КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА
СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА
(ИСПИТНИ ТЕРМИН: МАЈ 2022. ГОДИНЕ)
ПРЕДМЕТ 8:
РЕВИЗИЈА И СИСТЕМИ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ
I – ТЕСТ ПИТАЊА
1. Правилан опис система интерне контроле треба да садржи слједеће елементе:
a)
b)
c)
d)

поријекло сваког документа и евиденције у систему,
све обраде које се врше,
природу сваког документа и евиденције у систему,
потпис члана управе клијента на сваки доцумент.

2. Ризик који представлја вјероватноћу да салда рачуна или класа трансакција
садржи значајну грешку које систем интерне контроле организације није
спријечио или открио назива се:
a)
b)
c)
d)

инхерентни ризик,
ризик детекције,
контролни ризик,
ревизијски ризик.

3. Фактори који јачају независност ревизора су:
a)
b)
c)
d)

Именовање ревизора системом ротирања сваких пар година.
Ревизор је акционар или има директан финансијски удио у компанији клијента.
Ревизор неће бити значајно економски угрожен губљењем једног клијента.
Ревизор има финансијског удјела у заједничким подухватима клијента.

4. Заокружите тачне тврдње о техникама прикупљања доказа!
a) Инспекција се састоји у анализи значајних коефицијената и трендова.
b) Инспекција се састоји у испитивању евиденција, докумената или материјалних
средстава.
c) Рачунање се састоји у провјери аритметичке тачности изворне документације.
d) Конфирмација се састоји у одговору на упит да би се потврдила информација
садржана у рачуноводственим евиденцијама.
5. Радни папири ревизора представлјају:
a)
b)
c)
d)

директно помоћно средство у планирању, обавлјању и супервизији ревизије,
служе ради презентације мишлјења управном одбору клијента,
садрже евиденцију доказа прикуплјених током обавлјања ревизије,
помажу при општој анализи посла обавлјеног на ревизији.
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6. Регулаторно окружење ентитета које ревизор треба да упозна, подразумијева:
a)
b)
c)
d)

законодавно-правни оквир,
политичко окружење,
финансирање и активности у вези са финансирањем,
прописани оквир финансијског извјештавања.

7. Која од наведених тврдњи везаних за Писмо управе је 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 сматра да су релевантне да их
презентује 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.
8. Приликом испитивања руководства, и гдје је то примјењљиво лица
овлашћених за управљање, о томе да ли је настао било који накнадни
догађајкоји може имати утицаја на финансијске извјештаје, ревизор ће
извршити испитивање сљедећих ставки:
a) да ли је настао било који догађај чак и онај који није материјално значајан, који
не доводи у питање исправност рачуноводствених политика примијењених за
састављање финансијских извјештаја,
b) да ли је настао било који догађај који је значајан за наплативост средстава.
c) да ли су настале нове обавезе, позајмице или гаранције.
d) да ли је извршена било која необична рачуноводствена корекција.
9. У пасусу Мишљење ревизора, ревизор треба да:
a) идентификује финансијске извјештаје ентитета који су били предмет ревизије,
b) позове се на напомене укључујући сажет приказ значајних рачуноводствених
политика,
c) наведе да је ревизија извршена у складу са међународним стандардима
ревизије,
d) наведе одговорност руководства за финансијске извјештаје.
10. Заокружите све тачне тврдње у вези повјерљивости информација клијента!
a) С обзиром да ревизор има слободу изражавања мишљења, под том слободом се
подразумијева и право да се изнесу повјерљиви подаци клијента.
b) Ревизор све информације треба чувати као пословну тајну.
c) Ревизор у току ревизије долази до повјерљивих информација.
d) Ревизор не објелодањује ове информације јер су оне безначајне за ширу
јавност.
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11. Штa од наведеног најбоље описује циљ интерне ревизије:
a) помагање управи у доношену одлука (стварање додате вриједности)
b) изражавање мишљења о реалности и објективности финансијских извјештаја
c) поступак испитивања финансијских трансакција које представљају државне
приходе и расходе у смислу законског кориштења средстава
12. Докази који припадају у текући регистар су:
a) изводи или копије докумената предузећа (интерни акти предузећа, пописи….)
b) информације које се односе на разумијевање система интерних контрола и
процјену контролног ризика (организацијске шеме – дијаграми)
c) радни бруто биланс одређеног раздобља
d) програм ревизије (за сваки циклус или подручје ревизије) одређеног раздобља
e) све горе наведено
13. Врсте ревизије према објекту испитивања су:
a) ревизија финансијских извјештаја, ревизија подударности и ревизија
пословања
b) интерна ревизија, екстерна ревизија и државна ревизија
c) интерна ревизија, ревизија подударности и ревизија информацијских система
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 о ревизорском
просуђивању док се ризик неоткривања не мијења
c) што се инхерентни и контролни ризик разматрају на новоу појединачних
рачуноводствених ставки што код ризика неоткривања није случај
d) што су инхерентни и контролни ризик функције комитента и његовог
окружења док ризик неоткривања није
15. Специјалне ревизијске методе – методе начина испитивања су:
a) директна и индиректна метода
b) прогресивна и ретроградна метода
c) формална и материјална метода
16. Аналитички поступци у ревизији подразумијевају:
a)
b)
c)
d)

