КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА
СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА
(ИСПИТНИ ТЕРМИН: МАЈ 2021. ГОДИНЕ)
ПРЕДМЕТ 8:
РЕВИЗИЈА И СИСТЕМИ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ
I - ТЕСТ ПIТАЊА:
1. Која од наведених тврдњи везаних за Писмо управе је тачна?
a) Писло 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.
2. Текућа или радна документација ревизора обухвата:
a) запис о добијеним резултатима у поступку ревизије,
b) извод из судског регистра,
c) план ревизије,
d) процјену инхерентног и контролног ризика.
3. Одговорност за провођење договореног ревизорског ангажмана је на
именованом партнеру за наведени ангажман. Његова обавеза је да информише
ревизорски тим о:
a) њиховим задужењима, укључујући неопходност поштовања релевантних
етичких захтјева,
b) циљевима посла који је потребно обавити,
c) природи пословања правног лица,
d) цијени коштања ревизије коју обављају.
4. Приступ прихватања клијента ревизије обухвата сљедеће компоненте:
a) комуникација са претходним ревизором,
b) извођење почетних аналитичких поступака,
c) коришћење рада другог ревизора,
d) писмо о ангажовању на ревизију.

1

5. Према МСР 240 - Одговорност ревизора за разматрање криминалних радњи у
ревизији финансијских извјештаја, неуобичајени пословни догађаји се односе
на:
a) пословне догађаје с повезаним субјектима,
b) комплексне пословне догађаје,
c) трансакције мање вриједости,
e) плаћање за услуге различитим консултантима које имају значајно високу цијену
коштања 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. Екстерни корисници ревизорских извјештаја су:
a) власници акција,
b) менаџмент,
c) судски органи,
d) кредитори (банке).
8. Која је од наведених карактеристика материјалности тачна?
a) Процјена материјалности представља професионални став ревизора.
b) Питање материјалности је до те мјере субјективно да није могуће доказати
пристрасност ревизора.
c) Процјена материјалности врши се по строго одређеној методологији коју
прописују професионалне организације.
d) Ако правилно одређују материјалност, различити ревизори морају доћи до исте
процјене материјалности код истог клијента.
9. Питање повјерљивости информација клијента је уређено на сљедећи начин:
a) Ревизор све информације треба чувати као пословну тајну.
b) С обзиром да ревизор има слободу изражавања мишљења, под том слободом се
подразумијева и право да се изнесу повјерљиви подаци клијента.
c) Ревизор у току ревизије и не долази до повјерљивих информација.
d) Ревизор не објелодањује ове информације јер су оне безначајне за ширу јавност.
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10. Типичан програм ревизије садржи:
a) опис интерних контрола клијента,
b) буџет времена,
c) план примјене рачуноводствених стандард,
d) број и распоред ревизорског особља које учествује у конкретној ревизији.
11. Чињеница да професионални рачуновођа има финансијски интерес или је
корисник зајма или гаранције коју му је дао послодавац представља:
a) пријетњу по основу личних интереса
b) пријетњу по основу зближености
c) пријетњу по основу застрашивања
d) пријетњу по основу заговарања
12. Независност у наступу, према Кодексу, подразумијева:
a) избјегавање чињеница и околности које нису толико значајне да би разумна и
информисана трећа страна вјероватно закључила да је компромитован
интегритет, објективност или професионални скептицизам друштва или члана
ревизијског тима или тима за изражавање увјерења
b) стање свијести које омогућава изражавање закључка без утицаја који
компромитују професионално просуђивање, чиме се појединцу омогућава
дјеловање с интегритетом, објективно и с професионалним скептицизмом
c) избјегавање чињеница и околности које су толико значајне да би разумна и
информисана трећа страна вјероватно закључила да је компромитован
интегритет, објективност или професионални скептицизам друштва или члана
ревизијског тима или тима за изражавање увјерења
13. Придржавати се релевантних закона и регулатива, те избјегавати било какво
понашање за које професионални рачуновођа зна или би требао знати да би
могло дискредитовати професију представља основно начело:
a)
b)
c)
d)
e)

