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1.

Који је основни разлог настанка ревизорске функције?

2.

Ко су основни корисници ревизорског извештаја?

3.

Наведите сличности и разлике између контроле, ревизије и инспекције.

4.

Које врсте услуга, осим ревизорских, ревизори могу да пружају клијенту?

5.

Наведите неку од бројних дефиниција ревизије.

6.

Набројте врсте ревизија које познајете.

7.

Из којих професионалних области ревизор мора да поседује висока стручна знања?

8.

Шта је професионални скептицизам ревизора?

9.

Које личне особине треба да поседује ревизор?

10. Шта је основни циљ ревизије?
11. Како се дефинише материјалност у ревизији?
12. Које врсте ревизорског ризика постоје?
13. Зашто је потребно прикупљање доказа у ревизији?
14. Које врсте ревизорских доказа постоје?
15. Које технике (методе) ревизор користи за прикупљање доказа?
16. Шта су то накнадни (наредни) догађаји?
17. Како се дефинише принцип сталности (Going concern principle)?
18. Ко врши контролу ревизорског ангажмана?
19. Које врсте мишљења ревизор може да изрази у ревизорском извештају?

20. У ком случају се ревизор уздржава од изношења мишљења у ревизорском извештају?
21. Које врсте регулатива ревизије постоје?
22. Када се први пут на просторима Републике Србије појавила ревизија?
23. Када је донесен последњи Закон о ревизији у Републици Србији?
24. Ко у Републици Србији издаје лиценцу за обављање ревизије и које услове кандидат треба
да испуни?
25. Који су основни послови Коморе овлашћених ревизора у Републици Србији?
26. Дефинишите систем и циљеве интерне контроле.
27. Ко је одговоран за успешно функционисање интерне контроле?
28. Шта је контролни ризик?
29. Које су основне методе разумевања система интерне контроле?
30. Која су основна ограничења интерне контроле?
31. Које су основне компоненте интерне контроле?
32. Шта је ревизорско узорковање?
33. Које су методе нестатистичког одабира узорка?
34. Шта је ризик узорковања?
35. Шта је атрибутивно узорковање?
36. Које су кључне разлике између статистичког и нестатистичког узорковања?
37. Шта је варијабилно узорковање?
38. Које су основне методе статистичког одабира узорка?
39. Када се признају приходи од продаје и које групе трансакција обухвата овај циклус?
40. Који су основни контролни поступци у циклусу продаје?
41. Које су неправилности у обухвату продајних трансакција?
42. Које су основне групе трансакције у циклусу набавке и расхода?
43. Које су најчешће неправилности у обухвату набавних трансакција?
44. Које су основне групе трансакција у циклусу исплате зарада и који се тестови изводе?
45. Који фактори чине ревизију залиха изузетно значајном?
46. Који су основни поступци ревизије при испитивању остварености циља постојања
некретнина, постројења и опреме?
47. Који тестови се спроводе код независног тестирања салда рачуна билансне позиције
дугорочних финансијских пласмана?
48. Која тестирања су најзначајнија код испитивања потраживања?
49. Који фактори утичу на ревизију позиције капитала?
50. Која су најзначајнија тестирања обавеза према добављачима?

