prilagodbama koje odgovaraju njihovim posebnim potrebama. U tom se slučaju 
primjenjivi okvir financijskog izvještavanja u financijskim informacijama i 
izvješću praktičara može opisati kroz odredbe o financijskom izvješćivanju 
određenog ugovora, a ne upućivanjem na modificirani okvir financijskog 
izvještavanja. U takvim slučajevima, bez obzira na to što kompilirane financijske 
informacije mogu biti šire dostupne, primjenjivi okvir financijskog izvještavanja 
okvir je posebne namjene i od praktičara se zahtijeva ispunjavanje relevantnih 
zahtjeva za izvješćivanje iz ovog MSPU-a. 
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A38. Ako je primjenjivi okvir financijskog izvještavanja okvir za financijsko 
izvještavanje posebne namjene, MSPU od praktičara zahtijeva da evidentira sva 
ograničenja namjeravanog korištenja ili distribucije financijskih informacija u 
pismu o angažmanu te da u izvješću praktičara navede da se financijske 
informacije pripremaju na temelju okvira za financijsko izvješćivanje posebne 
namjene i kao rezultat toga možda neće biti prikladne za druge svrhe. 

Odgovornosti menadžmenta (Vidjeti točku: (24(e)) 

A39. Ovaj MSPU zahtijeva od praktičara dobivanje suglasnosti menadžmenta ili, 
prema potrebi, onih koji su zaduženi za upravljanje, o odgovornostima 
mendažmenta u vezi s financijskim informacijama i kompilacijskim 
angažmanom kao preduvjet za prihvaćanje angažmana. U manjim subjektima 
menadžment ili osobe zadužene za upravljanje, ako je primjenjivo, možda nisu 
dobro informirane o tim odgovornostima, uključujući one koje proizlaze iz 
primjenjivog zakona ili regulative. Kako bi se postigao dogovor s 
menadžmentom na informiranoj osnovi, praktičar može smatrati potrebnim 
razgovarati o tim odgovornostima s menadžmentom prije nego što zatraži 
suglasnost menadžmenta o menadžmentovim odgovornostima. 

A40.  Ako menadžment ne prihvati svoje odgovornosti u kontekstu kompilacijskog 
angažmana, praktičar nije u mogućnosti preuzeti angažman i nije primjereno 
prihvaćanje angažmana od strane praktičara osim ako to nije potrebno u skladu s 
primjenjivim zakonom ili regulativom. U okolnostima u kojima je praktičar ipak 
dužan prihvatiti angažman, praktičar će možda morati s menadžmentom 
komunicirati o važnosti tih pitanja i posljedicama na angažman. 

A41. Praktičar ima pravo osloniti se na menadžment koji treba pružiti sve relevantne 
informacije za kompilacijski angažman koje moraju biti točne, potpune i 
pravodobne. Oblik informacija koje je menadžment dostavio u svrhu angažmana 
razlikovat će se u različitim okolnostima angažmana. U širem smislu, sastojat će 
se od evidencija, dokumenata, objašnjenja i drugih informacija relevantnih za 
kompilaciju financijskih informacija korištenjem primjenjivog okvira 
financijskog izvještavanja. Pružene informacije mogu uključivati, na primjer, 
informacije o pretpostavkama, namjerama ili planovima menadžmenta na kojima 
se temelji razvoj računovodstvenih procjena potrebnih za kompiliranje 
informacija sukladno okviru primjenjivog financijskog izvještavanja. 

Pismo o angažmanu ili drugi oblik pisanog sporazuma (Vidjeti točku: 25.) 

A42. U interesu je i mendžmenta i angažiranih strana, ako nisu iste, i praktičara da 
praktičar pošalje pismo angažmana menadžmentu i, ako je primjenjivo, 
angažirajućim stranama prije obavljanja kompilacijskog angažmana kako bi se 
izbjegli nesporazumi u vezi s kompilacijskim angažmanom. Pismo o angažmanu 
potvrđuje prihvaćanje angažmana od strane praktičara i potvrđuje pitanja kao što 
su:  
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 Ciljevi i opseg angažmana, uključujući razumijevanje strana u angažmanu 
da angažman nije angažman s izražavanjem uvjerenja. 

 Namjeravano korištenje i distribucija financijskih informacija te sva 
ograničenja njihove uporabe ili distribucije (ako je primjenjivo). 

 Odgovornosti menadžmenta u odnosu na angažman za kompilaciju. 

 Opseg odgovornosti praktičara, uključujući da praktičar neće izraziti 
revizorsko mišljenje ili zaključak o uvidu u financijske informacije. 

 Oblik i sadržaj izvješća koje će izdati praktičar za angažman. 

Oblik i sadržaj pisma o angažmanu 

A43. Oblik i sadržaj pisma o angažmanu mogu se razlikovati za svaki angažman. 
Povrh pitanja koja zahtijeva ovaj MSPU, u pismu o angažmanu mogu se navesti, 
na primjer: 

 dogovori o sudjelovanju drugih praktičara i stručnjaka u nekim aspektima 
kompilacijskog angažmana; 

 dogovori koje treba postići s prethodnim praktičarom, ako ih ima, u slučaju 
početnog angažmana; 

 mogućnost da se od menadžmenta ili osoba zaduženih za upravljanje, 
prema potrebi, zatraži da u pisanom obliku potvrde određene informacije 
ili objašnjenja koja su usmeno prenesena praktičaru tijekom angažmana; 

 vlasništvo nad informacijama koje su korištene u svrhu kompilacijskog 
angažmana, uz razlikovanje između dokumenata i informacija o subjektu 
pruženih za angažman i praktičareve dokumentacije o angažmanu, 
uzimajući u obzir mjerodavno pravo i regulativu; 

 zahtjev upravi i angažiranoj stranci, ako se razlikuju, da potvrde primitak 
pisma o angažmanu i da pristanu na uvjete angažmana navedene u njemu. 

