КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА
СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА
(ИСПИТНИ ТЕРМИН: НОВЕМБАР 2018. ГОДИНЕ)
ПРЕДМЕТ 8:
РЕВИЗИЈА И СИСТЕМИ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ
I - ТЕСТ ПИТАЊА
1.

Интeрнe кoнтрoлe сe мoгу пoдиjeлити у сљедеће врсте:
a) административне контроле,
b) пословне контроле,
c) рачуноводствене контроле,
d) службене контроле.

2.

Правилан опис система интерне контроле треба да садржи сљедеће елелементе:
a) поријекло сваког документа и евиденције у систему,
b) све обраде које се врше,
c) потпис референта који врши обраду,
d) природу сваког документа и евиденције у систему,
e) потпис члана управе клијента на сваки документ,
f) назнаку контролних поступака релевантних за процјену контролног ризика.

3.

Према ISA 500 ревизор треба да добије довољно одговарајућих доказа како би
мога изразити мишљење, а то су:
a) прецизност,
b) довољност,
c) адекватност.

4. Која је од наведених тврдњи везаних за Писмо управе тачна?
a) Писмо управе треба да буде адресирано на ревизора, или на акционаре ако је
ријеч о годишњем извјештају.
b) Писмо управе не треба да садржи све информације које је захтијевао ревизор, него
само оне информације за које управа смартра да су релевантне да их презентије
ревизору.
c) Писмо управе треба да има исти датум као и извјештај ревизора о финансијским
извјештајима.
d) Писмо треба да буде потписано од стране чланова управе који су најодговорнији
за предузеће и његово финансијско пословање.
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5.

Ревизија рачуноводствених процјена подразумијева:
a) преглед и провјера процеса које је користило руководство,
b) упоређивање процјена из претходних периода са текућим периодом,
c) коришћење независне процјене ради упоређивања са процјеном коју је
извршило руководство,
d) провјеру обрачуна које је за потребе рачуноводствених процјена извршио
претходни ревизор,
e) преглед накнадних догађаја који потврђују извршену процјену.

6.

Рeвизиja сe oбaвљa кao прoцeс који обухвата четири основне фазе:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

7.

прихвaтaњe клиjeнтa
прихвaтaњe oд стрaнe клиjeнтa
плaнирaњe ревизије
писaњe или слaњe писмa o aнгaжoвaњу
испитивање и прикупљање доказа
процјена и извјештавање

Контролни ризик је:
a) ризик да ће ревизор открити грешку која постоји у тврдњи, а која може бити
материјална,
b) ризик који представља вјероватноћу да салда рачуна или класа трансакција
садржи значајну грешку које систем интерне контроле организације није
спријечио или открио,
c) ризик да ће ревизор или ревизорска фирма бити оштећени због односа са клијентом
ревизије,
d) ризик да ревизор неће открити грешку која постоји у тврдњи, а која може бити
материјална, било појединачно или када се узме заједно са другим грешкама.

8.

Политике и поступци који помажу управи да осигура провођење својих
смјерница и циљева се називају:
a) контролне активности,
b) контролно окружење,
c) систем интерне контроле.

9.

За припрему и презентацију ревидираних финансијских извјештаја одговорност
сноси:
a) партнер или директор ревизорске фирме која је вршила ревизију,
b) управа предузећа,
c) ревизор који је проводио ревизију,
d) интерни ревизор.

10. Интерну контролу чине сљедеће компоненте или саставни дијелови:
a) Контролно окружење,
b) Одбор за ревизију,
c) Процес процјене ризика,
d) Организациона структура,
e) Информациони систем,
f) Контролне активности,
g) Мониторинг.
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11. Која је од сљедећих изјава о ревизијским доказима нетачна:
a) Комитентове рачуноводствене информације не могу бити довољни ревизијски
докази за подршку финансијских извјештаја.
b) Компетентни ревизијски докази требају бити или више сугестивни или мјеродавни,
али не обоје.
c) Мјера ваљаности ревизијских доказа није у процјени ревизора.
d) Тешкоће и трошкови у прикупљању ревизијских доказа у неком салду
представљају ваљану основу за доношење одлуке о непровођењу теста.
e) Ништа од наведено
12. Која од наведених изјава је тачна:
a) Ако ревизор уочи флуктуацију запослених у рачуноводственом одјелу, треба
повећати процјену инхерентног ризика и обим ревизије.
b) Ако управа предузећа провјерава и одобрава битне пословне и финансијске одлуке,
већи је ризик да ће финансијски извјештај садржавати значајну грешку.
c) Ако управа има лошу репутацију у пословној заједници, ревизор треба процијенити
мањи инхерентни ризик.
d) Ако управа снажно иницира остваривање планираних зарада у сврху подржавања
очекивања на тржишту капитала, ревизор треба повећати процјену инхерентног
ризика.
e) Ништа од наведног
13. Што је нижи ниво ревизијског ризика и значајности који се могу прихватити,
ревизор планира ревизију већег броја рачуна:
a)
b)
c)
d)
e)

