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Датум, 04.05.2020. године 
 
Предмет: Саопштење Одбора међународне организације комисија за хартије од  
вриједности (IOSCO) – неслужбени превод 
 
IOSCO/МR/15/2020 
 
Мадрид, 29.05.2020. године 
 
IOSCO подстиче на фер објављивање утицаја повезаних са COVID-19 
 
Одбор међународне организације комисија за хартије од вриједности (IOSCO) објавио 
је данас јавно саопштење у којој наглашава важност за инвеститоре и остале 
заинтересоване стране за правовремене и квалитетне информације о утицају COVID-19 
на пословање, финансијску позицију и пословне изгледе издаваоца. 
 
Пандемија и несигурност коју је проузроковала, имају значајне посљедице на 
финансијско извјештавање и ревизију, укључујући објављивање тренутних и 
поузданих информативних материјала на одлуке о улагању. Постојеће стање могу 
објављивање битних догађаја учинити изазовнијим, па стога и висок квалитет 
објављивања постаје много важније. У свјетлу COVID-19, IOSCO потврђује своју 
посвећеност развоју, досљедну примјену и примјену висококвалитетних стандарда 
извјештавања и прописа о откривању података, који су пресудни за правилно 
функционисање тржишта капитала. 
 
У својој Изјави о важности објављивања о COVID-19, IOSCO:  
 
• Понавља важност објављивања утјицаја на износе који су признати, измјерени и 
представљени у финансијским извјештајима. 
• Истиче важност транспарентних и потпуних објављивања, уз напомену да у 
окружењу повећане несигурности, објављивања требају бити специфична и 
транспарентна, посебно када укључују значајна предвиђања и процјене. 
• Понавља да је у тренутном окружењу важно да издаваоци буду свјесни 
елемената поузданих и информативних мјера које нису предвиђене GAAP-ом. 
• Напомиње да ће привремене финансијске информације захтијевати снажније 
откривање материјалних информација и одговор управе на промјењиве околности. 
• Подсјећа ревизоре на њихове одговорности да извјештавају о кључним 
ревизорским питањима (КАМ), укључујући начин на који је ревизор проводио 
ревизију. 
• Подстиче издаваоце да уравнотеже флексибилност коју пружају регулатори 
продужавајући временски период за подношење финансијских информација са 
одговорношћу за правовремене и свеобухватне финансијске информације које 
укључују разумне и утемељене процјене. 
 
С поштовањем. 
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