Ilustrativno pismo o angažmanu  

A44. Ilustrativno pismo o angažman za kompilacijski angažman navedeno je u 
Dodatku 1. ovom MSPU-u. 

Ponavljajući angažmani (Vidjeti točku: 26) 

A45. Praktičar može odlučiti da neće slati novo pismo o angažmanu ili drugi pisani 
ugovor za svako razdoblje. Međutim, sljedeći čimbenici mogu ukazivati na to da 
je primjereno revidirati uvjete kompilacijskih angažmana ili podsjetiti 
menadžment ili angažiranu stranku, ako je primjenjivo, na postojeće uvjete 
angažmana: 

 svaka indikacija da menadžment ili angažirajuća strana, ako je primjenjivo, 
pogrešno shvaća cilj i opseg angažmana, 
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 bilo koji izmijenjeni ili posebni uvjeti angažmana, 

 nedavna promjena višeg menadžmenta subjekta, 

 značajna promjena u vlasništvu subjekta, 

 značajna promjena u vrsti ili veličini poslovanja subjekta, 

 promjena zakonskih ili regulatornih zahtjeva koji utječu na subjekt, 

 promjena primjenjivog okvira financijskog izvještavanja. 

Komunikacija s menadžmentom i onima koji su zaduženi za upravljanje (Vidjeti 
točku: 27) 

A46. Primjereni vremenski okvir za komunikaciju razlikovat će se ovisno o 
okolnostima kompilacijskog angažmana. Relevantne okolnosti uključuju značaj 
i vrstu pitanja i sve mjere za koje se očekuje da će ih poduzeti menadžment ili 
osobe zadužene za upravljanje. Na primjer, može biti prikladno što prije priopćiti 
znatne poteškoće na koje se naišlo tijekom angažmana ako menadžment ili osobe 
zadužene za upravljanje mogu pomoći praktičaru da prevlada poteškoće.  

A47.  Relevantni etički zahtjevi mogu uključivati zahtjev za prijavljivanje 
utvrđenog nepridržavanja ili sumnje na nepridržavanje zakona i regulative 
primjerenoj razini menadžmenta ili onima koji su zaduženi za upravljanje. U 
nekim jurisdikcijama zakon ili regulativa mogu ograničiti  komunikaciju 
praktičara o određenim pitanjima s menadžmentom ili onima koji su zaduženi za 
upravljanje. Zakonom ili regulativom može se izričito zabraniti komunikacija ili 
druga radnja koja bi mogla dovesti u pitanje istragu nadležnog tijela o stvarnom 
ili sumnjivom nezakonitom činu, uključujući upozoravanje subjekta, na primjer, 
kada je praktičar dužan prijaviti utvrđeno nepridržavanje ili sumnju na 
nepridržavanje nadležnom tijelu u skladu sa zakonom o sprečavanju pranja 
novca. U tim okolnostima, pitanja koja razmatra praktičar mogu biti složena i 
praktičar može smatrati primjerenim pribaviti pravni savjet. 

 

Obavljanje angažmana 

Praktičarevo razumijevanje (Vidjeti točku: 28) 

A48. Stjecanje razumijevanja poslovanja subjekta i njegovih operativnih procesa, 
uključujući računovodstveni sustav subjekta i računovodstvene evidencije, 
kontinuirani je proces i koji se odvija tijekom cijelog kompilacijskog angažmana. 
Razumijevanje uspostavlja referentni okvir unutar kojeg praktičar donosi 
profesionalne prosudbe pri kompiliranju financijskih informacija.  

A49. Širina i dubina razumijevanja koje praktičar ima ili stječe o subjektovom 
poslovanju i operativnim procesima manja je od onog koju ima menadžment. 
Ono je usmjereno na razinu koja je dovoljna da bi praktičar mogao kompilirati 
financijske informacije sukladno uvjetima angažmana.  
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A50. Primjeri pitanja koja praktičar može razmotriti pri razumijevanju subjektovog 
poslovanja i operativnih procesa te primjenjivog okvira financijskog 
izvještavanja uključuju: 

 veličinu i složenost subjekta i njegovog poslovanja, 

 složenost okvira za financijsko izvještavanje, 

 subjektove obveze ili zahtjeve vezane za financijsko izvještavanje bilo da 
oni postoje u skladu s primjenjivim zakonima i regulativom, u skladu s 
odredbama ugovora ili drugog oblika sporazuma s trećom stranom ili u 
kontekstu dobrovoljnih aranžmana za financijsko izvještavanje, 

 razinu razvijenosti subjektove menadžerske i upravljačke strukture u 
pogledu poslovođenja i nadziranja subjektovih računovodstvenih 
evidencija i sustava financijskog izvještavanja na kojima se temelji 
priprema financijskih informacija subjekta, 

 razinu razvijenosti i složenosti subjektovih financijskih, računovodstvenih 
i izvještajnih sustava i povezanih kontrola, 

 vrste imovine, obveza, prihoda i rashoda subjekta. 

Kompiliranje financijskih informacija 

Značajne prosudbe (Vidjeti točku: 30)) 

A51. U nekim kompilacijskim angažmanima praktičar ne pruža pomoć menadžmentu 
u vidu značajnih prosudbi. U drugim angažmanima praktičar može pružiti takvu 
pomoć, na primjer, u vezi s potrebnom računovodstvenom procjenom ili pomoći 
menadžmentu u razmatranju primjerenih računovodstvenih politika. Ako se 
pruža pomoć, potrebna je rasprava kako bi menadžment i osobe zadužene za 
upravljanje, prema potrebi, razumjele značajne prosudbe koje se odražavaju u 
financijskim informacijama i prihvatile svoju odgovornost za te prosudbe. 

