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Сажетак: Истраживања у ревизијској професији су у великом броју фокусирана на дефинисање 
квалитета ревизије, одређивање и мјерење индикатора који утичу на квалитет ревизије финансијских 
извјештаја. Рад се бави етичким принципима који су повезани с квалитетом ревизије и индикаторима који 
утичући на квалитет ревизије директно, могу такође да имају и међусобан утицај. Посебан акценат у раду 
је стављен на величину ревизорске куће, која је у најближој вези са осталим утицајним факторима 
квалитета ревизије. Емпиријски резултати овог рада показују да је квалитет ревизије у Босни и 
Херцеговини под знаком питања због неправилног коришћења Међународних стандарда ревизије. Циљ 
овога истраживање јесте да се покаже који су проблеми присутни када говоримо о квалитету ревизије, 
како би се пронашла најадекватнија рјешења за унапређење тог квалитета. 
Кључне речи: квалитет ревизије, ревизорске куће, Велика четворка, етички принципи 
 
  
Abstract: Audit research is largely focused on the audit quality definition, determination and measurement of 
indicators that affect the audit quality of financial statements. This paper deals with the ethical principles and 
indicators which are affecting the quality of the audit directly and indirectly as well. In this paper, special empha-
sis is placed on the size of the audit firm which is closely connected with other influential factors of audit quality. 
The empirical results of this study show that the audit quality in Bosnia and Herzegovina is questionable due to 
improper use of ISAs. The aim of this study is to show the problems associated with the audit quality in order to 
find the most appropriate solutions for improving that quality. 
Keywords: audit quality, audit firms, Big Four, ethical principles 

Увод  

Ревизијска професија се посљедњих година много бави питањем квалитета 
ревизије – шта је квалитет ревизије, који су његови индикатори и како поставити 
квалитет ревизије на што виши ниво. Ово је питање које представља предмет 
дискусије у многим научним часописима, скуповима, на конференцијама и 
семинарима. Под квалитетом ревизије се подразумијева испуњавање и 
придржавање Међународних стандарда ревизије при вршењу процеса ревизије, 
детаљно и шире познавање клијентовог пословања и окружења у којем клијент 
послује, као и максимално коришћење ревизорових знања и вјештина за 
откривање проблема у клијентовом пословању, те вјежбање и усавршавање 
професионалног скептицизма ревизора у свим аспектима рада. 
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 Јавност већ има спремљен одговор на питање о квалитету ревизије, у којем 
ревизија подразумијева непостојање грешака и низак ниво толерисања грешака, 
или, прецизније речено, да су ревизијски извјештаји за које је ревизор дао 
позитивно мишљење потпуно тачни, да у њима нема грешака. С друге стране, 
чланови ревизијске професије ово питање посматрају с другог аспекта, гдје 
настоје да квалитет ревизијских услуга које они пружају унаприједе што је више 
могуће и побољшају све индикаторе који утичу на тај квалитет. Стога ревизорске 
куће настоје да се фокусирају првенствено на методологију и процес ревизије као 
кључне карике у самом квалитету ревизије. Иновирајући процес ревизије, 
ревизорске куће настоје да што квалитетније програмирају своје процедуре за 
вршење процеса ревизије, промовишу оданост придржавању професионалних 
ревизијских стандарда, као и побољшају искуства клијената кроз ранију 
идентификацију и резолуцију проблематичних питања (PwC, 2016).  

 Када говоримо о питању квалитета, потребно је истаћи да се овим питањем 
повлачи и дискусија о многим другим његовим индикаторима, као што су 
трошкови ревизије, утицај величине ревизорске куће, одговорности ревизора, 
периода ротирања ревизора, репутације ревизорске куће и слично. Према томе, у 
овом раду ће се објаснити веза између квалитета ревизије и претходно 
споменутих индикатора, јер ови индикатори и те како могу да утичу на 
ревизорово мишљење, а самим тим и на квалитет ревизије. Затим ће бити 
објашњене карактеристике ревизора (независност, стручна оспособљеност и 
одговорности ревизора) које имају битан утицај на квалитет ревизије и сам 
процес ревизије (Hosseinniakani и сар., 2014).  

