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Сажетак: Релевантни и вердостојни финансијски извештаји предузећа су 

најважнији извори кључних информација за екстерне кориснике. Због тога је 

најважније да се спрече многобројне манипулације у финансијским извештајима. 

Одговорност за откривање и спречавање превара у финансијским извештајима 

сносе како менаџери и речуновође као директно одговорни за састављање и 

презентацију извештаја, тако и ревизори и остали носиоци контроле (форензичке 

рачуновође, државни органи). Многобројни примери превара у финансијским 

извештајима остварени у претходном периоду указују да ревизори имају огромну 

одговорност за контролу исправности финансијских извештаја, па самим тим и 

откривања превара. Из тих разлога, предмет анализе у овом раду је директна или 

индиректна одговорност и улога ревизора у откривање и спречавање превара у 

финансијским извештајима.  

Кључне речи: превара, ревизори, финансијски извештаји, одговорност 

 
Abstract: Reliable, relevant and objective enterprisе’s financial statements are the most 

important sources of key information for many internal and external users. That is why 

the most important task is to prevent numerous financial statements manipulations. 

Responsibility for revealing and preventing of financial statements frauds have to be 

taken by take managers and bookkeepers as persons entities that are directly responsible 

for preparation and presentation of financial statements, as well as  auditors and other 

control entities (forensic accountants, state authorities). Numerous examples of financial 

statements frauds in recent period show the fact that auditors bear huge responsibility 

for the control of financial statements accuracy as well as for frauds revealing. In 

accordance to previously mentioned reasons, the object of this paper analysis is direct 

and indirect  auditors’ responsibility and also their role in detection and prevention 

financial statements frauds. 
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УВОД 

 

Преваре у финансијским извештајима остварене у 

компанијама широм света створиле су штету која се мери 

милијардама долара. Зато је од великог значаја да се укаже на 

одговорност свих важних субјеката који учествују у остваривању 

превара. Највећу одговорност сноси менаџмент предузећа. Међутим, 
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многи случајеви превара су указали да су менаџери главни 

извршитељи превара у финансијским извештајима. Одговорност за 

откривање и спречавање превара сносе и рачуновође, као особе 

задужене за састављање и презентовање финансијских извештаја, 

али и интерни и екстерни ревизори. Корисници финансијских 

извештаја, посебно инвеститори, сматрају да екстерни ревизори 

имају највећу одговорност за откривање превара у финансијским 

извештајима. Међутим, ревизори у складу са својим 

професионалним стандардима пружају само разумно уверење да 

финансијски извештаји не садрже значајно погрешна приказивања, 

узрокована било грешком, било преваром. Управо у овом раду 

анализираје се улога и одговорност ревизора у откривању и 

спречавању превара у финансијским извештајима, уз сагледавање, 

пре свега, облика и генезе превара у пословању предузећа, али и 

многобројних примера превара у којима су ревизори директно или 

индиректно учествовали. 

  

1. ПРЕВАРЕ У ПОСЛОВАЊУ – ОБЛИЦИ И ГЕНЕЗА 

 

Не постоји прецизна правна дефиниција преваре. Овај термин се 

користи за описивање поступака као што су обмана, подмићивање, 

кривотворење, изнуда, корупција, крађа, ковање завере, проневера, 

незаконито присвајање, давање нетачних података, скривање 

материјалних чињеница. Превара је намерна обмана учињена ради 

остварења одређеног циља, или како би се нанела штета другом лицу 

(Станчић и други, 2013, стр. 1884). Међународни стандарди ревизије 

превару дефинишу као намерну радњу стицања неправедне или 

незаконите предности варањем, коју чине једно или више лица из 

менаџмента, надзорног одбора, запослени или трећа страна 

(Међународни стандарди ревизије, 2013, стр. 162). Веома је важно да 

се направи разлика између превара и грешака, са циљем да се разуме 

суштина и значај превара. Иако су им последице исте, основна 

разлика између превара и грешака је та што је услов за постојање 

превара свесна намера појединца у правцу остваривања 

појединачних циљева. Грешке подразумевају ненамерне радње и 

поступке који резултирају у нетачном исказивању информација. 