Čitanje financijskih informacija (Vidjeti točku: 31) 

A52. Praktičarovo čitanje financijskih informacija namijenjeno je pomaganju 
praktičaru u ispunjavanju etičkih obveza praktičara koje su relevantne za 
kompilacijski angažman. 

Predlaganje izmjena financijskih informacija  

Upućivanje na primjenjivi okvir financijskog izvještavanja ili opis primjenjivog okvira 
za financijsko izvještavanje (Vidjeti točku: 34 (a)) 

A53. Mogu postojati okolnosti u kojima je primjenjivi okvir financijskog izvještavanja 
uspostavljen okvir financijskog izvještavanja sa značajnim odstupanjima u 
praksi. Ako se u opisu primjenjivog okvira financijskog izvještavanja u 
kompiliranim financijskim informacijama upućuje na uspostavljeni okvir sa 
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znatnim odstupanjima, praktičar će možda morati razmotriti je li upućivanje na 
uspostavljeni okvir obmanjujuće u okolnostima angažmana.  

Izmjena za značajna pogrešna prikazivanja i za informacije koje ne smiju dovoditi u 
zabludu (Vidjeti točke: 34(b)–(c)) 

A54. Praktičarevo razmatranje značajnosti obavlja se u kontekstu primjenjivog okvira 
financijskog izvještavanja. Neki okviri financijskog izvještavanja raspravljaju o 
konceptu značajnosti u kontekstu pripreme i prezentacije financijskih 
informacija. Iako okviri financijskog izvještavanja mogu raspravljati o 
značajnosti u različitim terminima, oni općenito objašnjavaju da se:  

 pogrešna prikazivanja, uključujući propuste, smatraju bitnima ako se od 
njih, pojedinačno ili skupno, može razumno očekivati da utječu na 
gospodarske odluke korisnika donesene na temelju financijskih 
informacija; 

 prosudbe o materijalnosti donose s obzirom na okolnosti u okružju te na 
njih utječe veličina ili vrsta pogrešnog prikazivanja ili njihova 
kombinacija; i  

 prosudbe o pitanjima koja su značajna korisnicima financijskih informacija 
temelje na razmatranju zajedničkih potreba korisnika financijskih 
informacija kao grupe. Ne razmatra se mogući učinak pogrešnih prikaza na 
određene pojedinačne korisnike čije se potrebe mogu uvelike razlikovati. 

A55. Ako je prisutna u primjenjivom okviru financijskog izvještavanja, takva rasprava 
pruža referentni okvir praktičaru u razumijevanju značajnosti za potrebe 
kompilacijskog angažmana. Ako nisu prisutna, gore navedena razmatranja 
pružaju praktičaru referentni okvir.  

A56. Percepcija praktičara o potrebama korisnika financijskih informacija utječe na 
stajalište praktičara o značajnosti. U tom kontekstu razumna je praktičareva 
pretpostavka da korisnici:  

 imaju razumno znanje o poslovnim i gospodarskim aktivnostima i 
računovodstvu te spremnost za proučavanje financijskih informacija s 
razumnom marljivošću;  

 razumiju da se financijske informacije pripremaju i prezentiraju prema 
razinama značajnosti;  

 prepoznaju nesigurnosti inherentne mjerenju iznosa na temelju korištenja 
procjena, prosudbi i razmatranja budućih događaja; i  

 donose razumne ekonomske odluke na temelju informacija u financijskim 
informacijama.  

A57.  Primjenjivi okvir financijskog izvještavanja može uključivati pretpostavku 
da se financijske informacije pripremaju na temelju pretpostavke vremenski 
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neograničenog poslovanja. Ako praktičar postane svjestan postojanja 
nesigurnosti u pogledu sposobnosti subjekta da nastavi poslovati bez 
vremenskog ograničenja, praktičar može, ako je primjereno, predložiti 
primjereniju prezentaciju u okviru primjenjivog financijskog izvještavanja ili 
primjerenija objavljivanja o sposobnosti subjekta da nastavi vremenski 
neograničeno poslovati kako bi bio u skladu s tim okvirom i kako bi se izbjeglo 
da financijske informacije dovode u zabludu. 

Uvjeti koji zahtijevaju da se praktičar povuče iz angažmana (Vidjeti točke: 33, 35) 

A58. U okolnostima obuhvaćenima zahtjevima ovog MSPU-a u kojima je potrebno 
povlačenje iz angažmana, odgovornost za obavještavanje menadžmenta i onih 
koji su zaduženi za upravljanje o razlozima povlačenja pruža mogućnost davanja 
objašnjenja etičkih obveza praktičara. 

Dokumentacija (Vidjeti točku: 38) 

A59. Dokumentacija koju zahtijeva ovaj MSPU služi u brojne svrhe, uključujući 
sljedeće: 

 osiguravanje evidencije o pitanjima koja su i dalje relevantna za buduće 
kompilacijske angažmane, 

 omogućavanje angažiranom timu, ako je primjenjivo, da bude odgovoran 
za svoj rad, uključujući evidentiranje završetka angažmana. 

A60. Praktičar također može razmotriti uključivanje u dokumentaciju o angažmanu 
primjerak bruto bilance subjekta, sažetak značajnih računovodstvenih evidencija 
ili druge informacije koje je praktičar koristio za provedbu kompilacije. 

A61. Evidentirajući kako se kompilirane financijske informacije usklađuju s osnovnim 
evidencijama, dokumentima, objašnjenjima i drugim informacijama koje je 
menadžment dostavio za potrebe kompilacijskog angažmana, praktičar može, na 
primjer, voditi specifikaciju koja prikazuje usklađivanje stanja računa glavne 
knjige subjekta s kompiliranim financijskim podacima, uključujući sva 
usklađujuća dnevnička knjiženja ili druge izmjene financijskih informacija koje 
je praktičar dogovorio s menadžmentom tijekom angažmana. 