 Квалитет ревизије постаје све атрактивније питање због повезаности с 
другим субјектима ревизије и заинтересованим странама као што су инвеститори, 
регулаторна тијела, банке и слично. Постизање већег повјерења корисника у 
ревидиране финансијске извјештаје један је од главних резултата високог 
квалитета ревизије. Према томе, овим радом ћемо настојати да презентујемо 
главне концепте и претходна истраживања о квалитету ревизије, као и да 
представимо емпиријске резултате и утицај појединих индикатора на квалитет 
ревизије у Босни и Херцеговини.  

1. Индикатори квалитета ревизије 

Чланови академске и професионалне заједнице из области рачуноводства и 
ревизије настојали су да што ближе дефинишу и објасне индикаторе који утичу 
на квалитет ревизије. На основу студија проведених на ову тему (на примјер, 
DeAngelo, 1981; Francis, 2004; Hay & Davis, 2004; Adenuyi & Mieseigha, 2013; C.-
Y. Chen, Lin & Lin, 2008; F. A. Gul, Fung & Jaggi, 2009; F. A. Gul, Jaggi & 
Krishnan, 2007; Johnson, Khurana & Reynolds, 2002), приказани су значајни 
фактори који директно или индиректно утичу на квалитет ревизије.  
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Слика 1. Посматрани индикатори квалитета ревизије 

 
Извор Аутори 

 Сваки од ових фактора има значајан утицај на ревизију, што ће бити 
детаљно објашњено у наставку рада. Посебно се издваја величина ревизорске 
куће као један од најважнијих фактора када говорима са аспекта контроле 
квалитета ревизије. Слика 1. јасно показује да је величина ревизорске куће 
повезана и с другим факторима, као што су репутација, стручност ревизора и 
трошкови ревизије. 

1.1. Величина ревизорске куће 

Као што су захтјеви за ревизијске услуге и ревизије великих компанија, и веза 
између квалитета ревизије и величине ревизорских кућа заснована је на 
агенцијској теорији (Lindberg, 2001). Према томе, клијенти настоје да изаберу 
висококвалитетне ревизорске услуге како би добили најбоље резултате обављене 
ревизије. Када кажемо најбоље резултате, онда мислимо на резултате који су 
вјеродостојни и чија је поузданост на високом нивоу. Клијенти су више 
заинтересовани за услуге великих ревизорских кућа с високом репутацијом и 
међународним дјеловањем него за услуге малих ревизорских кућа. Ако 
ревизорксе куће изражавају висок степен репутације, онда можемо рећи да оне 
посвећују потпуну дужну и професионалну пажњу како би издале јасне и тачне 
ревизорске извјештаје. Пад репутације ревизорске куће могао би да доведе до  
привлачења мањег броја клијената и смањивања трошкова ревизије. С друге 
стране, велике ревизорске куће с високоповјерљивим клијентима могле би да 
трпе запажене губитке ако би публиковале нетачне ревизорске извјештаје. У том 
смислу, DeAngelo (1981) тврди да су велике ревизорске куће значајно 
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осјетљивије на питање о поузданости ревизорских извјештаја због циља 
одржавања своје репутације.  

 Професионална компетентност, квалификације ревизора и технички 
захтјеви без сумње се могу наћи у великим ревизорским кућама. Ови фактори су 
од кључне важности и узимају се у оквиру анализе када посматрамо утицај 
величине ревизорске куће на квалитет ревизије како би се могле идентификовати 
могуће грешке (Hussein & Hanefah, 2013). Када говоримо о великим ревизорским 
кућама, слободно можемо рећи да оне велику пажњу посвећују проналажењу 
својих радника и постављају високе критеријуме које радници морају 
задовољити. Стога, Francis (2004) тврди да велике ревизорске куће постижу већи 
квалитет ревизије јер стално улажу у усавршавање својих радника и њихову 
професионалну едукацију.  

