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Оснивачу и Комисији за хартије од вриједнос111и Републике Српске,
Бања Лука
Мишљење
Извршили смо ревизију финансијских извјештаја Комисије за хартије од вриједности Републике
Српске, Бања Лука (у даљем тексту: Комисија), који укључују: Извјештај о финансијском
положају на дан 31.12.2021. године (Биланс стања), Извјештај о укупном резултату у периоду
01.01.- 31.12.2021. године (Биланс успјеха), Извјештај о промјенама у капиталу за период који се
завршава на дан 31.12.2021. године, Извјештај о токовима готовине за период од 01.01. до
31.12.2021. године (Биланс токова готовине) и Напомене уз финансијске извјештаје које укључују
сумарни преглед значајних рачуноводствених политика Комисије.
По нашем мишљењу, приложени финансијски извјештаји дају истинит и објективан приказ, по
свим материјално значајним питањима, финансијски положај Комисије за хартије од
вриједности Републике Српске, Бања Лука, на дан 31.12.2021. године и њено финансијско стање
и токове готовине за период који се завршава на тај дан, у складу са Међународним стандардима
финансијског извјештавања (ИФРС - МСФИ).

Основа за мишљење
Ревизију смо извршили у складу са Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске,
Међународним стандардима ревизије (ИСА). Наше одговорности у складу са тим захтјевима
детаљније су описане у поднаслову Одговорности ревизора за ревизију финансијских извјештаја.
Ми смо независни у односу на Комисију, како налаже Кодекс етике за професионалне рачуновође
Одбора за међународне етичке стандарде за рачуновође (ИЕСБА Кодекс), укључујући етичке
захтјеве који су релевантни за ревизију финансијских извјештаја у Републици Српској и
испунили смо и друге етичке одговорности у складу са овим захтјевима и ИЕСБА Кодексом.
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже основу
за изражавање нашег мишљења.
Ревизор је добио све остале информације прије датума Извјештаја ревизије и није уочио да има
елемената њиховог погрешног приказивања.

Одговорност руководства Комисије за финансијске извјештаје
Руководство Комисије је одговорно за припрему и фер приказивање финансијских извјештаја у
складу са МСФИ и рачуноводственим прописима, те одабир одговарајућих рачуноводствених
политика и утврђивање разумних рачуноводствених процјена примјерених у датим околностима.
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Такође, одговорност руководства укључује осмишљавање, примјену и одржавање интерних
контрола релевантних за припрему финансијских извјештаја који не садрже материјално значајне
погрешне исказе, настале усљед нерегуларности, криминалних радњи или грешака.
При састављању финансијских извјештаја, руководство је одговорно за процјену способности
Комисије да настави пословање по начелу сталности, објелодањујући, када је то примјенљиво,
питања која се односе на сталност пословања и примјену начела сталности пословања као
рачуноводствене основе, осим ако руководство не намјерава да ликвидира Комисију или да
обустави пословање, или нема другу реалну могућност осим да то уради.
Лица овлашћена за организацију посословања Комисијом су одговорна за надгледање процеса
финансијског извјештавања Комисије.
Одговорности ревизора за ревизију финансијских извјештаја
Наш циљ је да се, у разумној мјери, увјеримо да финансијски извјештаји у цјелини не садрже
материјално значајне погрешне исказе, настале усљед криминалне радње или грешке, и издавање
ревизорског извјештаја који садржи мишљење ревизора. Увјеравање у разумној мјери означава
висок ниво увјеравања, али не представља гаранцију да ће ревизија извршена у складу са
Међународним стандардима ревизије (ИСА) увијек открити материјално погрешне исказе ако
такви искази постоје. Погрешни искази могу настати усљед криминалне радње или грешке и
сматрају се материјално значајним ако је разумно очекивати да ће они, појединачно или збирно,
утицати на економске одлуке корисника које се доносе на основу ових финансијских извјештаја.
Као саставни дио ревизије у складу са ИСА, ми користимо професионално просуђивање и
задржавамо професионални скептицизам током ревизије. Ми такође:
•