Izvješće praktičara (Vidjeti točku: 40) 

A62. Pisano izvješće obuhvaća izvješća izdana u tiskanom obliku i izvješća izdana 
korištenjem elektroničkog medija.  

A63. Kad je praktičar svjestan da će kompilirane financijske informacije i izvješće 
praktičara biti uključeni u dokument koji sadrži druge informacije, kao što je 
financijsko izvješće, praktičar može razmotriti, ako oblik prezentacije dopušta, 
identifikaciju brojeva stranica na kojima se prikazuju financijske informacije. To 
pomaže korisnicima pri identificiranju financijskih informacija na koje se odnosi 
izvješće praktičara. 
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Adresati izvješća (Vidjeti točku: 40(b)) 

A64. Zakonom ili regulativom može se odrediti kome se izvješće praktičara treba 
uputiti u određenoj jurisdikciji. Izvješće praktičara obično je upućeno stranci koja 
je angažirala praktičara sukladno uvjetima angažmana, obično menadžmentu 
subjekta.  

Financijske informacije pripremljene pomoću okvira za financijsko izvještavanje 
posebne namjene (Vidjeti točku: 40.(j)) 

A65. U skladu s ovim MSPU-om, ako se financijske informacije pripremaju na temelju 
okvira za financijsko izvještavanje posebne namjene, izvješće praktičara mora 
skrenuti pozornost čitateljima izvješća na okvir financijskog izvještavanja za 
posebne namjene koji se koristi u financijskim informacijama te sadržavati iskaz 
kako stoga financijske informacije možda nisu prikladne za druge svrhe. To se 
može dopuniti dodatnom klauzulom kojom se ograničava ili distribucija ili 
korištenje izvješća praktičara ili oboje samo na namjeravane korisnike. 

A66. Financijske informacije pripremljene za određenu svrhu mogu dobiti strane koje 
nisu namjeravani korisnici, a koje mogu htjeti koristiti te informacije u druge 
svrhe osim u one za koje su informacije bile namijenjene. Na primjer, regulator 
može zahtijevati od određenih subjekata podnošenje financijskih izvještaja 
pripremljenih na temelju okvira za financijsko izvještavanje posebne namjene, a 
ti financijski izvještaji moraju biti u javnoj evidenciji. Činjenica šire dostupnosti 
tih financijskih izvještaja stranama koje nisu namjeravani korisnici ne znači da 
bi financijski izvještaji tada postali financijski izvještaji opće namjene. Iskazi 
praktičara koje je potrebno uključiti u izvješće praktičara potrebne su kako bi se 
skrenula pozornost čitatelja na činjenicu da su financijski izvještaji pripremljeni 
u okviru financijskog izvještavanja posebne namjene te stoga ne mogu biti 
prikladni za druge svrhe. 

Ograničenje distribucije i korištenja izvješća praktičara  

A67. Praktičar može smatrati primjerenim navesti da je izvješće praktičara 
namijenjeno isključivo navedenim namjeravanim korisnicima financijskih 
informacija. Ovisno o zakonu ili regulativi određene jurisdikcije, to se može 
postići ograničavanjem distribucije i/ili korištenja izvješća praktičara samo na 
namjeravane korisnike.  

Završetak kompilacijskog angažmana i datiranje izvješća praktičara (Vidjeti točke: 
37, 38, 41) 

A68. Proces koji postoji unutar subjekta za odobravanje financijskih informacija od 
strane menadžmenta ili onih koji su zaduženi za upravljanje, ako je primjereno, 
relevantan je za razmatranje praktičara pri završavanju kompilacijskog 
angažmana. Ovisno o vrsti i svrsi financijskih informacija, može postojati 
uspostavljen proces odobravanja koji menadžment ili osobe zadužene za 
upravljanje moraju slijediti, ili koji je propisan važećim zakonom i regulativom 
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za pripremu i finalizaciju financijskih informacija ili financijskih izvještaja 
subjekta. 

Ilustrativna izvješća (Vidjeti točku: 40)) 

A69. Dodatak 2. ovom MSPU-u sadrži ilustracije izvješća praktičara o kompilaciji 
koja uključuju zahtijevane elemente izvješća. 
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Dodatak 1 

(Vidjeti točku: A 44) 

Ilustrativno pismo o angažmanu za kompilacijski angažman 

U nastavku se nalazi primjer pisma o angažmanu za kompilacijski angažman koji 
ilustrira relevantne zahtjeve i smjernice sadržane u ovom MSPU-u. Ovo pismo nije 
obvezujuće, već je bila namjera da bude samo vodič koji se može koristiti zajedno s 
razmatranjima navedenim u ovom MSPU-u. Pismo će se morati prilagoditi zahtjevima 
i okolnostima pojedinačnih kompilacijskih angažmana. Nacrt je sastavljen tako da se 
odnosi na kompilaciju financijskih izvještaja za jedno izvještajno razdoblje i 
zahtijevao bi prilagodbu ako se namjerava ili očekuje primjena na ponavljajući 
angažman kako je opisano u ovom MSPU-u. Može biti primjereno zatražiti pravni 
savjet o prikladnosti svakog predloženog pisma. 

Ovo pismo o angažmanu ilustrira sljedeće okolnosti: 

 Financijski izvještaji kompiliraju se isključivo za korištenje od strane 
menadžmenta kompanije (ABC Company), a korištenje financijskih izvještaja 
bit će ograničeno na menadžment. Korištenje i distribucija izvješća praktičara 
također su ograničeni na menadžment. 

