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УВОД
У развијеним тржишним привредама уобичајено се истиче да тржиште
представља веома објективан инструментариј који не опрашта погрешне пословне
одлуке. Управо због тога, да би се избјегле погрешне пословне одлуке, управљање мора
бити засновано на реалним и објективним, то јест - истинитим и фер информацијама.
У контексту тих информација, потребно је истаћи да значајно мјесто припада
информацијама садржаним у финансијским извјештајима. Финансијски извјештаји,
посматрани са становишта доносилаца одлука, треба да пруже релевантну информацију
за пословно одлучивање.
Међутим, да ли су информације садржане у финансијским извјештајима
релевантне и да ли се корисници финансијских извјештаја могу на њих ослонити
приликом доношења пословних одлука, јесу питања на која одговор даје управо
ревизија. Другачије речено, истицањем реалности и објективности информација, у
разматрање се имплицитно уводи проблематика ревизије.
Ревизија финансијских извјештаја у Републици Српској прописана је Законом о
рачуноводству и ревизији Републике Српске, гдје се у члану 13. каже да ''сва правна
лица која имају јавну одговорност дужна су да обезбиједе ревизију својих
финансијских извјештаја, у складу са стандардима из члана 3. овог Закона.''
Стандарди ревизије и начела професионалне етике професионалних рачуновођа
и ревизора који се примјењују у Републици Српској, према члану 3. наведеног Закона,
су:
 Међународни стандарди ревизије,
 Кодекс етике за професионалне рачуновође, и
 сва пратећа упутства, објашњења и смјернице које доноси Међународна
федерација рачуновођа.
Међународни стандарди ревизије не дају одређену дефиницију ревизије, али се у
Стандарду 200 каже да је ''циљ ревизије финансијских извјештаја да омогући ревизору
да изрази мишљење да ли су финансијски извјештаји, по свим битним питањима,
састављени у складу са утврђеним оквиром за финансијско извјештавање.'' Да би
ревизор био у могућности да одговори постављеном му циљу, неопходно је да планира
поступке ревизије, да их проведе, и на тај начин прикупи довољно релевантних доказа
који подупиру његово мишљење.
Прибављање задовољавајућих ревизијских доказа је веома комплексан процес,
како у квалитативном, тако и у квантитативном погледу. Обезбјеђење одговарајућег
квалитета ревизијских доказа детерминисано је компетентношћу, искуством и
способношћу ревизора да адекватно планира ревизију, одабере и спроведе одговарајуће
поступке ревизије који су најпримјеренији циљевима ревизије и датим околностима.
Проблем квантитета, у контексту обезбјеђења задовољавајућих доказа, у теорији и
пракси ревизије разрјешава се примјеном одговарајућих метода избора ставки за
провјеру, односно могуће је изабрати све ставке, изабрати одређене ставке и изабрати
узорак.
Ревизија финансијских извјештаја великих компанија, са огромним бројем
трансакција, не би била могућа уколико би ревизори настојали или покушали да
провјере сваку трансакцију, сваки износ, односно сваки салдо. Чак и када би то било
могуће, такав приступ ревизији би сигурно отворио питање сврсисходности саме
ревизије, јер, захтијеване информације не би биле расположиве у право вријеме.
Са друге стране и трошкови ревизије би енормно порасли, што би још више
продубило постављено питање.
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У таквим случајевима, ревизор може да одабере један узорак тих ставки или
трансакција над којима ће провести ревизијске поступке, те на тај начин стећи разумно
увјерење о финансијским извјештајима који су предмет ревизије.
Из наведених чињеница можемо закључити да се ревизија финансијских
извјештаја у Републици Српској обавља на начин и према поступцима који су утврђени
Међународним стандардима ревизије. То значи да методологија сваке ревизорске
фирме која обавља ревизију на подручју Републике Српске, мора бити усклађена са тим
стандардима.
Међутим, да ли је то баш тако? Да ли постоје ревизорске фирме и ревизори који
немају никакву методологију, а ипак се баве „ревизијом“ финансијских извјештаја?
Према томе, намеће се потреба преиспитивања, или боље речено доказивања да је
узорковање у ревизији сврсисходан метод, који доприноси ефикасности, како процеса
ревизије тако и саме ревизије.
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OСНОВНЕ ОДРЕДНИЦЕ РЕВИЗИЈСКОГ УЗОРКОВАЊА

У данашње вријеме, у ситуацији одвојености функције власништва и функције
управљања капиталом, значај располагања истинитим и објективним пословним
информацијама постаје све већи, посебно имајући у виду растућу моћ менаџера. У
таквој констелацији ствари, настанак ревизије, као независне функције верификације
информација презентованих у финансијским извјештајима, био је неминован.
Није било необично да независни ревизор, у почетним стадијима развоја
ревизорске професије, испита цјелокупну евиденцију предузећа у којем проводи
ревизију. Међутим, како су предузећа расла, и по величини и по сложености, постало је
неекономично испитивати цјелокупну рачуноводствену документацију. Наиме,
ревизори су схватили да је потребно да се закључци о истинитости и објективности
финансијских извјештаја темеље на испитивању одређеног дијела рачуноводствене
евиденције. У том контексту, методологија узорковањa добија на значају.
1.1

ПРЕТПОСТАВКЕ И ЦИЉЕВИ УЗОРКОВАЊА

Приликом разматрања теоријске основе и методологије узорака у ревизији, као и
њиховог значаја за квалитет ревизије, мора се имати у виду да је основни циљ ревизије
финансијских извјештаја давање мишљења ревизора о томе да ли су ти извјештаји
састављени истинито и објективно. Са аспекта ревизора, стално је присутна опасност
изношења неодговарајућег мишљења. Да би се ова опасност избјегла, ревизори имају
обавезу да прикупе довољно адекватних доказа.
Како би прикупио доказе, на основу којих ће формирати мишљење, ревизор
може користити више метода избора ставки за провјеру: 1
 избор свих ставки (100%-тно испитивање),
 избор одређених ставки,
 ревизијско узорковање.
За избор свих јединица 2 за провјеру ревизор се може одлучити када сматра да је
најбоље испитати цјелокупну популацију 3 неке појаве како би се прибавило довољно
одговарајућих доказа. Када се ради о провјери функционисања контрола, 100%-тно
испитивање је мало вјероватно. Најчешће је овај вид провјере оправдан када неку
популацију (нпр. салдо рачуна) чини мали број трансакција великих новчаних
вриједности.
Ревизор може одлучити, на бази познавања клијентовог пословања и
карактеристика популације, да за провјеру одабере одређене специфичне ставке.
Примјена селективног испитивања одређених ставки може бити ефикасан начин за
прибављање ревизијских доказа, који се не сматра ревизијским узорковањем.

Међународни стандарди и саопштења ревизије, уверавања и етике. Београд: Савез рачуновођа и
ревизора Србије и Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске, 2004, стр. 427.
2
„Појединачни елементи из којих се скуп састоји називају се јединицама скупа или јединицама
посматрања“ - преузето из: Ловрић, Миодраг; Комић, Јасмин; Стевић, Стеван. Статистичка анализа:
методи и примјена. Бања Лука: Економски факултет Бања Лука, 2006, стр. 13.
3
„Скуп свих елемената на којима се извјесна варијабилна појава испољава и посматра назива се основни
скуп или популација или скуп“ - преузето из: Ловрић, Миодраг; Комић, Јасмин; Стевић, Стеван.
Статистичка анализа: методи и примјена. Opus citatum, стр. 12.
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Сазнања до којих се дође на овај начин, није могуће уопштавати на цјелокупну
популацију, с обзиром да је ријеч о испитивању намјерно одабраних јединица које нису
репрезентативни 4 представници популације коју чине.
„Ревизијско узорковање укључује примјену поступака ревизије на мање од 100
% ставки које чине салдо на неком рачуну или групу пословних промјена, тако да
постоји вјероватноћа да свака ставка буде одабрана.“ 5 Ревизору се, на овај начин,
омогућава да прибави и оцијени ревизијски доказ о неким карактеристикама одабраних
јединица ради доношења закључака о популацији из које је извршено узорковање.
Наиме, на бази испитивања карактеристика јединица одабраних у узорак, могуће је
извести закључак о карактеру цјелокупне популације из које је узорак одабран.
Другачије речено: „узорковање у ревизији значи доношење закључака о цјелини
на темељу репрезентативног дијела из те цјелине. Цјелине могу бити, примјера ради,
књиговодствена салда (за дужнике, кредиторе, фиксна потраживања) и трансакције (сва
плаћања најамнина, плата, итд.).“ 6 Испитивањем само дијела популације који је
одабран узорковањем, постиже се уштеда у времену и трошковима, што доприноси
ефикасности ревизије.
Узорковање није разумно користити код свих ревизорских поступака и техника.
На примјер, било би нелогично узорковати ако се, као техника прикупљања доказа,
користе упити, посматрања или аналитички поступци. Такође, ако се врши испитивање
важних докумената, као што су уговори, записници са састанака, и слично, технике
узорковања не би биле сврсисходне.
На овом мјесту неопходно је још рећи да ревизор, с обзиром на карактер
испитивања, увијек примјењује узорковање без понављања (Sampling without
replacement). 7 Узорци без понављања имају предност над узорцима са понављањем јер
су ефикаснији, односно свака јединица узорка носи нову информацију.
Циљ процеса узорковања јесте да се дође до информација о карактеристикама
популације на основу резултата испитивања узорка елемената. Односно, важно је
примијетити „да узорак никада не узимамо да бисмо сазнали само његове
карактеристике, већ искључиво да бисмо уопштавањем добијених информација из
узорка, дошли до информације о непознатим карактеристикама скупа у цјелини.“ 8
Узорковање у ревизији се врши са циљем тестирања контрола, трансакција или салда
рачуна. Ревизор има различит интерес, односно предмет процјене, код примјене
узорака за ове три намјене. Уколико се узорак користи за тестирање салда рачуна, циљ
ревизора јесте оцјена карактеристике - новчане грешке садржане у салду рачуна.
Када се узорак користи за тестирање система интерне контроле, циљ ревизора је
оцјена карактеристике - стопе одступања за политику или поступак структуре интерне
контроле.
„Узорак је репрезентативан ако својим особинама вјерно одсликава особине скупа из којег је изабран“
- преузето из: Ловрић, Миодраг; Комић, Јасмин; Стевић, Стеван. Статистичка анализа: методи и
примјена. Opus citatum, стр. 17.
5
Међународни стандарди и саопштења ревизије, уверавања и етике. Opus citatum, стр. 424.
6
Думчић, Ксенија; Цветкович, Бојана. Дизајни узорака примјењиви у ревизијским тестовима. // Зборник
Економског факултета у Загребу. 5, (2007), стр. 315.
7
„Узорковање без понављања је процедура избора елемената у узорак у којој се једном изабрани
елемент не враћа поново у основни скуп. То значи да се избор сваког новог елемента у узорак врши у
промијењеним условима, што даље имплицира да се приликом сваког појединог извлачења мијења
вјероватноћа избора елемената у узорак. Што је основни скуп са коначним бројем елемената мањи, то
су ове разлике веће. Код популација са веома великим бројем елемената, или код бесконачно великих
популација, избор са или без понављања, у погледу промјене вјероватноће, практично се не разликује.“ преузето из: Ловрић, Миодраг; Комић, Јасмин; Стевић, Стеван. Статистичка анализа: методи и
примјена. Opus citatum, стр. 182 - 183.
8
Ловрић, Миодраг; Комић, Јасмин; Стевић, Стеван. Статистичка анализа: методи и примјена. Opus
citatum, стр. 17.
4
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Ако се узорак користи ради тестирања трансакција, интерес ревизора је оцјена
карактеристике - стопе одступања за политику интерне контроле или новчано
погрешан износ усљед неадекватног обухвата трансакција у рачуноводственом систему
предузећа.
Да закључимо: истина је да би мишљење ревизора било најпоузданије када би
он испитао дати скуп или популацију у цјелини. Међутим, овакво испитивање је
оправдано само у изузетним случајевима, јер оно захтијева знатно вријеме и велике
трошкове. Због тога се у теорији ревизије предлажу а у пракси треба да користе
репрезентативни узорци, како би се, на основу њих, донијеле поуздане оцјене о
карактеристикама цијеле популације.
1.2

РИЗИК УЗОРКОВАЊА И РИЗИК НЕУЗОРКОВАЊА

Како су грешке, односно ризици појаве тих грешака, неизбјежни у сваком послу,
тако и ревизијско узорковање није имуно на исте. Односно, приликом коришћења
узорка неминовно се јављају двије врсте грешака: оне које произилазе из употребе
узорка и оне које нису повезане са узорком.
Грешке које произилазе из употребе узорка називају се грешке узорка (Sampling
errors) или случајне грешке, а јављају се када ревизор доноси погрешне закључке због
чињенице да није испитивао цјелокупну популацију. Другачије речено: „узорачка
грешка јавља се као посљедица флуктуације узорка и увијек је присутна приликом
узорковања. Ово због тога што узорак, по правилу, а то значи у највећем броју узорака
изабраних из неке популације, није савршено репрезентативан.“9 Ово значи да је
могуће да вриједност параметара израчунатих из узорка није иста њиховој вриједности
која би се израчунала да је предмет испитивања била цијела популација. „Узорци исте
величине се разликују међу собом и различито су репрезентативни, па случајна грешка
варира од једног до другог узорка.“ 10 Када је предмет испитивања читава популација,
тада не постоји могућност појаве грешке узорка. У случајевима када се, за избор
елемената у узорак, користе технике случајног одабира, грешка узорка јавља се са
одређеном вјероватноћом, односно она се може оцијенити и анализирати.
Грешке које не потичу из узорка (Nonsampling errors), или неслучајне грешке,
јесу грешке које нису повезане са узорком, односно оне се јављају без обзира бира ли
се узорак, или се пак посматра читава популација. Ове грешке су системске грешке,
чији се настанак може приписати ревизору. Оно што је важно јесте чињеница да се оне
могу спријечити, односно настојања треба да иду у смјеру да се адекватним
планирањем и провођењем процеса ревизије ове грешке елиминишу, или сведу на
најмању могућу мјеру. Примјери грешака које не потичу из узорка су: 11 избор јединица
у узорак из популације која уопште није одговарајућа у датој ситуацији, неодговарајућа
дефиниција одступања или погрешке која се жели открити на узорку јединица тако да
ју ревизор не може уочити, неуочавање погрешке која се тражи и која је претходно
добро дефинисана, погрешке због неодговарајућег процјењивања и слично. Са овим
грешкама повезани су и одређени ризици.
Као што је већ речено: ревизоров циљ је да оствари разумно увјерење везано за
истинитост и тачност финансијских извјештаја, које захтијева држање ревизијског
ризика на прихватљивом нивоу. Компонента ризика која се мијења при контролисању
ревизијског ризика јесте детекциони ризик или ризик неоткривања значајне грешке.
Ловрић, Миодраг; Комић, Јасмин; Стевић, Стеван. Статистичка анализа: методи и примјена. Opus
citatum, стр. 196.
10
Жижић, Милева; Ловрић, Миодраг; Павличић, Дубравка. Методи статистичке анализе. 10. изд.
Београд: Економски факултет Београд, 2000, стр. 149.
11
Думчић, Ксенија; Цветкович, Бојана. Opus citatum, стр. 322.
9

7

У контексту узорковања, детекциони ризик има два аспекта, односно јавља се
због несигурности повезаних са узорком и несигурности повезаних са осталим
факторима. Ризик узорковања (Sampling risk) је ризик да узорак није репрезентативан у
односу на популацију из које је изабран. Односно, „ризик узорковања произилази из
могућности да закључак ревизора, заснован на узорку, може бити различит од закључка
до кога би се дошло да је укупна популација била предмет истих поступака ревизије.“12
Ризик узорковања може се контролисати, то јест умањити, на начин да се повећа
величина узорка. Наиме, вриједи правило да је величина узорка обрнуто
пропорционална у односу на ризик узорковања. Овај однос је логичан, јер ако се
величина узорка повећа до те мјере да величина узорка буде једнака величини
популације, онда нема узорковања, па тако ни ризика узорковања.
Ризик детекције ипак не може бити елиминисан ни у случају када би ревизор
испитао све ставке из популације. Тачније, дио ризика који није повезан са узорком на
овај начин не би био отклоњен. Овај ризик познат је под називом ризик неузорковања
(Nonsampling risk). „Ризик неузорковања произилази из фактора због којих ревизор
извлачи погрешан закључак из било ког разлога који није везан за величину узорка.“ 13
Тако, на примјер, ревизор може да на јединице узорка примијени неодговарајуће
ревизијске поступке, или може да погрешно протумачи доказ, те, на тај начин, не
препозна грешку. Такође, извор овог ризика може бити вјеровање изјавама менаџмента
у замјену за објективну провјеру одговарајућих докумената. Ревизор мора задржати
ризик детекције, који потиче од неузорковања, на разумном нивоу, на начин да
исправно планира и проведе ревизију. С друге стране, и сама ревизорска фирма,
контролом квалитета рада својих ревизора, може непосредно утицати да овај ризик
буде у домену прихватљивог ризика.
Треба још истаћи да ризик узорковања има двије компоненте, међутим, с
обзиром да се јавља и код тестова контрола и код доказних тестова, детаљније ће бити
анализирани у оквиру поменутих цјелина.
1.3

СТАТИСТИЧКО И НЕСТАТИСТИЧКО УЗОРКОВАЊЕ

У поступку провођења ревизије финансијских извјештаја, ревизор одлучује које
ће пословне промјене испитати, те који ће обим узорка користити како би добио
поуздану оцјену о истинитости и објективности финансијских извјештаја. То је,
свакако, једна од значајнијих одлука с обзиром да је повезана са одређеним
трошковима.
Ревизијски узорак може бити изабран и оцијењен статистичким, научним
односно
пробабилистичким
техникама,
или
нестатистичким,
односно
непробабилистичким техникама. Међународни стандарди ревизије не преферирају ни
један од ова два приступа. Односно: „одлука да ли да примијени приступ статистичког
или нестатистичког узорковања је ствар ревизоровог просуђивања о најефикаснијем
начину да се прибави довољан одговарајући ревизијски доказ у конкретним
околностима.“ 14
Статистичко узорковање (Statistical sampling, Probability sampling) комбинује
теорију вјероватноће и статистичко закључивање 15 са ревизоровим процјенама и
искуством. Да би узорак био статистички, неопходно је да постоје сљедеће особине: 16
Међународни стандарди и саопштења ревизије, уверавања и етике. Opus citatum, стр. 424.
Међународни стандарди и саопштења ревизије, уверавања и етике. Opus citatum, стр. 425.
14
Међународни стандарди и саопштења ревизије, уверавања и етике. Opus citatum, стр. 428.
15
„Статистичко закључивање представља поступак доношења закључака о вриједностима
параметара основног скупа, на основу вриједности статистика добијених из узорка.“ - преузето из:
Ловрић, Миодраг; Комић, Јасмин; Стевић, Стеван. Статистичка анализа: методи и примјена. Opus
citatum, стр. 219.
12
13
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јединице узорка треба да имају познату вјероватноћу избора, односно треба
да буду случајно одабране, и
 резултати узорка треба да буду оцијењени математички, односно у складу са
теоријом вјероватноће.
Уколико се при избору јединица у узорак користи случајни избор али се
резултати узорка не оцјењују математички, не може се рећи да постоји статистички
узорак. Такође, математичка процјена резултата узорка, добијеног неслучајним
избором, упућује на закључак да је ријеч о нестатистичком узорку. Математичка
процјена резултата узорка односи се на квантификацију ризика узорка. Ризик узорка,
код статистичког приступа, могуће је објективно оцијенити у виду процента. Укратко,
„основне предности статистичког приступа јесу да оно помаже ревизору: обликовати
ефикасан узорак, измјерити достатност прибављених доказа, и квантификовати ризик
примјене узорка.“ 17 Додатни аргумент у фаворизовању статистичког узорковања је то
што је у закључивању укоријењена математичко-статистичка теорија тако да подржава
закључке ревизора, односно обезбјеђује кредибилитет донесених закључака. С друге
стране: „недостаци статистичког приступа односе се на постојање додатних трошкова:
обуке ревизора за примјерену употребу техника утемељених на обради узорка, и
обликовање и провођење ревизијске методе узорка.“ 18
Нестатистичко узорковање (Nonstatistical sampling, nonprobability sampling) је
приступ према којем ревизор професионалном процјеном изабира узорак и процјењује
његове резултате, те разматра ризик узорковања без коришћења статистичке теорије.
Искључиво ослањање на субјективни суд у одређивању величине узорка, као и при
вредновању резултата узорка, представља суштинску одлику нестатистичког
узорковања и разлику у односу на статистички приступ. У нестатистичком узорковању
ризик узорковања се не квантификује, већ се изражава релативним појмовима: као, на
примјер, висок, низак, и слично. У литератури се често истиче: „када се исправно
користе, оба приступа узорковања могу бити учинковита у прибављању достатних
ревизијских доказа.“ 19 Другачије речено, „исправно дизајнирана апликација
нестатистичког узорковања може да обезбиједи резултате ефективне као оне добијене
апликацијом исправно дизајнираног статистичког узорковања.“ 20 За који ће се приступ
ревизор опредијелити, зависи од процјене трошкова и користи њихове примјене.
Нестатистичком приступу као замјерке стављају се на терет чињенице да захтијева
добро ревизорово просуђивање, те да не пружа објективан начин за надзор и мјерење
ризика узорковања. С друге стране, сљедећи су разлози за његово коришћење: 21
 потребно је мање времена за стицање знања за примјену,
 мања је комплексност; пошто је мање комплексно нестатистичко узорковање
се лакше и брже примјењује у пракси; због мање комплексности мања је и
вјероватноћа погрешног коришћења од стране ревизорског особља,
 у неким случајевима није практично користити случајни избор,
 велика прецизност статистичког узорковања често није потребна зато што је
ревизорска процјена заснована на квалитативној анализи резултата.


16

Guy, Dan; Carmichael, Douglas; Whittington; Ray. Audit Sampling: An Introduction. 5th edition. Wiley,
2001, str. 3.
17
Мessier, William. Revizija: priručnik za revizore i studente s rješenjima zadataka. Zagreb: Faber & Zgombić
Plus, 2000, str. 281.
18
Ibidem.
19
Булат, Томислав. Ревизијско узорковање. // Рачуноводство, ревизија и финансије. 16, 10(2006), стр. 71.
20
Андрић, Мирко; Крсмановић, Бранко; Јакшић, Дејан. Ревизија: теорија и пракса. Суботица: Пролетер
АД Бечеј, 2004, стр. 277.
21
Guy, Dan; Carmichael, Douglas; Whittington; Ray. Audit Sampling: An Introduction. Opus citatum, str. 222.
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Колико год се ова два приступа чинила различита и супротстављена, ипак их
карактеришу извјесне сличности. Прво, оба приступа захтијевају коришћење
професионалног суда ревизора. Наиме, ревизори неће професионално обављати свој
посао ако добро просуђивање конкретне ситуације замијене коришћењем статистичке
теорије и праксе. Друго, без обзира на одабрани приступ, ревизор ће провести исте
процедуре. Треће, и статистичке и нестатистичке технике узорковања допуштене су у
професионалној пракси. Такође, морамо истаћи да ова два приступа нису конкурентни
у изричитом смислу, него се сматрају и комплементарим, будући да ревизори који
првенствено користе статистички приступ могу своје закључке поткријепити
расуђивањем о популацији, што је у основи нестатистичког узорковања.
Разлике између статистичког и нестатистичког узорковања у погледу методе
избора елемената у узорак и приступа вредновању резултата узорка, приказане су у
Илустрацији 1.