идентификујемо и процјењујемо ризике од материјално значајног погрешног исказа у
финансијским извјештајима, насталог усљед криминалне радње или грешке, осмишљавамо и
извршавамо ревизорске процедуре које одговарају тим ризицима и прибављамо ревизијске
доказе који су довољни и одговарајући да обезбиједе основу за наше мишљење, процјењујемо
да ли је ризик од неоткривања материјално значајног погрешног исказа насталог усљед
криминалне радње већи од ризика од материјално значајног погрешног исказа насталог
усљед грешке, пошто криминална радња може подразумијевати тајне споразуме,
фалсификовање, намјерне пропусте, лажне исказе или заобилажење интерне контроле;

• разматрамо поузданост интерних контрола Комисије које су релевантне за ревизију ради
осмишљавања ревизијских поступака који су релевантни у датим околностима, али не у циљу
изражавања мишљења о њиховој дјелотворности;
• оцјењујемо адекватност примјењених рачуноводствених политика и прихватљивост
рачуноводствених
процјена и сродних објелодањивања извршених од стране руководства;
,,
•

доносимо закључак о адекватности примјене начела сталности пословања од стране
руководства и да ли, на основу прибављених ревизијских доказа, постоји материјално
значајна неизвјесност у вези са догађајима или околностима који могу изазвати значајну

сумњу у погледу способности Комисије да настави пословање по начелу сталности. Ако
закључимо да постоји материјално значајна неизвјесност, ми смо у обавези да скренемо
пажњу у нашем извјештају на одговарајућа објелодањивања наведена у финансијским
извјештајима, или да модификујемо наше мишљење, уколико су таква објелодањивања
неадекватна. Наши закључци се заснивају на ревизијским доказима прибављеним до датума
нашег извјештаја. Међутим, будући догађаји или услови могу проузроковати да Комисија
престане да послује у складу са начелом сталности;
•

процјењујемо општу презентацију, структуру и садржај финансијских извјештаја, укључујући
и објелодањивања, као и да ли финансијски извјештаји приказују поткрепљујуће трансакције
и догађаје на начин којим се постиже фер презентација.

Ми комуницирамо са лицима овлашћеним за управљање у вези са, између осталог, планираним
обимом и временом ревизије и значајним налазима ревизије, укључујући и значајне недостатке у
интерним контролама које идентификујемо током наше ревизије;
Такође, обезбјеђујемо лицима овлашћеним за управљање изјаву да се придржавамо релевантних
етичких захтјева у вези са независношћу и да ћемо им саопштити све односе и остала питања за
које се у разумној мјери може очекивати да се одражавају на нашу независност и, гдје је то .
примјенљиво, одговарајуће мјере заштите.
Од питања саопштених лицима овлашћеним за управљање, одређујемо она питања која су била
од највећег значаја у ревизији финансијских извјештаја текућег периода и, сходно томе,
представљају кључна питања ревизије. Ми описујемо ова питања у нашем извјештају, осим
уколико закон или регулатива искључују јавно објелодањивање у вези са питањем или када, у
изузетно ријетким околностима, одлучимо да питање не би требало да се саопшти у нашем
извјештају због тога што се у разумној мјери може очекивати да негативне посљедице
саопштавања превазиђу корист за јавни интерес од саопштавања тог питања.
Партнер ангажовања на ревизији чији је резултат рада овај Извјештај независног ревизора је
Рајко Радовић.
Кључна питања ревизије

Кључна питања ревизије су она питања која су, по нашем професионалном просуђивању, била
од највећег значаја у нашој ревизији појединачних финансијских извјештаја текућег периода. У
постојећим околностима сматрамо да нема кључних питања одабраних за посебно саопштавање,
сви аспекти су обрађени у контексту ревизије појединачних финансијских извјештаја у цјелини,
као и у формирању нашег мишљења, а одређене околности на које би требало указати дате су у
самом Извјештају.
У Бијељини, 14. март 2022. године
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