 Kompilirani financijski izvještaji obuhvaćat će se samo bilancu kompanije na 
dan 31. prosinca 20X1. i račun dobiti i gubitka za godinu koja je tada završila, 
bez bilješki. Menadžment je odredio da se financijski izvještaji pripremaju na 
obračunskoj osnovi kako je opisano. 

*** 

Menadžmentu1 ABC kompanije: 

[Cilj i opseg kompilacijskog angažmana] 

Zatražili ste da vam pružimo sljedeće usluge: 

Na osnovi informacija koje ćete pružiti, pomoći ćemo vam u pripremi i prezentaciji 
sljedećih financijskih izvještaja za kompaniju ABC: bilanca kompanije ABC na dan 
31. prosinca 20X1. i račun dobiti i gubitka za godinu koja je tada završila, na temelju 
povijesnih troškova, odražavajući sve novčane transakcije i dodatno s računima 
obveza prema dobavljačima, potraživanjima od kupaca umanjenim za ispravak 
vrijednosti zbog nenaplativih računa, zaliha obračunatih na bazi prosječnih troškova, 
tekućom obvezom po osnovi poreza na dobit na izvještajni datum i kapitalizacijom 

 
1 U cijelom ovom ilustrativnom pismu o angažmanu upućivanja na „vi“, „mi“, „nas“, „menadžment“, „oni 
koji su zaduženi za upravljanje“ i „praktičar“ mogu se koristiti ili izmijeniti ako je primjereno u danim 
okolnostima. 
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značajne dugotrajne imovine po povijesnom trošku amortiziranom tijekom njihovog 
korisnog vijeka trajanja po pravocrtnoj metodi.  

Ti financijski izvještaji neće sadržavati objašnjavajuće bilješke, osim bilješke u kojoj 
se opisuje osnova računovodstva kako je navedeno u ovom pismu o angažmanu. 

Svrha u koju će se koristiti financijski izvještaji je pružiti financijske informacije za 
cijelu godinu koje prikazuju financijski položaj subjekta na datum financijskog 
izvješćivanja 31. prosinca 20X1. i financijsku uspješnost za godinu koja je tada 
završila. Financijski izvještaji bit će isključivo za vašu upotrebu i neće se distribuirati 
drugim stranama. 

Naše odgovornosti 

Angažman za kompilaciju uključuje primjenu stručnog znanja na području 
računovodstvenog i financijskog izvještavanja kako bi vam se pomoglo u pripremi i 
prezentaciji financijskih informacija. Budući da kompilacijski angažman nije 
angažman s izražavanjem uvjerenja, nismo dužni verificirati točnost ili potpunost 
informacija koje nam dostavite za obavljanje kompilacijskog angažmana ili na drugi 
način prikupiti dokaze za izražavanje revizijskog mišljenja ili zaključka o uvidu. U 
skladu s tim, nećemo izraziti revizorsko mišljenje ili zaključak o uvidu o tome jesu li 
financijski izvještaji pripremljeni u skladu s računovodstvenom osnovom koju ste 
naveli, kao što je gore opisano.  

Kompilacijski angažman obavit ćemo u skladu s Međunarodnim standardom o 
povezanim uslugama (MSPU) 4410 (izmijenjen), Angažmani za kompilacije. MSPU  
4410 (izmijenjen) zahtijeva da se pri poduzimanju tog angažmana pridržavamo 
relevantnih etičkih zahtjeva, uključujući načela integriteta, objektivnosti, 
profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje. U tu svrhu dužni smo se pridržavati 
Etičkog kodeksa za profesionalne računovođe Međunarodnog odbora za etičke 
standarde za profesionalne računovođe (IESBA Kodeks). 

Vaše odgovornosti  

Kompilacijski angažman koji treba obaviti provodi se na osnovi toga što potvrđujete i 
razumijete da je naša uloga pomoći vam u pripremi i prezentaciji financijskih 
izvještaja u skladu s okvirom financijskog izvještavanja koji ste usvojili za financijske 
izvještaje. U skladu s tim imate sljedeće opće odgovornosti koje su temeljne za naše 
poduzimanje kompilacijskog angažmana u skladu s MSPU 4410 (izmijenjen): 

(a) odgovornost za financijske izvještaje te njihovu pripremu i prezentaciju u skladu s 
okvirom financijskog izvještavanja koji je prihvatljiv s obzirom na namjeravano 
korištenje financijskih izvještaja i namjeravane korisnike, 

(b) odgovornost za točnost i potpunost evidencija, dokumenata, objašnjenja i drugih 
informacija koje nam dajete u svrhu sastavljanja financijskih izvještaja,  
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(c) odgovornost za prosudbe koje su potrebne za pripremu i prezentaciju financijskih 
izvještaja, uključujući one za koje možemo pružiti pomoć tijekom kompilacijskog 
angažmana. 

Naše izvješće o kompilaciji 

Kao dio našeg angažmana, izdat ćemo svoje izvješće kao prilog financijskim 
izvještajima koje smo kompilirali, u kojem ćemo opisati financijske izvještaje i rad 
koji smo obavili u ovom kompilacijskom angažmanu [vidi priloženo]. U izvješću će 
se također napomenuti da je korištenje financijskih izvještaja ograničeno na svrhu 
navedenu u ovom pismu o angažmanu te da je korištenje i distribucija našeg izvješća 
predviđenog za kompilacijski angažman ograničena na vas, kao menadžment 
kompanije ABC. 

Molimo vas da potpišete i vratite priloženi primjerak ovog pisma kako biste iskazali 
svoje prihvaćanje i suglasnost s našim angažmanom za kompilaciju ovdje opisanih 
financijskih izvještaja i našim odgovornostima. 