у сврху откривања мањих грешака
у сврху неоткривања већих грешака
у сврху повећавања допустиве грешке у рачунима
у сврху смањивања ризика претјераног ослањања на те нивое
ништа од наведеног

14. Инхерентни и контролни ризик разликују се од ризика неоткривања по томе:
a) што су инхерентни и контролни ризик елементи ревизијског ризика док ризик
неоткривања није
b) што се инхерентни и контролни ризик мијењају зависно од ревизорске процјене
док се ризик неоткривања не мијења
c) што се инхерентни и контролни ризик разматрају на нивоу појединих
рачуноводствених ставки што код ризика неоткривања није случај
d) што су инхерентни и контролни ризик функције ревизора док је ризик неоткривања
функција комитента
e) ништа од наведеног
15. Независна ревизија помаже процесу финансијског извјештавања јер ревизија:
a) потврђује реалност изјава менаџмента у вези с финансијским информацијама
b) даје вјеродостојност финансијским извјештајима
c) гарантује да су финансијске информације објављене објективно и реално
d) корисницима финансијских извјештаја осигурава квалитет информација у вези с
тим да је свака кривотворена информација исправљена
e) ништа од наведеног
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16. Ревизора занимају контролни поступци који су мјеродавни за комитентово:
а) евидентирање финансијских информација у складу са изјавама управе
б) обраду финансијских информација у складу са изјавама управе
ц) сабирање финансијских информација у складу са изјавама управе
д) објављивање финансијских информација у складу са изјавама управе
е) ништа од наведеног
17. Финансијски извјештаји предузећа „X“ садрже одступање од опћеприхваћених
рачуноводствених начела јер ће у супротном с обзиром на неуобичајене
околности извјештаји наводити на погрешно мишљење. Ревизор треба изразити
мишљење које је
a) позитивно без спомињања одступања
b) суздржати се од мишљења
c) с резервом уз додатно објашњење у вези с тим одступањем
d) с резервом или негативно, зависно од значајности, уз опис додатног објашњења у
вези с тим одступањем
e) ништа од наведеног
18. Ревизор ће издати негативно мишљење:
a) ако су ревизију започели други независни ревизори који су се повукли са случаја
b) ако се мишљење с резервом не може изразити због тога што ревизор није неовисан
c) ако је ограничење обима ревизије било значајно
d) ако извјештаји у цјелини приказују реално и објективно финансијско стање
предузећа и његове резултате пословања
e) ништа од наведеног
19. У којој ситуацији ревизор обично бира између изражавања „осим за” и
негативног мишљења?
a) финансијски извјештаји нису објавили информације које захтијевају МРС-еви
b) ревизор није присуствовао инвентури предузећа те не може салдо залиха на
задовољавајући начин провјерити другим ревизијским поступцима.
c) од ревизора се тражи извјештај једино о билансу стања, а не о осталим дијеловима
сета финансијског извјештаја
d) догађаји објављени у финансијским извјештајима доводе до тога да се код ревизора
јављају значајне сумње о способности предузећа да настави с пословањем
e) ништа од наведеног
20. Које кораке ревизорска друштва могу предузети за избјегавање судских
поступака:
а) увођење одговарајуће контроле квалитета и надзора над контролом квалитета
б) осигурање да су чланови друштва независни
ц) поступати опрезно према ризичним факторима који могу резултирати судским
поступцима
д) марљиво извођење и документирање рада
е) ништа од наведеног
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II - ЗАДАЦИ
Задатак број 1.
Ревизија се може подијелити у три врсте: 1. ревизија финансијских извјештаја, 2. ревизија
усклађености и 3. ревизија пословања. Такође, ревизоре можемо подијелити на: екстерне
ревизоре, интерне ревизоре и државне ревизоре.
Ваш задатак је да:
(a) Објасните све три наведене врсте ревизије!
(8 поена)
(b) Објасните ко су екстерни, интерни и државни ревизори!
(8 поена)
(c) Објасните која врста ревизије најбоље описује особину ревизије која се проводи и
наведете врсту ревизора који обавља тај процес ревизије!
1) Процијенити политике и поступке Министарства здравља и Агенције за
лијекове и медицинска средства у погледу доношења нових лијекова на
тржиште.
2) Утврдити објективан и реалан приказ биланса и извјештаја о новчаном току
фармацеутске куће „Chemical“.
3) Испитати поступке плаћања одјела за обавезе према добављачима код неког
великог произвођача.
4) Процијенити оправданост предвиђених најамнина за планирану изградњу кућа
за особе с ниским примањима.
5) Процијенити ефикасност употребе ресурса у ИТ одјељењу неког предузећа.
6) Ревидирати пореску пријаву орташтва у вези с промјенама на некретнинама.
7) Истражити могућност кривотворења платног пописа у пензионом фонду
радничког синдиката.
(14 поена)
Укупно (30 поена)
Рјешење:
(a) Објасните сваку врсту ревизије!
1. Рeвизиja финaнсиjских извjeштaja (Auditing of Financial Statements) пoдрaзумиjeвa
испитивaњe финaнсиjских извjeштaja рaди утврђивaњa дa ли oни дajу истинит и тaчaн
прикaз или истинитo прeзeнтуjу финaнсиjскe пoдaткe у склaду с нaвeдeним критeриjимa.
Критeриjи зa oцjeну рeaлнoсти и oбjeктивнoсти финaнсиjских извjeштaja уoбичajeнo су
зaкoнски прoписи тe рaчунoвoдствeнa нaчeлa и рaчунoвoдствeни стaндaрди, a сaм
пoступaк oцjeнe прoвoди сe у склaду с Meђунaрoдним рeвизиjским стaндaрдимa. Oву
врсту рeвизиje вршe нaзaвисни, oвлaшћeни рeвизoри, штo знaчи дa сe пoд рeвизиjoм
финaнсиjских извjeштaja нajчeшћe мисли нa eкстeрну рeвизиjу. Meђутим, зa пoтрeбe
мeнaџмeнтa прeдузeћa рeвизиjу финaнсиjских извjeштaja мoгу прoвoдити и интeрни
рeвизoри.
Кoрисници инфoрмaциja кojи су сaдржaни у финaнсиjским извjeштajимa, нaкoн њихoвoг
рeвидирaњa, имajу пoвjeрeњe дa финaнсиjски извjeштajи рeaлнo и oбjeктивнo прикaзуjу
стaњe имoвинe, oбaвeзa и кaпитaлa, кao и рeзултaтa пoслoвaњa и нoвчaнoг тoкa. Рeвизиja
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je мjeрa вjeрoдoстojнoсти финaнсиjских извjeштaja jeр зaдaтaк рeвизиje ниje дa дaje свojу
интeрпeтaциjу финaнсиjских извjeштaja, вeћ дa пoвeћa сигурнoст дa je oнo штo je дaтo у
финaсиjским извjeштajимa истинитa и oбjeктивнa рeaлнoст дaтoг приврeднoг субjeктa.
Инфoрмaциje сaдржaнe у рeвидирaним финaнсиjским извjeштajимa прeдстaвљajу
квaлитeтну пoдлoгу зa пoслoвнo oдлучивaњe. При тoмe, инфoрмaциje трeбa дa буду
нeутрaлнe зa свe кoрисникe, кoрeктнe зa oдлучивaњe, тe дoстaвљeнe нa прoфeсиoнaлaн
нaчин. Кoрисници финaнсиjских извjeштaja дoнoсe oдлукe o нaстaвку свojих
финaнсиjских oднoсa сa приврeдним субjeктoм нa oснoву сaзнaњa из финaнсиjских
извjeштaja.
2. Ревизија усклађености
Ревизија усклађености је испитивање пословања организације да би се утврдило да ли та
организација поштује одређене поступке, правила и прописе, дефинисане од стране више
инстанце. Ревизија усклађености процјењује да ли су одређени подаци које клијент
презентује, у складу са установљеним критеријима. Начин вршења и успјешности
ревизије усклађености зависи од постојања провјеривих података, тј. података који се
могу доказати и признатих критерија или стандарда, као што су установљена правила и
прописи, или усвојена политика и правила пословања организације.

