КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА
СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА
(ИСПИТНИ ТЕРМИН: ЈУЛ 2020. ГОДИНЕ)
ПРЕДМЕТ 8:
РЕВИЗИЈА И СИСТЕМИ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ
ТЕСТ ПИТАЊА:
1.

Према МСР 265 – Саопштавање недостатака у интерној контроли лицима
овлашћеним за управљање и руководству, препознајте тачне тврдње које се
односе на интерну контролу:

Недостатак у интерној контроли се јавља када недостаје контрола која је неопходна да
би се благовремено спријечили, открили и исправили погрешни искази у
финансијским извјештајима.
b) Ревизор осмишља и проводи интерну контролу у предузећу за које врши ревизију.
c) Ревизор није дужан да у процесу ревизије утврђује недостатке у интерној контроли.
d) Ревизор треба благовремено и у писаној форми да саопшти недостатке у интерној
контроли лицима овлашћеним за управљање.
a)

2.

Ревизорска одговорност за изражавање мишљења о финансијским извјештајима:

a)
b)
c)
d)

посредно је изражена у стандардном ревизорском извјештају.
непосредно је изражена у уводу стандардног ревизорског извјештаја.
непосредно је изражена у обиму као дијелу стандардног извјештаја.
непосредно је изражена у мишљењу као дијелу стандардног извјештаја.

3.

Заокружите сваку тачну тврдњу која се односи на карактеристике
документације ревизора!

Форма, садржај и обим ревизијске документације зависи од величине и сложености
ентитета.
b) Радни папири евидентирају ревизијске доказе проистекле из обављене ревизије ради
подржавања мишљења ревизора.
c) Документација која представља добар извор трајних информација битних за ревизију
назива се текућа или радна документација ревизора.
d) При тестирању изјаве о постојању неког средства, ревизор обично полази од
подупирућих доказа до рачуноводствене евиденције.
a)

4.

Инхерентна ограничења интерних контрола се односе на:

реалну могућност грешака које могу настати при коришћењу информација које
генеришу информациони системи засновани на ИТ,
b) грешке које је пропустила неадекватно постављена интерна контрола,
c) реалну могућност погрешних људских процјена,
d) поремећаје у систему интерних контрола усљед једноставних људских грешака или
пропуста.
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a)

5.

Према МСР 240 - Одговорност ревизора за разматрање криминалних радњи у
ревизији финансијских извјештаја, неуобичајени пословни догађаји се односе на:

a)
b)
c)
d)

пословне догађаје с повезаним субјектима,
свакодневне трансакције,
комплексни пословни догађаји,
плаћање за услуге (на примјер, адвокатима, консултантима и посредницима) која
изгледају висока у односу на извршене услуге.

6.

Заокружите сваку тачну тврдњу у погледу поузданости ревизијских доказа!

a) Поузданост екстерних доказа је мања него код доказа из интерних извора.
b) Директно прибављен доказ од стране ревизора је више поуздан него онај доказ који је
прибављен од стране клијента.
c) Оригинални документи имају већу поузданост него докази у форми фотокопија и
факсимила.
d) Усмени докази су поузданији од писаних доказа.
7.

Који од наведених врста доказа има средњи ниво поузданости?

a)
b)
c)
d)

потврђивање,
физичка провјера,
аналитички поступци,
упити запосленима или руководству.

8.

Према МСР 505 – Екстерне потврде, на поузданост доказа ревизије прибављених
путем екстерне потврде утичу и:

a)
b)
c)
d)

конкурентност пошиљаоца одговора,
независност пошиљаоца одговора,
овлаштење да се одговор пошаље,
објективност пошиљаоца одговора.

9.

Поступци за потребе иницирања, евидентирања, обраде и извјештавања о
трансакцијама ентитета, те одржавања евиденција о његовим средствима,
обавезама и капиталу називају се:

a)
b)
c)
d)

контролно окружење,
информациони систем,
контролне активности,
надгледање и надзор.