[Ostale relevantne informacije] 

[Prema potrebi umetnuti druge informacije, kao što su dogovori o naknadama, 
fakturiranju i drugim posebnim uvjetima.] 

XYZ & Co. 

Prihvaćeno i usuglašeno u ime menadžmenta kompanije ABC od strane: 

(potpisano) 

...................... 

Ime i naslov 

 

Datum 
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MSPU 4410 (IZMIJENJEN) DODATAK 2 

Dodatak 2. 

(Vidjeti točku: A69) 

Ilustrativna izvješća praktičara o kompilaciji 

Kompilacijski angažman za financijske izvještaje opće namjene 

 Ilustracija 1: Izvješće praktičara o angažmanu za kompilaciju financijskih 
izvještaja korištenjem okvira za financijsko izvješćivanje opće namjene.  

Kompilacijski angažman za financijske izvještaje pripremljene za posebnu 
namjenu 

 Ilustracija 2.: Izvješće praktičara o angažmanu za kompilaciju financijskih 
izvještaja korištenjem modificiranog okvira za financijsko izvješćivanje opće 
namjene.  

Kompilacijski angažmani za financijske informacije pripremljene za posebnu 
namjenu u kojoj je korištenje ili distribucija financijskih podataka ograničena 
na namjeravane korisnike 

 Ilustracija 3: Izvješće praktičara o angažmanu za kompilaciju financijskih 
izvještaja na osnovi računovodstva navedenoj u ugovoru. 

 Ilustracija 4.: Izvješće praktičara o angažmanu za kompilaciju financijskih 
izvještaja na osnovi računovodstva koju je odabrao menadžment subjekta za 
financijske informacije koje su potrebne za vlastite potrebe menadžmenta. 

 Ilustracija 5.: Izvješće praktičara o angažmanu za kompilaciju financijskih 
informacija koje su element, račun ili stavka, a koje su [umetnuti primjereno 
upućivanje na informacije koje su potrebne radi usklađenosti s regulativom]. 
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Ilustracija 1: Izvješće praktičara o angažmanu za kompilaciju financijskih 
izvještaja korištenjem okvira za financijsko izvješćivanje opće namjene. 

 Financijski izvještaji opće namjene propisani primjenjivim zakonima u 
kojima se navodi da se financijski izvještaji subjekta pripremaju 
primjenom Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja za male i 
srednje subjekte (MSFI za MSS-ove). 

IZVJEŠĆE PRAKTIČARA O KOMPILACIJI 

[Menadžmentu kompanije ABC] 

Obavili smo kompilaciju priloženih financijskih izvještaja kompanije ABC na temelju 
informacija koje ste dostavili. Ti financijski izvještaji obuhvaćaju izvještaj o 
financijskom položaju kompanije ABC na dan 31. prosinca 20X1., izvještaj o 
sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o promjenama kapitala i izvještaj o novčanim tokovima 
za godinu koja je tada završila te sažetak značajnih računovodstvenih politika i drugih 
objašnjavajućih informacija. 

Ovaj kompilacijski angažman obavili smo u skladu s Međunarodnim standardom o 
povezanim uslugama 4410 (izmijenjen), Angažmani za kompilacije.  

Primijenili smo svoju stručno znanje na području računovodstvenog i financijskog 
izvještavanja kako bismo vam pomogli u pripremi i prezentaciji ovih financijskih 
izvještaja u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja za male i 
srednje subjekte (MSFI za MSS-ove). Pridržavali smo se relevantnih etičkih zahtjeva, 
uključujući načela integriteta, objektivnosti, profesionalne kompetentnosti i dužne 
pažnje. 

Ovi financijski izvještaji te točnost i potpunost informacija korištenih za njihovo 
kompiliranje vaša su odgovornost.  

Budući da angažman za kompilaciju nije angažman s izražavanjem uvjerenja, nismo 
dužni verificirati točnost ili potpunost informacija koje ste nam dali za kompiliranje 
ovih financijskih izvještaja. U skladu s tim ne izražavamo revizorsko mišljenje ni 
zaključak o uvidu o tome jesu li ti financijski izvještaji pripremljeni u skladu s MSFI-
jem za MSS-ove. 

[Potpis praktičara] 

[Datum izvješća praktičara] 

[Adresa praktičara] 
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Ilustracija 2.: Izvješće praktičara o angažmanu za kompilaciju financijskih 
izvještaja korištenjem modificiranog okvira za financijsko izvještavanje opće 
namjene. 

 Financijski izvještaji pripremljeni na temelju okvira za financijsko 
izvješćivanje opće namjene koji je uprava donijela na izmijenjenoj osnovi. 

 Primjenjivi okvir financijskog izvješćivanja su Međunarodni standardi 
financijskog izvještavanja za male i srednje subjekte (MSFI za MSS-ove), 
isključujući postupanje s imovinom koja je revalorizirana, a nije vođena 
po povijesnom trošku. 

 Korištenje ili distribucija financijskih izvještaja nije ograničena. 

IZVJEŠĆE PRAKTIČARA O KOMPILACIJI 

[Menadžmentu kompanije ABC] 

Obavili smo kompilaciju priloženih financijskih izvještaja kompanije ABC na temelju 
informacija koje ste dostavili. Ti financijski izvještaji obuhvaćaju izvještaj o 
financijskom položaju kompanije ABC na dan 31. prosinca 20X1., izvještaj o 
sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o promjenama kapitala i izvještaj o novčanim tokovima 
za godinu koja je tada završila te sažetak značajnih računovodstvenih politika i druge 
objašnjavajuće informacije.  

Ovaj kompilacijski angažman obavili smo u skladu s Međunarodnim standardom o 
povezanim uslugama 4410 (izmijenjen), Angažmani za kompilacije.  