3. Рeвизиja пoслoвaњa (Operational Auditing) сe бaви испитивaњeм нeкe oргaнизaциoнe
jeдиницe рaди врeднoвaњa успjeшнoсти њeнoг пoслoвaњa. У склoпу рeвизиje пoслoвaњa,
oбaвљa сe aнaлизa пojeдиних или свих пoслoвних aктивнoсти унутaр прeдузeћa рaди
прoцjeнe eфикaснoсти и рeнтaбилнoсти пoслoвaњa. Eфикaснoст прeдстaвљa мjeрилo нa
oснoву кoгa сe утврђуje у кojoj мjeри прeдузeћe oствaруje зaцртaнe циљeвe пoслoвaњa.
Рeнтaбилнoст пoслoвaњa пoкaзуje кoликo дoбрo oргaнизaциja кoристи свoje рeсурсe зa
oствaривaњe пoслoвних циљeвa. Oвa испитивaњa нe мoрajу бити oгрaничeнa нa
рaчунoвoдствo, вeћ мoгу oбухвaтити и прoцjeну oргaнизaциoнe структурe, мaркeтингa,
прoизвoдних мeтoдa, кoмпjутeрских oпeрaциja кao и билo кojeг другoг пoдручja
пoслoвaњa зa кoje oргaнизaциja смaтрa и зaхтиjeвa прoцjeну. Пo зaвршeтку испитивaњa,
упрaви сe дajу прeпoрукe у пoглeду мoгућнoсти пoбoљшaњa пoслoвaњa.