 Предмет истраживања многих студија односио се на везу између квалитета 
ревизије и величине ревизорске куће (на примјер, Francis & Yu, 2009; Hay & 
Davis, 2004). Многи од њих су потврдили да је величина ревизорске куће у 
позитивној корелацији с квалитетом ревизије (на примјер, Colbert & Murraz, 
1995; De Angelo, 1981; O’Keefe & Westort, 1992). Супротно овим тврдњама, неки 
аутори су доказали да не постоји разлика између квалитета ревизије и тога да ли 
процес спроводи велика ревизорска кућа или нека од локалних и малих 
ревизорских кућа (на примјер, Bauwhede & Wilekens, 2004; Jackson, Moldrich & 
Roebuck, 2008; Larn & Chang, 1994). Како можемо закључити, студије су доказале 
и позитивну везу, а и неутралну корелацију између квалитета ревизије и 
величине ревизорске куће. Битно је истакнути тежњу великих ревизорских кућа 
да раде на професионалној едукацији и техничком оспособљавању својих 
радника, што их на неки начин ставља испред других ревизорски кућа. Оно што 
такође треба нагласити јесте та важност континуиране едукације, која је код 
великих ревизорских кућа посебно изражена. Када говоримо конкретно о 
великим ревизорским кућама у Босни и Херцеговини, поред едукације 
запослених, коју они редовно похађају у професионалним инстутуцијама 
одређеним на нивоу државе, оне редовно едукују своје запослене и у оквиру 
своје ревизорске куће.  

1.2. Стручност ревизорске куће 

Према прегледу литературе, стручност ревизорских кућа има значајну улогу у 
побољшању квалитета ревизије. Све већа потражња за квалификованим и 
компетентним ревизорима довела је до тога да су ревизорске куће приморане да 
посвећују пажњу техничкој компетентности, познавању ИТ технологија и 
информисаности ревизора. Arrunada (2000) објашњава да су ове способности 
неопходне како би ревизори могли да детектују и утврде постојање грешака у 
финансијским извјештајима. Уколико су ревизори едуковани и оспособљавани да 
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користе напредна достигнућа ИТ технологије, постоји већа вјероватноћа да ће 
уочити грешке и објавити их у својим извјештајима.  

 Ревизорска друштва која усвајају правилнике о оспособљености и 
континуираној едукацији у области рачуноводствених технологија способнија су 
да достигну већи ниво квалитета ревизије, користећи такве експерте ревизоре у 
својој области (Craswell и сар., 1995). Према томе, квалитет ревизије је позитивно 
повезан с квалификацијама и стручношћу у ревизорској професији (Lowensohn, 
Johnson, Elder & Davies, 2007). Можемо закључити да предности оспособљене 
ревизорске професије заједно с генералним знањем ревизора може допринијети 
већој ревизијској техничкој способности и ревизијској репутацији, те повећати 
квалитет ревизије. 

1.3. Период ангажовања (промјене) ревизора  

Много је различитих мишљења о временском периоду у којем ревизори могу 
вршити ревизију за један ентитет. Период ангажовања ревизора истраживан је са 
аспекта краћег и дужег временског периода проведеног у ревизији једног 
клијента. Претпоставка од које се полазило била је да ако ревизор врши ревизију 
за клијента краћи временски период, у том случају је ревизорово знање о 
клијенту недовољно. У оваквој ситуацији, очекивани квалитет ревизије је низак. 
Такође, постоји и сљедећа ситуација у којој ревизорска кућа која врши ревизију 
за клијента дужи временски период може мислити да добро познаје клијента и 
тако смањити своју професионалну пажњу, а то опет доводи до умањења 
квалитета ревизије. С друге стране, проводећи дужи временски период у једној 
компанији, ревизор има већу могућност да открије све грешке, чиме ће и 
квалитет ревизије бити постављен на максималан ниво. А онда се опет поставља 
питање: Да ли дугогодишња сарадња између ревизора и клијента може довести 
до угрожавања независности и смањивања броја уочених грешака у предузећу? 
Тако можемо да отворимо многе дискусије о питању броја година које 
ревизорска кућа треба да проведе обављајући ревизију једног клијента. 