Преваре се уобичајено класификују у три групе и то: корупција, 

отуђивање имовине и лажирање финансијских извештаја. 

Резултати студије Удружења овлашћених истражитеља превара 

(Association of Certified Fraud Examiners - ACFE), које је обављено у 

периоду од 2008. до 2012. године за компаније које послују на 

територији САД-а, указују да је отуђивање имовине облик преваре 
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који се најчешће јавља (проценат учесталости 86,7%), али да је 

средња вредност појединачне штете код отуђивања имовине најмања 

(120.000,00$). Са друге стране, лажирање финансијских извештаја 

представља превару која се најређе остварује (проценат учесталости 

7,6%), али је најдоминантнији облик преваре са аспекта средње 

вредности појединачне штете (1.000.000,00$). Такође, студија ACFE 

разматрала је и однос типа компанија са процентуалним учешћем у 

укупно истраженим преварама и средњом вредношћу губитака по 

том основу у САД,  што је приказано у  Табели 1. 

 

Табела 1.: Проценат учесталости и средња вредност штете од 

превара према типу компанија у САД-у 

Тип компаније Проценат превара /средња 

вредност губитка 

Приватне  (некотиране) 

компаније 

39,3% од свих истражених превара  

Средња вредност губитка: 

200.000$ 

Јавне компаније (компаније на 

берзи) 

28,0% од свих истражених превара  

Средња вредност губитка: 

127.000$ 

Компаније у власништву 

државе 

16,8% од свих истражених превара  

Средња вредност губитка: 

100.000$ 

Непрофитни ентитети 10,4% од свих истражених превара  

Средња вредност губитка: 

109.000$ 

Остали типови ентитета 5,5% од свих истражених превара  

Средња вредност губитка: 75.000$ 
(Извор: Report to the nations on occupational fraud and abuse - 2012 global fraud 

study, www.acfe.com/uploadedFiles/ACFE_Website/Content/rttn/2012-report-to-

nations.pdf, датум приступања 30.10.2015. године) 

 

Табела 1. показује да се преваре најчешће остварују у 

приватним компанијама где је и највећа средња вредност губитака 

остварена по основу превара. У Табели 2. приказани су резултати 

студије ACFE по питању извршилаца преваре, броја извршилаца 

преваре и њиховој позицији у предузећу. 

Лажни финансијски извештаји се састављају са циљем 

приказивања лажног финансијског положаја, успешности и новчаних 

токова предузећа (Димитријевић, 2015, стр. 137). Лажни 

финансијски извештаји постоје од када постоји финансијско 

извештавање, јер се њима постижу одређени краткорочни 
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материјални циљеви менаџмента или власника. Према 

Међународним стандардима ревизије, лажно финансијско 

извештавање представља криминалну радњу коју карактерише 

намерно погрешно исказивање или изостављање одређених података 

или обелодањивања у финансијским извештајима (Међународни 

стандарди и саопштења ревизије, 2005, стр. 277). Удружење 

овлашћених истражитеља превара (ACFE) дефинише лажно 

финансијско извештавање као „намерно лажно приказивање 

материјалних чињеница или рачуноводствених података које доводи 

до тога да корисник финансијских информација, које су 

презентоване у оквиру финансијских извештаја, донесе погрешне 

одлуке“ (Zabihollah, 2002, стр. 2). Амерички институт овлашћених 

јавних рачуновођа (AICPA) дефинише лажно финансијско 

извештавање као „намерне нетачности или изостављање износа или 

обелодањивања у финансијским извештајима, да би се обманули 

корисници финансијских извештаја“ (Димитријевић, 2015, стр. 139). 

 

Табела 2.: Резултати студије ACFE у вези са извршиоцима 

превара  

Категорија Резултати студије ACFE 

Најчешћи извршиоци превара Запослени (41,6% случајева 

преваре) 

Најчешћи број извршилаца 

превара 

Један извршилац (58% случајева 

преваре) 

Најчешћа позиција 

извршилаца превара у 

предузећу 

Запослен у рачуноводству 

предузећа (22% случајева 

преваре) 
(Извор: Report to the nations on occupational fraud and abuse - 2012 global fraud 

study, www.acfe.com/uploadedFiles/ACFE_Website/Content/rttn/2012-report-to-

nations.pdf, датум приступања 30.10.2015. године) 

 

Оно може да укључује: 

1. манипулацију, фалсификовање или преправку 

рачуноводствене евиденције или пратећих докумената, који 

се користе у припреми финансијских извештаја; 

2. нетачна (лажна) представљања или намерна изостављања 

значајних догађаја или трансакција из финансијских 

извештаја; 

3. намерно погрешну примену рачуноводствених правила. 