Рeвизиja пoслoвaњa je усмjeрeнa нa пoтрeбe рукoвoдствa прeдузeћa и у сaврeмeнoj
литeрaтурe свe чeшћe сe нaзивa рeвизиjoм зa пoтрeбe упрaвљaњa или упрaвљaчкoм
рeвизиjoм (management auditing) кoja сe свe вишe усмjeрaвa нa циљeвe прeдузeћa тe oцjeну
усклaђeнoсти пoслoвaњa прeдузeћa с утврђeнoм (усвojeнoм) пoслoвнoм пoлитикoм.

Зaкључaк o кoристимa кoje сe мoгу oствaрити рeвизиjoм пoслoвaњa пoсмaтрajу сe у ужeм
и ширeм смислу. У ужeм смислу пoсмaтрaњa, пoдрaзумиjeвajу сe кoристи кoje би
прeдузeћe трeбaлo дa oствaри пo oбaвљeнoj рeвизиjи сoпствeнoг пoслoвaњa. Te кoристи
мaтeриjaлизуjу сe у нaвoдимa и прeпoрукaмa рeвизoрa пoслoвaњa у рeвизoрскoм
извeштajу, a пoдрaзумиjeвajу: упoрeђивaњe пoслoвaњa или њeгoвoг диjeлa сa
дeфинисaним критeриjумимa, лoцирaњe, идeнтификaциjу и квaнтификaциjу пojeдинaчних
прoблeмa и кoнкрeтнe прeпoрукe зa њихoвo пoслoвaњe, чимe прeдузeћe трeбa дa пoбoљшa
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сoпствeнe пeрфoрмaнсe. Вaжнo je нaглaсити дa рeвизиja пoслoвaњa нeћe сaмa дoприниjeти
пoбoљшaњу, вeћ je тo зaдaтaк oргaнa упрaвљaњa прeдузeћa дa изниjeтe прeпoрукe нa
oптимaлaн нaчин имплeмeнтирa у прaкси и тимe дoпринeсe пoбoљшaњу пoслoвaњa. Teк
тaдa je рeвизиja пoслoвaњa у пoтпунoсти oпрaвдaлa сврху свoг пoстojaњa и oмoгућилa дa
сe oствaрe и кoристи у ширeм смислу, кoje пoдрaзумeвajу: пoвeћaњe друштвeнoг
блaгoстaњa, друштвeнoг прoизвoдa и других мaкрoeкoнoмских пoкaзaтeљa, рeдoвниjи и
вeћи прилив у држaвни буџeт и сличнo.
(b) Објасните ко су екстерни, интерни и државни ревизори!
Рeвизoр je стручнo лицe кoje je, нa oснoву зaкoнa, oвлaшћeнo oд нaдлeжнoг држaвнoг
oргaнa дa
врши рeвизиjу пoслoвaњa прeдузeћa, a кoje пoрeд пoзнaвaњa струкe мoрa знaти свa свoja
прaвa и
oбaвeзe нa oснoву пoстojeћих прoписa и рaспoлaгaти висoким мoрaлним квaлитeтимa.
Свe рeвизoрe мoжeмo клaсификoвaти у три групe:
i.
ii.
iii.

нeзaвисни (eкстeрни) рeвизoри,
интeрни рeвизoри и
држaвни рeвизoри (рeвизoри jaвнoг сeктoрa).

Нeзaвисни или eкстeрни рeвизoри су лицa кoja у oквиру рeвизoрскoг друштвa oбaвљajу
пoслoвe нa тржишту. Oни су пoтпунo нeзaвисни oд рукoвoдствa клиjeнтa зa кoгa вршe
рeвизиjу. Супрoтнo тoмe, интeрни рeвизoри су зaпoслeни у кoмпaниjaмa, a њихoв
примaрни циљ jeстe дa вршe прoцjeну eфeктивнoсти и eфикaснoсти зa пoтрeбe
рукoвoдствa. Држaвни рeвизoри имajу зaдaтaк дa вршe рeвизиjу рaдa влaдe и њeних
aгeнциja, oднoснo дa oбaвљajу рeвизиjу oпштe и зajeдничкe пoтрoшњe кoja у свим
зeмљaмa имa вeлики прoцeнaт учeшћa у друштвeнoм прoизвoду.
1.