 Ревизори су врло осјетљиви на промјену свог ангажовања на почетку 
ревизије или у првој години ревизијског ангажовања. Ово може довести у питање 
јасност ревизорског извјештаја, јер у том случају ревизор може тражити начина 
како реаговати да задржи клијента. Ако ревизори знају да клијенти разматрају 
њихову промјену, то може да утиче на врсту мишљења које ће изразити 
(Vanstraelen, 2000). Ова ситуација може утицати на независност ревизора и 
смањити квалитет ревизије. У суштини, у првој години ангажовања ревизорски 
ризик је прилично висок и повећавају се трошкови ревизије, јер је потребно 
много више анализе и додатних процедура које ће ревизор провести (Barbara, 
Richard & Kurt, 2006). 

Идеју да дугогодишња ревизија у једној компанији може смањити квалитет 
ревизије потврђују многи аутори (Adenuyi & Mieseigha, 2013; C.-Y. Chen, Lin & 
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Lin, 2008; F. A. Gul, Fung & Jaggi, 2009; F. A. Gul, Jaggi & Krishnan, 2007; Johnson, 
Khurana & Reynolds, 2002). Такође, дугогодишња веза између ревизора и клијента 
може изазвати присност између ревизора и руководства. Ово може бити фактор 
који доводи до смањења независности ревизора и квалитета ревизије (Carey & 
Simnett, 2006). Стога обавезна промјена ревизора може довести до смањивања 
претходно наведених ризика, а кључни недостатак законом прописане ротације 
ревизора огледа се у повећању трошкова ревизије због додатних поступака које 
нови ревизор треба да проведе. 

1.4. Трошкови ревизије 

Трошкови ревизије су били предмет испитивања у неколико студија као један од 
веома важних показатеља квалитета ревизије, нарочито у испитивању везе 
између квалитета ревизије и величине ревизорске куће (на примјер, DeAngelo, 
1981; Francis, 2004; Hay & Davis, 2004). Наиме, високи трошкови ревизије 
повезују се с висококвалификованим ревизорским кућама (Hay & Davis, 2004). 
Када ентитет жели да ангажује висококвалификовану ревизијску кућу, таква 
ревизорска кућа ће захтијевати и високе накнаде за пружање ревизијских услуга. 
DeAngelo (1981) тврди да што су веће квалификације, стручност и 
оспособљеност кадра ревизорске куће, тада је за очекивати да ће квалитет 
ревизије бити на високом нивоу, а самим тим ће и трошкови ревизије бити виши. 
Виши ревизијски трошкови могу да резултују високим квалитетом ревизије 
(Eshleman & Guo, 2014). 

 Висина трошкова ревизије се повезује с репутацијом ревизорских кућа, 
која може бити доведена у питање, нарушена или под негативним утицајима ако 
се врши ревизија за високоризичног клијента, и због тих утицаја несумњиво су 
већи трошкови ревизије наплаћени од стране великих ревизорских кућа. Такође, 
повећани напор ревизора и висок степен његове одговорности захтијевају да 
трошкови ревизије буду високи.  

1.5. Неревизијске услуге 

Неревизијске услуге, једнако као и ревизијске, могу да утичу на квалитет 
ревизије (Jeong, Jung & Lee, 2005). Односно, флуктуација трошкова ревизије 
може допринијети промјенама и у трошковима ревизије и трошковима пружања 
неревизијских услуга (Ding & Jia, 2012).  