(Стефановић, 2000., стр. 4.) 

Менаџмент најчешће врши преваре у финансијским 

извештајима да би остварио неке појединачне користи које се 
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остварују на штету других. Штете које при томе настају могу бити 

директне и мерљиве висином остварених губитака или висином 

изгубљених добитака. Најчешће штете које преваре у финансијским 

извештајима стварају су изгубљени приноси акционара у виду 

дивиденди и капиталних добитака, губитак поверења инвеститора у 

квалитет финансијских извештаја, допринос продубљивању 

информационе асиметрије и неефикасности тржишта капитала и 

дестабилизацији финансијског система. Пракса је показала да 

највећу штету од превара у финансијским извештајима трпе 

инвеститори, јер лажни финансијски извештаји доводе до тога да 

инвеститори остају без приноса и свог уложеног капитала, али и до 

повлачења инвеститора са тржишта капитала што доноси штету и  

финансијском тржишту и националним економијама у целини. 

Лажно финансијско извештавање може довести и до банкротства 

предузећа. Тада су штете огромне и мерљиве висином изгубљеног 

капитала. На првом месту их трпе власници, а затим и кредитори, 

чија потраживања није могуће покрити из стечајне масе. Не треба 

заборавити ни губитке запослених у висини неисплаћених зарада и 

губитка посла, губитке државе због ненаплаћених пореза итд.  

Предузећа имају огромне проблеме због лажних 

финансијских извештаја. Најчешће после обелодањивања превара у 

финансијским извештајима велики број предузећа доживи стечај. 

Такође, ако предузеће и преживи велики удар услед ових 

манипулација веома се тешко опоравља јер изгубљену репутацију је 

тешко надокнадити. Негативне последице које рачуноводствена 

професија трпи због лажног финансијског извештавања  су велике. 

Рачуноводствена професија улаже огромне напоре у процес развоја 

квалитетне професионалне регулативе. Губитак поверења у квалитет 

система финансијског извештавања и поузданост ревизорског 

мишљења је неминовна последица. Само сазнање да финансијски 

извештаји могу да буду оптерећени скривеним губицима носи са 

собом огромне ризике по све оне који своје одлуке заснивају на 

информацијама које ти извештаји пружају. 

 

2. ОДГОВОРНОСТ ЕКСТЕРНИХ РЕВИЗОРА ЗА НАСТАНАК 

ФИНАНСИЈСКИХ СКАНДАЛА  

 
Основни задатак екстерне ревизије није откривање грешака 

и превара у финансијским извештајима већ утврђивање да ли су ти 

извештаји састављени у складу са стандардима финансијског 

извештавања. Екстерна ревизија не може да тврди да су подаци 

објављени у финансијским извештајима апсолутно тачни, и то пре 
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свега због немогућности ревизора да анализира целокупно 

пословање предузећа. Разлог због којег се не може стећи апсолутно 

уверење ревизора углавном је повезан са факторима као што су 

коришћење процене, коришћење тестирања, инхерентна ограничења 

интерних контрола и чињеница да је већина доказа доступних 

ревизору пре уверљива него одлучујућа. Такође, многи ревизорски 

поступци који су ефикасни у откривању грешке могу бити 

неефикасни у откривању преваре (Soltani, 2010, стр. 542 ).  