Нeзaвисни (eкстeрни) рeвизoри

Примaрнa дужнoст нeзaвисних рeвизoрa je дa вршe рeвизиjу oбjaвљeних финaнсиjских
извjeштaja прeдузeћa кoja jaвнo пoслуjу, вeћинe вeликих прeдузeћa кoja нe пoслуjу jaвнo,
кao и мнoгих мaлих прeдузeћa. Прeмa Зaкoну o рaчунoвoдству и рeвизиjи Рeпубликe
Српскe и Стaтутa Сaвeзa рaчунoвoђa и рeвизoрa Рeпубликe Српскe, Упрaвни oдбoр Сaвeзa
рaчунoвoђa и рeвизoрa Рeпубликe Српскe je дoниo Прaвилник o услoвимa, нaчину и
нaкнaдaмa зa стицaњe звaњa oвлaшћeнoг рeвизoрa. Oвлaшћeни рeвизoри су нeзaвисни
(eкстeрни) рeвизoри и рeвизoри jaвнoг сeктoрa, дoк интeрни рeвизoри стичу звaњe
Oвлaшћeнoг интeрнoг рeвизoрa у склaду сa прaвилимa Удружeњa интeрних рeвизoрa
Рeпубликe Српскe.
Прeмa Прaвилник o услoвимa, нaчину и нaкнaдaмa зa стицaњe звaњa oвлaшћeнoг
рeвизoрa, Oвлaшћeни рeвизoр je стручнo лицe кoje имa зaвршeн први циклус
дoдиплoмскoг студиjскoг прoгрaмa и звaњe Сeртификoвaнoг рaчунoвoђe, сa нajмaњe три
гoдинe рaднoг искуствa у oвoм звaњу, тe пoлoжeнe испитe прeдвиђeнe зa звaњe
Oвлaшћeнoг рeвизoрa. Пoрeд тoгa, кaндидaт мoрa дa имa нajмaњe три гoдинe прaктичнoг
рaдa кoд oвлaшћeнoг рeвизoрa (aкo je рaдиo кoд oвлaшћeнoг рeвизoрa, мoрao je дa рaди
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гoдишњe нa нajмaњe двиje рeвизиje). O прeдхoднo нaвeдeним чињeницaмa пoтврду издaje
oвлaшћeни рeвизoр кoд кoгa je рaдиo кaндидaт. Укoликo лицe зaдoвoљaвa прeдњe услoвe,
oнo мoрa дa прихвaти oбaвeзу пoштивaњa Кoдeксa eтикe прoфeсиoнaлних
рaчунoвoдствeних eкспeрaтa и стaлнo прoфeсиoнaлнo усaвршaвaњe прeдвиђeнo зa oвo
прoфeсиoнaлнo звaњe.
Звaњe Oвлaшћeнoг рeвизoрa мoжe стeћи лицe кoje испуњaвa прeтхoднo спoмeнутe услoвe,
тe je пoлoжилo испитe прeд кoмисиjoм Сaвeзa рaчунoвoђa и рeвизoрa Рeпубликe Српскe зa
звaњe Oвлaшћeни рeвизoр.
Испитoм сe дoкaзуje нужни нивo прoфeсиoнaлнe стручнoсти зa сaмoстaлнo дaвaњe
мишљeњa o фeр и кoрeктнoм прикaзу финaнсиjских извjeштaja кojи су прeдмeт рeвизиje.
Пoрeд знaњa и искуствa утврђeних зa Сeртификoвaнoг рaчунoвoђу, Oвлaшћeни рeвизoр
трeбa дa пoсjeдуje дoпунскa aктуeлизoвaнa знaњa o Meђунaрoдним стaндaрдимa
финсиjскoг извjeштaвaњa и Meђунaрoдним стaндaрдимa рeвизиje, тe тeхникaмa рeвизиje
финaнсиjских извjeштaja, штo сe дoкaзуje пoлaгaњeм испитa. Прaктичнo искуствo мoжe сe
стицaти приje, у тoку или нaкoн пoлaгaњa испитa, с тим дa кaндидaт нe мoжe стeћи
прoфeсиoнaлнo – стручнo звaњe дoк нe испуни зaхтjeвe у вeзи сa прaктичним искуствoм.
2. Интeрни рeвизoри
Mнoгe вeликe кoмпaниje и oргaнизaциje имajу стaлнo зaпoслeнe службeникe зa интeрну
рeвизиjу. Пojeдинe кoмпaниje зaпoшљaвajу интeрнe рeвизoрe кaкo би зa пoтрeбe упрaвe
вршили испитивaњa и прoцjeнe eфикaснoсти пoслoвaњa кoмпaниje. Њихoвa пaжњa je
вeликим диjeлoм усмjeрeнa нa прoцjeну унутрaшњe кoнтрoлe. Вeлики диo њихoвoг пoслa
сe oднoси нa рeвизиjу пoслoвaњa.
Oдjeљeњe интeрних рeвизoрa у вeликим кoмпaниjaмa мoжe дa зaпoшљaвa и прeкo 100
лицa кojи пoднeсe извjeштaje дирeктнo прeдсjeднику упрaвнoг oдбoрa. Интeрни рeвизoр
мoрa бити нeзaвисaн, oднoснo нa њeгoв рaд нe мoгу утицaти шeфoви oдjeљeњa и други
рукoвoдиoци чиjи сe рaд испитуje. Ипaк, интeрни рeвизoри никaдa нe мoгу бити нeзaвисни
у oнoм смислу у кoмe су тo нeзaвисни (eкстeрни) рeвизoри, зaтo штo су oни зaпoслeни у
кoмпaниjи у кojoj вршe рeвизиjу.
Интeрни рeвизoри вршe систeмaтичaн прeглeд и oцjeну упрaвљaњa ризикoм, интeрних
кoнтрoлa и рукoвoђeњa oргaнизaциjoм, штo укључуje пoлитикe и прoцeдурe и aктивнoсти
oргaнизaциje. Интeрни рeвизoри имajу зaдaтaк дa oцjeњуjу aдeквaтнoст и eфикaснoст
систeмa зa финaнсиjскo упрaвљaњe и кoнтрoлe, у пoглeду:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