МСКК 1 детаљније уређује релевантна питања контроле квалитета 
ревизије и услуга сродних ревизији које пружају ревизорске куће, како би се 
корисницима тих услуга пружило разумно увјерење да су испоштовани 
професионални стандарди и законски прописи и да су извјештаји које су 
ревизори сачинили коректни и објективни (Божић & Кондић, 2012). 
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Инвеститори нису забринути о губитку независности ревизора који 
ревидира велике клијенте у зависности од оних који ревидирају мала предузећа 
(Ghosh, Kallapur & Moon, 2009). Ово је због чињенице да су ревизорске куће 
осјетљивије на губљење независности када раде за велике компаније, јер у том 
случају оне су економски зависније од њих него када се врши ревизија за мала 
предузећа. Према томе, док се неревизијске услуге обично врше код великих 
клијената, већи ниво неревизијских услуга може да умањи независност 
ревизорске куће и тако утиче и на квалитет ревизије (Francis, 2004). Према томе, 
ако нека ревизорска кућа врши неревизијске услуге и ревизију за истог клијента, 
тада је она финансијски зависна од клијента, што повлачи нарушавање 
објективности и независности, а с тим и смањивање квалитета ревизије. 

1.6. Репутација ревизорске куће 

Када говоримо о репутацији ревизорских кућа, велике ревизорске куће имају 
већи углед него мале, јер су оне водеће велике компаније, заступљене широм 
цијелог свијета. Њихово глобално дјеловање у великој мјери доприноси њиховој 
великој репутацији, као и њихово настојање да буду најбољи и да квалитет 
ревизије подигну на високи ниво, запошљавајући висококвалификовани кадар с 
добрим перформансама, напредном каријером и радним искуством.  

 Hogan (1997) тврди да је репутацијски ризик малих фирми далеко мањи 
него ризик великих. Велике ревизорске куће не теже само да одржавају 
постигнути ниво репутације него се стално труде да побољшају репутацију 
издајући тачне и јасне ревизорске извјештаје. Одатле јасно можемо закључити да 
уколико желе да одрже и постигну већи ниво репутације, ревизорске куће морају 
да посвете пажњу квалитету, што одмах квалитет ревизије и репутацију доводи у 
директну зависну везу. Базирано на теорији капитала, због великог 
кредибилитета, од великих ревизорских кућа се тражи да буду максимално тачне 
у давању својих извјештаја (Teoh & Wong, 1993). Оно што је битно истаћи у овом 
случају јесте да ће фирме с великим кредибилитетом захтијевати и високе 
трошкове ревизије, гдје ти високи трошкови могу довести до угрожавања 
независности ревизора (DeFond и сар., 2002). Према томе, угрожена независност 
и те како утиче на квалитет процеса ревизије и ревизорског извјештаја који ће 
ревизорско друштво издати. 

2. Етички принципи као показатељи квалитета ревизије 

Под етичким кодексом у рачуноводственој и ревизијској професији 
подразумијева се скуп правила и принципа којих се професионалне рачуновође, 
ревизори и ревизорска друштва морају придржавати. Изостављање било којег од 
ових принципа доводи до проблема у процесу ревизије и смањивању квалитета 
ревизије. У наставку рада ћемо објаснити везу између квалитета ревизије и 
независности, одговорности ревизора, професионалне и дужне пажње. 
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2.1. Независност  

Независност ревизорске куће (или партнера на ангажовању, како је дефинисано 
Међународним стандардима ревизије) јесте један од кључних фактора контроле 
квалитета ревизије. Уколико је независност ревизора, ревизорског тима или 
ревизорске куће на било који начин нарушена, деградиран је и квалитет ревизије. 
Стога, Међународни стандарди контроле квалитета (ISQC) захтијевају од фирми 
да утврде политике и процедуре које обезбијеђују разумно увјеравање да се 
одржава ниво независности када то релевантни етички захтјеви налажу. Поред 
тога, Међународни стандарди ревизије захтијевају од партнера ангажовање да се 
донесе закључак о усаглашености са захтјевима у погледу независности који се 
односе на ангажовање.  