Нестатистичко
узорковање
Статистичко
узорковање

Примјер примјене у
ревизији
50 продајних фактура
издатих током године
60 продајних фактура
издатих током првих
10 мјесеци године

Избор узорка

Вредновање узорка

случајни или
хазардни избор

просуђивање

случајни избор

математичка
процјена

- Илустрацији 1 22 - Разлике између статистичког и нестатистичког узорковања 1.4

МЕТОДЕ СЕЛЕКЦИЈЕ УЗОРКА

У теорији и пракси узорковања постоје различите методе и технике за избор
елемената у узорак. Све те методе и технике, на различите начине, обезбјеђују
репрезентативност узорка, реалност оцјене до које је ревизор дошао, као и могућност
да се утврди колико је формулисана оцјена поуздана. Јединице узорка треба да буду
одабране на начин да се од узорка може очекивати да ће бити репрезентативан према
популацији. Испитивање сваког елемента популације једини је начин да се елиминише
неизвјесност и ризик узорковања. Међутим: „ако свака јединица узорка има шансу да
буде изабрана, може се примијенити закон вјероватноће за тврдњу да је узорак
репрезентативан у односу на популацију из које је изабран.“23 Резултати узорка могу се
пројектовати на популацију једино ако узорак има особину репрезентативности. Свака
од сљедећих метода избора јединица узорка има својих позитивних и негативних
страна.
Једноставни (прост) случајни узорак. Једноставни случајан узорак (Simple
random sample) или случајни узорак без понављања (Random sample without
replacement) је узорак одабран на начин да свака јединица која чини популацију има
једнаку шансу да буде одабрана у узорак. Другачије речено: „прост случајан узорак је
план у коме се n различитих јединица узорка бира на такав начин да свака могућа
комбинација од n јединица има исту вјероватноћу да буде изабрана из популације.“ 24

Преузето из: Guy, Dan; Carmichael, Douglas; Whittington; Ray. Audit Sampling: An Introduction. Opus
citatum, str. 3.
23
Андрић, Мирко; Крсмановић, Бранко; Јакшић, Дејан. Ревизија: теорија и пракса Opus citatum, стр. 280.
24
Петровић, Љиљана. Теорија узорака и планирање експеримената. 2. изд. Београд: Економски факултет
Београд, 2003, стр. 15.
22
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Случајност се постиже коришћењем таблице случајних бројева, 25 или уз помоћ
рачунарских програма који генеришу случајне бројеве. Да би се користила ова метода,
прво је неопходно успоставити везу између популације, тачније оквира узорка 26 и
случајних бројева. Примјера ради, уколико ревизор узоркује набавне фактуре,
неопходно је постојање везе између нумерације фактура и случајних бројева. Овим се
обезбјеђује идентификација јединица популације које ће чинити узорак. Ревизор
најприје дефинише период и популацију из које ће вршити узорковање (на примјер све
набавне фактуре у периоду 01.01. до 31.10.2008. године). Након тога, ревизор утврђује
бројеве прве и посљедње фактуре како би одредио нумерацију јединица популације.
Случајни бројеви, генерисани на један од могућих начина, означавају број фактуре која
треба да буде у узорку.
Систематски узорак. Систематски узорак (Systematic sampling, Systematic
selection) је метод избора јединица у узорак на бази интервала узорка. Интервал узорка
се добија дијељењем популације са величином узорка. Примјера ради, уколико
популација броји 1.000 јединица, оцијењена величина узорка је 50 јединица, величина
интервала биће 20 јединица (1.000/50). Након тога неопходно је да ревизор, случајним
избором, одабере прву јединицу од које ће се примјењивати интервал узорка, у овом
случају једну од бројева 1 до 20. Ако претпоставимо да је то број 12, то ће уједно бити
и прва изабрана јединица. Наредна ће бити 32 (12+20), затим 52, 72, итд. Треба
примијетити да се систематско узорковање увијек распоређује на цијели оквир узорка.
Када користи ову методу избора, ревизор би требао да обрати пажњу да популација
није структурисана на начин који кореспондира величини интервала узорка. Ако се
одређене јединице у оквиру јављају у интервалима који су одређени за избор узорка,
препоручује се избор новог почетка. У супротном, репрезентативност узорка била би
упитна. „Систематско узорковање је неподесно у условима релативно великих
популација, уколико је потребно изабрати мали узорак. У том случају, корак избора је
релативно велики, што може бити врло непрактично.“ 27 Предност систематског узорка
над простим случајним узорком јесте та што је, код систематског избора, број могућих
узорака мањи и до њих се једноставније долази.
Стратификовани случајни узорак. Стратификација није посебна метода
избора елемената у узорак, већ је начин побољшања ефикасности обликовања узорка.
Стратификовани случајни узорак (Stratified random sampling, Stratified selection)
подразумијева процес подјеле популације на мање сегменте, стратуме или
потпопулације, при чему сваки сегмент има сличне карактеристике. Ако је популација
веома варијабилна, то јест постоје велика одступања између вриједности појединих
јединица и просјечног износа, избор узорка без стратификације захтијевао би веома
велики узорак. Због тога је потребно популацију стратификовати према сличности.
Смањење варијабилносту у оквиру сваког стратума резултира мањом величином
узорка. Након подјеле популације на стратуме, ревизор ће користити неку од метода
случајног избора, те, из сваког стратума, изабрати одређени број јединица. Наравно
могуће је да на поједине стратуме не примјењује узорковање.
Примјер таблице случајних бројева видјети у: Ловрић, Миодраг; Комић, Јасмин; Стевић, Стеван.
Статистичка анализа: методи и примјена. Opus citatum, стр. 572.
26
„Оквир узорка је листа (или датотека) или неки други физички или електронски облик који
представља све појединачне елементе популације који су јединице избора. Уз сваки елемент би требао
стајати идентификатор. Оквир узорка се користи за практично одабирање узорка, те није
имплицитно задан обимом циљане популације, већ обухвата стварно истраживану популацију“ преузето из: Думчић, Ксенија; Цветкович, Бојана. Дизајни узорака примјењиви у ревизијским тестовима.
Opus citatum, стр. 316.; „У идеалном случају постоји кореспонденција један-на-један између оквира
узорка и јединица популације.“ - преузето из: Ловрић, Миодраг; Комић, Јасмин; Стевић, Стеван.
Статистичка анализа: методи и примјена. Opus citatum, стр. 180.
27
Ловрић, Миодраг; Комић, Јасмин; Стевић, Стеван. Статистичка анализа: методи и примјена. Opus
citatum, стр. 191.
25
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Примјера ради, ревизор може извршити стратификацију купаца на домаће и
стране. Други критеријум може бити према износу салда рачуна (као у Илустрацији 2).
Ознака
стратума
1
2
3
4

Број купаца
Карактеристика
у стратуму
стратума
22
сва салда преко 5.000 КМ
сва салда између 1.000 и
121
5.000 КМ
85
сва салда мања од 1.000 КМ
14
сва негативна салда

Избор узорка
100%-тно испитивање
случајно узорковање
систематско узорковање
100%-тно испитивање

- Илустрација 2 28 - Стратификација потраживања од купаца Закључци на бази стратификације не пројектују се на укупну популацију, већ на
стратуме из којих је извршена селекција. Стратификацијом популације ревизор је у
могућности да своју пажњу усмјери на значајне јединице популације - тако да побољша
репрезентативност популације, а при томе не умањи ефикасност и ефективност
ревизије. „Основни разлог за коришћење стратификованог случајног узорковања је због
тога што се на тај начин отвара могућност за редуковање узорачких грешака.“ 29 Што се
стратуми међусобно више разликују, то је овај начин узорковања више оправдан. У
односу на једноставно случајно узорковање, овај узорак је обично скупљи. Поредећи га
са систематским узорком, може се очекивати да стратификовани случајни узорак са
једном јединицом у сваком стратуму пружа исту прецизност као и систематски узорак.
„Разлика између ова два узорка је у томе што је код систематског узорка позиција сваке
јединице у свакој групи иста, док код стратификованог случајног узорка позиција у
стратуму је посебно случајно одређена за сваки стратум.“ 30 Сматра се да је
стратификовани случајни узорак бољи од систематског јер се при његовом избору
стратуми формирају разматрајући хомогеност унутар и између њих.
Узорак са вјероватноћом пропорционалној величини. Узорак са вјероватноћом
пропорционалној величини 31 (Probability-proportional-to-size sampling) такође није
посебна метода селекције узорка. То је метода случајног избора која, оплемењена
одређеном техником, доприноси повећању ефективности и ефикасности узорковања.
ППС узорак је метода одабира која пружа могућност вјероватнијег избора
јединица које садрже веће новчане износе. У литератури је позната и под називима
узорковање доларске јединице или узорковање монетарне/новчане јединице (Dollar unit
sampling, Monetary unit sampling). Назив потиче из особине ове методе, то јест
вјероватноћа ставке да буде одабрана у узорак директно је пропорционална са њеним
новчаним износом. На примјер, претпоставимо да предузеће има 300 купаца, и да је
укупан салдо на рачуну потраживања од купаца 200.000 КМ. Ако се користи ова
метода, а ревизор жели да одреди коме купцу ће послати конфирмацију, купац који има
салдо од 1.000 КМ има 5 пута већу шансу да буде изабран од купца чији је салдо 200
КМ. Тачније, популацију не чине физичке јединице, већ новчани износи, то јест
појединачна новчана јединица, једна конвертибилна марка. Стога, ова популација има
200.000 јединица. Да је јединица популације била физичка јединица, популација би
имала 300 јединица (колико има појединачних купаца).
Прилагођено према: Guy, Dan; Carmichael, Douglas; Whittington; Ray. Audit Sampling: An Introduction.
Opus citatum, str. 32.
29
Ловрић, Миодраг; Комић, Јасмин; Стевић, Стеван. Статистичка анализа: методи и примјена. Opus
citatum, стр. 187.
30
Петровић, Љиљана. Теорија узорака и планирање експеримената. Opus citatum, стр. 70.
31
У даљем тексту за ову методу користићемо скраћеницу ППС узорак.
28
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Будући да свака конвертибилна марка представља јединицу популације, логично
је да већу шансу избора имају физичке јединице веће вриједности. 32
Хазардни (насумични) узорак. Хазардни узорак (Haphazard sample, Haphazard
selection) подразумијева избор елемената у узорак без неког посебног разлога или
свјесне намјере. На примјер, узорак се може састојати од 30 фактура изабраних
једноставно извлачењем из регистратора. „Насумичан узорак састоји се од елемената
узорка одабраних без икакве свијести о њима, што значи без икаквог специфичног
разлога за укључивање или испуштање ставки из узорка. Он се не састоји од елемената
одабраних намјерно, и одабран је на такав начин да се може очекивати да ће бити
репрезентативан према популацији.“ 33 Овај начин избора је веома једноставан за
коришћење, али је оптерећен ризиком нерепрезентативног одабира. Приликом
коришћења ове методе, ревизор треба да обрати пажњу да не изврши пристрастан
избор елемената (на примјер избор јединица које је лакше лоцирати, које су на почетку
или крају странице, и слично). Квалитет избора јединица, при свјесном избору узорка,
опредјељују сљедећи фактори: 34
 способности ревизора и његовог искуство у професионалној пракси,
 искуства ревизора које има у раду у дјелатности предузећа које је предмет
ревизије, и
 познавања цјелокупног пословања клијента код кога се врши ревизија.
Способнији ревизори, који су упознати са пословном климом клијента, и посједују
искуства из ранијих ревизија код клијената који припадају истој дјелатности којој
припада и предузеће код кога се врши ревизија, биће у могућности да боље просуде
које јединице посматрања би требало одабрати у узорак а да се не оде погрешним
путем и донесу закључци који нису својствени укупној популацији.
Блок узорак. Блок узорковање подразумијева избор јединица у узорак које
слиједе једна другу по неком редослиједу. Односно, бирају се блокови докумената који
ће чинити узорак и бити предмет испитивања. Када се одабере прва ставка, остале
ставке у блоку бирају се аутоматски. На примјер, ревизор врши одабир трансакција
примања готовине у првој недјељи јануара мјесеца. Испитује се укупно 100 уплата, те
је могуће изабрати 10 блокова од по 10 узастопних уплата, или 5 блокова од по 20
узастопних уплата, 20 блокова од по 5 уплата, и слично. Проблем са овом методом
избора јесте у томе што је јединица узорка временски период, а не појединачна
трансакција. Одабир блок узорка оптерећен је ризиком нерепрезентативности, посебно
ако се селектује мали број блокова. „Због тога се овај метод може користити само као
допуна осталим методама селекције, тако што ће се примијенити у подручјима гдје
постоји повећан ризик постојања грешке.“ 35 Избор периода у којем ће се вршити
одабир блокова требао би барем бити случајан, што би умањило ризик да узорак неће
бити репрезентативан и спријечило погрешна закључивања.
Детективски узорак. Један од приступа свјесног избора елемената у узорак је
детективски избор.36 Примјењује се у специфичним случајевима и о његовој примјени
ревизор се одлучује када има довољно аргумената за такав приступ. Избор узорка
детективским методом састоји се у томе што ревизор претходно долази до сазнања да
на одређеним сегментима пословања постоје пропусти, намјерне или случајне грешке.
32
Детаљнија примјена ППС узорка биће објашњена приликом разматрања методе статистичког узорка
утемељене на одређеној монетарној јединици.
33
AICPA, Audit sampling. Audit and Accounting, New York 1983., str. 29., u Guy, Dan; Carmichael, Douglas;
Whittington; Ray. Audit Sampling: An Introduction. Opus citatum, str. 33.
34
Виторовић, Богољуб. Модалитети узорковања у ревизији. // Ревизија. 11(2001), стр. 11.
35
Андрић, Мирко; Крсмановић, Бранко; Јакшић, Дејан. Ревизија: теорија и пракса. Opus citatum, стр.
281.
36
Виторовић, Богољуб. Статистички и нестатистички узорци у ревизији са коментаром Међународног
стандарда ревизије Ревизијско узорковање. Opus citatum, стр. 13.
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Полазећи од расположивих информација, ревизор лично бира пословне
промјене или ставке чиме формира узорак, или, напротив, обавља 100%-тно
испитивање како би провјерио тачност и поузданост својих претходних сазнања.
Као што се могло видјети из изложеног, у процесу примјене методологије
узорковања у ревизији користе се различите методе и техника за избор елемената у
узорак. Битно је имати на уму да је, у теорији узорака, оправдано коришћење само оних
метода одабира које у основи имају случајан избор. Односно, само случајним избором
узорка могуће је добити непристрасне оцјене о тачности испитане популације. То, с
друге стране, значи да свјестан избор узорка садржи у себи одређени ниво
субјективизма, то јест претпоставка о репрезентативности узорка није одржива.
Аутори који промовишу непробабилистички приступ тврде да је то у основи
тачно, али да се мора имати у виду да би тај субјективизам морао да буде подређен
захтјевима да се добије узорак за који се вјерује да је довољно репрезентативан.
Односно, сматра се да свјесно одабрани узорак има за циљ да се помоћу њега дође до
што вишег степена репрезентативности цијеле популације. Међутим, са разлогом
постављамо питање: Да ли је могуће помирити те двије стране? Анализирањем
појединих планова узорковања, посебно за тестове контрола, посебно за суштинска
тестирања, покушаћемо добити одговор на постављено питање.
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РЕВИЗИЈСКО УЗОРКОВАЊЕ ЗА ТЕСТОВЕ КОНТРОЛА

У свакој ревизији, ревизор мора или би требао постићи разумијевање структуре
интерне контроле. Интерна контрола се састоји од политика и процедура које је
успоставила управа клијента, са циљем осигурања извршења специфичних циљева.
Одговорност за успостављање и функционисање система интерне контроле је на страни
руководства, а не ревизора. Ревизор може очекивати од интерне контроле да обезбиједи
разумну, али не и апсолутну сигурност да ће постављени циљеви бити остварени.
Треба имати на уму да и најпажљивије дизајнирана интерна контрола не може, сама од
себе, обезбиједити постизање циљева које је управа поставила.
Ревизор мора постићи довољно разумијевање система интерне контроле да би
одредио врсте потенцијалних грешака, те на основу тога обликовао ефективне
ревизијске тестове. Односно, упознајући се са интерном контролом клијента, ревизор
разматра може ли се на њу ослонити како би смањио обим суштинских тестова. Ако се
на систем интерне контроле може ослонити, односно ако је контролни ризик
процијењен испод максимума, онда ревизор може смањити обим суштинских тестова,
али не испод границе довољне да смањи ризик ревизије на прихватљив ниво. Природа
и обим ревизоровог разматрања структуре интерне контроле могу значајно одступати
од клијента до клијента. Такође, за неке тврдње, за нека салда или трансакције,
разумијевање елемената контролних поступака у структури интерне контроле може
бити минимално, што зависи о коришћеној стратегији ревизије.
Провођење плана узорковања врши се са циљем извођења закључака о једној
или више карактеристика одређене контролне политике, трансакције или салда рачуна
у оквиру дефинисане популације. Различити су планови узорковања за поједина
тестирања, односно при избору плана узорковања ревизор мора да води рачуна о
циљевима конкретне ревизије. На основу тога ревизор мора да примијени
професионални суд како би закључио који план узорковања је, у конкретном случају,
корисно примијенити. 37
Ревизијско узорковање за тестирање контрола врши се ради прикупљања доказа
о томе да ли интерне контроле, које је установила управа клијента, функционишу
према очекивању, односно да ли испуњавају циљеве који су им повјерени. Сврха
узорковања за тестирање контрола је оцјена девијације, односно одступања у
функционисању предвиђене контролне процедуре. На основу разумијевања
рачуноводственог система и система интерне контроле, ревизор уочава карактеристике,
односно атрибуте који указују на функционисање контроле, као и девијантне услове
који указују на одступање од пожељног функционисања контроле. Присуство или
одсуство уочених карактеристика је предмет ревизорових провјера.
„Ревизијско узорковање за провјеру контрола је одговарајуће уколико постоји
доказ о функционисању контроле.“ 38 Као доказ да је предвиђена контролна процедура
заиста и примијењена, односно извршена, може се сматрати потпис лица које одобрава
пословну промјену. Постојање доказа омогућава ревизору испитивање да ли су
релевантне контролне процедуре примијењене на сваку јединицу у узорку. Стопа
девијације у узорку (стопа одступања у функционисању контролног поступка, односно
стопа одступања од посматране карактеристике у узорку) користи се за процјену стопе
девијације (одступања) у популацији у посматраном периоду.

О чему ће у наставку бити више ријечи, односно приликом разматрања статистичких и нестатистичких
планова.
38
Међународни стандарди и саопштења ревизије, уверавања и етике. Opus citatum, стр. 426.
37
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Процјена стопе девијације у популацији врши се ради одређивања нивоа
контролног ризика, то јест степена у коме се ревизор, приликом обављања процеса
ревизије код клијента, може ослонити на функционисање његовог система интерне
контроле. Неопходно је да ревизор прикупи довољно адекватних доказа како би
поткријепио процијењени ниво контролног ризика за тврдње управе, односно
менаџмента. Када ревизор контролни ризик процијени на ниво који је нижи од
максимума, он је одредио специфичне политике и поступке структуре интерне
контроле за које вјерује да ће спријечити, или открити погрешне наводе за те тврдње.
Да би се дошло до ових доказа, врши се узорковање ради спровођења тестова контрола
усмјерених према:
 обликовању политика и поступака интерне контроле, и
 употребној ефикасности.
Тестови контрола, усмјерени према обликовању политика и поступака интерне
контроле, проводе се да би се оцијенило да ли је политика или поступак интерне
контроле обликован тако да може спријечити или открити значајно погрешне наводе у
тврдњи. Ови тестови укључују испитивање руководилаца клијента, инспекцију
докумената и извјештаја, као и посматрање примјене посебних политика и поступака
система интерне контроле. Тестови контрола, усмјерени према употребној
ефикасности, проводе се ради сагледавања како су политике и поступци примијењени,
да ли се конзистентно примјењују, и ко их примјењује. Ови тестови укључују
испитивање запослених код клијента, инспекцију докумената и извјештаја на бази
којих се види да је контрола спроведена, посматрање примјене политике или поступка
од стране ревизора, поновно извршавање контролног поступка од стране ревизора и
слично.
Присјетимо се да је, при процјени ефикасности контролних поступака, задатак
ревизора да прикупи довољно адекватних доказа на нивоу на коме интерне контроле
клијента спречавају или откривају погрешне исказе за сваку постојећу врсту
трансакција. „У већини случајева, ревизор ће можда без већег испитивања клијентовог
система контрола моћи добро упознати контролни ризик. Примјера ради, ревизор може
процијенити контролни ризик на темељу учинковитости контрола праћења
пословања.“ 39 Закључи ли ревизор да је потребно испитати поједине контролне
поступке, а тиме и трансакције подвргнуте тим поступцима, он треба одлучити хоће ли
користити статистичке или не статистичке методе узорковања. Главна предност
статистичког узорковања за испитивање ефикасности контрола је што ревизор може
контролисати ризик узорковања и утврдити репрезентативан узорак. Међутим, ревизор
би требао стећи сличну сигурност и преиспитивањем узорка утврђеног на основу
просуђивања, то јест нестатистичког узорковања.
Без обзира да ли се ревизор одлучи да користи статистички или нестатистички
план узорковања, он мора да примијени одређене кораке, како би узорковање имало
ефективан и ефикасан карактер. Различити аутори не класификују ове кораке на исти
начин, међутим сви се слажу да је, при коришћењу ревизијских узорака (статистичких
или нестатистичких) неопходно испунити сљедеће основне захтјеве: 40
 извршити планирање ревизорског узорка; приликом планирања ревизорског
узорка потребно је да ревизор размотри однос између узорка и релевантног
специфичног циља ревизије или интерне контроле, који се жели остварити
примјеном ревизорских поступака на одабрани узорак; такође је корисно
размотрити утицај и других релевантних фактора на величину узорка;

39
40

Булат, Томислав. Ревизијско узорковање. // Рачуноводство, ревизија и финансије. 16, 10(2006), стр. 72.
Guy, Dan; Carmichael, Douglas; Whittington; Ray. Audit Sampling: An Introduction. Opus citatum, str. 2.
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извршити селекцију узорка; узорци требају бити изабрани на начин да се
очекује обезбјеђење репрезентативности узорка у односу на популацију из
које је исти и изабран; према томе, свим јединицама треба бити омогућено да
буду одабране у узорак;
 извршити оцјену узорка; ревизор треба да оцијени резултате узорка и да
изврши пројекцију грешака на укупну популацију.
Ови захтјеви су се првенствено односили на статистичко узорковање, међутим,
однедавно је присутна њихова примјена и на нестатистичко узорковање у ревизорској
пракси.
Прије детаљније елаборације проблемима статистичког и нестатистичког
узорковања за тестове контрола, сматрамо корисним указати на ризике узорковања
везане за испитивање контролних поступака.


2.1

РИЗИК УЗОРКОВАЊА ЗА ТЕСТОВЕ КОНТРОЛА

Ревизор се може користити узорковањем за процјену ефикасности контролних
поступака над обрадом трансакција. Како је ризик неизбјежан у сваком послу, тако и
ревизијско узорковање има своје потенцијалне ризике. Као што је раније речено, ризик
да се материјалне грешке или неправилности могу појавити и остати неоткривене,
произилази из:
 ризика узорковања и
 ризика неузорковања.
Ризик узорковања је резултат чињенице да закључак ревизора, који је производ
испитивања узорка, може бити различит од закључка до кога би ревизор дошао да су
предмет испитивања били сви елементи популације.
Ревизор узорковањем може доћи до тачне процјене контролног ризика, може
доћи до закључка да су контроле лошије него што стварно јесу, или да су контроле
боље него што стварно јесу. Односно, са аспекта тестова контрола, ризик узорковања
може бити (Илустрација 3):
 ризик процјене контролног ризика превисоко (Risk of assessing control risk too
high) и
 ризик процјене контролног ризика прениско (Risk of assessing control risk too
low).
Ревизорова процјена
контролног ризика на
основу испитивања
узорка

Оперативно успјешне

Мањи од максималног

Исправна одлука

Максималан

Ризик процјене
контролног ризика
превисоко

Стварно стање контрола
Оперативно неуспјешне
Ризик процјене
контролног ризика
прениско
Исправна одлука

- Илустрација 3 41 – Ризици узорковања за тестове контрола –

41
Прилагођено према: Guy, Dan; Carmichael, Douglas; Whittington; Ray. Audit Sampling: An Introduction.
Opus citatum, str. 54.
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Ризик процјене контролног ризика превисоко, у литератури је још познат и као
ризик недовољног ослањања на систем интерне контроле (Илустрација 4), или ризик
типа I, односно алфа ризик, док је ризик процјене контролног ризика прениско познат
као ризик прекомјерног ослањања на систем интерне контроле, или ризик типа II,
односно бета ризик. Математички додаци овим ризицима се називају нивои
поузданости.
Ризик процјене контролног ризика превисоко представља околност да резултати
узорка наводе ревизора да процијени контролни ризик на вишем нивоу него што он
заиста јесте на основу стварне (постојеће) ефикасности система интерних контрола.
Овај ризик настаје као посљедица избора нерепрезентативног узорка. Наиме, ако је
ревизор спреман да прихвати стопу одступања од 4%, а на основу испитивања узорка
процијени да је стопа одступања 6%, он ће закључити да контрола, за испитани циљ,
није ефикасна. Ако је, напротив, стварна (али због нерепрезентативног узорка
непозната) стопа одступања која се односи на популацију 3%, ревизор ће тако
процијенити виши ниво контролног ризика, него да цијени стварне податке, што ће
даље узроковати да ће се он премало ослонити на интерне контроле, гдје је стварна
стопа одступања мања од оне коју поставио као прихватљиву. Ризик недовољног
ослањања на систем интерне контроле утиче на ефикасност процеса ревизије, јер када
резултати узорка наводе ревизора да дефинише контролни ризик на вишем нивоу него
што он у ствари и јесте, ревизор ће обично поставити нижи прихватљив ризик
детекције и тако проширити обим суштинских тестова како би компензирао опажени
недостатак у контроли. Обимнија суштинска тестирања, која су стварно и непотребна,
поскупљују процес ревизије, што води смањењу њене економичности и ефикасности.
Смањена ефикасност, као посљедица обимнијег тестирања, не смањује ефективност
ревизије у погледу откривања значајних грешака у финансијским извјештајима
клијента. Због угрожавања ефикасности процеса ревизије, ревизори се не одлучују да
контролни ризик држе под контролом на начин да га процјењују превисоко. Односно,
циљ је да се контролни ризик процијени на нивоу на коме он уистину и постоји.
Ризик процјене контролног ризика прениско је могућност да резултати узорка
наводе ревизора да контролни ризик процијени на нижем нивоу него што он заиста
јесте, на основу стварне (постојеће) ефикасности контроле. Односно, „ризик
прекомјерног ослањања, супротно недовољном ослањању на систем интерне контроле,
јесте ризик да узорак не подржава ревизоров планирани степен ослањања на контролу,
када без знања ревизора, стварна стопа девијације не оправдава то ослањање.“ 42 Ово је
важнији и значајнији ризик процјене контроле од ризика типа I, с обзиром да процјена
контролног ризика на нижем нивоу од стварног води ка неефективности процеса
ревизије. Наиме, ако ревизор процијени контролни ризик на ниже у односу на реалан
ниво, дозволиће да ризик детекције буде виши од стварно потребног, односно од нивоа
ризика детекције који ревизијски ризик задржава на прихватљивом нивоу. Другачије
речено, повећање ризика детекције узроковаће смањење обима суштинских
испитивања, односно повећање ревизијског ризика изнад нивоа означеног као
прихватљив. Ово неоправдано редуковање суштинских испитивања умањује укупну
ефективност ревизије као средства за откривање значајних грешака у финансијским
извјештајима клијента „због тога што:
 ревизор претпоставља да је направљено мање грешака у обради трансакција,
него што се то у стварности догодило,
 ревизор смањује обим суштинских испитивања планираних за откривање
грешака у стањима рачуна,

Андрић, Мирко; Крсмановић, Бранко; Јакшић, Дејан. Ревизија: теорија и пракса. Opus citatum, стр.
277.
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ревизор се суочава с повећаним ризиком да ће значајне грешке остати
неоткривене током ревизије.“ 43

Из ових разлога, ревизори требају пажљиво процјењивати контролни ризик,
како не би дошли у ситуацију да угрозе ефективност процеса ревизије усљед
превеликог ослањања на систем интерне контроле.
Ако ревизор није сигуран у процјену контролног ризика, боље је избјегавати
његову прениску процјену, јер су грешке типа II много опаснијe по ревизију од грешака
типа I. Ризик узорковања, а нарочито ризик процјене контролног ризика прениско, не
може се елиминисати, али се може и мора контролисати.
Провјере функционисања контрола (тестови контрола)
I - Ризик недовољног ослањања на
систем интерне контроле

Ризик да је контролни ризик већи него што
стварно јесте, тј. без обзира на то што
резултати испитивања проведени на узорку
не потврђују ревизорову оцјену контролног
ризика, стварни степен функционисања
тестиране контроле би такву оцјену потврдио
да је тестирана цијела популација.