Задатак независне ревизије је да обезбеди доказе о 

поузданости информација садржаним у финансијским извештајима 

предузећа. За ревизорски извештај су заинтересовани многи 

корисници, међу којима су најчешће акционари, кредитори, 

добављачи и други. Услед притиска утицајних фактора (менаџери, 

акционари, државни органи, итд.) ревизори се могу наћи у 

околностима које могу довести до сукоба интереса. Поједине 

ситуације могу довести ревизора у сукоб између професионалних 

стандарда понашања и притиска менаџмента компаније чији 

финансијски извештаји су предмет ревизије. Да не би дошао у 

овакву ситуацију ревизор је дужан да се придржава основних 

принципа ревизорске етике, а пре свега принципа одговорности, 

јавног интереса, поштења и интегритета, објективности и 

самосталности. Такође, ревизор мора да обавља посао у складу са 

кодексом професионалног понашања и уз поштовање професионалне 

етике. 

Задатак екстерне ревизије јесте да открије да ли постоје 

значајне грешке у подацима нетачни материјални подаци или 

погрешне интерпретације података у финансијским извештајима. 

Уколико ревизор у свом поступку потврди постојање нетачних 

података у финансијским извештајима потребно је да наведе 

менаџмент да отклони те нетачности или материјално значајне 

грешке односно интерпретације. Отклањање нетачних података или 

грешака из финансијских извештаја је потребно учинити пре него 

што они постану доступни јавности. Друга могућност је да ревизори 

скрену пажњу инвеститорима да се не ослањају на информације из 

финансијских извештаја објављивањем мишљења са резервом или 

негативног мишљења (Станчић и други, 2013, стр. 1887).   

Основна одговорност ревизора прецизно је дефинисана 

Међународним стандардом ревизије „Циљеви и општи принципи 

ревизије рачуноводствених извештаја“ у коме се каже „...ревизор је 

одговоран за формирање и изражавање мишљења о финансијским 

извештајима“. Одговорност ревизора не ослобађа менаџмент 

предузећа од одговорности за састављање и презентовање тих 
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извештаја. Разграничење одговорности је према Међународним 

стандардима финансијског извештавања јасно: руководство 

предузећа је одговорно за састављање, тачност, презентовање и 

обелодањивање финансијских извештаја; ревизор је одговоран за 

ревизорски извештај тј. за формирање и изражавање ревизорског 

мишљења о финансијским извештајима (Андрић и Петковић, 2007, 

стр. 154).  

Након многобројних финансијских скандала у компанијама 

широм света, створено је убеђење да ревизори, због свог образовања, 

интуиције и радног искуства могу и треба да буду у стању да уоче 

симптоме преваре у финансијским извештајима предузећа. То 

доводи да се од екстерне ревизије доста очекује, и тиме се ствара 

раскорак између онога што се од ревизора очекује и онога што 

ревизија заиста јесте. Ово је последица недовољне транспарентности 

рада ревизије и недовољне едукације јавности о томе. Мали број 

људи је упознат са чињеницом да ревизија финансијских извештаја 

треба да пружи уверавање у разумној мери о постојању или 

непостојању материјалне грешке у финансијским извештајима и о 

томе да ли су финансијске трансакције евидентиране, а финансијски 

извештаји презентовани у складу са рачуноводственим стандардима. 

Према стандардима, ревизор је дужан да планира и изврши ревизију 

да би добио уверавање у разумној мери о присуству материјалних 

грешака у финансијским извештајима и о томе да ли је та 

материјална грешка начињена случајно или је постала намера 

(Generally Accepted Accounting Standards AICPA, Professional 

Standards, књига 1, одељак 110, American Institute od Certified Public 

Accountats, новембар 1972,  New York, стр. 322-323). Проблем је што 

се ревизија финансијских извештаја углавном обавља након 

завршетка периода који подлеже ревизији (иако постоји тенденција 

да се ревизорски рад спроводи током трајања периода). Као и код 

осталих кривичних дела, што више времена одмиче након извршења 

преваре, то је исту теже „открити“. Одговорност ревизора везана за  

откривање и спречавање превара у финансијским извештајима се 

односи на то да уколико ревизори открију грешку, неисправност или 

превару од њих се захтева да о томе обавесте менаџмент и да, 

зависно од значаја тог открића, о томе обавесте одбор директора или 

комитет за ревизију.  

Финансијски скандали који су се десили у многобројним 

компанијама широм света узроковани су преварама у финансијским 

извештајима. Анализе су показале да директну одговорност за 

остваривање тих превара су имали менаџмент компанија и 

одговорни за састављање финансијских извештаја. Међутим, 
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потпуно разумевање ових превара захтева да се сагледа и улога 

ревизора у најзначајним финансијским скандалима у протеклом 

периоду.  