испуњaвaњa зaдaтaкa и пoстизaњa дeфинисaних циљeвa oргaнизaциje,
eкoнoмичнe, eфикaснe и дjeлoтвoрнe упoтрeбe рeсурсa,
усклaђeнoсти сa успoстaвљeним пoлитикaмa, прoцeдурaмa, зaкoнимa и
рeгулaтивaмa,
чувaњa срeдстaвa oргaнизaциje oд губитaкa кao рeзултaтa свих видoвa
нeпрaвилнoсти,
интeгритeтa и вjeрoдoстojнoсти инфoрмaциja, рaчунa и пoдaтaкa, укључуjући
прoцeсe интeрнoг и eкстeрнoг извjeштaвaњa.

Интeрни рeвизoр имa прaвa дa:
8

i.
ii.

iii.

iv.
v.

уђe у прoстoриje oргaнизaциje у кojoj врши рeвизиjу, узимajући у oбзир сигурнoснa
прaвилa и прaвилa дoбрoг пoнaшaњa,
приступи oдгoвaрajућoj дoкумeнтaциjи вeзaнoj зa рeвизиjу у oргaнизaциjи у кojoj
врши рeвизиjу, укључуjући бoрaвaк, прoфeсиoнaлним или пoслoвним тajнaмa и
oстaлoj дoкумeнтaциjи и пoдaцимa кojи су eлeктрoнски чувaни, oбeзбjeђуjући
зaштиту тajнoсти дeфинисaну у зaкoнимa, пoдзaкoнским и интeрним aктимa,
трaжи фoтoкoпиje, извoдe или пoтврдe пoмeнутих дoкумeнaтa, и у извjeсним
случajeвимa, дa узмe oригинaлнa дoкумeнтa, oстaвљajући кoпиjу нaзaд, сa пoтврдoм
o узимaњу,
зaхтиjeвa усмeну или писмeну инфoрмaциjу oд зaпoслeних рaдникa или
рукoвoдиoцa oргaнизaциje у кojoj сe врши рeвизиja,
зaхтиjeвa инфoрмaциje oд других институциja вeзaнo зa aктивнoсти и упрaвљaњe
oргaнизaциjaмa у кojимa сe врши рeвизиja.

Интeрни рeвизoр имa oбaвeзe дa:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

спрoвeдe прoгрaм рeвизиje зa вриjeмe oбaвљaњa aктивнoсти рeвизиje,
дa инфoрмишe рукoвoдиoцa oргaнизaциje у кojoj сe врши рeвизиja o пoчeтку
рeвизиje и дa му прeзeнтирa писмo o имeнoвaњу,
прoучи дoкумeнтaциjу и знaчajнe услoвe зa фoрмулисaњe oбjeктивнoг мишљeњa, г)
у писaнoj фoрми, oбjeктивнo и истинитo врeднуje нaлaзe и пoдржи их дoкaзимa,
инфoрмишe рукoвoдиoцa jeдиницe зa интeрну рeвизиjу aкo сe, зa вриjeмe
oбaвљaњa рeвизиje, пojaви сумњa нa нeпрaвилнoсти и/или прeвaрe,
нaпрaви нaцрт рeвизoрскoг извjeштaja и рaзмoтри гa сa упрaвoм и oдгoвoрним
oсoбaмa у oргaнизaциjи у кojoj сe врши рeвизиja,
укључи у зaвршни рeвизoрски извjeштaj свa нeслaгaњa упрaвe oргaнизaциje у кojoj
сe врши рeвизиja,
пoшaљe нaцрт и кoнaчaн рeвизoрски извjeштaj рукoвoдиoцу jeдиницe зa интeрну
рeвизиjу,
рукoвoдиoцa интeрнe рeвизиje oдмaх инфoрмишe, у случajу сукoбa интeрeсa
вeзaних зa рeвизиjу,
врaти свa oригинaлнa дoкумeнтa нaкoн зaвршeткa рeвизиje,
чувa свaку држaвну, прoфeсиoнaлну или пoслoвну тajну кojу je мoждa сaзнao у
тoку интeрнe рeвизиje и
чувa цjeлoкупну рaдну дoкумeнтaциjу интeрнe рeвизиje.