II - Ризик прекомјерног ослањања на
систем интерне контроле

Ризик да је контролни ризик мањи него што
стварно јесте, тј. без обзира на то што
резултати испитивања проведени на узорку
потврђују ревизорову оцјену контролног
ризика, стварни степен функционисања
тестиране контроле такву оцјену не би
потврдио да је тестирана цијела популација.

Утицај на ефикасност ревизије
Доводи до додатног посла за ревизоре како
би се утврдило да ли су првобитни закључци
били исправни, односно да је закључак
изведен на основу примјене узорка био
погрешан.

Повећавају вјероватноћу да ревизор изрази
неодговарајуће мишљење о финансијским
извјештајима, у односу на ситуације које
описују ризик недовољног ослањања на
резултат узорка, односно систем интерне
контроле.

- Илустрација 4 44 – Ризици узорковања за тестове контрола и њихов утицај на
ефикасност ревизије –
2.2

СТАТИСТИЧКИ ПРИСТУП УЗОРКОВАЊУ ЗА ТЕСТОВЕ КОНТРОЛА

Као што је већ познато, приликом коришћења методе узорка у ревизији
финансијских извјештаја, било за тестове контрола, односно тестове трансакција45,
било за суштинске тестове салда, ревизор може бирати између два приступа:
статистички или нестатистички.
Статистички приступ односи се на примјену закона вјероватноће при избору
елемената у узорак и процјени резултата добијених на темељу испитивања тих
елемената.
Булат, Томислав. Ревизијско узорковање. Opus citatum, стр. 70.
Прилагођено према: Божић, Рaдомир; Кондић, Новак. Ревизија финансијских извјештаја: водич кроз
практичну ревизију. 2. измијењено и допуњено изд. Бања Лука; Источно Сарајево: Савез рачуновођа и
ревизора Републике Српске; Економски факултет Бања Лука и Економски факултет Источно Сарајево,
2007, стр. 270.
45
Треба нагласити да, методологија узорковања примјењива приликом тестирања контрола, може бити
коришћена и при извођењу суштинских/доказних тестова трансакција. Ово посебно из разлога што се
већина доказних тестова трансакција изводи заједно (на истим јединицама узорка) са тестовима
контрола, те су, у теорији и пракси ревизије, такви тестови познати под називом тестови двоструке
намјене. За неке ревизијске тестова веома је тешко утврдити да ли се ради о тесту контроле или тесту
трансакција. Тестови контроле усмјерени су на проналажење грешака у примјени контроле, док тестови
трансакција омогућавају откривање неправилности и грешака у појединачним пословним догађајима.
43
44
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Коришћењем статистичког приступа, ревизор је у могућности да квантификује
ризик коришћења узорка са циљем доношења закључка о популацији која је предмет
узорковања, те на тај начин обликује ефикасан узорак и процијени довољност
прибављених доказа. С друге стране, ревизор мора водити рачуна и о чињеници да
коришћење статистичког узорка производи додатне трошкове у смислу обликовања и
провођења методе узорка, као и обуке ревизора да могу да примијене статистичке
алате. Додатни елемент у давању предности статистичком у односу на нестатистички
узорак, јесте тај што је у закључивању укоријењена математичка теорија која подржава
закључке ревизора, те на тај начин обезбјеђује већи кредибилитет донесених
закључака. Па ипак, не смијемо изгубити из вида да се добијање правих вриједности
популације, која је била предмет узорковања, заснива на претпоставкама да ће
одабрани узорак бити довољно репрезентативан да закључци на нивоу популације неће
бити упитни, као и да ће израчуната вриједност узорка варирати око праве вриједности
цијеле популације само у интервалу случајног колебања.
Узорковање у ревизији се користи за процјену различитих карактеристика
популације која је предмет узорковања. „Све те процјене могу се посматрати као
процјена стопе појављивања одређене карактеристике (атрибути), или као процјена
новчане (нумеричке) вриједности (промјењиве).“ 46 Метод статистичког узорковања,
који се може користити приликом тестирања контрола, као и код тестирања
трансакција, у литератури је познат као атрибутивно узорковање, или узорковање
атрибута. „Атрибут се дефинише као обиљежје популације које занима ревизора.“47
Атрибут, на примјер, може бити доказ да клијент упоређује ставке рачуна добављача с
наруџбеницом прије одобрења плаћања рачуна, или атрибут може бити потпис
службеника који је преконтролисао рачунску тачност рачуна добављача. Атрибутивно
узорковање (Attbibute sampling) се користи приликом тестирања процедура интерне
контроле, гдје је примарни циљ ревизора да оцијени девијацију, то јест одступање од
прописане процедуре. У литератури, без обзира што се и нестатистичким приступом
процјењују атрибути, под атрибутивним узорковањем подразумијева се статистички
приступ узорковању.
Статистички приступ узорковању није јединствена метода, него је скуп више
метода које се темеље на теорији вјероватноће. Статистичке процедуре, које се користе
при узорковању у ревизији, називају се планови узорковања (Statistical sampling plan). 48
Коришћење статистичког приступа у ревизији захтијева одабир статистичке методе
која најбоље одговара датим околностима, при чему до изражаја долази професионални
суд ревизора. Статистичке методе примијењене у ревизији су уствари математички
модели. Начином на који се понашају варијабле у моделу управљају унутрашњи закони
модела, те је, због „тачности“ резултата добијених из датог модела, неопходно
успоставити адекватну везу између варијабли у моделу и варијабли у ситуацији која се
проучава. Понашање варијабли у моделу, код примјене статистичког приступа,
одређује се према особинама неке од дистрибуција (распореда) вјероватноће. 49
Андрић, Мирко; Крсмановић, Бранко; Јакшић, Дејан. Ревизија: теорија и пракса. Opus citatum, стр.
278.
47
Булат, Томислав. Ревизијско узорковање. Opus citatum, стр. 72.
48
О статистичким плановима узорковања у наставку рада биће више ријечи.
49
Због тога је, приликом избора узорка, веома значајно познавати облик дистрибуције (распореда)
вјероватноћа и њихових особина за прибављање информација или мишљења о карактеристикама
популације која је предмет узорковања; који распоред вјероватноће користити, у највећој мјери, зависи
од конкретне ситуације и процјене ревизора; када будемо више простора посветили појединим
статистичким техникама, нагласићемо који распоред стоји у основи које технике; треба још нагласити и
чињеницу да је за већину распореда вјероватноће, који су примјењиви на проблеме узорковања у
ревизији, теорија и пракса ревизије већ саставила одређене таблице вјероватноће, које у многоме
олакшавају посао ревизора.
46
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„Распоред вјероватноће је дистрибуција фреквенција резултата свих могућих
узорака одређене величине која може бити добијена из популације која садржи неке
специфичне параметре“ 50, који се, у суштини, и испитују узорком. Постојање, односно
познавање распореда вјероватноће допушта ревизору да, на бази резултата из узорка,
донесе закључак о читавој популацији, при томе контролишући ризик узорковања. На
примјер, ако ревизор изабере узорак од педесет продајних фактура, тестира повезане
отпремне документе, и пронађе два одступања, он ће закључити, на основу
Илустрације 5, да је 26,11% вјероватноћа да је узорак узет из популације са стопом
одступања од 5%, или да је 73,89% (1-0,2611) вјероватноћа да је узорак узет из
популације која има неку другу стопу одступања. Посматрајући кумулативне
вјероватноће, закључак би могао бити да је 54,05% вјероватноћа да је узорак изабран из
популације са стопом одступања већом од 5%, или да је 45,95% (1-0,5405) вјероватноћа
да је узорак изабран из популације која има стопу одступања 5%, или мање. Слично је
могуће израчунати, односно постоје израчунате, дистрибуције вјероватноћа и за друге
стопе одступања у популацији, и на тај начин извући више специфичних закључака о
непознатој популацији која је предмет узорковања.
Прије детаљније елаборације приступа примјене атрибутивног плана
узорковања, односно појединих статистичких техника примјењивих на испитивање
атрибута приликом тестирања контрола, пажњу ћемо усмјерити на фазе и специфичне
кораке примјене статистичког узорка за тестове контрола.
Стопа одступања у популацији (очекивана) 5% и величина узорка 50
јединица
Кумулативна
Број одступања
Стопа одступања
Вјероватноћа
вјероватноћа
0
0
.0769
.0769
1
2
.2025
.2794
2
4
.2611
.5405
3
6
.2199
.7604
4
8
.1360
.8964
5
10
.0656
.9620
6
12
.0260
.9880
7
14
.0120
1.0000

- Илустрација 5 51- Вјероватноћа за сваку стопу одступања 2.2.1

ФАЗЕ ПРИМЈЕНЕ МЕТОДЕ СТАТИСТИЧКОГ УЗОРКА ЗА ТЕСТОВЕ
КОНТРОЛА

Као што је већ речено, узорковање у ревизији, без обзира на одабрани приступ и
намјене, није једна активност чијим би извођењем ревизор задовољио постављене
циљеве. Наиме, примјена методе узорка у ревизији финансијских извјештаја има
динамичан карактер, и заснована је на провођењу низа корака и активности,
комбинујући при томе одређене технике и просуђивања ревизора, што све зависи од
постављених циљева и одабраног приступа узорковању: статистичког или
нестатистичког.
Разматрање и провођење одређених корака и активности је обавеза ревизора,
односно захтјев који се пред њега поставља како би узорковање имало ефективан и
ефикасан карактер.

50

Arens, Alvin; Loebbecke, James. Auditing: An Integrated Approach. 7th Edition. Prentice-Hall, 1997, str. 421.
Прилагођено према: Arens, Alvin; Loebbecke, James. Auditing: An Integrated Approach. Opus citatum, str.
421.
51
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Раније смо напоменули да различити аутори не класификују ове кораке на исти
начин и не придају им једнак значај. Па тако, Ricchiute сматра да се узорковање за
тестове контрола остварује кроз сљедеће кораке: 52
1. одређивање циљева теста,
2. дефинисање атрибута и услова девијације,
3. дефинисање популације,
4. одређивање метода избора/селекције узорка,
5. одређивање величине узорка,
6. извођење плана узорковања, и
7. вредновање резултата узорка.
Слично и W. Meigs, R. Meigs, WhiHington и Pony помињу следеће процедуре: 53
1. одређивање циља тестирања,
2. дефинисање атрибута и девијације,
3. дефинисање популације и јединице узорка,
4. одређивање величине узорка,
5. одређивање метода избора узорка,
6. вредновање резултата узорковања, и документовање процедуре узорковања.
Мало другачији приступ имају Arens и Loebbecke, који наводе сљедеће кораке: 54
1. одредити циљеве теста ревизије,
2. одлучити да ли примијенити ревизорско узорковање,
3. дефинисати атрибуте и услове одступања,
4. одредити популацију,
5. дефинисати јединицу узорка,
6. одредити толерантну стопу одступања,
7. одредити прихватљив ризик процјене контролног ризика прениско,
8. оцијенити стопу одступања популације,
9. одредити иницијалну величину узорка,
10. извршити селекцију узорка,
11. извести процедуре ревизије,
12. уопштити налазе узорка на популацију,
13. анализирати одступања, и одлучити о прихватљивости популације.
Сличан приступ у класификацији корака за примјену метода статистичког узорковања
за тестове контрола имају и Guy, Carmichael и Whittington, те Messier.
Професор Богољуб Виторовић наводи сљедеће кораке: 55
1. дефинисање циљева узорка,
2. дефинисање популације узорка,
3. утврђивање критеријума узорка,
4. сачињавање плана узорка,
5. одабир технике избора узорка,
6. селекција узорка,
7. процјена резултата,
8. потврђивање резултата, и
9. формулисање мишљења ревизије.

52

Ricchiute, David. Auditing and Assurance Services. Opus citatum, str. 258.
Meigs, Walter B.; WhiHington, Ray; Pony, Kurt; Meigs, Robert F. Principles of Auditing. 9th Edition. Boston,
1989, str. 269, у: Андрић, Мирко; Крсмановић, Бранко; Јакшић, Дејан. Ревизија: теорија и пракса. Opus
citatum, стр. 284.
54
Arens, Alvin; Loebbecke, James. Auditing: An Integrated Approach. Opus citatum, str. 422.
55
Виторовић, Богољуб. Статистички и нестатистички узорци у ревизији са коментаром Међународног
стандарда ревизије Ревизијско узорковање. Opus citatum, стр. 9.
53
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Међутим, без обзира на формалне различитости, можемо увидјети да
суштинских разлика, што је најбитније, нема. Односно, сви ови кораци могли би се
уобличити у три фазе:
1. фазу планирања,
2. фазу избора узорка и извођења ревизијских поступака, и
3. фазу оцјене резултата узорка.
Извођењем свих ових корака и активности, ревизор би требао донијети закључак
о квалитету интерних контрола клијента, што ће му представљати основу за доношење
одлуке о обиму суштинског тестирања салда рачуна.
2.2.1.1 Фаза планирања примјене методе статистичког узорка за тестове
контрола
Примјена узорака у ревизији показује да се свако спровођење ревизије заснива
на избору и прибављању доказа, са циљем поузданог формирања мишљења о материји
која се испитује. Да би ревизор био у могућности да одговори постављеном задатку, он
мора да прикупи довољнo одговарајућих доказа, што ће и урадити ако поступке
ревизије проведе на ефективан и ефикасан начин.
Правилно планирање узорковања, и уопште ревизије, предуслов је да се она
обави ефективно и ефикасно. Наиме, одлуке донесене при планирању утицаће на све
остале кораке и активности проведене у поступку ревизије. Ако се у планирању
активности направе грешке, мало је вјероватно да ће ревизор дати „објективно“
мишљење о финансијским извјештајима који су предмет ревизије. Из тог разлога
корацима и активностима које треба провести при планирању узорковања треба
посветити посебну пажњу, посебно због тога што већина тих активности захтијева
професионалну процјену ревизора.
При изради статистичког узорка за потребе тестова контрола, ревизор мора
планирати, те документовати све кораке у радној документацији. Раније смо закључили
да је у фази планирања неопходно провести и размотрити сљедеће кораке:
1. одредити циљеве,
2. дефинисати одступања од контролних политика и поступака,
3. дефинисати популацију,
4. дефинисати јединице узорка,
5. одредити величину узорка,
i) одредити прихватљив ниво ризика процјене контролног ризика прениским,
ii) одредити допуштену стопу одступања,
iii) одредити очекивану стопу одступања, и
iv) размотрити учинак који произилази из величине популације.
2.2.1.1.1

Одређивање циљева при примјени методе статистичког узорка за тестове контрола

Одређивање циљева и разматрање односа између циља и узорка је вјероватно и
најтежи аспект при коришћењу методе узорковања. Наиме, ревизор ће морати
специфицирати контролне циљеве, те политике и поступке структуре интерне контроле
неопходне за њихово постизање како би се ограничили суштински тестови повезаних
салда рачуна. На бази ревизоровог разумијевања рачуноводственог система и система
интерне контроле, он ће идентификовати карактеристике које указују на могуће
функционисање или нефункционисање контроле.
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Наглашавали смо већ да је ревизијско узорковање за тестове контроле
одговарајуће уколико постоји доказ о (не)функционисању контроле. У складу с тим,
циљ узорковања за тестове контрола је да се пружи доказ о постојању и успјешности
интерне контроле, односно да се процијени ефективност и ефикасност прописане
интерне контроле на коју се ревизор намјерава ослонити да смањи контролни ризик
испод максимума. Ревизор настоји процијенити стопу одступања која постоји за сваку
контролу изабрану за тестирање. „Када одређује ревизијски узорак, ревизор треба да
разматра циљеве провјере и атрибуте популације из које узорак треба да буде узет.“ 56 У
складу са тим, „атрибути узорка биће одабрани и тестирани како би се добио доказ да
специфична интерна контрола функционише адекватно, у складу са планираним
нивоом контролног ризика.“ 57 Значи, ревизор ће увијек прво размотрити конкретне
циљеве које треба да постигне, што ће му помоћи да дефинише шта представља
грешку, те да правилно дефинише популацију, и тако изабере адекватан узорак. Према
томе, ревизор одређује циљ тестирања за потребе оцјењивања интерне контроле
клијента, са жељом да оцијени постојање и ефикасност провођења контролних
процедура. Рецимо да ревизори желе да испитају ефикасност клијентове контроле
упоређивања пријемница са набавним фактурама, као корак у одобравању исплате за
набавке материјала. Заинтересовани су за рачуноводствену исправност процеса
упоређивања, односно за сазнање да ли контролни поступци упоређивања пријемница
и набавних фактура функционишу ефикасно. У складу са реченим, ревизор ће циљ
тестирања контролних поступака одредити као оцјена ефективности контролних
процедура упоређивања пријемница и набавних фактура прије одобравања исплате за
набавку материјала. Даље, ревизор ће дефинисати контролне тестове које ће провести
на бази узорковања, а који, најчешће, представљају и контролне процедуре дефинисане
од стране клијента. На примјер, за поменути циљ, контролни поступци могу да буду:
 испитати да ли се врши упоређивање пријемница са набавним фактурама за
одобрене исплате,
 испитати да ли се врши упоређивање наруџбеница са набавним фактурама за
одобрене исплате, и
 испитати да ли је формална исправност набавних фактура верификована.
Ревизорова сарадња са лицима запосленим код клијента може бити од велике
помоћи за спровођење ревизије уопште, па тако и при дефинисању циљева. „Савремена
теорија ревизије предлаже ревизорима да у поступку припреме за спровођење
узорковања неке популације темељно оцијене да ли је информације, потребне за
дефинисање циља ревизије, раније утврдио неки други орган. Такође се савјетује да ово
тражење раније генерисаних информација ревизор треба да спроведе без обзира на
величину клијента код кога с спроводи ревизија.“ 58 Међутим, иако је пракса показала
да запослени код клијента могу да буду од користи ревизору у многим ситуацијама,
ревизор мора све те информације да лично анализира и да из тога извуче сопствене
закључке.
2.2.1.1.2

Дефинисање одступања од контролних политика и поступака при примјени методе
статистичког узорка за тестове контрола

Приликом провођења узорковања за тестове контрола, ревизор треба да
дефинише карактеристике (атрибуте) контрола које се тестирају, и да одреди која
ситуација се сматра одступањем од очекиваног понашања.
Међународни стандарди и саопштења ревизије, уверавања и етике. Opus citatum, стр. 429.
Whittington, Ray; Pany, Kurt. Principles of Auditing. 12th edition. Irwin/McGraw-Hill, 1998, str. 317.
58
Виторовић, Богољуб. Статистички и нестатистички узорци у ревизији са коментаром Међународног
стандарда ревизије Ревизијско узорковање. Opus citatum, стр. 8.
56
57
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Одређивање атрибута контролних поступака, који су предмет тестирања,
директно зависи од дефинисаног циља тестирања и изабраних контролних тестова које
ревизор намјерава провести на узорку.
Ревизори користе професионално мишљење да би одредили атрибуте и услове
девијација (одступања) за одређене тестове контрола. Раније смо већ рекли да су
атрибути „карактеристике контрола које се тестирају путем узорка“ 59, односно
атрибути су карактеристике које пружају доказ да је контрола заиста обављена (на
примјер, постојање иницијала лица које је обавило контролу на одређеном документу).
Када јединица узорка нема једну или више дефинисаних карактеристика, сматра се да
постоји одступање, то јест долази до девијације од испитиване особине. Другачије
речено: захтијевани атрибут или постоји, или не постоји. Ако не постоји, ради се о
девијацији. Девијација је „пропуст у контроли који ревизор сматра релевантним за
ефективност контролних процедура.“ 60 За одабране контролне тестове при дефинисању
циљева (страна 37), ревизор ће одредити атрибуте и девијације на сљедећи начин
(Илустрација 6):
Атрибути
1. количина и остали подаци у
пријемници слажу се са набавном
фактуром
2. цијена остали подаци у
наруџбеници слажу се са набавном
фактуром
3. формална исправност набавне
фактуре је верификована

Девијација
1. количина и остали подаци у
пријемници не слажу се са набавном
фактуром
2. цијена остали подаци у
наруџбеници не слажу се са набавном
фактуром
3. није верификована формална
исправност набавне фактуре

- Илустрација 6 – Дефинисање атрибута и девијација при тестирању контрола –
За овај тест, једина захтијевана процедура је провјера докумената. Навешћемо
још један примјер. 61 Претпоставимо да клијент примјењује одређене политике везане за
одобравање одложеног плаћања (кредитне линије) купцима на сљедећи начин: за нове
купце комитент има кредитно одјељење који врши провјеру њихове кредитне
способности, те се, на основу такве провјере, купцу или одобрава кредитна линија или
се одбија кредит; за постојеће купце, при пријему нове наруџбе, износ који се односи
на текућу продају упоређује се са кредитном линијом одобреном том купцу; ако је
укупан износ мањи од кредитне линије, продаја ће бити извршена; ако укупан износ
премашује кредитно ограничење, такву продају најприје мора размотрити управа
клијента. За такву контролну политику, ревизор ће дефинисати девијацију у односу на
то како се прописана политика примјењује на нове, односно постојеће купце. За нове
купце, девијација се може дефинисати као пропуст кредитног одјељења да изврши
анализу кредитне способности купца, и додјела кредита купцу са незадовољавајућом
кредитном способношћу.

Андрић, Мирко; Крсмановић, Бранко; Јакшић, Дејан. Ревизија: теорија и пракса. Opus citatum, стр.
286.
60
Meigs, Walter B.; WhiHington, Ray; Pony, Kurt; Meigs, Robert F. Principles of Auditing. 9th Edition. Boston,
1989, str. 269, у: Андрић, Мирко; Крсмановић, Бранко; Јакшић, Дејан. Ревизија: теорија и пракса. Opus
citatum, стр. 286.
61
Прилагођено према: Мessier, William. Revizija: priručnik za revizore i studente s rješenjima zadataka. Opus
citatum, str. 286.
59
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За постојеће купце, девијација се може одредити као неупоређивање износа
укупног задужења са износом кредитне линије, и продаја извршена без додатног
одобрења управе у случају када укупна задужења премашују износ кредитног
ограничења купца у вријеме продаје. Навешћемо још један примјер теста контроле који
ревизор изводи за продајне трансакције. Једна од контрола коју ревизори често
тестирају је прегледање продајних фактура које изводи референт рачуноводства.
Провјере референта укључују: 1) упоређивање количина у свакој фактури са
документима отпреме (отпремницама), 2) упоређивање цијена у свакој фактури са
званичним цјеновником, 3) испитивање формалне и материјалне тачности сваке
фактуре, и 4) потписивање копије рачуна, што указује да је контролна процедура
обављена. При извођењу тестирања ове контроле, ревизори ће трансакцију
окарактерисати као девијацију ако постоји било који од сљедећих услова:
 количине у фактури се не слажу са онима из отпремнице,
 цијена у фактури се не слаже са оном из званично одобреног цјеновника,
 фактура има формалне и материјалне нетачности, и
 на копији рачуна не постоје иницијали референта.
Важно је да атрибути и девијације буду прецизно дефинисани прије него што се
почне са провођењем осталих активности, а поготово прије него што се изведе тест
контроле. У супротном, биће немогуће правилно одлучити у којим јединицама узорка
постоји девијација.
Уколико одабрани документ за тестирање не може да се пронађе, ревизор неће
моћи да примијени предвиђене процедуре како би одредио да ли је предвиђена
контролна активност примијењена. У таквим случајевима, одабирање друге јединице у
узорак није препоручљиво. Односно, документ који не може да се пронађе како би се
тестирао треба третирати као девијацију у сврху вредновања и документовања
спровођења контрола. Такође, из разлога што је за недостатак документа могуће добити
различита објашњења, од немогућности тренутног проналаска документа, до
материјалних превара, ревизор би требао пажљиво размотрити значај укупне ситуације
и из тога извући сопствене закључке.
Приликом дефинисања атрибута и девијација треба имати на уму и неке
субјективне факторе, који проистичу из ревизоровог просуђивања и могу се значајно
разликовати од једног до другог ревизора. Наиме, у зависности од тога како ревизор
одређује одступање, битно ће зависити и процијењена стопа девијације. Односно: „ако
девијација укључује свако тривијално одступање од прописаних процедура, популација
ће имати високу стопу девијације и значајан утицај на повећање контролног ризика.
Међутим, ако под девијацијом ревизор подразумијева само фиктивне трансакције у
рачуноводству, онда и ниска стопа девијације има на контролни ризик озбиљне
импликације.“ 62 Ова два екстремна приступа девијацији треба комбиновати како би
значај стопе девијације био од користи за оцјену контролног ризика.
Оно што посебно треба нагласити је чињеница да девијација у функционисању
контроле не значи обавезно да су финансијски извјештаји погрешно исказани.
Чињеница да не постоји контрола, или се она не проводи адекватно, не значи нужно да
се трансакције не обрађују на одговарајући начин, али значи да се обрада тих
трансакција не контролише, те, у том контексту, постоји повећан ризик појаве грешке.