Данас се име Enron-а везује за највећи рачуноводствени 

скандал који је укључивао ванбилансне обавезе, фиктивне приходе и 

нерегуларни cash flow. Менаџмент ове компаније је користио око 

3.500 ентитета посебне намене (SPE – Special Purpose Entity Vehicle) 

за манипулацију добицима и трансферисање „ван биланса стања“ 

приближно 40 милијарди долара дуга. Због тога што многи од ових 

ентитета посебне намене нису били заиста независни, било по 

питању контроле, било по питању финансирања, њима су 

управљали, директно или индиректно, запослени у Enron-у, а били су 

финансирани скоро искључиво акцијама Enron-а. Ове трансакције су 

морале да буду третиране у консолидованом билансу, а не као 

ванбилансне трансакције. Суштина преваре је била да је Enron био 

гарант банкарским кредитима датим ентитетима посебне намене 

(SPE) али до 3% дуга што му је омогућило да не буде у обавези да 

ентитете посебне намене (SPE) прикаже у консолидованим 

извештајима. Такође ови ентитети су служили да се трансакције 

према њима приказују као продаја и да се на тај начин „надувавају“ 

приходи и да се манипулише cash flow-ом. Рачуноводствени трик се 

састојао у томе што је продаја гаса или струје које је требало да се 

испоручи наредне године евидентирана као приход у текућој години. 

Услед тога менаџмент Enron-а био је обавезан да исправи своје 

пословне књиге и смањи своју добит за 591 милион долара. 

Исправка је укључивала усаглашавање од 51 милион долара, што је 

објављено у годишњем извештају за 2001. годину. Проблем је био 

што је ревизор у свом извештају напоменуо да ово усаглашавање 

представља промену грешака за које је утврђено да су безначајне у 

периодима у којима су остварене. Arthur Andersen, фирма задужена 

за ревизију финансијских извештаја Enron-а, сматрала је да усвојена 

усаглашавања нису била значајна. У свом обраћању Одбору за 

финансијске услуге америчког Представничког дома, партнер Arthur 

Andersen-а Joseph E. Berardino је објавио да према њиховој процени 

за усвојена усаглашавања се сматрало да нису значајна јер су чинила 

мање од 8% нормализованих прихода (Soltani, 2010, стр. 558). 

Велики проблем је био што је Arthur Andersen деловао и као Enron-

ов ревизор, али је истовремено пружао и саветодавне услуге овој 

фирми. Arthur Andersen је покушао да се оправда и да пребаци део 

кривице на појединце које су били запослени у овој ревизорској 

фирми. Ипак након истраге SEC-а током 2001. године Arthur 

Andersen је осуђен за ометање истраге у вези финансијског скандала 
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Enron-а, што је на крају довело до забране рада ове ревизорске куће. 

Из овога се закључује да је Andersen-ов губитак угледа, као директан 

резултат уништавања докумената, у завршници резултирао губитком 

свих клијената који су регистровани код SEC-a. Andersen је након 

свега платио крајњу тржишну цену за губитак угледа (Chaney and 

Philipich, 2002., стр. 1243). 

Одговорност ревизорске куће Arthur Andersen за 

финансијске скандале је постојала и код скандала WorldCom-a за 

чију ревизију финансијских извештаја је такође била задужена. 

Током периода од 1999. до 2002. године, менаџмент WorldCom-a је 

неправилном капитализацијом трошкова преценио своју добит коју 

је исказао у финансијским извештајима за приближно девет 

милијарди долара. SEC је покренуо истрагу у јуну 2002. године. 

Arthur Andersen се правдао да WorldCom није пружио информације о 

преносу „линијских трошкова“ (трошкова међуповезивања са 

осталим телекомуникационим предузећима), нити су се саветовали о 

рачуноводственом поступку са ревизорима. Међутим, овај изговор 

не пружа оправдање Arthur Andersen-у за погрешне процене и 

поставља се питање да ли су заиста били толико наивни и у 

потпуности се ослањали на информације које им је пружао 

менаџмент WorldCom-a, или су и у овом случају свесно учествовали 

саветима или нереаговањем на уочене неправилности (За више 

информација видети: http://www.accountingweb.com/topic/firm-

news/andersen-embroiled-4-billion-worldcom-accounting-fraud). 