Када се говори о независности, потребно је нагласити да независност 
обухвата независност мишљења и независност дјеловања (IFAC-ов Етички 
кодекс за професионалне рачуновође, 2012). Независност мишљења 
подразумијева изражавање закључка без утицаја који доводе у питање 
професионално расуђивање, односно омогућава појединцу да дјелује независно, 
уз објективност и професионални скептицизам. Независност дјеловања 
подразумијева избјегавање чињеница и околности значајних у тој мјери да би на 
основу њих разумна и информисана трећа страна могла да закључи да су 
интегритет, објективност или професионални скептицизам фирме, односно члана 
ревизијског тима, доведени у питање. 

Независност је у уској мјери повезана с неревизијским услугама и уколико 
ревизорска кућа истовремено врши и неке друге услуге поред ревизијских, 
независност је угрожена (Шимунић, 1984). Разматрајући утицај неревизијских 
услуга на процес ревизије, СЕЦ 2000 наводи двије ситуације о независности 
ревизора: прво, да ће ревизори постати финансијски зависни од клијента јер ће 
жељети да задрже посао уговорен за неревизијске услуге; друго, природа 
консултантских услуга може навести ревизоре да буду у сукобу с процесом 
ревизије. Закључујемо да независност ревизора, уколико је доведена у питање, 
може бити један од битних фактора који утичу на квалитет ревизије. 

2.2. Одговорност  

Одговорност ревизора јесте да ревизију проведе у складу с Међународним 
стандардима ревизије и да на основу сакупљених доказа и добијених резултата 
изрази своје мишљење о финансијским извјештајима клијента. Одговорност 
ревизора јесте да поступке прикупљања доказа изврши уз најадекватнију 
методологију и да у разумној мјери открије све могуће пропусте, недостатке и 
грешке који су се десили у пословању предузећа. Ако ревизор на било који начин 
не примијени висок степен одговорности, тада ће и квалитет ревизије бити под 
знаком питања. 
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Када разматрамо и говоримо о односу квалитета ревизије и величине 
ревизорске фирме, инвеститори и клијенти више одговорности очекују од 
великих ревизорских кућа. Ревизорова одговорност према инвеститорима, 
клијентима и тржишту може да редукује ризик фирме и трошкове смањивањем 
ревизорских грешака, а то доводи до повећања квалитета (Hosseinniakani и сар., 
2014). 

2.3. Професионална оспособљеност и дужна пажња 

Професионалне рачуновође и ревизори имају сталну дужност да одржавају 
професионално знање и оспособљеност на захтјеваном нивоу како би 
обезбиједили клијенту или послодавцу компетентне професионалне услуге, 
засноване на актуелним достигнућима у пракси, законодавству и техникама. 
Компетентна професионална услуга подразумијева коришћење чврстог 
просуђивања приликом примјене професионалног знања и вјештина у провођењу 
такве услуге. 

Професионална оспособљеност обухвата двије фазе: а) стицање 
професионалне оспособљености и б) одржавање професионалне оспособљености. 
Одржавање професионалне оспособљености захтијева континуирано праћење, 
познавање и разумијевање релевантног професионалног и пословног развоја. 
Професионални рачуновођа треба да дјелује пажљиво, промишљено и 
правовремено у складу са захтјевима задатака. 

Одржавање професионалне компетентности у смислу унапрјеђења 
ревизорских вјештина и ревизоровог понашања, треба да буде укључено у 
оцјењивање ревизорових компетентности. Таква разматрања треба да буду 
укључена у план ревизије да би се постигла објективност и испунио план 
ревизије, и тиме постигао квалитет ревизије (IAESB, 2006; ISO 19011:2011). 