Андрић, Мирко; Крсмановић, Бранко; Јакшић, Дејан. Ревизија: теорија и пракса. Opus citatum, стр.
286.

62
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2.2.1.1.3

Дефинисање популације при примјени методе статистичког узорка за тестове
контрола

Као што је већ истакнуто, ревизор, приликом ревизије финансијских извјештаја,
може да приступи потпуном или непотпуном посматрању појава. Анализом потпуног
посматрања, долази се до високог степена тачности информација. Међутим, такав
приступ анализи, због великог броја појава, веома је спор и скуп. Из тих разлога,
ревизор, методом непотпуног посматрања, жели да добије што реалније процјене
анализираних карактеристика посматраног скупа. Задатак непотпуног посматрања је да
се постигне задовољавајући степен тачности добијених резултата, уз оптималне услове
брзине и економичности. Због тога је „закључивање у оквиру анализе на основу
узорака уствари процјењивање појединих карактеристика посматраних појава, а не
израчунавање тих карактеристика, како је био случај потпуног посматрања и
прибирања.“ 63
Предмет интересовања ревизора, и уопште оног ко истражује неку појаву на
темељу узорка су параметри, односно карактеристике скупа, а не узорка. Скуп из кога
бирамо узорак и чије карактеристике процјењујемо назива се популација. „Популација
представља све податке из којих се извлачи узорак и о којима ревизор жели да донесе
закључак.“ 64 Популација је статистичка категорија и односи се на неку масовну појаву.
Увијек се односи на скуп вишег реда из кога се извлачи узорак који представља скуп
нижег реда. Независно од одабраног метода селекције узорка, потребно је да узорак
буде репрезентативан у односу на популацију коју представља. Односно, да би узорак
„добро“ представљао популацију, јер у суштини она је и предмет интересовања,
неопходно је да он буде „довољно сличан“ популацији из које и потиче. Довољно
сличан у смислу да узорак никада не може да буде, по свим карактеристикама,
идентичан основном скупу из кога је изабран, односно увијек се јављају мања или већа
одступања. Због тога се и каже да се на основу узорка процјењују карактеристике
популације са мањом или већом поузданошћу.
Приликом дефинисања популације треба поставити питање: колико је, односно
да ли је популација из које се узорак бира примјерена одређеном циљу ревизије, с
обзиром да се пројекција резултата добијених обрадом узорка може извршити само на
популацију из које узорак потиче. 65 Примјера ради, уколико ревизор има за циљ да
тестира контролу која осигурава да су испостављени рачуни за сву испоручену робу,
онда популација треба да буде дефинисана као сва документа везана за испоруку робе у
одређеном периоду. Када би се популација дефинисала као укупност свих рачуна
издатих у одређеном периоду, испоручена роба за коју није издат, или још није издат,
рачун била би изостављена, што је суштина тестирања. Другачије речено: ако ревизора
занима контролни циљ повезан с потпуношћу, документи о испоруци, а не рачуни од
продаје, биће елементи скупа, односно популације.
Када је популација дефинисана, ревизор мора утврдити да ли је физичка
репрезентација популације, позната као оквир, потпуна. Потпуност популације је
потребна како би ревизор изводећи поступке узорковања и на бази испитивања узорка
био у могућности да изведе закључке за популацију у цјелини. На примјер, уколико
ревизор има намјеру да изабере налоге за плаћање из датотеке налога, док се ревизор не
увјери да су сви налози унијети у датотеку, не могу се извући закључци о свим
налозима за плаћање за одређени период.

Блажић, Милош; Драговић, Васо. Општа статистика: основи и анализа. Београд: Савремена
администрација, 2001, стр. 402.
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Међународни стандарди и саопштења ревизије, уверавања и етике. Opus citatum, стр. 424.
65
Истина, ова проблематика је разматрана и приликом одређивања циљева.
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Слично, типична контрола у продајном циклусу, која се односи на потпуност,
јесу редни бројеви на документима, које уписују запослени код комитента. Ако ревизор
дефинише популацију као скуп свих прихода од продаје у одређеном периоду, он може
и треба извршити увид у редне бројеве продајних фактура и ускладити их са бројевима
у дневнику продаје. Конкретније: ако у књизи излазних фактура ревизор установи да је
клијент, у току периода који је предмет посматрања, издао 2.501 фактуру, у групи, из
које ревизор бира узорак, мора бити 2.501 фактура. У супротном, физичка
репрезентација популације није потпуна. Алтернативно, ревизор се може ослонити на
интерну контролу како би се увјерио да ли је оквир који представља популацију
потпун. Ако се оквир и популација разликују, ревизор може доћи до погрешних
закључака о популацији коју испитује. Односно: уколико ревизор, из било којих
разлога, не може утврдити оквир, „тада је значајно отежано свако озбиљније
истраживање, а нарочито истраживања популација са великим бројем елемената. То,
прије свега, подразумијева немогућност коректне примјене избора елемената у узорак,
што даљи токови статистичке анализе не могу исправити.“ 66 Треба још нагласити да је
и стандардом 530 – Ревизијско узорковање и други селективни поступци провјере,
постављен захтјев да ревизор треба да установи да ли је популација: 67
 одговарајућа за циљеве поступка узорковања, што укључује разматрање
циља провјере, и
 потпуна.
Приликом дефинисања популације, неопходно је да ревизор размотри још једно
веома значајно питање. Наиме, потребно је да ревизор утврди који период ће бити
обухваћен тестом контроле. Тестом контроле може бити покривен цјелокупан период
обухваћен ревизијом, по правилу календарска, односно пословна година, или неки
краћи временски период. „Ако ревизор намјерава да користи узорак за доношење
закључака о функционисању система рачуноводства, или система интерних контрола у
току финансијског периода за који се подноси извјештај, популација треба да укључује
све релевантне ставке настале у току читавог периода.“ 68 Међутим, у неким
случајевима приликом провођења ревизије, дефинисање популације као скупа свих
пословних догађаја насталих у периоду који је обухваћен ревизијом, може довести до
неефикасности. Тада, ревизор може дефинисати популацију укључујући период од
првог дана пословне године, до неког датума унутар периода обухваћеног ревизијом. С
друге стране, тестови контрола изводе се и у току ангажмана, односно прије завршетка
пословне године, што, такође, ствара ситуацију сличну претходно описаној. Примјена
узорака на тако дефинисану популацију и на тој основи донесени закључци могу се
примијенити само на период обухваћен тестом. Ове, и сличне ситуације представљају
додатни проблем за ревизију, односно ревизор мора доћи до закључка о читавој
популацији која је обухваћена предметним извјештајем. У таквим случајевима, битно је
размотрити и могућност провођења додатних тестова који се односе на преостали дио
периода обухваћеног ревизијом, као и значај тако добијених резултата.
Приликом доношења одлуке о томе да ли је потребно прикупити додатне доказе
везане за преостали период, ревизор може узети у разматрање различите факторе, као
што су: 69
 значајност изјава које се тестирају,
 промјене у интерној контроли која је била тестирана током међупериода,
 промјене у вези са запосленима,
 резултати теста контроле изведеног током међупериода,
Ловрић, Миодраг; Комић, Јасмин; Стевић, Стеван. Статистичка анализа: методи и примјена. Opus
citatum, стр. 180.
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Међународни стандарди и саопштења ревизије, уверавања и етике. Opus citatum, стр. 430.
68
Ibidem
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Мessier, William. Revizija: priručnik za revizore i studente s rješenjima zadataka. Opus citatum, str. 287.
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дужина преосталог периода, и
ревизијска документација о плановима или дјеловању, настала на основу
тестова значајности које је потребно провести у преосталом периоду.

Примјера ради, ревизор, тестирајући контроле у неком периоду краћем од
периода обухваћеног ревизијом (на примјер првих 10 мјесеци у години), може
закључити да контроле постоје и да су ефикасне у спречавању, односно откривању
грешака. На основу тога, он може одлучити да додатно испитивање није потребно.
Другачије речено: ревизор ће највјероватније претпоставити да контроле ефикасно
функционишу и у остала два мјесеца, иако тестови контрола нису проведени, што
дјелује и логично. Међутим, као одређени минимум провјере, ревизор мора, или би
требао, испитати да ли су начињене неке измјене у рачуноводственом систему, и/или
систему интерне контроле у преосталом периоду.
Правилно дефинисање популације веома је значајно питање приликом
провођења узорковања, те отуда, још једном наглашавамо: овом проблему треба
приступити крајње озбиљно и професионално.
2.2.1.1.4

Дефинисање јединице узорка при примјени методе статистичког узорка за тестове
контрола

У контексту разматрања проблема популације, ревизор мора да одреди, то јест
дефинише и јединице узорка. „Јединица узорка представља појединачну ставку која
чини популацију“ 70, односно „појединачни чланови популације називају се јединице
узорка.“ 71 Популација може, у зависности од циља тестирања, да се дијели на јединице
узорка по различитим критеријумима. Па тако, јединица узорка може бити одређени
документ, књижење или ставка. Свака јединица узорка представља један елемент из
популације. Другачије речено: јединица узорка је било који од елемената који
сачињавају популацију. Јединица узорка „мора се дефинисати у контексту контролне
процедуре која се тестира и у свјетлу ефикасности ревизије.“ 72
Примјера ради, ако је циљ ревизора да испита да ли исплате садрже потпис
овлашћене особе за одобравање такве исплате, јединица узорка се може дефинисати
као налог за плаћање. У пракси се често дешава да једна потврда о уплати плаћа
неколико фактура. Тада, узорак може бити дефинисан као ставка о уплати, при чему
свака ставка представља појединачну фактуру добављача. Слично, ако је циљ ревизора
да испита да ли се врши упоређивање пријемница и набавних фактура при одобравању
налога за исплату набавке материјала, јединица узорка биће дефинисана као
појединачни налог за исплату, уколико се он припрема засебно за сваку набавку.
Уколико би се једним налогом за исплату плаћало више фактура, јединица узорка би
била појединачна ставка на налогу за исплату.
Значи, јединица узорка може бити како појединачни документ, тако и ставка на
документу, па чак и улаз главне књиге, што све зависи од циља ревизоровог
испитивања.
Чињеница коју на овом мјесту треба нагласити је да се на једном узорку може
спровести више контролних тестова, под условом да је јединица узорка, за све њих,
једнако дефинисана (Илустрација 7).

Међународни стандарди и саопштења ревизије, уверавања и етике. Opus citatum, стр. 425.
Мessier, William. Revizija: priručnik za revizore i studente s rješenjima zadataka. Opus citatum, str. 287.
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Андрић, Мирко; Крсмановић, Бранко; Јакшић, Дејан. Ревизија: теорија и пракса. Opus citatum, стр.
287.
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Атрибут
На фактури постоји потпис
особе која је извршила
интерну верификацију
За отпремницу постоји копија
фактуре
Фактура је повезана са
отпремницом
На фактури постоји потпис
особе која је одобрила
одложено плаћање

Популација
све фактуре које су настале у
периоду од 01. јануара до 31.
октобра
све отпремнице које се односе
на фактуре настале у периоду
од 01. јануара до 31. октобра
све фактуре које су настале у
периоду од 01. јануара до 31.
октобра
све фактуре које су настале у
периоду од 01. јануара до 31.
октобра

Јединица
узорка
фактура
отпремница
фактура
фактура

- Илустрација 7 73 – Дефинисање атрибута, популације и јединица узорка –
2.2.1.1.5

Одређивање величине узорка при примјени методе статистичког узорка за тестове
контрола

При провођењу ревизије, када се одређује неки ревизијски узорак, ревизор треба
да размотри специфичне циљеве ревизије, популацију из које жели да одабере узорак и
величину узорка, као и ревизијске поступке којима је могуће, на најбољи начин,
остварити те циљеве. Поред тога, када је ревизијско узорковање примјерено,
разматрање очекиваних ревизијских доказа и могућих околности за настанак грешака,
као и других карактеристика који се односе на ревизијске доказе, помаже ревизору да
дефинише шта представља грешку и из које популације треба да изабере узорак.
Након разматрања раније описаних активности и процедура, ревизор ће
приступити одређивању величине узорка. Приликом одређивања величине узорка,
ревизор ће морати да врши и одређене процјене, односно приликом разматрања
величине узорка веома важну улогу игра професионални суд ревизора. Професионалне
процјене ревизор ће примијенити када процјењује утицај фактора који опредјељују
величину узорка, то јест приликом разматрања сљедећих фактора:
 одређивање прихватљивог нивоа ризика процјене контролног ризика
прениско,
 одређивање допуштене стопе одступања,
 одређивање очекиване стопе одступања, и
 разматрање учинка који проистиче из величине популације.
Прва три фактора значајно утичу на величину узорка, док четврти фактор, величина
популације, обично има ограничен утицај.
Одређивање прихватљивог нивоа ризика процјене контролног ризика прениско.
Уопштено, ризик је комплемент поузданошћу. Другачије, математички речено,
ризик је једнак један минус поузданост. Ауторитативна литература из области ревизије
обично користи термин ризика, док статистичари чешће употребљавају концепт
поузданости, односно ниво поузданости или повјерења.
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Прилагођено према: Андрић, Мирко; Крсмановић, Бранко; Јакшић, Дејан. Ревизија: теорија и пракса.
Opus citatum, стр. 286 - 287.
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„Поузданост се односи на вјероватноћу добијања правог закључка о
ефективности оперативних контрола.“ 74 На примјер, ако ревизор изабере ниво
поузданости од 90%, ризик који он прихвата биће на нивоу од 10%. Односно, ниво
поузданости је вјероватноћа да ће ревизоров статистички закључак бити коректан.
Раније, када смо разматрали ризике узорковања за тестове контрола,
идентификовали смо двије компоненте овог ризика, ризик процјене контролног ризика
превисоко и ризик процјене контролног ризика прениско.
Ризик процјене контролног ризика превисоко је могућност да ревизор потцијени
интерне контроле, односно да резултати узорка наведу ревизора да се недовољно
ослони на интерне контроле клијента. Другачије речено: ризик процјене контролног
ризика превисоко је ризик да узорак не подржава ревизорову планирану процјену
нивоа контролног ризика, када стварна стопа одступања подржава тај ниво ризика. У
пракси већина планова узорковања, односно ревизора који креирају те планове, и не
покушавају контролисати тај аспект ризика узорка. Разлог за такво понашање је тај што
овај ризик утиче на ефикасност процеса ревизије, а не на његову ефективност. Наиме,
ако ревизор непотребно повећа ниво контролног ризика, то ће обично значити да ће он
повећати обим доказних испитивања како би ниво ревизијског ризика био задржан на
прихватљивом нивоу. У таквим околностима, ревизија може бити мање ефикасна, али
ће и даље бити ефективна.
Ризик процјене контролног ризика прениско значиће да ревизор прецјењује
интерне контроле, то јесте овај ризик означава вјероватноћу да резултати, добијени из
узорка, наведу ревизора да се ослоне на процедуре интерне контроле у обиму већем
него што то оправдава стварна ефикасност интерних контролних процедура. Ризик
процјене контролног ризика прениско је „критичан ризик у тестовима контроле.“75
Разлог за то је што овај ризик утиче на ефективност ревизије. Односно, ако ревизор
процијени контролни ризик прениско и претјерано се ослони на интерну контролу
клијента, обим проведеног доказног испитивања може бити мањи од потребног да се
открију значајне грешке на рачунима у финансијским извјештајима. У пракси ризик
процјене контролног ризика прениско обично се дефинише између 5 и 10%. Међутим,
при оцјени прихватљивог нивоа ризика процјене контролног ризика прениско за
потребе одређивања величине узорка за тестове контрола, посебно је значајно да
ревизор има на уму чињеницу да између ризика процјене контролног ризика прениско
и величине узорка, постоји инверзан однос, то јест што је мањи ризик процјене
контролног ризика прениским, то величина узорка мора бити већа (Илустрација 8).
Ризик процјене контролног ризика
прениским
10 %
5%

Величина узорка
77
93

- Илустрација 8 76 – Однос ризика процјене контролног ризика прениским и величине
узорка –
Оно што на овом мјесту треба нагласити, јесте да не постоји математичкостатистички алат којим би се објективно процијенио било који од ових ризика.
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Наиме, у већини случајева, ако не и искључиво, оцјена ових ризика је под
интуитивним утицајем, или, боље речено, речено то је увијек професионална процјена.
„Приликом доношења ове одлуке, ревизор има у виду типове грешке које се могу
појавити ако контрола није ефикасна, карактеристике трансакција које се испитују,
план ослањања ревизора на интерне контроле и друге ревизорске процедуре које су
планиране за провођење.“ 77
Одређивање допуштене стопе одступања.
Приликом конципирања узорковања у ревизији финансијских извјештаја
ревизор мора посебну пажњу посветити питању величине потенцијалне грешке. Он
треба да има у виду да је допуштена стопа одступања, односно одступање које се може
толерисати, максимална грешка у популацији коју је он спреман да прихвати, а да ипак
закључи да је резултатом узорка постигнут циљ ревизије. „Одређивање допуштене
стопе одступања захтијева професионалну процјену од стране ревизора.“ 78
„У поступку провјере система интерних контрола ради узорковања, грешка која
се може толерисати представља максимално одступање од прописаног контролног
поступка које је ревизор спреман да прихвати на основу прелиминарне процјене
контролног ризика.“ 79 Процијењени нивои контролног ризика питање је
професионалног суда ревизора. У пракси ревизори обично процјењују контролни ризик
описно, у три или четири нивоа, што, у суштини, значи да степени ефективности
политика и поступака могу показивати варијације. Најчешће, ревизорова процјена
контролног ризика квалитативно је одређена као низак, умјерен, значајан или
максималан.
На овом мјесту потребно је да ревизор донесе још једну веома важну одлуку,
односно неопходно је да просуди које ће допуштене стопе одступања повезати са већ
дефинисаним нивоима контролног ризика. Битно је нагласити да не постоји формула
која би помогла ревизору при овој процјени, међутим процес за доношење такве одлуке
обично почиње од једног екстрема. Прецизније: питање је која би допуштена стопа
одступања значила процјену контролног ризика на максималном нивоу, односно која
би допуштена стопа одступања била прикладна за процјену контролног ризика као
ниског? Допуштене стопе одступања које би одговарале нивоима контролног ризика
између екстрема, логично, било би лакше одредити. Ревизори, најчешће, ниску
процјену контролног ризика сматрају еквивалентом допуштеној стопи одступања до 7
%, док је контролни ризик процијењен на максималном нивоу када је стопа одступања
виша од 20% (Илустрација 9).
Планирани ниво процјене контролног
ризика
низак
умјерен
незнатно нижи од максималног (значајан)
максималан

Допуштена стопа одступања
2% - 7%
6% - 12%
11% - 20%
изостављање теста

- Илустрација 9 80 – Повезаност нивоа контролног ризика и допуштене стопе
одступања –
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Допуштене стопе одступања које одговарају ниском нивоу контролног ризика
могу, на први поглед, изгледати релативно високе. Ипак, треба запамтити да одступање
од функционисања контролних политика и поступака не значи експлицитно да је
дошло до новчане грешке у салду рачуна. Међутим, у случајевима када недостатак
придржавања прописане политике или процедуре интерне контроле сигурно доводи до
новчане грешке, допуштене стопе одступања требају бити смањене у односу на горе
приказане. Слично, ако постоји само једна контрола на основу које је контролни ризик,
за специфични ревизијски циљ, одређен на ниском нивоу, треба одредити нижу
допуштену стопу одступања. Разлог за такво понашање је да треба уважити повећани
значај тог контролног поступка у систему интерних контрола. Ако за исти специфични
циљ постоји више контрола, допуштена стопа одступања, за конкретну контролу, може
бити дефинисана на вишем нивоу. Допуштену стопу одступања ревизор
професионално просуђује на основу: 81
 планираног нивоа процјене контролног ризика, и
 степена осигурања/поузданости који се захтјева од доказног материјала у
узорку.
„Допуштена стопа одступања има суштински утицај на величину узорка.“82
Тачније, допуштена стопа одступања утиче инверзно на величину узорка. Што је већи
ниво грешке у узорку који је ревизор спреман да прихвати па да се и даље поузда у
функционисање интерне контроле, потребан је мањи узорак. Примјера ради, уз
претпоставку да је прихватљиви ниво ризик процјене контролног ризика прениским
5%, очекивана стопа одступања за популацију 0%, и популација велика, утицај
допуштене стопе одступања на величину узорка је:
Допуштена стопа одступања
2%
6%
10%

Величина узорка
149
49
29

- Илустрација 10 83 – Повезаност величине узорка и допуштене стопе одступања –
Треба још нагласити да ревизора, приликом процјене резултата тестирања
контрола, занима само то да ли стварна стопа одступања премашује допуштену стопу.
То се обично назива тестирање на горњу границу, због чега је ово само једнострани
тест који мјери је ли стопа процјене одступања потцијењена.
Одређивање очекиване стопе одступања
Приликом одређивања величине узорка за тестове контрола битан утицај има
очекивана стопа одступања од прописаних контролних политика и поступака.
Очекивана стопа одступања у популацији представља девијацију коју ревизор очекује
да постоји у популацији.
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„Процјену ове стопе ревизори доносе на основу резултата узорковања из
претходних година и информација из њихових радних папира, и испитивања малог
(пилот) узорка.“ 84 Приликом утврђивања очекиване стопе одступања у популацији,
ревизор треба, поред разматрања грешака идентификованих у претходно извршеним
ревизијама, придати значај и промјенама у уведеним поступцима клијента, као и
расположивости доказа прибављеним при обављању других поступака ревизије.
Резултати узорковања из претходних година могу се користити једино ако није дошло
до промјене релевантне контроле или особља клијента у години која се испитује у
односу на посматрану годину. Уколико је дошло до промјена, ревизор ће се прије
ослонити на резултате добијене испитивањем пилот узорка.
Очекивана стопа одступања у популацији има директан утицај на величину
узорка, односно што је веће очекивана стопа одступања, потребно је изабрати већи
узорак. Примјера ради, претпоставимо да је прихватљив ризик процјене контролног
ризика прениско 5%, допуштена стопа одступања 5% и популација из које се извлачи
узорак је велика, утицај очекиване стопе одступања у популацији на величину узорка
је:
Очекивана стопа одступања
Величина узорка
у популацији
1%
93
1,5%
124
2%
181
величина узорка је превелика за обављање ревизије
3%
уз разумне трошкове
- Илустрација 11 85 – Повезаност величине узорка и очекиване стопе одступања у
популацији –
Уколико ревизор очекује постојање грешака у популацији, подразумијева се да
ће одабрати већи узорак за испитивање у односу на ситуацију када сматра да
популација не садржи грешке, у смислу одступања од прописаних контролних
политика и поступака. На тај начин он може закључити да стварно одступање није веће
од планираног, односно одступања које се може толерисати. С друге стране, ако
ревизор стекне увјерење да је очекивана стопа одступања у популацији већа од
допуштене стопе одступања, статистичке тестове треба пропустити и закључити да је
контролни ризик максималан, односно ревизор се не може ослонити на доказе добијене
од интерне контроле клијента. Логично је, на овом мјесту још констатовати, да је мањи
узорак оправдан када се не очекује, или се очекује веома мали проценат постојања
одступања у популацији.
Разматрање учинка који проистиче из величине популације.
У већини литературе коју смо консултовали, величина популације се не наводи
као фактор који опредјељује величину узорка. Разлог јесте тај што, у контексту осталих
фактора, величина популације незнатно утиче на величину узорка. Сматра се да из веће
популације треба узорковати (изабрати) већи узорак и обрнуто, како би се постигла
репрезентативност узорка.
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Међутим, с обзиром да се репрезентативност узорка прије обезбјеђује одабиром
адекватне методе селекције јединица узорка него величином узорка, утицај овог
фактора се сматра минорним. Теоријски, ако популација садржи више од 5.000
јединица и користи се биномни распоред дистрибуција вјероватноће, величина узорка,
при већој популацији, приближно је константна. Примјера ради, претпоставимо да је
прихватљив ниво ризика процјене контролног ризика прениско 5 %, допуштена стопа
одступања 5%, очекивана стопа одступања у популацији 1%, величина популације
утицаће на величину узорка на сљедећи начин:
Величина популације
100
500
1.000
5.000
100.000