хоризонтална анализа финансијских извјештаја
вертикална анализа финансијских извјештаја
анализа помоћу показатеља
све горе наведено

17. Ризик ревизије (неоткривања) и количина ревизијских доказа:
a) у пропорционалном су односу
b) у инверзном су односу
c) њихов однос зависи од професионалног просуђивања ревизора
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18. Стратегија ревизије у којој се ревизор не ослања на систем интерне контроле
клијента је:
a) стратегија ниже процјене контролног ризика
b) стратегија доказних поступака
c) стратегија аналитичких поступака
19. Ревизорска радна документација:
a) не смије служити комитенту као провјерен извор информација
b) не треба садржавати критичне осврте управи
c) треба показати да је рачуноводствена евиденција усклађена са финансијским
извјештајима
d) треба се сматрати примарном подршком финансијских извјештаја
20. Који од наведених ревизијских поступака ће ревизору помоћи приликом
утврђивања услова и догађаја који могу указати да постоји значајна сумња у
способност предузећа да настави пословати временски неограничено:
a)
b)
c)
d)

потврђивање новчаних салда
конфирмација потраживања главног купца
признавање расхода од камата за недоспјеле обавезе
испитивање усклађености са условима из споразума о дугу
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II - ЗАДАЦИ:
Задатак број 1
У овом задатку је потребно детаљно објаснити специфичне ситуације у прибављању
доказа ревизора како слиједи:
a) Присуствовање попису залиха! (10 бодова)
b) Испитивања која се односе на спорове и тужбене захтјеве! (10 бодова)
c) Информације о сегменту пословања! (10 бодова)
Укупно: 30 бодова
Рјешење:
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Задатак/есеј број 2.
a) Дефинишите концепт значајности у ревизији.
b) Опишите процес одређивања значајности за финансијске извјештаје као
цјелину (свеукупна значајност).
c) Опишите процес одређивања нивоа значајности за одређену трансакцију –
стање рачуна (посебна значајност).
d) Под претпоставком да је ревизор одредио значајност у износу од 100.000 КМ,
одредите врсту мишљења ревизора за сваку од сљедећих ситуација:
Рб.

СЛУЧАЈ

1.

Постоје мање погрешке које је ревизор
открио али их управа није исправила

2.

Постоје погрешна приказивања у износу
већем од 100.000 КМ које је ревизор открио
али их је управа исправила

3.

Постоје погрешна приказивања у износу
већем од 100.000 КМ које је ревизор
открио али их управа не жели исправити

4.

Постоје погрешна приказивања у износу
већем од 100.000 КМ али их ревизор није
открио

МИШЉЕЊЕ

Одговори:
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