3. Методолошки оквир анализе 

Концепт квалитета ревизије и његових показатеља детаљно је обрађиван у 
домаћој и страној литератури, гдје наилазимо на релевантне информације, 
нарочито презентоване од стране Велике четворке, о квалитету ревизије који 
постижу њихове ревизорске фирме. Фирме Велике четворке сваке године издају 
своје извјештаје о квалитету ревизије, с посебним акцентом на посвећеност 
клијентима и укључивање иновација како би постигли што виши ниво квалитета. 
У Босни и Херцеговини нема званичних истраживања на ову тему. Међутим, тим 
за контролу квалитета ревизије Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, 
у сарадњи с Министарством финансија Републике Српске, дошао је до одређених 
података о показатељима квалитета ревизије која се врши код клијената на 
територији Босне и Херцеговине. Ова база података укључује 28 ревизорских 
кућа које су вршиле ревизију за пословну 2014. годину.  
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 Циљ ове студије јесте да се покаже какво је стање у Републици Српској по 
питању квалитета ревизије, односно колико су заступљене велике ревизорске 
куће, колико је времена утрошено за ревизије, колике накнаде су остварене, те 
какви су ревизорски извјештаји објављени. Оно на шта смо посебан акценат 
ставили јесте анализа по придржавања Међународних стандарда ревизије 
приликом издавања ревизорског извјештаја. Укључујући и анализирајући све ове 
индикаторе, извешћемо значајне закључке о квалитету ревизија које се проводе у 
Босни и Херцеговини. 

4. Резултати емпиријског истраживања 

 Ревизорске куће регистроване у Републици Српској су у 2014. години извршиле 
укупно 537 ревизија, од чега су 492 ревизије спроведене у Републици Српској, 10 
ревизија у Дистрикту Брчко и 35 у Федерацији Босне и Херцеговине. Резултати 
показују да су исказане укупне накнаде за пружене ревизијске услуге ових 
ревизорских кућа износиле 3.764.968,70 КМ. Накнаде у износу од 2.520.718,00 
КМ припадају фирмама Велике четворке. Такође, резултати показују да је укупно 
вријеме утрошено за процес ревизије друштава од јавног интереса у РС у 2014. 
години износило 48.754 сати, а за друштва која нису од јавног интереса 18.445 
сати, а накнада по сату је износила 47 КМ. 

Слика 2. Фреквенција ревизорских кућа по извршеним ревизијама 

 

 
 

Извор: Комисија за контролу квалитета ревизије Републике Српске 

 

 Како се уочава из претходног графикона, проценат извршених ревизија је 
далеко већи код осталих ревизорских кућа регистрованих у Републици Српској. 
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Међутим, иако је већи број ревизија које остале ревизорске куће обављају, 
Велика четворка остварује 66,95% од укупних накнада остварених од 
ревизијских услуга за 2014. годину. На основу индикатора квалитета ревизије и 
претходних истраживања која се односе на трошкове ревизије, јасно можемо 
закључити да Велика четворка врши квалитетну ревизију у Републици Српској.  

Слика 3. Фреквенција Велике четворке по извршеним ревизијама 

 
 

Извор: Комисија за контролу квалитета ревизије Републике Српске 

 

 Резултати показују да фирме Велике четворке највећим дијелом врше 
ревизију предузећа која котирају на берзи и финансијских институција, при чему 
су вршиле ревизију за 11 финансијских институција у 2014. години и за 30 
предузећа која котирају на берзи. У Републици Српској је највише заступљена 
„Deloitte“, јер је прва од фирми Велике четворке која се појавила у Републици 
Српској.  
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Слика 4. Преглед врста мишљења које су ревизори изражавали 

 

 
Извор: Комисија за контролу квалитета ревизије Републике Српске 

 

 Најчешће изражено мишљење за пословну 2014. годину било је позитивно. 
Резултат до којег је Комисија за контролу квалитета ревизије Републике Српске 
дошла јесте позитивно мишљење, са скретањем пажње на то да у износу од 21% 
укупних ревизорских извјештаја ни у једном случају није задовољено 
стандардима, те да су разлози за давање оваквог мишљења сврстани у мишљење 
с резервом или у негативно мишљење. Овај индикатор нам говори да је квалитет 
ревизије у Републици Српској упитан, јер се ревизорске куће не придржавају 
Међународних стандарда ревизије у поступку изражавања свога мишљења.  