Величина узорка
64
87
90
93
93

- Илустрација 12 86 – Повезаност величине узорка и величине популације –
Видимо да је величина узорка иста ако је величина популације и 5.000 и 100.000,
док је највећа промјена величине узорка када је промјена величине популације са 100
на 500 јединица, што довољно говори о утицају величине популације на величину
узорка.
Илустрације 13 и 14 укратко говоре о факторима које ревизор разматра
приликом узорковања за провјеру контрола, као и о утицају тих фактора на величину
узорка. 87
Утицај на величину
Фактор
узорка
Повећање ревизорове намјере да се ослони на
Повећање
системе рачуноводства и интерне контроле
Повећање броја одступања од прописаних
поступака контроле, који је ревизор спреман
Смањење
да прихвати
Повећање броја одступања од прописаних
поступака контроле, за које ревизор очекује
Повећање
да постоје у популацији
Повећање нивоа поузданости који ревизор
захтијева (или супротно, смањења ризика да
ће ревизор закључити да је контролни ризик
Повећање
мањи него стварни контролни ризик у
популацији)
Повећање броја јединица узорка у популацији
Занемарив ефекат
- Илустрација 13 – Фактори које ревизор разматра приликом узорковања за провјеру
контрола и њихов утицај на величину узорка –
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етике. Opus citatum, стр. 435 - 436.
86
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1. Ревизорова намјера да се ослони на системе рачуноводства и интерне
контроле. Ако ревизор жели да из система рачуноводства и интерне
контроле прибави већи ниво увјеравања, његова оцјена ће бити да је
контролни ризик нижи, а потребна величина узорка ће бити већа. На
примјер, прелиминарна оцјена да је контролни ризик низак указује да
ревизор планира да се у значајној мјери ослони на ефикасно
функционисање одређених интерних контрола. Због тога ревизор треба да
прибави већи ревизорски доказ како би поткријепио ту оцјену, него што је
то случај када је контролни ризик оцијењен као висок (то јест, када је било
планирано мање ослањање на контроле).
2. Број одступања од прописаних поступака контроле, који је ревизор
спреман да прихвати (толерантна грешка). Уколико је број одступања која
је ревизор спреман да прихвати мањи, потребан узорак ће бити већи.
3. Број одступања од прописаних поступака контроле, за која ревизор
очекује да постоје у популацији (очекивана грешка). Ако је број одступања
од прописаних поступака контроле, за која ревизор очекује да постоје већи,
биће потребан већи узорак који ће ревизору омогућити да донесе разумну
оцјену о стварном броју одступања. Релевантни фактори за разматрање
очекиваног броја грешака укључују ревизорово разумијевање пословања
(нарочито поступке које је предузео да би прибавио разумијевање система
рачуноводства и интерне контроле), промјене у особљу, или у системима
рачуноводства и интерне контроле, резултате примијењених поступака
ревизије у ранијим периодима и резултате других поступака ревизије.
Очекивани висок број грешака обично захтијева мало, или уопште на
захтјева смањење контролног ризика, и у таквим околностима провјере
контрола се обично не врше.
4. Број јединица узорка у популацији. Код великих популација стварна
величина популације има мали, или нема никакав утицај на величину
узорка. Међутим, код малих популација, ревизијско узорковање, као
алтернативно средство за прибављање довољног одговарајућег ревизијског
доказа, обично није ефикасно.
- Илустрација 14 – Фактори које ревизор разматра приликом узорковања за провјеру
контрола –
2.2.1.2 Фаза избора узорка и извођења ревизијских поступака примјене методе
статистичког узорка за тестове контрола
Након што ревизор ефективно изведе све поступке и активности предвиђене у
фази планирања, можемо сматрати да су створени предуслови за ефикасно провођење
планираних ревизорских поступака на елементима популације који ће бити изабрани у
узорак. Као што и сам наслов каже, у овој фази биће неопходно да ревизор проведе
сљедеће кораке, односно поступке:
1. избор елемената у узорак, и
2. извођење ревизијских поступака.
Активности предвиђене у овој фази, ревизор ће обично спроводити „на терену“, то јест
у радним просторијама клијента.
Треба нагласити да адекватно (не)провођење фазе избора узорка и извођења
процедура ревизије има утицај како на ризик узорковања, тако и на ризик
неузорковања.
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2.2.1.2.1

Избор елемената у узорак при примјени методе статистичког узорка за тестове
контрола

Будући да се карактеристике које има узорак приписују цијелом скупу, и да се
оцјена тога може донијети само на основу података који се добију из самог узорка,
ревизор мора водити рачуна да узорак буде довољно репрезентативан. Односно,
најважнији фактор, приликом избора и примјене методе статистичког узорка у ревизији
финансијских извјештаја, јесте његова репрезентативност у односу на укупну
популацију која је предмет ревизије. „Репрезентативност се постиже избором у узорак
ставки које имају типичне карактеристике популације, уз избјегавање пристрасности
избора.“ 88 У супротном би се добила погрешна слика.
За провођење методе статистичког узорка веома је важно, то јест пресудно је да
се узорак утврди на основу случајног избора елемената. Односно, присталице примјене
статистичке методе избора елемената у узорак указују на то да ће узорковање имати
егзактан резултат само ако се свака пословна промјена или ставка из популације у
узорак одабира потпуно случајно. Посматрано теоријски то значи да свака ставка или
пословна промјена има подједнаку шансу, односно унапријед познату вјероватноћу да
буде изабрана у узорак. При томе за избор елемената у узорак, ревизор најчешће
користи случајни избор без понављања. То значи да када је елемент једном изабран, он
се уклања из оквира и не може бити поново изабран у узорак, што се, с обзиром на
циљеве ревизора, чини и логичним.
Што се тиче осталих метода избора елемената у узорак, чини се, на овом мјесту,
упутним рећи и то да се метода случајног системског избора елемената у узорак, као и
методе блок узорковања 89 такође често користе при тестирању контрола. С друге
стране, методе, које у својој основи имају стратификацију, обично нису примјењиве
при тестирању контрола. Ово из разлога што се стратификација темељи на новчаном
износу ставки укључених у салдо, док се исти поступак контроле примјењује на
трансакције без обзира њихов новчани износ.
У пракси се често дешава ситуација да је одређена врста трансакција подложна
различитој обради, па тако и различитим контролним поступцима. Тада, тестови
контрола за такве трансакције требају бити одвијено проведени, па и планирани.
Примјера ради: у трговинским предузећима често се дешава да су трансакције
малопродаје и велепродаје подложне различитим корацима обраде и контроле. Са
становишта узорковања и ревизије уопште, то значи да узорци малопродајних и
велепродајних трансакција требају бити одвојено обликовани.
Треба још напоменути да ревизор не треба унапријед да информише клијента о
јединицама које намјерава одабрати, из разлога да се елиминише могућност да клијент
промијени редослијед јединица у популацији.
Да резимирамо: приликом избора елемената у узорак, када се примјењује методе
статистичког узорка за тестове контрола, ревизор мора водити рачуна о
репрезентативности изабраних јединица у односу на популацију, односно мора
просудити о коришћењу прикладне методе избора елемената у узорак. Ревизорска,
односно статистичка теорија развила је извјестан број различитих приступа за одабир
узорка које ревизор може користити у своме раду. Неспорно је да свака техника избора
пословних промјена, позиција или ставки као елемената узорка има својих и
позитивних и негативних страна.
Због тога, веома је важно да ревизор, у довољној мјери, познаје све технике
избора елемената у узорак, те да, у зависности од конкретних околности, примијени
најприхватљивију.
Божић, Рaдомир; Кондић, Новак. Ревизија финансијских извјештаја: водич кроз практичну ревизију.
Opus citatum, стр. 277.
89
Због својих карактеристика, методе блок узорковања више су примјерене нестатистичком узорковању.
88
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2.2.1.2.2

Извођење ревизијских поступака при примјени методе статистичког узорка за тестове
контрола

Примјена методе статистичког узорка за тестове контрола у ревизији
финансијских извјештаја, након што је извршен избор елемената у узорак,
подразумијева да се спроведу планирани поступци ревизије, односно да се провјери
свака ставка која је укључена у узорак. Међународни стандард ревизије 530 Ревизијско узорковање и други селективни поступци провјере, каже да „ревизор треба
да обави поступке ревизије који одговарају конкретним циљевима провјере за сваку
одабрану ставку.“ 90 Већ смо наводили примјер да ревизори желе да испитају
ефикасност клијентове контроле упоређивања пријемница са набавним фактурама, као
корак у одобравању исплате за набавке материјала, те ћемо исти и сада искористити. У
овом случају, циљ ревизора јесте да испита да ли се врши упоређивање пријемница и
набавних фактура приликом одобравања налога за исплату набавке материјала.
Јединица узорка је дефинисана као појединачни налог за исплату, наравно под условом
да се он припрема засебно за сваку набавку, што ћемо и претпоставити. Ревизор је,
методом случајног избора, одабрао узорак налога за исплату и са њиме повезане
пријемнице и набавне фактуре, на које је примијенио планирани тест контроле, који
одговара постављеном циљу. Ако утврди да повезани документи постоје и да на налогу
постоји потпис особе која је задужена за провођење тог контролног поступка, ревизор
ће констатовати да контрола дјелује на одговарајући начин. Супротно, ако повезани
документи не постоје, или не постоји одобрење особе која је требала да изведе
контролни поступак, сматра се да, за тај елемент, постоји одступање од планираних
контролних поступака.
Приликом провођења ревизијских поступака за тестирање контроле, може се
показати да нека ставка није погодна за примјену потребних поступака ревизије.
Односно, може се догодити да се у узорак изабере поништени документ. Ако је
поништен на одговарајући начин, то неће представљати одступање. Примјер за то је
када ревизор провјерава одобравање плаћања, па из евиденције о одобрењу плаћања у
узорак изабере поништени чек. Ако се увјери да је чек исправно поништен, то неће
сматрати грешком. У таквим случајевима, ревизорска теорија и пракса нема
јединствено мишљење. Једни сматрају да ставку треба замијенити са једном прије или
послије одабране ставке. Други су мишљења да је прикладан одговор на насталу
ситуацију смањити величину узорка за један. Ово из разлога што би замјена ставке на
претходни начин пореметила случајност избора. Наше мишљење је најближе
рјешењима која су заступљена у већини софтверских пакета намијењених ревизорима.
Односно, такви програми праве избор и додатних/екстра ставки, за случај да неке од
изабраних ставки не задовољавају смјернице везане уз узорак. На примјер, ако је
величина узорка 103, програм ће изабрати 103 случајна броја и повезати их са
елементима из популације, те ће, поред тога, изабрати још 6 случајних бројева које ће
такође повезати са елементима популације и класификовати их као додатне ставке. У
том контексту, сматрамо да ревизор, ако узорковање изводи мануелно, треба из
таблице случајних бројева изабрати већи број истих него што је утврђена величина
узорка, са којима ће, у случају потребе, замијенити одређене ставке.
Дакле, мишљења смо да елемент која је исправно поништен треба, на
одговарајући начин, замијенити другим елементом. Често се у пракси зна догодити да у
узорак буде изабран елемент који, са аспекта дефиниције контроле, није примјерен да
буде предмет испитивања.

90

Међународни стандарди и саопштења ревизије, уверавања и етике. Opus citatum, стр. 432.
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Примјера ради, ревизор дефинише одступање за пословни догађај који се односи
на набавку, као ситуацију да набавну фактуру не прати одговарајућа пријемница. Ако
тада ревизор изабере рачун комуналних или телефонских услуга, неће постојати
одговарајућа пријемница, те он може ставку третирати као одступање, што би било
погрешно. Односно, у таквим случајевима, непостојање пријемница не би се требало
третирати као девијација. Ревизор једноставно треба тај елемент, на одговарајући
начин, замијенити са другим елементом.
У току провођења ревизије може се догодити ситуација да поступке ревизије
треба примијенити на одабране елементе узорка за које је документација или уништена
или изгубљена, једноставније речено не постоји. У таквим околностима, ревизор треба
примијенити одговарајуће алтернативне поступке. Примјер одговарајућег
алтернативног поступка може бити испитивање накнадних наплата, ако одговор на
захтјев за позитивном формом конфирмације није примљен. С друге стране, уколико
ревизор није извршио, или није био у могућности да изврши задовољавајуће
алтернативне поступке, или ако на основу извршених алтернативних поступака није
био у могућности да прибави задовољавајући ревизијски доказ како би потврдио да
контрола дјелује ефективно и ефикасно, тај елемент узорка треба сматрати одступањем
од прописаних политика и поступака интерне контроле, то јест такву ставку из узорка
треба третирати као грешку.
И на крају, треба рећи да се може догодити ситуација када ревизор треба да
размотри могућност да одустане од даљег тестирања контрола. Наиме, уколико
ревизор, приликом провођења теста контроле, на почетку открије велики број
одступања, он треба да размотри да ли је коректно да прекине тестирање контрола. Ово
из разлога што резултати тестирања, вјероватно, неће оправдати планирану процјену
нивоа контролног ризика. У таквом случају, ревизор треба, за повезани циљ, контролни
ризик процијенити као максималан, те тако измијенити природу и обим доказних
тестова као би се ризик неоткривања значајне грешке смањио, односно како би
ревизијски ризик био задржан на прихватљивом нивоу.
2.2.1.3 Фаза оцјене резултата узорка примјене методе статистичког узорка за
тестове контрола
Након што ревизор заврши са теренским послом, односно проведе планиране
ревизијске поступке на елементима изабраним у узорак, он ће располагати подацима
неопходним за оцјену функционисања система интерне контроле клијента. Резултати
тестирања биће сортирани у радном листу који ће послужити као основа за сумирање
резултате провођења узорковања. Другачије речено, када ревизор за све ставке из
узорка обави поступке који доводе до конкретног циља ревизије, имаће све неопходне
податке да приступи фази оцјене резултата узорка.
У фази оцјене резултата узорка за тестове контрола, када ревизор користи
методе статистичког узорковања, неопходно је провести сљедеће кораке:
1. анализа грешака откривених у узорку,
2. пројектовање грешака откривених у узорку на цјелокупну популацију, и
3. доношење коначних закључака.
Оно што свакако увијек треба истицати је да ревизор, све кораке и активности,
односно резултате узорковања и властите закључке, треба евидентирати у својим
радним папирима.
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2.2.1.3.1

Анализа грешака откривених у узорку при примјени методе статистичког узорка за
тестове контрола

Након што ревизор, провођењем тестова контроле на елементима изабраним у
узорак, утврди да „постоје“ грешке, он треба да их анализира. Односно, приликом
анализирања грешака откривених у узорку, ревизор треба да утврди да ли ставка коју
анализира стварно представља грешку. Како би одговорио овом задатку, ревизор треба
анализирану ставку довести у везу са раније дефинисаним условима који доводе до
грешке, уз повезивање тих услова са циљевима ревизије.
Ревизор, у овој фази, углавном разматра, то јест процјењује, квалитативне
аспекте утврђених одступања, односно ревизорова оцјена резултата узорка није
ограничена само на квантитативну анализу. Квалитативна анализа прво захтјева да
ревизор направи разлику између „критичних“ и „некритичних“ девијација.
Разликовање критичног одступања од некритичног је, у ствари, ревизорово
разумијевање разлике између контролне девијације и монетарне девијације.
Наиме, то смо и раније помињали, свако одступање у контроли не производи
истовремено и новчано одступање, односно, није присутна законитост њиховог
међусобног односа у виду рациа 1:1. Неки атрибути су критични јер могу произвести
монетарне девијације, док са другима то није случај. Шта се сматра критичним а шта
не, ствар је и професионалног просуђивања ревизора. Присутна је пуна слобода избора
доказних извора и метода долажења до њих од стране ревизора, али увијек на начин да
се задовољи постављање здравих темеља изношењу мишљења у ревизорском
извјештају. Основни модел квалитативног одлучивања у анализирању одступања,
развијен од стране ревизора, то јест теорије ревизије, представљен је у Илустрацији 15.
1. Дефинисање одступања као критичног или некритичног за процес
ревизије.
2. Одређивање природе и узрока сваке критичне девијације:
- намјерна или ненамјерна,
- нехат или неспоразум,
- честе или ријетке,
- систематске или случајне, и
- вјероватан или стваран новчани ефекат.
3. Процјена најгорег могућег ефекта сваке критичне девијације.
4. Одлучити да ли је критична девијација конзистентна или не са
планираним процијењеним нивоом контролног ризика и прилагодити
га према томе.
5. Одредити ефекат девијације на друге тестове контрола и доказне
тестове (имати на уму да су ревизори заинтересовани за девијацију у
популацији, а не за девијацију узорка).
6. Предложити побољшане процедуре клијенту, боље у писаној форми.
7. Запамтите: Анализа девијација требала би бити изведена паралелно
са статистичком процјеном закључака унутар прихватљивих
ограничења.
- Илустрација 15 91 – Квалитативни модел анализирања одступања –
Карактер одступања је понекад важнији од стопе његовог појављивања.
Међународни стандард ревизије 530 - Ревизијско узорковање и други селективни
поступци провјере, захтијева да „ревизор треба да размотри резултате узорка, природу
и узрок утврђених грешака и њихове могуће ефекте на конкретне циљеве провјере и на
остале области ревизије.“ 92
91
92

Guy, Dan; Carmichael, Douglas; Whittington; Ray. Audit Sampling: An Introduction. Opus citatum, str. 67.
Међународни стандарди и саопштења ревизије, уверавања и етике. Opus citatum, стр. 432.
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То значи да ревизор прво треба да размотри особину сваког одступања и његове
узроке. Односно, ревизор треба утврдити да ли је одступање резултат намјерне или
ненамјерне грешке. Да ли је одступање резултат немарности или неразумијевања
упутстава. Да ли намјерна грешка указује на могућност постојања криминалних радњи,
и слично. Приликом анализирања откривених грешака, ревизор може примијетити да
одређене грешке имају неку заједничку карактеристику, као на примјер локација,
производна линија, врста пословне промјене или временски период. У таквим
околностима, ревизор може одлучити да идентификује све ставке у популацији које
имају такву карактеристику, те да, на тај начин, одреди потпопулацију или стратум, на
коме ће проширити ревизијске поступке. Након тога, он ће извршити посебну анализу
грешака откривених у тој потпопулацији. Понекад „ревизор може да утврди да грешка
настаје у изолованим случајевима који се понављају само у специфичним случајевима
који се могу идентификовати и због тога није репрезентативна за сличне грешке у
популацији.“ 93 Таква грешка назива се аномална грешка, и да би се сматрала таквом,
ревизор треба да уочи висок степен извјесности да грешка није репрезентативна за
популацију, што ће учинити обављањем додатног посла. Разумијевање особина и
узрока одступања помоћи ће ревизору да развије бољу процјену контролног ризика.
Друго, ревизор треба размотрити како одступања могу утицати на остале фазе ревизије.
Примјера ради, претпоставимо да је већина одступања утврђених тестирањем циклуса
продаје резултат непримјереног одобравања одложеног плаћања купцима. Као
резултат, ревизор очекује да циљ процјене за потраживања није задовољен. Посљедица
је да ће ревизор повећати обим доказних тестова везаних за испитивање сумњивих и
спорних потраживања.
Детаљна анализа грешака откривених у узорку предуслов је квалитетној
пројекцији грешака, односно доношењу коначних закључака о функционисању система
интерне контроле клијента.
2.2.1.3.2

Пројектовање грешака откривених у узорку на цјелокупну популацију при примјени
методе статистичког узорка за тестове контрола

Уколико се ревизор опредијели за метод узорковања, веома важно питање је
пројекција грешака откривених у узорку на цјелокупну популацију. Наиме, циљ
узорковања и јесте да се открију грешке у популацији, на начин да се испита само дио
тог скупа и да се резултати таквог испитивања уопште на цијелу популацију.
Будући да постоји више статистичких метода за пројектовање грешака
откривених у узорку на читаву популацију, веома је важно да ревизор води рачуна да
коришћена метода за пројекцију грешака буде у тијесној вези са методом коришћеном
за избор узорка. Ревизор ће израчунати стопу одступања узорка и горњу стопу
одступања, која је уствари пројектована стопу одступања популације. Стопа,
одступања узорка израчунава се као количник броја одступања пронађених у узорку и
броја елемената узорка. Стопа одступања узорка представља најбољу ревизорску
процјену стопе одступања у популацији.
Односно: „за провјеру контрола није потребна експлицитна пројекција грешака,
пошто број грешака у узорку истовремено представља пројектовани број грешака за
укупну популацију.“ 94 Примјера ради, уколико ревизор одабере узорак од 40 ставки, на
њих примјени планиране ревизијске поступке и открије 2 одступања, израчуната стопа
одступања узорка је 5%, а најбоља процјена стопе одступања популације је такође 5%.
Ипак, будући да се ти резултати заснивају на испитивању узорка, ревизор мора,
приликом рачунања горње стопе одступања, узети у обзир ризик коришћења узорка.
93
94

Међународни стандарди и саопштења ревизије, уверавања и етике. Opus citatum, стр. 433.
Ibidem
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Израчуната горња стопа одступања представља горње једнострано ограничење
за стопу одступања популације на основу величине узорка, броја одступања
пронађених у узорку и планираног нивоа ризика процјене контролног ризика
прениским. Пројектовање грешака откривених у узорку на цјелокупну популацију при
примјени методе статистичког узорка за тестове контрола може се извршити
коришћењем софтверских пакете или специјално направљених таблица које уважавају
горе побројане факторе и одређене распореде вјероватноће. 95
2.2.1.3.3

Доношење коначних закључака при примјени методе статистичког узорка за тестове
контрола

Посљедњи корак, односно активност коју ревизор треба предузети приликом
примјене методе статистичког узорка за тестове контрола је доношење коначних
закључака о популацији која је била предмет испитивања. „Ревизор треба да оцијени
резултате узорка да би одредио да ли је прелиминарна оцјена релевантних
карактеристика популације потврђена или треба да се ревидира.“ 96
Приликом доношење коначних закључака при примјени методе статистичког
узорка за тестове контрола, ревизор пореди допуштену стопу одступања, односно стопу
одступања коју је ревизор спреман да прихвати, са горњом стопом одступања. Ако је
горња стопа одступања мања од допуштене стопе, ревизор ће закључити да се може
ослонити на интерну контролу која је тестирана конкретним контролним тестом.
Уколико је горња стопа одступања већа или близу97 допуштеној стопи, то значи да се
ревизор не може ослонити на конкретну контролу, односно ревизор мора закључити
како дјеловање те контроле није на прихватљивом нивоу. Ипак, коначни закључци о
„квалитету“ система интерне контроле биће утемељени на професионалној процјени
резултата добивених обрадом узорка и резултатима других релевантних тестова
контроле који у основи немају узорковање, као што су упит и посматрање. Уколико
ревизор закључи да докази оправдавају планирани ниво контролног ризика, неће бити
потребно вршити модификацију планираних доказних тестова. С друге стране, ако
планирани ниво контролног ризика није оправдан резултатима обраде узорка и другим
тестовима контроле, ревизор треба или провести тестирање других контролних
поступака чиме би се оправдао планирани ниво контролног ризика, или повећати његов
ниво, те, у складу са тим, модификовати природу, обим и временско позиционирање
доказних тестова.
Упутно је још рећи да Међународни стандард ревизије 530 - Ревизијско
узорковање и други селективни поступци провјере, каже: „ако оцјена резултата узорка
указује на то да прелиминарну оцјену релевантних карактеристика популације треба
ревидирати, ревизор може да:
а) захтијева од руководства да истражи идентификоване грешке и могућност
настајања грешака у будућности и да направи одговарајуће корекције и/или
б) модификује планиране поступке ревизије; на примјер, у случају провјере
контрола ревизор може да прошири обим узорка, провјери алтернативне
контроле или модификује поступке суштинског испитивања везане за њих
и/или
в) размотри ефекте на извјештај ревизије.“ 98
Када се буду обрађивали конкретни примјери планова узорковања, биће више ријечи о таблицама за
одређивање величине узорка и оцјену горње стопе одступања.
96
Међународни стандарди и саопштења ревизије, уверавања и етике. Opus citatum, стр. 434.
97
Када је горња стопа одступања близу, али још увијек нижа од допуштене стопе, ревизор мора да буде
свјестан чињенице да различит узорак може имати за резултат различиту горњу стопу одступања, која
због ризика узорковања стварно може бити и већа од допуштене стопе.
98
Међународни стандарди и саопштења ревизије, уверавања и етике. Opus citatum, стр. 434.
95
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2.2.2

