Припрема за ревизију финансијских
извештаја
Како да се припремите за прву ревизију?

Изазови
Неизвесности у вези са првом ревизијом
финансијских извештаја тичу се како саме
организације процеса ревизије који подразумева
сарадњу са овлашћеним ревизором, тако и могућих
исхода ревизије, који често резултују корекцијама
финансијских података. Руководство није увек
спремно да прихвати такву неизвесност. Будући да
су рокови за састављање финансијских извештаја
по правилу кратки, непредвиђена одступања у
процесу израде буџета непожељна, а ревидиране
извештаје користе бројни екстерни корисници
(кредитори, пореске и друге државне институције,
потенцијални инвеститори и други), неопходна је
благовремена припрема за прву ревизију.
Најчешћи проблеми
Најчешћи проблеми у вези са првом ревизијом
финансијских извештаја односе се на следеће:
 недоступност података и извештаја неопходних
за несметано обављање ревизије финансијских
извештаја које клијент треба да припреми;
 неопходност измена рачуноводствених
политика и кориговања података презентованих
у претходним финансијским извештајима;
 неусклађеност ИТ система са
рачуноводственом и пореском регулативом;
 неопходне корекције почетног стања које није
било предмет ревизије;

 изражавање резерви у вези са одређеним
ставкама финансијских извештаја због
немогућности спровођења ревизорских
процедура услед неадекватне припремљености
клијента за ревизију.
Deloitte-ова решења
Припрема за нове захтеве и благовремено
суочавање са изазовима је најбољи начин да се
избегну проблеми. Наше богато искуство
омогућује нам да брзо и поуздано анализирамо
рачуноводствене принципе и оценимо спремност
правног лица за ревизију применом поступака
концентрисаних на области потенцијалних ризика.
Уколико уочимо проблеме, нудимо помоћ и брза
решења.
Наш приступ побољшању процеса затварања
пословних књига и припреме за ревизију обухвата:
1. Идентификовање ризичних области
Имајући у виду да поседујемо богато искуство и
познавање питања специфичних за широк спектар
различитих привредних делатности, без тешкоћа
можемо да идентификујемо области у којима су
грешке највероватније. Процес идентификације
ризичних области обухвата следеће:
 општу оцену рачуноводствених политика и
њихове усклађености са рачуноводственим
прописима важећим у Републици Србији,
односно са Међународним рачуноводственим
стандардима (МРС) и Међународним








стандардима финансијског извештавања
(МСФИ);
анализу одређених рачуноводствених питања и
процена руководства (нпр. вредновање залиха,
критеријуми за признавање прихода, курсне
разлике, резревисања за потенцијалне обавезе
и друга резервисања, трошкови позајмљивања,
вредновање потраживања и слично);
анализу пореских питања (текући порез на
добитак) и одложених пореских средстава и
обавеза;
исправност презентације података у
финансијским извештајима у складу са МРС и
МСФИ;
анализу усклађености ИТ система са локалним
прописима и доступности неoпходних података
и извештаја током ревизије;
остала специфична питања која могу отежати
ревизију.

2. Свођење ризика на минимум
У позицији смо да вам помогнемо у одабиру и
спровођењу процедура и поступака неопходних за
свођење ризика на минимум, и то путем:
- организације обуке клијентовог особља у
просторијама Deloitte-а у виду семинара или
курсева, и/или
- непосредне помоћи у спровођењу
идентификованих процедура у седишту
клијента.
Наша методологија се заснива на следећем:
 дефинисању и спровођењу одабраних
процедура које су усмерене ка ризичним
областима и, на тај начин, ка смањењу
ангажовања људства и утрошка времена;

 делотворној и ефикасној комуникацији са
особљем и кључним руководством клијента;
 блиској сарадњи са Пореским одељењем и –
ако је неопходно – другим Deloitte-овим
стручњацима;
 могућности израде извештаја о резултатима
обављених процедура, укључујући:
o разговор о обављеним процедурама;
o презентацију закључака рада и предлог
корективних мера.
3. Остале услуге:
 обуке клијентовог особља о изменама и допунама
усвојених рачуноводствених стандарда;
 преглед исправности обрачуна пореза на добитак,
пореза на додату вредност и других пореза;
 процедуре брзог затварања књига и друге
процедуре у вези са унапређењем процеса
финансијског извештавања;
 ревизија финансијских извештаја, укључујући
процедуре предревизије (претходне ревизије), чији
је основни циљ идентификовање ризичних области
и свођење ризика на минимум (Deloitte-ов приступ
„без изненађења“).
Користи за клијента
 Умањење ризика пословања, укључујући
рачуноводствене и пореске ризике;
 Умањење неизвесности у вези са потенцијалним
корекцијама почетног стања и износима из
текућег периода;
 Утврђивање припремљености за састављање
финансијских извештаја и сарадњу са
овлашћеним ревизором;
 Помоћ у решавању проблема.

Шта је оно што нас издваја
Особине

Користи

Искуство у областима
ревизије и рачуноводствених саветодавних
услуга

Ми смо водећа европска консултантска кућа. Запошљавамо стручњаке који
нашим клијентима нуде разноврсне и у потпуности интегрисане услуге. Наше
огромно искуство, уз специјализоване ресурсе, гарантује висок квалитет
наших услуга.

Тим стручњака за
конкретну индустрију и
познавање најбоље праксе

Наш приступ подразумева активно учешће стручњака из различитих области,
што нам омогућује да вам понудимо драгоцене техничке и организационе
препоруке које воде ка побољшању резултата. На тај начин, наши клијенти
имају јединствену прилику да продискутују о свим проблемима са којима
се суочавају у свом пословању.
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