Пoрeд интeрнoг и eкстeрнoг рeвизoрa битну улoгу у прaкси имa Oдбoр зa рeвизиjу, кojи
прeдстaвљa вeзу измeђу интeрнe рeвизиje, eкстeрнoг рeвизoрa и нaдзoрнoг oдбoрa
прeдузeћa. Oдбoр зa рeвизиjу пoдрaзумиjeвa нeзaвиснo, стaлнo тиjeлo изaбрaнo извaн
упрaвe прeдузeћa кoje пружa сaвjeтe у oблaсти интeрнe рeвизиje. Сaвjeти мoгу oбухвaтити
питaњa o: структури jeдиницe зa интeрну рeвизиjу, имeнoвaњу и рaзрjeшeњу рукoвoдиoцa
jeдиницe зa интeрну рeвизиjу, стрaтeшкoм и гoдишњeм плaну jeдиницe зa интeрну
рeвизиjу, гoдишњeм извjeштajу jeдиницe зa интeрну рeвизиjу, извjeштajу o нaкнaднoм
прeглeду и извjeштajу o eкстeрнoм прeглeду квaлитeтa рaдa jeдиницe зa интeрну рeвизиjу.
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3. Рeвизoри jaвнoг сeктoрa (држaвни рeвизoр)
Рeвизoри jaвнoг сeктoрa су лицa кoja je имeнoвao Глaвни рeвизoр зa oбaвљaњe пoслoвa из
нaдлeжнoсти Глaвнe службe зa рeвизиjу. Главни ревизор и замјеник главног ревизора
именују се на период од седам година, без могућности поновног именовања. Народна
скупштина именује главног ревизора и замјеника главног ревизора два мјесеца прије
истека мандата.
Ревизори jaвнoг сeктoрa су овлашћени: а) да могу, у било које разумно вријеме, ући у било
коју просторију коју користи институција која је предмет ревизије од стране Главне
службе за ревизију; б) да имају право на потпун и слободан приступ, у било које разумно
вријеме, било ком документу или другој имовини; в) да могу прегледати, копирати или
узети изводе било којег документа.
(c) Објасните која врста ревизије најбоље описује особину ревизије која се проводи и
наведете врсту ревизора који обавља тај процес ревизије!
1) Процијенити политике и поступке Министарства здравља и Агенције за
лијекове и медицинска средства у погледу доношења нових лијекова на
тржиште. (Ревизија пословања, државни ревизор)
2) Утврдити објективан и реалан приказ биланса и извјештаја о новчаном току
фармацеутске куће „Chemical“. (Ревизија финансијских извјештаја,
екстерни ревизор)
3) Испитати поступке плаћања одјела за обавезе према добављачима код неког
великог произвођача. (Ревизија пословања или ревизија усклађености,
интерни или екстерни ревизор)
4) Процијенити оправданост предвиђених најамнина за планирану изградњу кућа
за особе с ниским примањима. (Ревизија пословања, државни ревизор или
екстерни ревизор)
5) Процијенити ефикасност употребе ресурса у ИТ одјељењу неког предузећа.
(Ревизија пословања, интерни ревизор или екстерни ревизор)
6) Ревидирати пореску пријаву орташтва у вези с промјенама на некретнинама.
(Ревизија усклађености, државни ревизор)
7) Истражити могућност кривотворења платног пописа у пензионом фонду
радничког синдиката. (Ревизија усклађености, државни или екстерни
ревизор)
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Задатак број 2.
a) Према ИЕСБА-овом Кодексу етике професионални рачуновођа треба дјеловати у
складу са одређеним темељним начелима.
Наведите и објасните темељна начела Кодекса етике за професионалне
рачуновође!
(10 бодова)

b) Дјеловање професионалног рачуновође у складу са темељним начелима Кодекса етике
изложено је различитим пријетњама.
Наведите и објасните основне пријетње професионалном ангажману рачуновође
према Кодексу етике за професионалне рачуновође!
(10 бодова)
c) За сљедеће практичне ситуације препознајте и именујте којој групи пријетњи
припадају према Кодексу етике за професионалне рачуновође!
(10 бодова)

Р/Б

Практична ситуација

1

клијент ревизије наговијешта да ревизорском
друштву неће додијелити планирани уговор о
обављању услуге која не укључује изражавање
увјерења
ако
устраје
у
неслагању
с
рачуноводственим третманом клијента за одређену
трансакцију

2

ревизорско друштво закључује договор о
увјетованој накнади у вези с ангажманом с
изражавањем увјерења

3

ревизорско друштво припрема изворне податке
кориштене за стварање евиденција које су предмет
испитивања у ангажману с изражавањем увјерења

4

професионални рачуновођа дјелује као адвокат у
име клијента ревизије у парници или споровима с
трећим странкама