Primijenili smo naše stručno znanje na području računovodstvenog i financijskog 
izvještavanja kako bismo vam pomogli u pripremi i prezentaciji tih financijskih 
izvještaja na osnovi računovodstva opisanoj u bilješci X u financijskim izvještajima. 
Pridržavali smo se relevantnih etičkih zahtjeva, uključujući načela integriteta, 
objektivnosti, profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje.  

Ovi financijski izvještaji te točnost i potpunost informacija korištenih za njihovo 
sastavljanje vaša su odgovornost. 

Budući da angažman za kompilaciju nije angažman s izražavanjem uvjerenja, nismo 
dužni verificirati točnost ili potpunost informacija koje ste nam dali za kompilaciju tih 
financijskih izvještaja. U skladu s tim ne izražavamo revizorsko mišljenje ili zaključak 
o uvidu o tome jesu li ti financijski izvještaji pripremljeni u skladu s 
računovodstvenom osnovom opisanom u bilješci X. 
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Kako je navedeno u bilješci X., financijski izvještaji pripremljeni su i prezentirani u 
skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja za male i srednje 
subjekte (MSFI za MSS-ove), isključujući imovinu koja je revalorizirana u 
financijskim izvještajima te se ne vodi po povijesnom trošku. Financijski izvještaji 
pripremljeni su za svrhu opisanu u bilješci Y u financijskim izvještajima. U skladu s 
tim ovi financijski izvještaji možda nisu prikladni za druge svrhe. 

[Potpis praktičara]  

[Datum izvješća praktičara]  

[Adresa praktičara]  
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Ilustracija 3: Izvješće praktičara o angažmanu za kompilaciju financijskih 
izvještaja na temelju osnove računovodstva navedene u ugovoru. 

 Financijski izvještaji pripremljeni u skladu s odredbama ugovora 
korištenjem osnove računovodstva koja je navedena u ugovoru. 

 Praktičara je angažirala strana koja nije menadžment niti osobe zadužene 
za upravljanje subjektom. 

 Financijski izvještaji namijenjeni su samo stranama navedenim u 
ugovoru. 

 Distribucija i korištenje izvještaja praktičara ograničeno je na 
namjeravane korisnike financijskih izvještaja koji su navedeni u ugovoru. 

IZVJEŠĆE PRAKTIČARA O KOMPILACIJI 

[Za angažiranu stranku]1 

Obavili smo kompilaciju priloženih financijskih izvještaja kompanije ABC 
("Kompanija") na temelju informacija koje nam je dostavio menadžment Društva 
("Menadžment"). Ti financijski izvještaji obuhvaćaju [navedite sve elemente 
financijskih izvještaja pripremljenih na osnovi računovodstva navedenoj u Ugovoru i 
razdoblje/datum na koji se odnose].  

Ovaj kompilacijski angažman obavili smo u skladu s Međunarodnim standardom o 
povezanim uslugama 4410 (izmijenjen), Angažmani za kompilacije.  

Primijenili smo svoje stručno znanje na području računovodstvenog i financijskog 
izvještavanja kako bismo pomogli Menadžmentu u pripremi i prezentaciji tih 
financijskih izvještaja na osnovi računovodstva opisanoj u bilješci X uz financijske 
izvještaje. Pridržavali smo se relevantnih etičkih zahtjeva, uključujući načela 
integriteta, objektivnosti, profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje. 

Financijski izvještaji te točnost i potpunost informacija koje su korištene za njihovu 
kompilaciju odgovornost su menadžmenta. 

Budući da angažman za kompilaciju nije angažman s izražavanjem uvjerenja, nismo 
dužni verificirati točnost ili potpunost informacija koje nam je menadžment dostavio 
za sastavljanje tih financijskih izvještaja. U skladu s tim ne izražavamo revizorsko 
mišljenje ili zaključak o uvidu o tome jesu li ti financijski izvještaji pripremljeni u 
skladu s računovodstvenom osnovom opisanom u bilješci X. 
  

 
1 Alternativno, primjereni adresat naveden u relevantnom ugovoru 
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Kao što je navedeno u Bilješci X, financijski izvještaji su pripremljeni i prezentirani 
na osnovi opisanoj u odredbi Z ugovora Kompanije s društvom XYZ Limited od 
datuma [umetnuti datum relevantnog ugovora/sporazuma]("Ugovor"), a u svrhu 
opisanu u Bilješci Y u financijskim izvještajima. U skladu s tim, ovi financijski 
izvještaji namijenjeni su za korištenje samo stranama navedenim u Ugovoru i možda 
nisu prikladni za druge svrhe. 

Naše izvješće o kompilaciji namijenjeno je isključivo stranama navedenim u Ugovoru 
i ne smije se distribuirati drugim stranama. 

[Potpis praktičara] 

[Datum izvješća praktičara] 

[Adresa praktičara] 
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Ilustracija 4.: Izvješće praktičara o angažmanu za kompilaciju financijskih 
izvještaja na osnovi računovodstva koju je odabrao menadžment subjekta za 
financijske informacije potrebne za vlastite potrebe. 

 Financijski izvještaji pripremljeni su pomoću okvira za financijsko 
izvješćivanje posebne namjene te su namijenjeni samo menadžmentu 
kompanije za vlastite potrebe. 

 Financijski izvještaji uključuju određene obračunske stavke i sastoje se 
samo od bilance, računa dobiti i gubitka i jedne bilješke koja se odnosi na 
osnovu računovodstva koja se koristi za financijske izvještaje. 

 Financijski izvještaji namijenjeni su samo menadžmentu.  

 Distribucija i korištenje izvješća praktičara ograničeno je na menadžment. 