ПЛАНОВИ ПРИМЈЕНЕ МЕТОДЕ СТАТИСТИЧКОГ УЗОРКА ЗА
ТЕСТОВЕ КОНТРОЛА

Као што је већ речено, без обзира што се и нестатистичким приступом
процјењују атрибути, под атрибутивним узорковањем подразумијева се статистички
приступ истом. Атрибутивни планови узорковања користи се за (пр)оцјену одређених
атрибута, односно атрибутивних обиљежја популације. Другачије речено, атрибутивни
планови узорковања користе се за (пр)оцјењивање пропорције јединица популације
које имају неко (захтијевано) својство или атрибут, као на примјер, (не)вршење
прописаних контролних поступака, закасњела дуговања, застарјела потраживања,
оштећени производи на залихама, и слично. Атрибутивни план се препоручује код:
„примјера ради, провјере учинковитости политике и поступака интерне контроле
процјењивањем стопе одступања од правила, и помажу одговорити на питања: „Колики
је број (нпр. комада нечега, примјера ради, погрешних рачуна)?“ или „Колики је удио
(нпр. удио дугова у односу на приходе или примања)?“ или „Колико често (се нешто,
рецимо, нека неправилност или ставка, јавља или понавља)?““ 99
Атрибутивни планови узорковања примарно се користе приликом тестирања
контролних поступака клијента. Термин атрибутивно узорковање (Attribute sampling)
упућује на један од три сродна плана узорковања:
 Атрибутивно узорковање са фиксном величином узорка (Fiksed-sample-size
attribute sampling), којe се користи када ревизор жели да изведе тестове
контрола како би процијенио стопу одступања у популацији; овде се
подразумијева претходно дефинисање стопе одступања која се може
толерисати и очекиване стопе одступања;
 Секвенцијално атрибутивно узорковање (Sequential attribute sampling), којe
се користи када ревизор нема правог сазнања о очекиваној стопи одступања;
посебно је ефикасно када је стопа одступања у популацији релативно ниска;
 Узорковање открића (Discovery sampling), којe се користи када ревизор треба
да пронађе барем једно одступање, односно ради се о узорковању за
откривање изразито ријетких карактеристика, које се готово уопште не
појављују; другачије речено, користи се када је очекивана стопа одступања
екстремно ниска (близу нуле).
Задатак атрибутивног узорковања, које се користи за тестове контрола или
специјално намијењена проучавања, јесте да одржи задовољавајући ниво повјерења да
стопа одступања у популацији није изнад одређеног (прихватљивог) нивоа.
2.2.2.1 Атрибутивно узорковање са фиксном величином узорка
Уобичајено, када се каже атрибутивно узорковање мисли се на атрибутивно
узорковање са фиксном величином узорка. У литератури, атрибутивно узорковање са
фиксном величином узорка често се назива и узорковање за прихватање (Acceptance
sampling). Овај назив потиче из чињенице да узорковање за прихватање, као што знамо,
„служи за откривање стопе погрешке у популацији, те за доношење одлуке о
прихватљивости такве популације.“ 100 На примјер, може се процјењивати пропорција
рачуна који су двапут плаћени, те уз 95%-тну сигурност доћи до закључка да
пропорција два пута плаћених рачуна не прелази 6% (толерисана стопа одступања),
што је довољан разлог да се популација прихвати. Супротно би поступили да смо
дошли до закључка да пропорција рачуна који су двапут плаћени прелази 6%.
Думчић, Ксенија; Цветкович, Бојана. Дизајни узорака примјењиви у ревизијским тестовима. Opus
citatum, стр. 319.
100
Ibidem.
99
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Основна карактеристика атрибутивног узорковања са фиксном величином
узорка јесте да ревизор одређује потребну величину узорка, бира узорак и вреднује
резултате спроведеног теста, те, без обзира на карактер добијених резултата, не
повећава, односно не мијења величину узорка. Због тога, овом приступу узорковања се
замјери то што резултати вредновања узорка не опредјељују даљи рад ревизора на
пољу узорковања, већ утичу на формирање закључка о карактеру популације из које је
узорак изабран.
Суштину атрибутивног узорковања са фиксном величином узорка, посматрано
кроз раније описане фазе, као и неопходне процјене ревизора, најједноставније ћемо
објаснити на примјеру. Искористићемо примјер који смо раније наводили, везан за
тестирање контролних процедура упоређивања релевантних докумената клијента прије
одобравање плаћања за набавке материјала. Циљ ревизије, у овом примјеру, јесте да се
прибаве задовољавајући докази да ли одабране контролне процедуре клијента, везане
за циклус набавке, функционишу довољно поуздано да се ревизор на њих може
ослонити, те, на основу тога, потврдити своју процјену да је контролни ризик, у овом
домену, испод максимума. Уколико резултати тестирања потврде овакву оцјену,
ревизор ће, у домену рачуна повезаних са циклусом набавке, моћи примијенити
планирани обим доказног испитивања, који је мањи него да је контролни ризик
процијењен на максималном нивоу.
Подсјетимо се: постојање одступања од успостављених контролних поступака
провјериће се, на одабраном узорку, тестирањем сљедећих контролних поступака:
1) испитати да ли се врши упоређивање пријемница са набавним фактурама за
одобрене исплате,
2) испитати да ли се врши упоређивање наруџбеница са набавним фактурама за
одобрене исплате, и
3) испитати да ли је формална исправност набавних фактура верификована.
Након дефинисања циља, ревизор ће дефинисати и одступања од контролних
политика и поступака (Илустрација 6, страна 37).
Популацију, у овом примјеру, чине сви налози за исплату набавке материјала за
цијелу пословну годину (напоменимо да овај период може бити дефинисан и краће).
Претпоставимо да релевантну популацију чини 5.467 налога за исплату, уредно
нумерисаних бројевима од 1 до 5.467, што значи да је физичка репрезентација
популације потпуна.
Јединица узорка, логично, биће дефинисана као појединачни налог за исплату
(заједно са повезаном документацијом), уколико се он припрема засебно за сваку
набавку (што ћемо, ради једноставности, и претпоставити). Одређивање величине
узорка је сљедеће битно питање.
На овом мјесту, присјетимо се, ревизор треба да размотри, то јест процијени
факторе као што су ризик процјене контролног ризика прениским, допуштену и
очекивану стопу одступања, те величину популације, која је најчешће ирелевантна.
Након што процијени ове факторе, ревизор ће, уз помоћ таблица 101 за одређивање
величине узорка, установити величину истог.
У разматраном примјеру, ревизор је оцијенио сљедеће вриједности ових фактора
(Илустрација 16) и на основу Таблица 1 и 2, одредио величине узорка за тестирање
контролних процедура како слиједи:

Таблице 1-4 преузете су из: Guy, Dan; Carmichael, Douglas; Whittington; Ray. Audit Sampling: An
Introduction. Opus citatum, str. 57-60.
Треба још напоменути да веће ревизорске фирме имају развијене сопствене статистичке софтвере за
потребе примјене одговарајућих статистичких узорака.
101
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Претпостављене/оцијењене
вриједности
Ризик процјене контролног ризика
прениско
Допуштена стопа одступања
Очекивана стопа одступања
Величина узорка

Тестирани контролни поступци
1

2

3

5%

10%

5%

7%
2%
88

8%
2,5%
65

4%
0,75%
117

- Илустрација 16 - Оцјена фактора за одређивање величине узорка Односно, ревизор је за контролу 1 одлучио утврдити ризик процјене контролног
ризика прениско на нивоу од 5%, допуштену стопу одступања на 7%, и очекивану
стопу одступања на 2%, односно ревизор је, за ову контролу, контролни ризик
процијенио као умјерен (Илустрација 9). Сличну стратегију примијенио је и за
контролу 2, с тим што је ризик процјене контролног ризика прениско утврдио на нивоу
од 10%. За контролу 3, ревизор је контролни ризик процијенио као низак, те је
допуштену стопу одступања одредио на нивоу од 4%, очекивану стопу на 0,75%, док је
ризик процјене контролног ризика прениско утврдио на нивоу од 5%. Сматра се да је
величина популације довољно велика, односно без значаја за величину узорка. За
контроле 1 и 3 ревизор користи Таблицу 1, јер је претпостављен 5%-тни ризик процјене
контролног ризика прениско, док за контролу 2 користи Таблицу 2, будући да је
претпостављен 10 %-тни ризик процјене контролног ризика прениско. Очитавање
величине узорка је веома једноставно: слиједи се претпостављена допуштена стопа
одступања, наведена у првом реду сваке колоне (осим прве), и очекивана стопа
одступања, наведена у првој колони. На мјесту укрштања релевантног реда у коме се
налази очекивана стопа одступања и релевантне колоне у којој се налази допуштена
стопа одступања, очитава се величина узорка. Примјеном одговарајућих Таблица (1 за
контроле 1 и 3, и 2 за контролу 2) утврђене величине узорка су 88, 65 и 117,
респективно.
Након што се одреди величина узорка, неопходно је изабрати одговарајуће
елементе у узорак, тако да он буде репрезентативан. Будући да се ради о статистичком
узорку, избор елемената треба да буде случајан. Односно, такав избор треба направити
или коришћењем посебног софтвера за генерисање случајних бројева, или коришћењем
таблица случајних бројева. Што се тиче овог примјера, треба нагласити да, будући да
су добијене различите вриједности узорака, постоје и различити приступи везани за
начин тестирања контрола. У пракси је уобичајено да се највећа од ових вриједности
узме као величина узорка, те да се користи за тестирање свих одабраних контрола.
Позната је ситуација да ревизор, примјеном одабраног метода селекције, одабира
најприје најмањи узорак, у нашем случају 65 јединица, те на њему спроведе сва три
теста. Затим бира додатне 23 јединице (88-65) на којима спроводи тестове 1 и 3, и на
крају, бира још 29 јединица (117-88) на којима проводи само тест 3. Подразумијева се
да се одједном генерише или одабере свих 117 бројева (може и више ако буде потребно
мијењати неки од елемената), а не да се за сваки додатни избор, поново генеришу
бројеви или таблице користе од почетка. У овом примјеру, контроле ће се тестирати на
узорцима различите величине, односно на узорцима величине 88, 65 и 117 јединица,
респективно.
Након тога, ревизор ће провести планиране поступке ревизије на сваком од
елемената узорка. То значи да ће се, за сваки елемент узорка, испитати да ли постоје
одступања у односу на успостављене контролне поступке, за сваку од контрола која се
тестира.
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Резултате тестирања, ревизор ће пажљиво биљежити у својој радној
документацији. Илустрација могућег евидентирања резултата тестирања разматраних
контрола дата је како сиједи:
Елемент узорка

Број налога за
исплату

1
2
...
65
66
...
87
88
89
...
116
117

3.014
179
...
1.457
2.890
...
703
5.092
4.467
...
626
1.504
Број одступања

Тестирани контролни
поступци
1

но
о
...
о
но
...
но
о

3

2

но
о
...
но

1

3

но
но
...
но
но
...
но
но
но
...
но
но
0

о - одступање; но - нема одступања

- Илустрација 17 - Евидентирања резултата тестирања разматраних контрола Прије него што донесе коначан закључак о резултатима тестирања разматраних
контрола, односно карактеристикама популацију која је предмет испитивања, ревизор
ће детаљно анализирати природу и узроке утврђених одступања, те њихов могући
утицај на остале фазе ревизије. Коначан закључак, односно одлука ревизора о томе
може ли се ослонити на тестиране контроле, то јест хоће ли их оцијенити као поуздане,
своди се на упоређивање израчунате горње стопе одступања и допуштене стопе
одступања.
Вриједности горње стопе одступања за сваку од тестираних контрола, слично
као и за величину узорка, очитавају се из одговарајућих таблица (Таблица 3 и 4) за
процијењени ризик процјене контролног ризика прениско на нивоу од 5, односно 10%.
У овом случају се тражи пресјек одговарајућег реда поменуте табеле, у коме се налази
величина узорка, и одговарајуће колоне, у којој се налази број стварно утврђених
одступања. Уколико у таблици не постоји тачна величина узорка, узима се најближи
мањи број, јер се тако горња стопа одступања утврђује опрезније, односно узима већу
вриједност. За контролне поступке тестиране у овом примјеру горње стопе одступања
имају вриједности 9,5%, 6,4% и 3% респективно (Илустрација 18). Треба уочити да је
вриједност горње стопе одступања значајно већа од стопе одступања узорка, што је
посљедица узимања у обзир и ризика коришћења узорка (посебно видљиво за контролу
3). Поређењем горње стопе одступања и допуштене стопе одступања за сваки од
тестираних контролних поступака, долази се до сљедећег закључка: ревизор не може
прихватити поузданост првог контролног поступка, јер су утврђена одступања, и на
основу њих прорачуната горња стопа одступања (9,5%) већа од допуштене стопе (7%);
поузданост контролних поступака 2 и 3 може се прихватити, јер су одговарајуће горње
стопе одступања ниже од допуштених стопа (Илустрација 18). Посебно треба
нагласити да се ови закључци износе са одговарајућим степеном ризика (у нашем
примјеру 5, односно 10%, у зависности од контролног поступка) да горња стопа
одступања у популацији, процијењена на основу испитивања узорка, може узети и веће
вриједности од горе процијењених.
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Претпостављене, оцијењене и
израчунате вриједности
Број одступања
Величина узорка и број
допуштених одступања
Стопа одступања узорка
Израчуната горња стопа
одступања (Таблице 3 и 4)
Допуштена стопа одступања
ОДЛУКА РЕВИЗОРА

Тестирани контролни поступци
1

2

3

3

1

0

88 (2)

65 (2)

117 (1)

3,41%

1,54%

0%

9,5%

6,4%

3%

7%
8%
4%
Не оправдава Оправдава Оправдава
поузданост поузданост поузданост
контроле
контроле
контроле

- Илустрација 18 - Прорачун релевантних стопа и доношење коначних закључака о
поузданости разматраних контрола
У случају да ревизор, другим поступцима, не успије да потврди поузданост
контролног поступка 1, биће неопходно да повећа ниво процијењеног контролног
ризика у домену набавке материјала, можда чак и до максимума, те, сходно томе, да
повећа и обим доказних тестова за провјеру салда рачуна повезаних са набавком
материјала.
2.2.2.2 Секвенцијално атрибутивно узорковање
У пракси често коришћен приступ узорковању за тестирање контрола је
секвенцијални план узорковања. У литератури је познат и као „стани или крени“ план
узорковања (Stop-or-go atribute sampling). Приликом примјене атрибутивног
узорковања са фиксном величином узорка, ревизор прегледа један узорак одређене
величине, док у оквиру секвенцијалног плана узорак може бити изабран у неколико
корака. При томе, сваки корак се ослања на резултате претходног корака.
„Овакав план узорковања ревизор користи када вјерује да је нека
карактеристика веома ријетка у популацији. Јединице избора се испитују у групама све
док кумулативна евиденција није довољна да достигне дефинисану прецизност и
тачност.“ 102 Другачије речено, ревизори почињу проучавајући мали узорак. „Засновано
на резултатима овог узорка, одлучују да ли да: претпоставе контролни ризик на
планираном нивоу, да га процјене на вишем нивоу од планираног или проуче додатне
јединице како би добили више информација.“ 103 Ако резултати узорка не обезбјеђују
довољно информација да се донесе јасна одлука о интерној контроли, ревизор испитује
додатне елементе и понавља процес одлучивања све док резултати таквог узорка не
укажу да одлука за процјену нивоа контролног ризика може бити донијета.
Основна предност овог приступа је да се за веома низак ниво очекиване стопе
одступања могу употријебити узорци мањег обима у поређењу са планираним узорком
фиксиране величине. Недостаци секвенцијалног плана односе се на чињеницу да
величина узорка може бити већа за популацију са умјереним степеном одступања, као
и то да процес стварања узорка у неколико корака може бити неефикасан.

Думчић, Ксенија; Цветкович, Бојана. Дизајни узорака примјењиви у ревизијским тестовима. Opus citatum, стр. 320.
Whittington, Ray; Pany, Kurt. Principles of Auditing. Opus citatum, str. 325.

102
103
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Приликом примјене овог плана узорковања, ревизор мора специфицирати:
 ризик процјене контролног ризика прениско,
 допуштену стопу одступања, и
 очекивани број одступања.
Надаље, примјењујући доље наведене формуле и/или Таблице 104 5 и 6, ревизор ће бити
у могућности да оцијени величину узорка, максималну/горњу стопу одступања, те да
доносе коректан закључак о популацији из које је узорак изабран.
FR
FR
;
n=
GSO =
DSO
n

n - величина узорка,
FR - фактор ризика за прихватљив ниво ризика процјене контролног ризика прениско,
DSO - допуштена стопа одступања, и
GSO - горња стопа одступања

Фактор ризика ревизор очитава из Таблице 6, а опредјељује га ризик процјене
контролног ризика прениско и очекивани (или пронађени) број одступања. Примјера
ради, ако је прихватљив ниво ризика процјене контролног ризика прениско 5%, и
очекује се (или је пронађено) 8 одступања, фактор ризика је 14,5. Допуштена стопа
одступања резултат је ревизорове професионалне процјене.
- Таблица 5 -

Примјену секвенцијалног узорковања, ревизор уобичајено започиње као процес
од три корака: 105
1. одређивање допуштене стопе одступања и прихватљивог нивоа ризика процјене
контролног ризика прениско,
2. коришћење Таблице 5 како би се одредила иницијална величина узорка, и
3. конструисање стани-или-крени таблице за одлучивање коришћењем Таблице 6.
Секвенцијално узорковање најбоље ћемо објаснити на једном примјеру. 106
Претпоставка је да је ревизор специфицирао прихватљив ниво ризика процјене
контролног ризика прениско на 5% и допуштену стопу одступања на 7%, што,
примјењујући Таблицу 5, налаже ревизору да иницијална величина узорка буде 50
јединица. Претпоставимо да је ревизор примијенио планиране поступке на свих 50
јединица и да није пронашао ни једно одступање. Користећи формулу за рачунање
горње стопе одступања и Таблицу 6, долази се до сљедеће вриједности горње стопе
одступања:
3,0
GSO =
= 0,06
50
Ово значи да постоји ризик од 5% да права стопа одступања у популацији може бити
већа од 6%, с датим узорком од 50 јединица без одступања. Будући да је горња стопа
одступања мања од допуштене стопе, резултати узорка говоре да је планирани ниво
контролног ризика прикладан. Супротно, да је ревизор пронашао једно одступање,
горња стопа одступања би имала вриједност од 9,6% (4,8/50), те би ревизор закључио,
будући да је горња стопа већа од допуштене, да планирани ниво контролног ризика
није прикладан. Међутим, оно што је предност овог приступа јесте да се секвенцијално
узорковање овим не мора завршити. Наиме, ревизор може претпоставити да не постоје
додатна одступања, те нову величину узорка може израчунати на сљедећи начин: 107
n=

4,8
≈ 69
0,07

Таблице 5 и 6 су прилагођене према: Guy, Dan; Carmichael, Douglas; Whittington; Ray. Audit Sampling: An Introduction. 5th edition.
Wiley, 2001, str. 62-64, у Tummins, Marvin; Strawser, Robert. A Confidence Limits Table For Attribute Sampling. //
105
Guy, Dan; Carmichael, Douglas; Whittington; Ray. Audit Sampling: An Introduction. Opus citatum, str. 65.
106
Пажњу ћемо усмјерити на избор узорка, (пр)оцјену резултата и доношење одлуке, док ћемо активности, које је неопходно
преузети у оквиру раније описани фаза, занемарити.
107
Фактор ризика је одређен помоћу Таблице 6, за 5%-тни ниво ризика процјене контролног ризика прениско и једно одступање.
104
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Ако ревизор испитивањем додатних 19 (69-50) јединица не пронађе одступање,
он може закључити да постоји 5% ризика да је стопа одступања у популацији већа од
6,96%, односно резултати узорка говоре да је планирани ниво контролног ризика
прикладан. Деси ли се ситуација да ревизор испитивањем додатних 19 ставки пронађе
једно одступање, горња стопа одступања имала би вриједност од 9,1% (6,3/69), што би
опет указивало на чињеницу да ниво контролног ризика није прикладно процијењен.
Надаље, ревизор поново може повећати величину узорка (сада на 90 јединица
(6,3/0,07), то јест додати још 21 јединицу (90-69)), проводити тестове контрола и
процјењивати резултате.
Колико ће таквих корака 108 ревизор извести, ствар је професионалног
просуђивања. Међутим, треба водити рачуна да овај процес не произведе своју
супротност у смислу ефикасности. Због тога, ако примјењује секвенцијални план,
ревизор може израдити таблицу за одлучивање, сличну ниже наведеној:
Корак
1
2
3
4
5

Стани ако је
Настави са
Иди на корак 5
кумулативно
узорковањем ако
ако је број
одступање
је кумулативно
одступања једнак
једнако:
одступање:
или виши од:
30
0
1-3
4
48
1
2-3
4
63
2
3
4
78
3
4
Размотрити повећање нивоа контролног ризика или коришћење атрибутивног
узорковања са фиксном величином узорка

Кумулативна
величина узорка

- Илустрација 19 109 -

2.2.2.3 Истраживачко узорковање
У теорији и пракси узорковања при обављању процеса ревизије постоје
случајеви који се називају узорковање открића или истраживачко узорковање
(Discovery sampling/Exploratory sampling). „Овакав методолошки поступак се користи у
случајевима када треба да се, путем узорка, открије једна једина грешка, или један
једини случај који представља неку неправилност.“ 110 Тада би требало спровести
интензивна испитивања, или неки други поступак, како би се дотична материја
расвијетлила.
Узорковање открића је, у ствари, модификован облик методе атрибутивног
узорковања са фиксном величином узорка. 111 „Овде се ради о пооштравању узорковања
за прихватање до те мјере да нити једна јединица не смије одступати од правила, те се
тражи велики узорак.“ 112 Као што је већ речено, сврха овог модела је да открије барем
једно одступање, за унапријед одређени ризик од прецјењивања интерних контрола.
Важна употреба истраживачког узорка јесте да открије примјере преваре за коју
се сумња да постоји. „Другим ријечима, узорковање по начелу открића или
истраживачко узорковање примијенило би се у ситуацијама када је циљ ревизије да
открије евентуалне подвале у пословању, које могу да настану ако су се у великој мјери
занемаривале и избјегавале интерне контроле које дјелују у току процеса рада, или су
намјерно кршени прописи.“ 113
Сада је јасно зашто се овакав модел назива стани-или-крени план узорковања.
Преузето из: Guy, Dan; Carmichael, Douglas; Whittington; Ray. Audit Sampling: An Introduction. Opus citatum, str. 66.
110
Виторовић, Богољуб. Статистички и нестатистички узорци у ревизији са коментаром Међународног стандарда ревизије
Ревизијско узорковање. Opus citatum, стр. 10.
111
Узорковање открића такође се користи у доказним/супстативним тестовима.
108
109

Думчић, Ксенија; Цветкович, Бојана. Дизајни узорака примјењиви у ревизијским тестовима. Opus
citatum, стр. 320.
113
Виторовић, Богољуб. Статистички и нестатистички узорци у ревизији са коментаром
Међународног стандарда ревизије Ревизијско узорковање. Opus citatum, стр. 10.
112
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Међутим, иако је узорак открића осмишљен да открије релативно ријетке
елементе, не може се очекивати да открије „иглу у пласту сијена“. Односно, ако
изузетно мали број одступања постоји унутар неке популације, не постоји узорак
разумног облика који може да обезбједи сигурност да ће та одступања бити откривена.
Ипак, овај метод пружа одговарајуће/разумно увјерење да ће одступање, која се дешава
на ниском нивоу (0,3 - 1%), бити откривено.
Генерално, два услова требају бити испуњена да би ревизор примијенио узорак
открића, односно узорак открића примијениће у случајевима: 114
 када је ревизорова најбоља процјена стопе одступања у популацији нула или
близу нула процената, и
 када ревизор тражи веома критичне карактеристике које, ако открије, могу
бити индикација да постоји више распрострањених превара или серијских
грешака у финансијским извјештајима.
Узорак открића се првенствено користи за тражење критичних одступања. Када
је одступање критично, ревизори могу да напусте процедуре узорковања и предузму
обимне суштинске тестове испитивања популације. Ако се узорком открића не открије
одступање, ревизор може да закључи, са специфицираним ризиком процјене
контролног ризика прениско, да се критично одступање није одиграло у степену
допуштене стопе девијације.
Да би користили узорак открића, ревизори морају да специфицирају жељени
ризик процјене контролног ризика прениско и допуштену стопу одступања.
Захтијевани обим узорка може бити оцијењен на основу таблица за атрибутивно
узорковање са фиксном величином узорка (Таблице 1 и 2), уз претпоставку да је
очекивана стопа одступања у популацији 0%. Као илустрацију овог приступа
послужићемо се примјером који је већ наведен код атрибутивног узорковања са
фиксном величином узорка.
Претпоставимо да ревизори имају разлог да сумњају да неко припрема налоге
набавке, пријемнице и набавне фактуре који су засновани на превари, како би створили
новчане издатке за лажне новчане трансакције. Да би утврдили да ли се ово догодило,
довољно је открити само једну групу лажних докумената у клијентовом фајлу/датотеци
плаћених налога за исплату. Претпоставимо да ревизор прихвата 5% ризика да узорак
неће открити налоге за исплату који упућују на превару, ако популација садржи 2% или
више елемената преваре.
Ослањајући се на Таблицу 1, ревизор оцјењује да се, за очекивани степен
одступања од 0% и допуштену стопу одступања од 2%, захтијева узорак од 149
јединица. Под претпоставком да ревизор одабира и испитује 149 налога за исплату, и да
нема оних који указују на превару, он може закључити да постоји ризик од 5% да у
популацији има више од 2% налога за исплату који указују на превару.
Укратко, узорковање открића или истраживачко узорковање користи се када је
евидентно да постоје пропусти у раду интерних контрола, када оне нису
функционисале и/или када се сумња да су пословне промјене вјешто прикриване, па се
кроз узорак увјерава да је све исправно, или се сумње потврђују.
Типичне карактеристике примјене сваког наведеног приступа статистичког
узорковања дате су у Илустрацији 20, која слиједи:

114

Guy, Dan; Carmichael, Douglas; Whittington; Ray. Audit Sampling: An Introduction. Opus citatum, str. 70.
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Типична величина узорка

Фиксна величина
узорка
средњи

Секвенцијални
узорак
низак

Врсте тестирања

тестови контроле

тестови контроле

Очекиване девијације
контроле

ниске

нулте или веома
ниске

Карактеристике примјене

Узорак открића
висок
специјална
истраживања и
независни тестови
нулте или близу нуле