10. Фактори ризика који се односе на погрешне исказе настале усљед финансијског
извјештавања у криминалне сврхе обухватају:
a)
b)
c)
d)

подстицаје или притиске,
оптужбе,
прилике,
став или оправдање.
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11. Врсте ревизије према субјекту који проводи испитивање су:
a) ревизија финансијских извјештаја, ревизија подударности и ревизија пословања
b) интерна ревизија, екстерна ревизија, државна ревизија
c) интерна ревизија, ревизија подударности и ревизија информационих система
12. Што од наведеног најбоље описује циљ екстерне 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
13. Према Кодексу етике за професионалне рачуновође, пријетња да ће због
дуготрајног или блиског односа с клијентом или послодавцем, професионални
рачуновођа бити превише саосјећајан за њихове интересе или олако прихватати
оно што они раде представља:
a)
b)
c)
d)

Пријетњу по основу присности (Familiarity threat)
Пријетњу по основу личног интереса (Self-interest threat)
Пријетњу по основу заступништва (Advocacy threat)
Пријетњу по основу застрашивања (Intimidation threat)

14. Дарови професионалном рачуновођи могу представљати:
a) искључиво пријетњу објективности по основу личног интереса
b) пријетњу објективности по основу личног интереса и пријетњу по основу присности
c) пријетњу објективности по основу личног интереса али и потенцијалну пријетњу
застрашивања код објављивања таквих поклона у јавности
15. Независност испитивања професионалног рачуновође према етичком кодексу
представља:
a) слободу избора техника и процедура испитивања
b) одсуство притисака и других утицаја у изражавању мишљења
c) одсуство притисака и других утицаја при избору области активности, односа и
политика менаџмента, а односи се на обухватност односно доступност релевантних
информација
16. Докази који припадају у стални 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 (организационе шеме – дијаграми)
c) радна бруто биланца одређеног раздобља
d) програм ревизије (за сваки циклус или подручје ревизије) одређеног раздобља
e) све горе наведено
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17. Ако је ревизор у несугласју с управом (менаџментом) према МСР 705 формира:
a)
b)
c)
d)

искључиво негативно мишљење
искључиво мишљење с резервом
суздржати ће се од давања мишљења
негативно или мишљење с резервом

18. Код избора (формирања) узорка ревизор користи:
a)
b)
c)
d)
e)

одабир према кључу
системски одабир
блок узорак
случајни одабир
све горе наведено

19. Обавеза ревизора да се уздржи од изражавања мишљења сваки пут када за то не
постоји могућност представља обиљежје:
a)
b)
c)
d)

Начела независности
Начела одговорности
Начела коректног извјештавања
Начела стручности и компетентности

20. Којом техником прикупљања доказа се ревизор најчешће користи код провјере
потраживања од купаца:
a)
b)
c)
d)

инспекцијом
конфирмацијом
аналитичким поступцима
посматрањем
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ЕСЕЈИ
Есеј број 1:
a) Дефинишите ревизијски ризик и наведите његове саставне дијелове – модел
ревизијског ризика
b) Појасните инхерентни ризик и наведите класификацију фактора (и наведите по 3
примјера за сваки фактор) који утичу на процјену инхерентног ризика
c) Дефинишите и појасните ризик неоткривања (детекциони ризик) и наведите од
чега се састоји.
ЗАДАЦИ:
Задатак број 1:
Наведите „правила палца“ која се користе као приступ процјени материјалности у
ревизији финансијских извјештаја! (5 бодова)
a)

На основу понуђених података из финансијских извјештаја, израчунајте ниво
материјалности примјеном „правила палца“ ! (10 бодова)
ОПИС
Земљиште
Грађевински објекти
Опрема
Материјална средства у припреми
Залихе сировина и материјала
Залихе готових производа
Новац у благајни
Обавезе према добављачима
Обавезе за бруто плате
Капитал
Укупни приходи
Укупни расходи
Добит периода

2019.
2.554.000
5.510.480
1.000.000
830.100
500.010
390.000
500.000
2.000.000
864.183
8.595.408
1.334.318
2.700.243
(1.365.925)

b) Након израчунате материјалности, наведите детаљно образложење поступка Вашег
рачунања! Потребно је да дате образложење уколико нисте користили неку од
позиција из „правила палца“ и да објасните како сте примјењивали „правило палца“ у
процесу рачунања. (10 бодова)
c) Објасните због чега су резултати процјене укупне материјалности важни за процес
ревизије финансијских извјештаја! (5 бодова)
Укупно: 30 бодова
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