IZVJEŠĆE PRAKTIČARA O KOMPILACIJI 

[Menadžmentu kompanije ABC] 

Obavili smo kompilaciju priloženih financijskih izvještaja kompanije ABC na temelju 
informacija koje ste dostavili. Ti financijski izvještaji obuhvaćaju bilancu stanja 
kompanije ABC na dan 31. prosinca 20X1. i račun dobiti i gubitka za godinu koja je 
tada završila.  

Ovaj kompilacijski angažman obavili smo u skladu s Međunarodnim standardom o 
povezanim uslugama 4410 (izmijenjen), Angažmani za kompilacije.  

Primijenili smo naše stručno znanje na području računovodstvenog i financijskog 
izvještavanja kako bismo vam pomogli u pripremi i prezentaciji tih financijskih 
izvještaja na osnovi računovodstva koja je opisana u bilješci X u financijskim 
izvještajima. Pridržavali smo se relevantnih etičkih zahtjeva, uključujući načela 
integriteta, objektivnosti, profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje. 

Financijski izvještaji te točnost i potpunost informacija korištenih za njihovu 
kompilaciju vaša su odgovornost. 

Budući da angažman za kompilaciju nije angažman s izražavanjem uvjerenja, nismo 
dužni verificirati točnost ili potpunost informacija koje ste nam dali za kompilaciju tih 
financijskih izvještaja. U skladu s tim ne izražavamo revizorsko mišljenje ili zaključak 
o uvidu o tome jesu li ti financijski izvještaji pripremljeni u skladu s 
računovodstvenom osnovom opisanom u bilješci X. 

Bilješka X navodi osnovu na kojoj se pripremaju ti financijski izvještaji, a njihova 
svrha opisana je u bilješci Y. U skladu s tim, ovi financijski izvještaji namijenjeni su 
samo za vašu uporabu i možda nisu prikladni za druge svrhe. 
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Naše izvješće o kompilaciji namijenjeno je isključivo vašoj upotrebi u svojstvu 
menadžmenta kompanije ABC i ne smije se distribuirati drugim stranama.  

[Potpis praktičara] 

[Datum izvješća praktičara] 

[Adresa praktičara] 
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Ilustracija 5: Izvješće praktičara o angažmanu za kompilaciju financijskih 
informacija koje su element, račun ili stavka koji su [umetnuti primjerenu 
referencu na informacije potrebne za potrebe usklađenosti s regulativom]. 

 Financijske informacije pripremljene za posebnu namjenu tj. za 
ispunjavanje zahtjeva financijskog izvještavanja koje je odredio regulator 
u skladu s odredbama koje je odredio regulator koje propisuju oblik i 
sadržaj financijskih informacija.  

 Primjenjivi okvir financijskog izvješćivanja je okvir sukladnosti.  

 Financijske informacije namijenjene su zadovoljavanju potreba određenih 
korisnika, a korištenje financijskih podataka ograničeno je na te korisnike.  

 Distribucija izvještaja praktičara ograničena je na namjeravane korisnike. 

IZVJEŠĆE PRAKTIČARA O KOMPILACIJI 

[Menadžmentu kompanije ABC]2 

Obavili smo kompilaciju priloženog seta izvještaja [identificirati kompilirane 
financijske informacije] kompanije ABC na dan 31. prosinca 20X1 ("Set izvještaja") 
na temelju informacija koje ste dostavili.  

Ovaj kompilacijski angažman obavili smo u skladu s Međunarodnim standardom o 
povezanim uslugama 4410 (izmijenjen), Angažmani za kompilacije.  

Primijenili smo svoje stručno znanje na području računovodstvenog i financijskog 
izvještavanja kako bismo vam pomogli u pripremi i prezentaciji Seta izvještaja kako 
je propisano [umetnuti naziv ili upućivanje na relevantnu regulativu]. Pridržavali smo 
se relevantnih etičkih zahtjeva uključujući načela integriteta, objektivnosti, 
profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje. 

Ovaj Set izvještaja te točnost i potpunost informacija koje su korištene za kompilaciju 
su vaša odgovornost. 

Budući da angažman za kompilaciju nije angažman s izražavanjem uvjerenja nismo 
dužni verificirati točnost ili potpunost informacija koje ste nam dali za kompiliranje 
Seta izvještaja. U skladu s tim praktičar ne izražava revizorsko mišljenje ili zaključak 
o uvidu o tome je li Set izvještaja pripremljen u skladu s [umetnuti naziv ili upućivanje 
na primjenjivi okvir financijskog izvještavanja kako je navedeno u relevantnoj 
regulativi]. 
  

 
2 Alternativno, primjereni adresat naveden u primjenjivim zahtjevima financijskog izvješćivanja 
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Kao što je navedeno u bilješci X, Set izvještaja je pripremljen i prezentiran na temelju 
propisanog [umetnuti naziv ili upućivanje na primjenjivi okvir financijskog 
izvještavanja kako je navedeno u relevantnoj regulativi], u svrhu usklađenosti 
kompanije ABC s [umetnuti naziv ili upućivanje na relevantnu regulativu]. U skladu s 
tim Set izvještaja se koristi samo za tu svrhu i možda nije prikladan za bilo koju drugu 
svrhu. 

Naše izvješće o kompilaciji namijenjeno je isključivo za korištenje od strane 
kompanije ABC i regulatora F i ne smije se distribuirati stranama koje nisu kompanija 
ABC ili regulator F. 

[Potpis praktičara] 

[Datum izvješća praktičara] 

[Adresa praktičara] 
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Ovaj Međunarodni standard o povezanim uslugama 4410 (izmijenjen) -  Angažmani 

za kompilacije, 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 o povezanim uslugama 4410 (izmijenjen) -  Angažmani za 

kompilacije, 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 o povezanim 

uslugama 4410 (izmijenjen) -  Angažmani za kompilacije, 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. 
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