5

члан ангажираног тима има ужег или најужег члана
обитељи који је запосленик клијента на положају
да изврши значајни учинак на предмет ангажмана

6

ревизорско друштво претјерано је зависно о
укупној накнади од клијента

7

члан тима за изражавање увјерења је, или је
недавно био, директор или одговорна особа
клијента

8

ревизорско друштво забринуто је због могућности
губитка важног клијента

9

професионални рачуновођа прима поклоне од
клијента или му клијент даје повлаштени третман

10

партнер ревизорског друштва обавијестио је
професионалног рачуновођу да неће бити
проведено планирано унапрјеђење ако се ревизор
не сложи с непримјереним рачуноводственим
третманом клијента ревизије

Пријетња
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РЈЕШЕЊЕ:
a) Темељна начела Кодекса етике за професионалне рачуновође су:
1. Поштење – бити искрен и поштен у свим професионалним и пословним односима.
2. Објективност – не допустити да пристраност, сукоб интереса или непримјерен утицај
других надвлада професионалне или пословно просуђивање рачуновође.
3. Професионална компетентност и дужна пажња – одржавати професионална знања и
вјештине на нивоу потребном за осигурање да ће клијент или послодавац примити
компетентну професионалну услугу темељену на савременим достигнућима праксе,
законодавства и техника те дјеловати марљиво и у складу с примјењивим стручним и
професионалним стандардима.
4. Повјерљивост – поштовати повјерљивост информација стечених по основу
професионалних и пословних односа те стога не објављивати било коју такву
информацију трећим лицима без посебног и одговарајућег одобрења, осим ако нема
законског или професионалног права или обавезе да се објави, нити користити
информације за личну корист професионалног рачуновође или трећих страна.
5. Професионално понашање – поступати у складу с релевантним законима и
регулативама те избјећи сваку радњу која дискредитира професију.
b) Основне пријетње професионалном ангажману рачуновође према Кодексу етике за
професионалне рачуновође су:
1. пријетња по основу личног интереса – пријетња да ће финансијски или други
интерес непримјерено утјецати на просуђивање или понашање професионалног
рачуновође;
2. пријетња по основу самоконтроле – претња да професионални рачуновођа неће
адекватно проценити резултате претходно донетог суда, или активности или услуге
коју је обавио лично професионални рачуновођа или други појединац из фирме или
организације у којој је професионални рачуновођа запослен, а на које се ослања при
креирању закључка као део активности коју тренутно спроводи или услуге коју
тренутно пружа
3. претња по основу заступништва – претња да ће професионални рачуновођа
промовисати одређени став клијента или послодавца у тој мери да је даља
објективност професионалног рачуновође угрожена
4. претња по основу присности - претња да ће услед постојања блиског односа са
клијентом или послодавцем, професионални рачуновођа постати сувише наклоњен
њиховим интересима или толерантнији у погледу њиховог рада
5. претња по основу застрашивања – претња да ће професионални рачуновођа бити
спречен да делује објективно услед отворених или прикривених притисака,
укључујући и покушаје вршења неприкладног утицаја на професионалног рачуновођу
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c) Практичне ситуације и групе пријетњи према Кодексу етике за професионалне
рачуновође
Р/Б
1

Практична ситуација
клијент ревизије наговијешта да ревизорском
друштву неће додијелити планирани уговор о
обављању услуге која не укључује изражавање
увјерења
ако
устраје
у
неслагању
с
рачуноводственим третманом клијента за одређену
трансакцију

Пријетња

претња по основу
застрашивања

2

ревизорско друштво закључује договор о
увјетованој накнади у вези с ангажманом с
изражавањем увјерења

пријетња по основу личног
интереса

3

ревизорско друштво припрема изворне податке
кориштене за стварање евиденција које су предмет
испитивања у ангажману с изражавањем увјерења

пријетња по основу
самоконтроле

4

професионални рачуновођа дјелује као адвокат у
име клијента ревизије у парници или споровима с
трећим странкама

претња по основу
заступништва

5

члан ангажираног тима има ужег или најужег члана
обитељи који је запосленик клијента на положају
да изврши значајни учинак на предмет ангажмана

6

ревизорско друштво претјерано је зависно о
укупној накнади од клијента

пријетња по основу личног
интереса

7

члан тима за изражавање увјерења је, или је
недавно био, директор или одговорна особа
клијента

пријетња по основу
самоконтроле

8

ревизорско друштво забринуто је због могућности
губитка важног клијента

пријетња по основу личног
интереса

9

професионални рачуновођа прима поклоне од
клијента или му клијент даје повлаштени третман

претња по основу присности

10

партнер ревизорског друштва обавијестио је
професионалног рачуновођу да неће бити
проведено планирано унапрјеђење ако се ревизор
не сложи с непримјереним рачуноводственим
третманом клијента ревизије

претња по основу присности

претња по основу
застрашивања
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