Закључак  

Главни циљ овога рада био је да се идентификују различити потенцијални 
фактори који значајно утичу на квалитет ревизије финансијских извјештаја. 
Такође, размотрени су и етички принципи који су уско повезани с квалитетом 
ревизије. Ово истраживање је показало да је величина ревизорске куће један од 
фактора који у великој мјери утиче на остале факторе, те на квалитет ревизије у 
цјелини. Закључујемо да су најважнији принципи независност и компетентност 
ревизора, јер уколико су ови принципи изостављени, тада нема ни квалитета 
ревизије.  

 На основу емпиријских резултата, дошло се до закључка да један од 
кључних фактора јесте придржавање Међународних стандарда ревизије. Уколико 
ревизорске куће, ревизори и њихови тимови не користе правилно ове стандарде 
или намјерно игноришу њихову примјену, квалитет ревизије ће бити на ниском 
нивоу. Стога, ово је један од показатеља рачуноводственој и ревизијској 
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професији које су то слабе тачке ревизије и шта треба промијенити да би 
квалитет ревизије био задовољавајући и ревизорски извјештаји тачни у разумној 
мјери.  
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Summary 

In the recent years, the auditing profession has discussed the issue of audit quality, 
what the quality of audit is, which its indicators are and how to set up the quality of the 
audit at a higher level. These are the subject of discussion in many scientific journals, 
meetings, conferences and seminars. The audit quality indicates the fulfillment and 
compliance with International Standards on Auditing (ISA) in the audit process 
conduction, detailed and broader knowledge of the client’s business and the 
environment in which the client operates, and the maximum usage of audit knowledge 
and skills to detect problems in the client's business, and training and development of 
auditors professional skepticism in all aspects of work. 
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The public has already prepared the answer to the question about the quality of 
audits in which auditing implies the absence of errors and low tolerance for mistakes 
or, more precisely, that the audit reports the auditor has issued a positive are true, that 
they are completely free of errors. On the other hand, members of the auditing profes-
sion this question viewed from another aspect in which they are trying to improve the 
quality of audit services as much as possible and improve all the indicators that affect 
the quality. Therefore, audit companies tend to focus primarily on the methodology and 
review process as a key link to the quality of the audit. Improving the audit process, 
audit companies tend to create the best procedures of the audit process, promote loyalty 
adherence to professional auditing standards, and improve the customer experience 
through early identification and resolution of problematic issues (PwC, 2016). 

When we are dealing with the quality, it should be noted that this issue has 
many other indicators such as the cost of the audit, the impact of the size of audit firms, 
auditors’ liability, the period of rotation of auditors, the audit firm’s reputation etc. 
Therefore, this paper will explain the relationship between audit quality and the afore-
mentioned indicators because these indicators may affect the auditor's opinion and the 
quality of the audit at all. It will be explained by the characteristics of auditors (inde-
pendence, professional competence and accountability of auditors) that have a signifi-
cant impact on the quality of the audit and the audit process (Hosseinniakani et al., 
2014). 

The audit quality is becoming a more attractive issue for other audit consumers 
and stakeholders such as investors, regulators, banks, etc. Achieving greater customer 
confidence in audited financial statements is one of the main results of high audit quali-
ty. Therefore, this paper will try to present the main concepts and previous research on 
the quality of audits and empirical results and impact of each indicator on the quality of 
auditing in Bosnia and Herzegovina. 

The main aim of this study was to identify the various potential factors that sig-
nificantly affect the quality of financial statement audit. Also, there are discussed the 
ethical principles that are closely linked with the quality of the audit. This study 
showed that the size of the audit firm is the key factor that greatly influences the other 
factors, and the quality of auditing in general. We conclude that the most important 
principles are independence and competence of auditors and without these principles 
there is no audit quality. 

Based on the empirical results, it was concluded that one of the key factors is the 
adherence to international auditing standards. If audit firms where auditors and their 
teams do not use these standards correctly or deliberately ignore their implementation, 
audit quality will be low. Therefore, this is one of the indicators in the accounting and 
auditing profession, which shows the weak points of the audit and what needs to be 
changed in order to get adequate audit quality and accurate audit reports. 
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