интегритета
објективности
професионалне компетентности и дужне пажње
повјерљивости
професионалног понашања

14. Врсте ревизије према објекту испитивања који проводи испитивање су:
a) ревизија пословања и ревизија финансијских извјештаја
b) комерцијална ревизија и државна ревизија
c) интерна ревизија, ревизија подударности и ревизија информационих система
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15. Ризик да погрешно приказивање, које се може појавити на стању рачуна или
врсти трансакције и које може значајно, појединачно или заједно с осталим
погрешним приказивањима на стањима или врстама трансакција, неће бити
правовремено спријечено или откривено дјеловањем рачуноводственог
система и система интерних контрола представља:
a) инхерентни ризик
b) контролни ризик
c) ризик неоткривања
16. Изјаве менаџмента које указују на то јесу ли поједине ставке у финансијским
извјештајима на одговарајући начин класификоване, описане и презентоване
представљају групу изјава о:
a)
b)
c)
d)
e)

потпуности
постојања
права и обавеза
процјена или распореда
објављивања

17. Циљ ревизора да мора утврдити јесу ли пословни догађаји који су приказани
на рачунима прокњижени у одговарајућем периоду представља:
a)
b)
c)
d)

општи ревизијски циљ постојаности
општи ревизијски циљ потпуности
општи ревизијски циљ усклађености
општи ревизијски циљ cut-off

18. Смањење ефикасности ревизије је посљедица:
a)
b)
c)
d)

“алфа” ризика
“бета” ризика
контролног ризика
инхерентног ризика

19. Приликом оцјене реалности и објективности позиција потраживања и обавеза
ревизор најчешће примјењује методу:
a)
b)
c)
d)

посматрања
екстерних конфирмација
поновног израчунавања
аналитичких поступака

4

20. Ревизор изражава негативно мишљење ако:
a) закључи да, на основу прибављених ревизијских доказа, финансијски извјештаји
фер презентују, у свим значајним одредницама финансијски положај,
успјешност и новчане токове субјекта
b) не може прибавити довољне и примјерене ревизијске доказе да би закључио
како су финансијски извјештаји као цјелина без значајног погрешног
приказивања
c) закључи да, на основу прибављених ревизијских доказа, поједини елементи
финансијских извјештаја нису без значајног погрешног приказивања
d) након што је прибавио довољне и примјерене ревизијске доказе, закључи да су
погрешна приказивања, појединачно или у укупности, и значајна и прожимајућа
за финансијске извјештаје
II - ЗАДАЦI
Задатака број 1.
У овом задатку је потребно:
a) Врсте ревизије су: ревизија финансијских извјештаја, ревизија усклађености и
ревизија пословања. Објасните детаљно сваку врсту ревизије! (10 бодова)
b) Све ревизоре можемо класификовати у три групе: независни (екстерни) ревизори,
интерни ревизори и ревизори јавног сектора. Објасните детаљно врсте ревизора!
(10 бодова)
c) Објасните шта је интерна ревизија, а шта екстерна ревизија! (10 бодова)
Укупно: 30 бодова
Рјешење:
Задатак број 2:
Ревизор је процијенио ниво инхерентног ризика 90%, контролног ризика 80% и
детекцијског ризика 15%.
a) Израчунајте укупни ризик ревизије и појасните добијени резултат. (5 бодова)
b) Израчунајте ниво детекционог ризика (уз већ познат ниво инхерентног и
контролног ризика), ако је ревизор спреман прихватити ризик ревизије од 5%.
Појасните однос између контролног и инхерентног ризика и детекционог ризика.
(10 бодова)
c) Колико ће износити „бета“ ризик ако ревизор жели држати „алфа“ ризик на нивоу
40%, водећи рачуна о процијењеном нивоу инхерентног и контролног ризика, те
жељеног укупног ризика ревизије. (10 бодова)
d) Наведите факторе који утичу на процјену ревизијских ризика. (5 бодова)
РЈЕШЕЊЕ:
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