- Илустрацији 20 115 - Карактеристике статистичких приступа узорковању 2.2.2.4 Остали приступи узорковању
Већ смо раније говорили да приликом узорковања са понављањем из коначне
популације, дистрибуција пропорције узорка слиједи биномни распоред, док у случају
узорковања без понављања хипергеометријски. Међутим, у већини статистичких
истраживања примјењује се нормални распоред 116. Нормална дистрибуција може се
користити као апроксимација ова два распореда када су задовољени сљедећи услови: n
p > 5, и n(1-p) > 5. „У већини случајева у којима се закључивање врши у вези са
пропорцијом, довољно је установити адекватну величину узорка у циљу испуњења
претходно наведених услова.“ 117
Мишљења смо да се нормална дистрибуција, односно статистички софтвери
који се заснивају на нормалној дистрибуцији могу примијенити и на проблематику
ревизије, те значајно помоћи ревизору да донесе ваљане закључке о популацији коју
испитује. Један од таквих алата јесте и статистички софтвер 3Bstat, који ћемо
користити у сљедећем примјеру. Да би га користио, ревизор треба да процијени ризик
процјене контролног ризика прениско и допуштену стопу одступања. На основу
процјене допуштене стопе одступања, а користећи горње услове, ревизор ће израчунати
минималну величину узорка, како би се тест уопште могао примијенити. 118 У
Илустрацији 21 израчуната је величина узорка за различите допуштене стопе
одступања. 119
Допуштена стопа
одступања
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,1

Величина узорка
500
250
167
125
100
83
71
63
56
50

- Илустрацији 21 Претпоставићемо да је ревизор одредио ризик процјене контролног ризика на
ниво од 5%, допуштену стопу одступања на 6%, што значи да узорак мора бити већи
од 83 елемента. Претпоставимо да је изабрао узорак од 90 елемената и пронашао, у
првом случају 1 одступање, а затим 2 одступања.
Преузето из: Guy, Dan; Carmichael, Douglas; Whittington; Ray. Audit Sampling: An Introduction. Opus citatum, str. 70.
Више погледати у: Ловрић, Миодраг; Комић, Јасмин; Стевић, Стеван. Статистичка анализа: методи и примјена. Opus citatum,
стр. 156.
117
Ловрић, Миодраг; Комић, Јасмин; Стевић, Стеван. Статистичка анализа: методи и примјена. Opus citatum, стр. 215.
118
Сматрамо да је једина „мана“ овог приступа што није прикладан за мале величине узорка.
119
Ревизор обично неће прихватити да допуштена стопа одступања буде изнад 10%, због чега и Илустрација 21 завршава са том
вриједности; наравно и за остале вриједности допуштене стопе могуће је израчунати величину узорка.
115
116
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Резултати су како слиједи:

Z-test za proporciju jednog skupa
H 0 : π = 0,06
H 1 : π < 0,06
Varijabla
Veličina uzorka
(n)
Proizvoljan skup
90
Standardna
greška
0,025

Broj uspjeha U
1

Proporcija
u uzorku P
0,011

Z statistika

P

-1,953
0,02544
Zaključak
Uz rizik od 0,05 zaključujemo da je proporcija u populaciji manja od 0,06.
Rezultat JE stat. značajan
Z-test za proporciju jednog skupa
H 0 : π = 0,06
H 1 : π < 0,06
Varijabla
Veličina uzorka
(n)
Proizvoljan skup
90
Standardna
greška
0,025

Broj uspjeha U
2

Proporcija
u uzorku P
0,022

Z statistika

P

-1,5091
0,06567
Zaključak
Nemamo dovoljno razloga da tvrdimo da je proporcija u populaciji manja od
0,06. Rezultat NIJE stat. značajan
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У првом случају ревизор ће прихватити популацију, док ће у другом случају
поступити супротно. Посебно је занимљива чињеница - ако исте параметре
процијенимо на основу Таблице 3, закључци ће бити идентични. 120
Међутим, уочавамо да је, у овом случају, процес ревизије неефикаснији, с
обзиром да је захтијевана величина узорка нешто већа. Другачије речено, примјењујући
биномни распоред могли смо до истих закључака доћи испитујући мањи број
елемената из популације.
Будући да је примјена овог и сличних статистичких софтвера веома једноставна,
не дијелимо мишљење противника статистичког приступа да је он сувише компликован
и да захтијева завидно знање статистичких метода и техника.
2.3

НЕСТАТИСТИЧКИ ПРИСТУП УЗОРКОВАЊУ ЗА ТЕСТОВЕ КОНТРОЛА

Упркос уоченим предностима коришћења статистичког приступа узорковању за
потребе тестирања контрола, ревизори се често, можда чак и чешће, одлучују за
примјену нестатистичког узорковања. Посљедица овога јесте та што је Међународним
стандардима ревизије, који су у примјени и код нас, речено да је одлука о избору једног
или другог приступа ствар професионалног просуђивања ревизора у контексту
најефикаснијег начина да се прибави довољан одговарајући ревизијски доказ који
одговара конкретним околностима.
Одабрани узорци, за било коју популацију, представљају само припремну фазу
да се оцијени „тачност“ и поузданост пословних промјена и коначно салда рачуна у
финансијским извјештајима. Да би се обезбиједила таква слика, без обзира да ли смо
изабрали статистички или нестатистички приступ, неопходно је да одабрани узорак
буде довољно репрезентативан, те да израчуната вриједност узорка варира око праве
вриједности популације само у интервалу случајног колебања грешака.
Значи, избор између статистичког и нестатистичког плана узорковања је, прије
свега, заснован на ревизоровој процјени релевантних трошкова и користи. Многи
ревизори преферирају овај непробабилистички начин избора узорка, без обзира на
многобројне недостатке, при томе наводећи предности као што су нижи трошкови,
брзина, једноставност, и слично. Међутим, оправдано се поставља питање: Може ли
нестатистички узорак одговорити постављеним захтјевима? Може ли смањење
поузданости закључка бити оправдано смањењем трошкова? Одговоре ћемо потражити
анализирајући фазе и приступе примјене методе нестатистичког узорка за тестове
контрола.
2.3.1

ФАЗЕ ПРИМЈЕНЕ МЕТОДЕ НЕСТАТИСТИЧКОГ УЗОРКА ЗА ТЕСТОВЕ
КОНТРОЛА

Као што је раније већ истакнуто, примјена методе узорка у ревизији
финансијских извјештаја има динамичан карактер, односно заснована је на провођењу
низа, узајамно повезаних и условљених, корака и активности.
Основна разлика између статистичког и нестатистичког узорка и јесте у
различитости поступања ревизора приликом провођења ових корака. Уопштено
говорећи, „кораци плана нестатистичког узорковања су исти као и код статистичког
плана - али ревизоров приступ се не води статистичком теоријом, него искуством,
ранијим знањем и текућим информацијама о клијенту.“ 121
Овај закључак изводимо на основу обимнијих тестирања примјењујући оба приступа, а не само на
основу овог примјера.
121
Андрић, Мирко; Крсмановић, Бранко; Јакшић, Дејан. Ревизија: теорија и пракса. Opus citatum, стр.
278.
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Приликом тестирања контрола, када се методи узорка приступа нестатистички,
ревизор разматра сваки од корака и фаза који се проводе и приликом примјене
статистичког узорка за тестове контрола. Разлика између статистичког и
нестатистичког приступа методи узорка за тестове контрола јесте у сљедећим
корацима: 122
 одређивање величине узорка (фаза планирања),
 избор елемената у узорак (фаза избора узорка и извођења ревизијских
поступака), и
 пројектовање грешака откривених у узорку на цјелокупну популацију (фаза
оцјене резултата узорка).
2.3.1.1 Одређивање величине узорка при примјени методе нестатистичког узорка
за тестове контрола
Код и у случају са статистичким узорком, ревизор који користи нестатистички
приступ мора да размотри одређене факторе приликом одређивања величине узорка.
Односно, приликом примјене нестатистичког узорка ревизор мора да размотри исте оне
факторе које разматра и при коришћењу статистичког узорка 123, то јест:
 прихватљив ниво ризика процјене контролног ризика прениско,
 допуштену стопу одступања,
 очекивану стопу одступања, и
 величину популације, која такође има секундаран значај.
Међутим, разлика је у томе што ревизор, код нестатистичког приступа,
вриједност ових фактора обично изражава релативним појмовима, као што су низак,
средњи, висок, и слично. Такође, разлика је што ревизор, за одређивање величине
узорка, не користи статистичке формуле или таблице, 124 већ се користи
професионалним процјенама. Примјера ради, ревизор може размотрити сваки од
наведених фактора, те професионалном процјеном одредити, као одговарајући, онај
узорак чија је величина 40 јединица.
2.3.1.2 Избор елемената у узорак при примјени методе нестатистичког узорка за
тестове контрола
Веома важно питање код нестатистичког приступа узорковању за тестове
контрола је избор елемената у узорак. Ово из разлога што начин избора елемената у
узорак опредјељује сам закључак о популацији из које је узорак и изабран. Другачије
речено, ревизор стално мора да има на уму концепт репрезентативности узорка, јер ако
је он нарушен, није оправдано вршити пројекцију резултата из узорка на читаву
популацију.
Док се код примјене методе статистичког узорковања за тестове контрола
захтијева да узорак буде формиран случајним или систематским избором,
нестатистички приступ методи узорка допушта такав избор, али и неке друге методе
избора, као што је блок узорак, хазардни избор или намјерни избор елемената у узорак.
Чињеница која се овде никако не смије занемарити је да узорак, изабран на један од
посљедња три начина, није репрезентативан, што значи да закључке извучене из тако
одабраног узорка није упутно уопштавати.

С обзиром да смо раније детаљније разматрали ове кораке, на овом мјесту осврнућемо се само на различитости у њиховом
извођењу, зависно од изабраног приступа, статистички, односно нестатистички.
123
Утицај ових фактора на величину узорка исти је као и код статистичког приступа.
124
Треба рећи да код формалног приступа нестатистичком узорковању постоје одређене таблице, али оне нису базиране на
распоредима вјероватноће; о томе нешто више у наставку.
122
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Међутим,
може се се ставити одређена резерва по питању
„нерепрезентативности“ хазардног узорка. Наиме, уколико се хазардни узорак бира
тако да је вјероватно да је искључена намјера избора одређених елемената, односно
уколико ревизор бира елементе без неке разумне основе и не бира само елементе који
су необични и/или велики и/или први или посљедњи у оквиру, може се претпоставити
да такав узорак има репрезентативан квалитет.
Па ипак, сваки избор елемената у узорак, гдје је карактер случајности упитан,
сасвим сигурно умањује поузданост донесених закључака, те, због тога, захтјева
посебну пажњу ревизора.
2.3.1.3 Пројектовање грешака откривених у узорку на цјелокупну популацију при
примјени методе нестатистичког узорка за тестове контрола
Приликом примјене методе нестатистичког узорка за тестове контрола, ревизор
може израчунати стопу одступања у узорку, али не може квантитативно изразити
горњу стопу одступања у популацији и ризик примјене узорка везан за тест. То значи
да ће ревизор морати поредити стопу одступања у узорку са допуштеном стопом
одступања, те професионалним судом процијенити да ли је добијена разлика, у
контексту ризика, значајна.
Ако је обим узорка одговарајући и стопа одступања у узорку нижа од допуштене
стопе одступања, ревизор може уопштено да закључи да је ризик процјене контролног
ризика прениским на прихватљивом нивоу и тако прихватити процјену контролног
ризика. Како се степен одступања у узорку приближава допуштеној стопи одступања,
постаје све мање вјероватно да је степен одступања у популацији нижи од допуштеног
нивоа. Примјера ради, претпоставимо да је ревизор одредио допуштену стопу
одступања на 8%. Изабрао је узорак од 50 јединица и пронашао 3 одступања. У овом
случају, процијењена стопа одступања у популацији је стопа одступања у узорку која
износи 6% (3/50*100). С обзиром да је допуштена стопа одступања виша од
процијењене за 2% (8-6), ревизор је суочен са одлуком да ли је 2% прихватљив
(адекватан) ризик узорковања. 125
Ревизори морају да користе професионални суд како би одредили тачку на којој
ће претпостављени ниво контролног ризика бити подигнут изнад планираног.
2.3.2

ПЛАНОВИ ПРИМЈЕНЕ МЕТОДЕ НЕСТАТИСТИЧКОГ УЗОРКА ЗА
ТЕСТОВЕ КОНТРОЛА

Исто као и статистички планови узорковања, и нестатистички планови се
користе за (пр)оцјену одређених атрибута, односно атрибутивних обиљежја
популације. Разлика је једино што су статистички планови засновани на математичкостатистичким методама, док нестатистички план своје упориште тражи искључиво у
ревизоровом професионалном суду.
У случају да ревизор одлучи да примјењује нестатистички узорак, користиће
један од сљедећих планова:
 Неформални нестатистички план узорковања (Informal nonstatistical sampling
plan), и
 Формални нестатистички план узорковања (Formal nonstatistical sampling
plan).

Да ли је ова одлука „претешка“ за ревизора, односно да ли ће професионалним судом исправно
одлучити? Одговоре ћемо потражити приликом разматрања појединих приступа нестатистичком плану
узорковања.
125
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Разлика између ова два нестатистичка плана узорковању јесте, као што и сам
назив каже, што формални план има више структурисан приступ, односно неформални
план више се ослања на професионалне (пр)оцјене ревизора.
2.3.2.1 Неформални нестатистички план узорка за тестове контрола
„Неформални нестатистички план узорковања је, у суштини, неструктурисан
приступ одређивању величине узорка и процјени резултата узорка.“ 126 Коришћењем
овог приступа, ревизор ће професионалном процјеном оцијенити величину узорка, а на
основу анализе/процјене претходно описаних фактора од којих зависи његова
величина. На изабраним елементима провешће планиране контролне тестове и
израчунати стопу одступања у узорку, што ће му омогућити да процијени, такође на
бази професионалног суда, стопу одступања у популацији, као и ризик узорковања.
Након тога, ревизор ће поређењем допуштене стопе одступања са процијењеном
стопом, имајући у виду ризик коришћења узорка, донијети закључке о
(не)прихватљивости планираног нивоа контролног ризика.
Неформални приступ нестатистичком узимању узорка за тестове контрола
детаљније ћемо објаснити на сљедећем примјеру. 127 Претпоставимо да ревизор жели да
тестира одређене контролне процедуре у продајном циклусу. Атрибути и услови
одступања дефинисани су у Илустрацији 21.
Атрибути
1. Постојање бројева продајних фактура у
дневнику продаје
2. Вриједност и други подаци у главном фајлу се
слажу са књижењем у дневнику продаје
3. Вриједност и други подаци у копијама
продајних рачуна се слажу са књижењем у
дневнику продаје
4. Докази да се цијене правилно формирају
(иницијали и коригована вриједност)
5. Количина и други подаци у отпремници се
слажу са копијама продајних фактура и
дневником продаје
6. Количина и други подаци у продајним
налозима слажу се са копијама продајних
фактура
7. Количина и други подаци у наруџбеницама
слажу се са копијама продајних фактура
8. Кредит је правилно одобрен
9. За прокњижену продају у дневнику продаје,
пратећа документација укључује копије
продајних фактура, отпремнице, продајне налоге
и наруџбенице

Девијације
Није записан број продајне фактуре у дневнику
продаје
Прокњижена вриједност у главном фајлу
различита је од вриједности записане у дневнику
продаје
Вриједност, име купца и број конта у фактури
различити су од информација записаних у
дневнику продаје
Недостатак иницијала који упућују на
верификацију формирања цијена
Количина и други подаци у отпремници не слажу
се са копијама продајних фактура и дневником
продаје
Количина и други подаци у продајном налогу
различити су од истих у копији продајне фактуре
Шифра производа и опис у наруџбеници
различити су од информација у копији продајне
фактуре
Недостатак иницијала који указују да је кредит
правилно одобрен
Отпремница није упарена са копијом продајне
фактуре и наруџбеницом

- Илустрација 21 - Атрибути и услови одступања -
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Guy, Dan; Carmichael, Douglas; Whittington; Ray. Audit Sampling: An Introduction. Opus citatum, str. 223.
Нећемо пролазити кроз све неопходне кораке да би се донијели закључци о популацији, већ само оне
који су специфични за овај приступ узорковању. Улазни подаци у примјеру преузети су из: Arens, Alvin;
Loebbecke, James. Auditing: An Integrated Approach. Opus citatum, str. 429 i 431.
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За тестирање горе наведених атрибута, популацију би чиниле све прокњижене
продаје, док би јединица узорка била дефинисана као појединачна продајна фактура,
односно њен дупликат.
Претпоставимо да је ревизор процијенио ризик процјене контролног ризика, за
све атрибуте, као осредњи (≈10%), те да је за сваки атрибут оцијенио очекивану и
допуштену стопу одступања као у Илустрацији 22 (колоне 2 и 3). С обзиром да ревизор
користи нестатистички узорак одлука која је величина узорка потребна, посљедица је
професионалног просуђивања ова три фактора (процијењена величина узорка дата је
такође у Илустрацији 22, колона 5).
На основу дефинисаних параметара у фази планирања, ревизор је у могућности да
изврши избор елемената у узорак. Претпоставимо да је ревизор неком од метода
репрезентативног одабира изабрао елементе узорка, те на њих примијенио планиране
контролне тестове. Такође, претпоставимо да је ревизор испитивањем свих
селектованих јединица узорка открио различит број одступања код појединих
контролних процедура (Илустрација 22, колона 6).
Контрола

Планиране величине
DSO
RPKRP
3
4
3
10
4
10
4
10

1
1.
2.
3.

OSO 128
2
0
1
1

4.

1

4

10

100

10

5.

1

4

10

100

4

6.
7.

1
2

6
8

10
10

65
50

1
0

8.

2

8

10

50

12

9.

1

6

10

65

0

VU
5
75
100
100

BO
6
0
2
0

- Илустрација 22 -

Остварене величине
SOU
GU
7
8
0
3
2
2
0
4
SOU>D
10
SO
SOU=D
4
SO
1,5
4,5
0
8
SOU>D
24
SO
0
6

GSO
9
3,0
5,2
2,3
15,0
7,8
5,9
4,5
>20
3,5

До одлуке да ли је популација прихватљива, ревизор долази кроз уопштавање
налаза узорка на укупну популацију, уз неопходну анализу откривених одступања.
Најприје је потребно израчунати стопу одступања у узорку (Илустрација 22, колона 7),
која је једнака количнику стварног броја одступања у узорку и величине узорка.
Након тога, ревизор ће извршити уопштавање резултата узорка на популацију,
на начин да пореди допуштену стопу одступања са стопом одступања у узорку129
(Илустрација 22, колона 8). Разлика између допуштене стопе одступања и стопе
одступања узорка у литератури је позната као грешка узорка. Надаље, ревизор ће
професионалним судом вредновати грешке узорка, за сваки од тестираних контролних
поступака како би формирао закључак да ли је стварна стопа одступања у популацији
прихватљива. Ако је стопа одступања узорка већа или једнака допуштеној стопи
одступања, то јест ако је грешка узорка једнака нули или је негативна величина,
ревизор ће закључити да резултати узорка не потврђују планирани ниво контролног
ризика. У овом случају, присутна је вјероватноћа постојања неприхватљиво високог
ризика да стварна стопа одступања у популацији прелази допуштену стопу одступања.
Супротно, ако је стопа одступања узорка мања од допуштене стопе одступања,
ревизор ће морати просуђивати утврђену разлику.
128
OSO - очекивана стопа одступања, DSO - допуштена стопа одступања, RPKRP - ризик процјене контролног ризика прениско,
VU - величина узорка, BO - број одступања, SOU - стопа одступања узорка, GU - грешка узорка, и GSO - горња стопа одступања.
129
Код нестатистичког узорка ова стопа је и најбоља процјена стопе одступања у популацији, те отуда логика поређења исте са
допуштеном стопом.
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Наиме, ако је вриједност грешке узорка „довољно велика“, ревизор ће
закључити да резултати узорка потврђују планирани ниво контролног ризика. Односно,
ако је вриједност грешке узорка „сувише мала“, ревизор ће закључити да резултати
узорка не потврђују планирани ниво контролног ризика. Гдје је тачно та граница, ствар
је ревизорове професионалне оцјене. Међутим, може ли се тврдити да таква оцјена има
квалитет „објективности“? Односно, за које ће контроле, у горњем примјеру, ревизор
закључити да јесу/нису прихватљиве? Ако се вратимо нашем примјеру, видимо да је за
контроле 4. и 8. SOU>DSO, док је за контролу 5. SOU=DSO, што значи да их ревизор
неће оцијенити као прихватљиве. За остале контроле SOU<DSO. Да ли ће ревизор
прихватити све ове контроле? Да ли ће неке оцијенити као неприхватљиве? Да ли је, за
други контролни поступак, вриједност GU од 2 довољна да ревизор прихвати ту
контролу? Ако вриједност GSO, очитане из Таблице 4, ревизор упореди са DSO, доћи
ће до закључка да контроле 3, 6, 7. и 9. може прихватити. Да ли ће до идентичног
закључка доћи и ревизор који професионално просуђује? Вратимо се нестатистичком
приступу.
Уколико ревизор процијени да је вриједност GU „сувише мала“ да би закључио да је
популација прихватљива, или ако је SOU>=DSO, ревизор ће предузети једну од
сљедећих акција:
 промијенити допуштену стопу одступања или прихватљиву стопу
контролног ризика - овај корак ревизор ће предузети само када закључи да су
првобитна одређења ових параметара сувише конзервативна,
 проширити величину узорка - повећање величине узорка има утицај на
смањење грешке узорка само када стопа одступања узорка не расте; наравно,
стопа одступања узорка може и расти и опадати ако се одаберу додатне
јединице,
 повећати оцијењени ниво контролног ризика.
Одлука да ли повећати величину узорка или промијенити оцијењени контролни ризик,
мора бити донијета на бази разматрања трошкова и користи сваке алтернативе.
Да резимирамо: за све тестиране атрибуте код којих је допуштена стопа
одступања „довољно већа“ од стопе одступања узорка, сматра се да су процедуре
контроле ефективне и може се констатовати да је популација прихватљива уз
планирани ниво контролног ризика. За атрибуте код којих ово није случај, ревизор ће
предузети неку од предложених алтернатива, која ће, у крајњој линији, резултирати
прихватањем или одбацивањем популације као истините.
2.3.2.2 Формални нестатистички план узорка за тестове контрола
Уколико ревизор, приликом ревизије финансијских извјештаја, одлучи да
поједине популације испита примјењујући метод узорка, на располагању му стоје два
дијаметрално супротна приступа: користити статистички или неформални
нестатистички приступ. Другачије речено, ревизор може бирати или да примијени
сложене статистичке алате, или да се само ослони на професионални суд.
Ревизорска пракса је, уважавајући предности и недостатке ових метода, развила
приступ који је „негдје између“. Овај приступ познат је као формални нестатистички
приступ узорковању за тестове контрола. Његова основна карактеристика је да се уз
помоћ унапријед припремљене таблице, у којој су поједини фактори описно одређени,
изабере потребна величина узорка и оцијени прихватљивост тестиране популације. На
тај начин смањила би се „произвољност“ присутна код неформалног плана.
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Заговорници формалног нестатистичког плана наводе његове сљедеће
предности у односу на коришћење статистичких планова: 130
 таблица је мала и може бити укључена у радну документацију, с простором
за повезане одлуке о планирању и пробне резултате; стога је повољна за
обављање ревизије,
 даје већу гаранцију да ће ревизори суочени са истим околностима користити
исти обим тестова,
 за примјену плана није потребно екстензивно образовање,
 будући да је план једноставан и лак за коришћење, већа је гаранција да ће га
се придржавати, и мања је могућност за грешке које не потичу од узорка.
Прије него што користе ову таблицу, ревизори морају одредити планирани ниво
контролног ризика и број очекиваних одступања. Примјера ради, уколико ревизор
вјерује да је функционисање интерне контроле условило низак ниво контролног ризика,
и ако не очекује ни једно одступање, одбраће узорак величине 30 јединица. Након
проведених контролних тестова на одабраним јединицама узорка, ако не пронађе ни
једно одступање, потврдиће/прихватиће раније процијењени ниво контролног ризика.
Супротно, ако пронађе једно одступање, ризик ће бити оцијењен као умјерен. Ипак,
овде је могуће примијенити логику секвенцијалног плана, односно, уколико ревизор
сматра да је разумно не очекивати даљња одступања ако се узимање узорка настави, он
може узорак повећати на 50 јединица. Ако у додатних 20 јединица не пронађе више
одступања, ниво контролног ризика биће процијењен као низак.
На овом мјесту упутно је прокоментарисати карактеристике коришћене таблице.
Наиме, величина узорка од 20 јединица никада не дозвољава процјену контролног
ризика као ниског, док за више од 1 одступања, контролни ризик процијењен је као
максималан. Таблица се завршава са величином узорка од 60 јединица, иако се,
теоријски, величина узорка и број одступања могу бесконачно повећавати. Одлука када
завршити таблицу, ствар је ревизорове професионалне процјене.
Међутим, „понекад има више смисла, с обзиром на ефективност и ефикасност,
процијенити контролни ризик као значајан или максималан и проширити изравне
тестове салда. Другим ријечима, у неким ситуацијама, бољи је супстантивни приступ
ревизији.“ 131

Carmichael, Douglas; Willingham, John. Pojmovi i metode revizije: vodič u suvremenu revizijsku teoriju i praksu. Zagreb: Mate, 2000,
str. 262.

130

131
Carmichael, Douglas; Willingham, John. Pojmovi i metode revizije: vodič u suvremenu revizijsku teoriju i
praksu. Opus citatum, str. 262.
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3

ПРИМЈЕНА МЕТОДЕ УЗОРКОВАЊА У РЕВИЗОРСКОЈ
ПРАКСИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Након што смо се упознали са методама и техникама узорковања које су
објективно примјењиве на проблематику ревизије финансијских извјештаја, сматрамо
да је упутно анализирати ситуацију везану за примјену методологије узорковања од
стране овлашћених ревизора у Републици Српској. Другим ријечима, покушали смо
сазнати на који начин се у пракси користи метода узорковања, који приступи и које
методе се преферирају од стране ревизора, те какви су ставови ревизора по питањима
адекватне обучености за примјену методе узорковања и неопходности такве обуке,
квалитета провођења методе узорковања од стране овлашћених ревизора, и уопште
квалитета обављања ревизије у Републици Српској. Упитник је имао сљедећи облик,
односно тражили смо одговоре на сљедећа питања:
1. Како оцјењујете постојећи квалитет вршења ревизије у Републици Српској:
а) висок,
б) задовољавајући,
в) низак.
2. Да ли сматрате да треба увести систем контроле квалитета рада ревизора:
а) неопходно је,
б) пожељно је,
в) непотребно је.
3. Да ли Ви методу узорка приступате статистички или нестатистички:
а) статистички,
б) нестатистички.
4. Ако приступате статистички, можете ли навести технике и методе које користите,
или укратко описати процес?
5. Сматра те ли да овлашћени ревизори у РС имају адекватна знања и информације како
би коректно примијенили методу узорка (знају предности и недостатке појединих
приступа, упознати су са статистичким алатима или софтверима који се могу
користити, и сл.):
а) имају,
б) немају,
в) немам став о овом питању.
6. Ако сматрате да немају, мислите ли да би било потребно да се едукују о томе:
а) неопходно је,
б) пожељно је,
в) непотребно је.
7. Да ли сте присуствовали едукацијама о примјени методе узорка у ревизији
финансијских извјештаја:
а) да,
б) не.
8. И уопштено, како бисте оцијенили постојећи квалитет провођења методе узорка од
стране ревизора у Републици Српској:
а) висок,
б) задовољавајући,
в) низак,
г) немам став по овом питању.
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9. Претпоставите да вршите ревизију салда потраживања од купаца у предузећу
Фортуна а.д. Бања Лука, и да сте одлучили да исти провјерите слањем позитивних
конфирмација! Такође, претпоставите да се потраживања од купаца састоје од 1.000
салда појединачних купаца. Од Вас се тражи да из сљедеће листе изаберете купце
којима бисте слали конфирмације и да укратко, или наведете критеријуме које сте
користили приликом избора (нпр. значајан салдо, случајан избор, повезана страна, и
сл.) или да опишете Ваш поступак! Још претпоставите да су Вам познате сљедеће
чињенице: директор предузећа активан је члан СНСД-а; предузећа Импекс трејд,
Малпром и Манус компани сматрају се повезаним странама Вашег клијента.
Ред. бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
99
100
101
102
103
104
105
106
107
...
345
346
347
348
349
...
500
501
502
...
999
1.000
УКУПНО:

Назив купца
Агро импекс
Мотајица
Сана линеа
Митрекс
Тривас
Распром
Алек комерц
Рига промет
Биро пром
СНСД
Топлинг
...
Младекс пак
Манеко
Слобо пром
Адриа спорт
Импекс трејд
АТ кераметал
Дуга техна
АX солинг
Кристал трејд
...
Бест пром
Малпром
Планет компани
Унимар трејд
Атлас компани
...
Тропик
Манус компани
Сезам
...
Централ пром
Зеленгора

Ваша напомена
(критеријум)

Салдо
678,09
2.143,76
63,67
972,46
1.002,39
399,94
0,02
1.700,00
2.347,47
421,07
55,88
...
947,05
23,78
123,75
0,01
1.709,82
22,31
3.056,34
142,95
45,01
2,43
321,84
12,92
1.469,01
326,58
...
4.902.03
67,98
0,00
150,64
0,00
2.132.681,93

Тражењем одговора на питање под редним бројем 9 имали смо намјеру добити одговор
на питање: коју методу избора елемената у узорак ревизори користе? Сматрали смо да
ћемо на овај начин добити поузданији и објективнији одговор него да смо исти
тражили постављањем горњег питања.
Упитником смо обухватили 45,45% популације лица која имају сертификат
овлашћеног ревизора. Другим ријечима, од 154 овлашћена ревизора, колико их има у
Републици Српској, упитник смо случајним избором послали на 70 адреса.
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Одговор смо добили од 54,29% испитаних, или 38 ревизора. Од тог броја 7,89%
је одговорило да ревизију не проводе у пракси, те сматрају да нису компетентни да дају
одговоре на постављена питања.
На прво постављено питање (График 1): Како оцјењујете постојећи квалитет
вршења ревизије у Републици Српској, 85,71% оних који су попуњавали упитник
одговорило је да је квалитет вршења ревизије задовољавајући, док је 14,29%
одговорило да је квалитет низак.
График 1 - Како оцјењујете постојећи квалитет
вршења ревизије у Републици Српској:

14,29%

0,00%

85,71%
висок

задовољавајући

низак

На друго питање (График 2): Да ли сматрате да треба увести систем
контроле квалитета рада ревизора, 42,86% одговорило је да сматра да је то
неопходно, док 57,14%, да је то пожељно.
График 2 - Да ли сматрате да треба увести систем
контроле квалитета рада ревизора:

0,00%
42,86%

57,14%

неопходно је

пожељно је

непотребно је

Оно што је нама било посебно интересантно јесте податак да 100% оних који су
одговорили на нашу анкету, методи узорковања приступа нестатистички (График 3).
График 3 - Да ли Ви методу узорка приступате
статистички или нестатистички:

0,00%

100,00%
статистички

нестатистички

Такође, веома значајан нам је податак да 57,14% сматра да овлашћени ревизори
у Републици Српској немају адекватна знања и информације како би коректно
примијенили методу узорка, док 42,86% нема став по овом питању (График 4).
62

График 4 -Сматра те ли да Овлашћени ревизори у РС
имају адекватна знања и информације како би
коректно примјенили методу узорка:

0,00%
42,86%
57,14%

имају

немају

немам став по овом питању

Када говоримо о едукацији везаној за примјену методе узорка у ревизији, 83,33
% оних који су попуњавали упитник сматра да је неопходно едуковати ревизоре о овој
проблематици, док 16,67% мисли да је то пожељно (График 5).
График 5 - Ако сматрате да немају, мислите ли да би
било потребно да се едукују о томе:
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Сличним скуповима је присуствовало 71,43% оних од којих смо добили одговор
на упитник, док њих 28,57% кажу да нису присуствовали едукацијама на тему
узорковања (График 6).
График 6 - Да ли сте присуствовали едукацијама о
примјени методе узорка у ревизији финансијских
извјештаја:

28,57%
да
не
71,43%

На питање: Како бисте оцијенили постојећи квалитет провођења методе
узорка од стране ревизора у Републици Српској, 14,29% одговорило је да је тај квалитет
задовољавајући, 71,43% да је квалитет на ниском нивоу, и 14,29% није имало став по
овом питању (График 7).
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График 7 - Kако бисте оцјенили постојећи квалитет
провођења методе узорка од стране ревизора у
Републици Српској:
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14,29%

71,43%
висок

задовољавајући

низак

немам став по овом питању

Анализирањем одговора на питање/задатак под редним бројем 9, дошли смо до
закључка да већина ревизора испитује све ставке које се тичу повезаних страна,
независно од износа салда. Такође, сматрају да посебно треба испитати сва значајна
салда (критериј значајности био је приближно исти, односно од 5-10% стања рачуна
потраживања), а да из остатка популације треба изабрати узорак. Примијењена метода
за избор елемената у узорак углавном је била хазардни избор. Занимљив податак изнио
нам је један ревизор, а који се односи на критеријум одређивања величине узорка.
Наиме, он сматра да узорком треба бити обухваћено око 60% вриједности испитане
популације.
На основу ове анкете можемо да закључимо да сами ревизори сматрају да
квалитет провођења методе узорка од стране овлашћених ревизора у Републици
Српској није на задовољавајућем нивоу. Разлог за такав став је можда у чињеници да
ревизори не располажу адекватним знањима и информацијама како би методу узорка
исправно примијенили. Један од начина превазилажења овог проблема јесте у
едукацији ревизора о карактеристикама и значају методе узорка за квалитетно
провођење процеса ревизије.
Готово сви ревизори примјењују нестатистички приступ методи узорковања,
што додатно потврђује и чињеница да приликом избора елемената у узорак углавном се
користи хазардни избор.
Ревизори оцјењују да постојећи квалитет вршења ревизије у Републици Српској
није на високом нивоу, коме би сви ми требали тежити, те да би било добро увести
систем контроле квалитета рада ревизора.
И на крају, наше је мишљење да и сами ревизори требају више бити
заинтересовани како за унапређење ревизије, тако и науке уопште, јер чињеница да смо
одговор добили од 54,29% испитаних не дјелује баш охрабрујуће.
Творницу глинице Бирач је 2001. године за 10 милиона КМ купила Укио
инвестициона група. Обвезали су се инвестирати 50 милиона и задржати све раднике.
Међутим, новца више нема а губици су премашили 730 милиона КМ. У Бирачу је
проглашен стечај.
Након стечаја, имовина Бирача умањења за 730 милиона КМ губитака, поново је
у власништву Владе РС-а. Око 300 радника је већ без посла, а неизвјесна је судбина
скоро 1.000 људи у Творници и повезаним предузећима.
Догађања у некадашњем највећем производно-извозном предузећу у
Југославији, иду у прилог дугогодишњим тврдњама економских експерaта да је
купопродајни уговор с Литванцима невиђена приватизацијска пљачка. Штета је,
међутим, већ учињена.
Овакав се исход вјероватно могао предухитрити да су власти озбиљније
схватиле налазе ревизорске куће Дилоит од прије три године, када су губици нарасли
на 730 милиона КМ, и за 110 милиона КМ премашили вриједност имовине Бирача.
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Никога својевремено није бринуло што се консултант у припреми приватизације
појављује касније као потенцијални купац, а и поред тога што двије преостале понуде
нису биле валидне, тендер није поништен и Литванци су проглашени побједницима.
У складу са Чланом 7 Закона о приватизацији и одлуке Владе Републике Српске
о одређивању предузећа од стратешког интереса према којима ће се државни капитал
приватизовати по посебном програму, расписан је 23.11.2000. године тендер по
варијабилним условима за прикупљање понуда за продају државног капитала ФГ
„Бирац“ Зворник.
Крајњи рок за подношење понуда био је 25.01.2001. године. У том року
приспјеле су три понуде под шифрама. Комисија је прегледала све понуде и
констатовала да је само један понуђац испунио захтјеве формалне исправности те да ће
бити предмет вредновања.
Остала два понуђача нису уплатила чак ни депозит, нису приложили банкарске
гаранције, нису доставили план пословања, па су проглашени неважећим. Вредновања
понуда приспјелих на тендер морало се извршити у складу са Упутством о поступку и
начину вредновања тендера са варијабилним условима. Дирекција није на вријеме
донијела наведено упутство, него тек 12.04.2001.године, односно три мјесеца по
зартварању тендера, а само пет дана прије него што је обавијестила УКИО Банко
Инвестиционе Групе да је побједник на тендеру. То указује да и није било правог
вредновања понуда приспјелих на тендер.
Пропусти се настављају и око потписивања уговора. Дирекција је била обавезна
да потпише уговор о продаји у року од пет дана од дана пријема обавјештења комисије
за тендер, тј. најкасније до 22. априла 2001., а уговор је потписан тек 04.10.2001.
године.
Ко имало познаје пословање „Бирач“-а, јасно му је зашто је Купац отезао са
потписивањем уговора, зашто је обуставио производњу чим је преузео управљање
Предузећем, зашто није инвестирао ни једну марку властитих средстава, него је дизао
кредите од властите банке на рачун Предузећа, стављајући хипотеку на највредније
објекте Предузећа, што је у супротности са законима РС.
Због најблаже речено чудних дешавања око приватизације „Бирач“-а,
несхватљивих уступака страном инвеститору, јавља се незадовољство код осталих
акционара, тиња револт међу радницима, док руководство Предузећа, њихов синдикат
и бивши чланови обмањују јавност.
Наручује се саопштење Агенције за унапаређење иностраних инвестиција БиХ
при Савјету министара БиХ која „оцјењује непримјеренима изјаве и захтјеве
представника Владе РС усмјерене на промјене обавеза из Уговора о приватизацији
Бирач-а. Тако је једно велико предузеће, некад гигант, преварама и неправилностима у
ревизији и приватизацији, буквално уништен.
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ЗАКЉУЧАК
Настанком друштава капитала у форми акционарских друштава, које
карактерише подвојеност функције власништва од функције управљања капиталом,
значај располагања истинитим и објективним пословним информацијама, за
потенцијалне инвеститоре и власнике капитала, постаје све израженији. Одвојеност
власника од свакодневних пословних збивања у предузећу, чије управљање преузимају
менаџери, отворила је питање квалитета и вјеродостојности информација
презентованих у финансијским извјештајима предузећа. У циљу превазилажења
израженог скептицизма у погледу њихове објективности, настала је функција
независне, екстерне ревизије, која треба да финансијским извјештајима обезбиједи
кредибилитет. Другим ријечима, екстерна ревизија је независно испитивање
финансијских извјештаја и давање мишљења о њиховој истинитости и објективности.
Да би ревизор уопште био у могућности да одговори постављеном задатку,
односно да изрази своје мишљење о томе да ли су финансијски извјештаји
припремљени, у свим битним аспектима, у складу са утврђеним правилима и
прописима финансијског извјештавања, неопходно је да сакупи довољан број
адекватних доказа. Само на основу прикупљених доказа, ревизор може
утврдити/потврдити истинитост, конзистентност и компатибилност информација
презентованих у финансијским извјештајима са општеприхваћеним рачуноводственим
стандардима. Како би прикупио довољан број адекватних доказа, ревизор може
испитати све ставке, може испитати одређене ставке и/или може примијенити
ревизијско узорковање.
Узорковање у ревизији, у данашње вријеме, посебно добија на значају. Разлог за
то лежи у чињеници да су предузећа која су клијенти ревизије, енормно порасла, како
по величини, тако и по сложености. У том контексту, са становишта ревизије, било би
несврсисходно испитати цјелокупну рачуноводствену евиденцију. Другим ријечима,
ревизор настоји донијети поуздане закључке о карактеристикама одређене популације,
испитујући само дио те популације. Испитивањем само дијела популације који је
одабран узорковањем, постиже се уштеда у времену и трошковима, што доприноси
рационалности и ефикасности ревизије. С друге стране, ако су временски термини
завршетка ревизије ограничени, испитивање цјелокупне популације захтијева или
ангажман већег броја ревизора, или ангажовање мањег броја ревизора дуже вријеме.
Ангажовање већег броја ревизора неминовно доводи до већег субјективизма приликом
испитивања и закључивања, што сигурно умањује поузданост донесених закључака. У
случају да је предмет испитивања само дио популације, закључке о томе обично доносе
најискуснији и најобразованији ревизори, што утиче на ефективност процеса ревизије.
Такође, квалитет закључака може бити умањен и због утицаја психолошких фактора
смањења концентрације, ако се одређени посао обавља дуже вријеме. Па ипак, метода
узорковања не користи се у свакој прилици, и по сваку цијену. У појединим
случајевима узорковање није практично, а понекада није ни поуздано. Односно,
ревизор треба у свакој ситуацији себи поставити питање: да ли у односу на оно што сам
изабрао, постоји боље рјешење?
Уколико ревизор примјени методу узорка, потребно је да испоштује захтјев о
репрезентативности узорка у односу на популацију из које је исти изабран. Различите
методе и технике избора елемената у узорак, које су објективно примјењиве у ревизији,
у различитом степену обезбјеђују репрезентативност узорка. Самим тим, различита ће
бити и реалност оцјене о карактеристикама испитиване популације до које ревизор
дође, као и могућност да се утврди колико је формулисана оцјена поуздана.
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У поступку провођења ревизије финансијских извјештаја, ревизор одлучује које
ће пословне промјене испитати и који ће обим узорка користити, како би добио
поуздану оцјену о истинитости и објективности финансијских извјештаја.
У том контексту, ревизор ће такође одлучити да ли ће примијенити статистички
или нестатистички приступ узорковању. Међународни стандарди ревизије, који се код
нас примјењују, не преферирају ни један од ова два приступа. Нестатистички приступ
се искључиво ослања на професионалне процјене приликом одређивања величине
узорка и вредновања његовог резултата, док се статистички приступ ослања на
статистичку теорију, што омогућује ревизору да са релативно великим степеном
сигурности доноси закључке о појавама које испитује. Пројекција резултата из узорка
на цјелокупну популацију и квантификација прецизности резултата, смије се вршити
само ако је примијењен статистички узорак. Предности нестатистичког узорка су нижи
трошкови, већа оперативност, једноставност, те непотребност формирања оквира.
Такође, предности статистичког узорка је у оптимирању величине узорка,
репрезентативности изабраног узорка, те могућности квантификације грешака и ризика
приликом избора узорка и пројекције резултата. С тим у вези, коришћење статистичког
узорковања доводи до квалитетнијег ревизорског закључка него када се користи
нестатистичко узорковање.
Методу узорка ревизор може примијенити приликом тестирања контрола и
приликом доказних тестирања, било за доказне тестове трансакција било за доказне
тестове салда. Узорковање за тестирање контрола проводи се са циљем прикупљања
доказа о томе да ли интерне контроле функционишу у складу са очекивањем. Односно,
сврха узорковања за тестове контрола јесте оцјена девијација у функционисању
предвиђених контролних процедура и поступака. Узорковањем за потребе тестирања
трансакција испитује се како постојање одступања од предвиђених контрола, тако и
постојање монетарних грешака. Циљ примјене методе узорка приликом тестирања
салда јесте да се процијени да ли је дати салдо или рачун, посматран као цјелина,
исказан реално и објективно, односно да ли испитивани салдо садржи значајне грешке.
Када ревизор користи нестатистички приступ, било за тестове контрола, било за
доказне тестове салда, избор између неформалног и формалног плана ствар је његове
процјене. Када користи статистички приступ методи узорка, на располагању му стоје
различите методе и технике које може примијенити како би одговорио постављеним
циљу. Избор појединачне методе и технике није ствар ревизорових жеља и
преференција, већ је питање циља и конкретних околности.
У основи сваке статистичке методе стоји одређени распоред вјероватноће, који
такође утичу на питање: која метода најбоље одговара постављеном циљу и
конкретним околностима? Најчешће коришћени распореди вјероватноће у ревизорским
испитивањима су биномни распоред, Поисонов распоред и нормални распоред.
Биномни распоред даје прецизне резултате само када се врши узорковање из коначне
популације са понављањем, док код узорковања без понављања квалитетније резултате
даје хипергеометријски распоред. Другим ријечима, коришћењем биномног распореда
приликом узорковања без понављања из коначне популације, добиће се
конзервативнији резултати него да се користио хипергеометријски распоред. Сматра се
да ће апроксимација бити задовољавајућа ако је однос величине узорка и величине
популације мањи од 5%. Када су у питању веће популације, обично се користи
Поисонов или нормални распоред вјероватноће. Разлог лежи у чињеници да је њихова
примјена доста једноставнија од биномног распореда, те да они, за велике популације,
добро апроксимирају биномни распоред. Ако се Поисонов распоред примијени на мање
популације, добиће се конзервативнији резултати у односу на исте добијене примјеном
биномног распореда.
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Значи, примјена појединачних техника методе статистичког узорковања,
заснованих на различитим распоредима вјероватноће, доводи до различите
прецизности донесених закључака. Са друге стране, ако се добију идентични закључци
на основу примјене различитих распореда вјероватноће, ризици узорковања неће бити
исти.
С обзиром да статистички приступ даје објективније и поузданије резултате од
нестатистичког, односно да пробабилистички узорци имају предност пред
непробабилистичким, ревизори би требали више да се користе статистичким методама
и техникама при избору елемената у узорак и оцјени резултата тестирања узорка. У
ревизорској пракси Републике Српске ситуација је нешто другачија. Ревизори углавном
преферирају нестатистички приступ. Приликом избора елемената у узорак обично се
користи хазардни избор, што такође говори у прилог чињеници да је примјена
статистичког приступа вјероватно на маргинама. И сами ревизори свјесни су чињенице
да се узорковање не проводи на одговарајући начин и да је потребно вршити едукације
на ову тему.
И на крају, будући да узорковање представља фундаменталну основу за
успјешну примјену ревизије у пракси, мишљења смо да, у овом сегменту ревизије, не
треба дозволити било какве импровизације које би могле нанијети потенцијалну штету
како ревизорима, тако и корисницима ревидираних финансијских извјештаја.
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*
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*
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*
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*
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*
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*
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*
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*

*
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*

*

*
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*

*
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*
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*
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*
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9,9
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3,0
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6,2

7,6

9,0

10,3

11,5

12,8

14,0

15,2

16,4
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2,4

3,8

5,0

6,1

7,2

8,3

9,3

10,3

11,3

12,3

13,2

150

2,0

3,2

4,2

5,1

6,0

6,9

7,8

8,6

9,5
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2,4
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4,6
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7,2

7,8

8,4
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*

*

*

*

*

*

*
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19,9

*

*

*

*

*

*

*

*
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12,4
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*

*

*

*

*

*

*

*
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6,4

10,7

14,5
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*

*

*

*

*

*

*

40

5,6

9,4

12,8

16,0

19,0

*

*

*

*

*

*

45

5,0

8,4

11,4

14,3

17,0

19,7

*

*

*

*

*

50

4,6

7,6

10,3

12,9

15,4

17,8

*

*

*

*

*

55

4,1

6,9

9,4

11,8

14,1

16,3

18,4

*

*

*

*

60

3,8

6,4

8,7

10,8

12,9

15,0

16,9

18,9

*

*

*

70

3,3

5,5

7,5

9,3

11,1

12,9

14,6

16,3

17,9

19,6

*

80

2,9

4,8

6,6

8,2

9,8

11,3

12,8

14,3

15,8

17,2

18,6

90

2,6

4,3

5,9

7,3

8,7

10,1

11,5

12,8

14,1

15,4

16,6

100

2,3

3,9

5,3

6,6

7,9

9,1

10,3

11,5

12,7

13,9

15,0

120

2,0

3,3

4,4

5,5

6,6

7,6

8,7

9,7

10,7

11,6

12,6

160

1,5

2,5

3,3

4,2

5,0

5,8

6,5

7,3

8,0

8,8

9,5

200

1,2

2,0

2,7

3,4

4,0

4,6

5,3

5,9

6,5

7,1

7,6

* преко 20%
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Таблица за одређивање минималне величине узорка за
тестове контрола
(очекивана стопа одступања је нула)
Прихватљив ниво ризика процјене
Допуштена стопа
контролног ризика прениско
одступања
10%
5%
2,5%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%

24
27
30
35
40
48
60
80
120
240

30
34
38
43
50
60
75
100
150
300

37
42
47
53
62
74
93
124
285
370

Таблица за одређивање фактора ризика при оцјени величине
узорка и горње стопе одступања у популацији
Прихватљив ниво ризика процјене
контролног ризика прениско
Број одступања
10%
5%
2,5%
0
2,4
3,0
3,7
1
3,9
4,8
5,6
2
5,4
6,3
7,3
3
6,7
7,8
8,8
4
8,0
9,2
10,3
5
9,3
10,6
11,7
6
10,6
11,9
13,1
7
11,8
13,2
14,5
8
13,0
14,5
15,8
9
14,3
16,0
17,1
10
15,5
17,0
18,4
11
16,7
18,3
19,7
12
18,0
19,5
21,0
13
19,0
21,0
22,3
14
20,2
22,0
23,5
15
21,4
23,4
24,7
16
22,6
24,3
26,0
17
23,8
26,0
27,3
18
25,0
27,0
28,5
19
26,0
28,0
29,6
20
27,1
29,0
31,0
21
28,3
30,3
32,0
22
29,3
31,5
33,3
23
30,5
32,6
34,6
24
31,4
33,8
35,7
25
32,7
35,0
37,0
26
34,0
36,1
38,1
27
35,0
37,3
39,4
28
36,1
38,5
40,5
29
37,2
39,6
41,7
30
38,4
40,7
42,9
31
39,1
42,0
44,0
32
40,3
43,0
45,1
33
41,5
44,2
46,3
34
42,7
45,3
47,5
35
43,8
46,4
48,8
36
45,0
47,6
49,9
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Таблица за одређивање фактора ризика при оцјени величине
узорка и горње стопе одступања у популацији
Прихватљив ниво ризика процјене
контролног ризика прениско
Број одступања
10%
5%
2,5%
37
46,1
48,7
51,0
38
47,2
49,8
52,1
39
48,3
51,0
53,4
40
49,4
52,0
54,5
41
50,5
53,2
55,6
42
51,6
54,5
56,8
43
52,6
55,5
58,0
44
54,0
56,6
59,0
45
55,0
57,7
60,3
46
56,0
59,0
62,6
47
57,0
60,0
63,7
48
58,0
61,1
63,7
49
59,7
62,2
64,8
50
60,4
63,3
65,0
51
61,5
64,5
67,0

Број одступања
(планирани или
стварни)
0
1
2
3
4
5
6

Величина узорка
20
умјерен
значајан
максималан
максималан
максималан
максималан
максималан

30
низак
умјерен
значајан
максималан
максималан
максималан
максималан

40
низак
умјерен
значајан
значајан
значајан
максималан
максималан

50
низак
низак
умјерен
значајан
значајан
значајан
максималан

60
низак
низак
умјерен
умјерен
значајан
значајан
значајан

Таблица за планирање и оцјену узорка - Процијењени нивои контролног ризика који се
планира за очекиване или откривене грешке –
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