Финансијски скандал везан за фирму Lincoln Savings and 

Loan (LSL) карактеристичан је по томе што је ликвидација и 

затварање ове фирме резултирало судском тужбом против три од 

тадашњих шест највећих ревизорских фирми. На крају су се 

ревизорске фирме нагодиле са судом о плаћању надокнаде у износу 

преко 135 милиона долара (Erickson, Mayhew and Felix, 2000., стр. 

167). Одговорност ревизора у овом финансијском скандалу је била у 

томе што нису изнели негативно мишљење о финансијским 

извештајима, иако је то требало да учине, и тиме омогућили да ова 

компанија и даље нормално послује. Превара коју је ова компанија 

вршила огледала се у продаји неразвијених земљишта и 

приписивању тих прихода добити. Проблем је што су марже, које су 

остварене продајом земљишта, биле превисоке. Недостатак ревизије 

LSL-а је био пропуст ревизора да стекне и користи знање о 

пословању фирме, делатности у којој послује, и економских фактора 

који утичу на ову индустрију. Ревизори би вероватно донели 

другачији закључак о признавању прихода да су имали та сазнања и 

да су их применили код вредновања садржаја LSL-овог главног 
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извора прихода током тог периода (приходи од продаје земљишта) 

(Erickson, Mayhew and Felix, 2000., стр. 168).  

Приликом разматрања одговорности ревизије у остваривању 

и спречавању превара у финансијским извештајима, неопходно је 

сагледати и превару коју је извршила Банка за кредитирање и 

међународну трговину (Bank of Credit and Commerce 

International - BCCI). Суштина преваре састоји се у томе што је 

BCCI манипулисала рачунима, стварала лажне приходе и лажне 

зајмове, противправно присвајала депозите и није евидентирала 

обавезе по основу депозита. Одговорност ревизора се огледа у томе 

да, иако је истрага указала да су преваре биле очигледне, на 

постојање преваре није указано у ревизорском извештају, па чак није 

ни исказано мишљење ревизора са резервом. Поткомисија америчког 

Сената је закључила да је крајем 1987. године Price Waterhouse већ 

имао довољно сазнања о неадекватности записа BCCI-ја да би 

исказао мишљење са резервом и да је накнадно ревизорово 

оверавање финансијских извештаја довело у заблуду штедише и 

регулаторе (United States Senate Committee on Foreign Relations 1992, 

стр. 4 и 259). Такође, код ове преваре проблем је настао и због 

чињенице да је у питању банка јер од мишљења ревизора зависи и 

поверење штедиша и поверилаца. Зато се сматра да су у овој превари 

учествовали и државни органи, свесно вршећи притисак на ревизоре 

да се не објави негативно мишљење ревизора. „Ово политичко 

коришћење ревизије банке истиче основну улогу ревизије у 

економији и потребу да се према регулативи ревизорских фирми и 

ревизорских метода поступа као према друштвеним и политичким 

темама, а не као искључиво технички оријентисаним проблемима“ 

(Arnold and Sikka, 2001., стр. 493).  

 

ЗАКЉУЧАК 

 

Информације које пружају финансијски извештаји 

компанија су основа за доношење многих пословних одлука. Зато је 

неопходно да те информације буду објективне, поуздане и истините. 

Међутим, зарад испуњавања личних интереса појединаца или 

покушаја спасавања предузећа многи менаџери или запослени 

прибегавају разним методама манипулисања појединим елементима 

финансијских извештаја. На тај начин се доводе у заблуду многи 

корисници ових извештаја и губи се поверење у поузданост 

финансијских извештаја. Зато је неопходно да се утврди одговорност 

за састављање и презентацију лажних финансијских извештаја. 

Највећу одговорност имају менаџмент и појединци одговорни за 
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састављање финансијских извештаја. Ипак, одговорност за лажне 

финансијске извештаје сносе и ревизори (подједнако и интерни и 

екстерни у складу са својим овлашћењима). У раду је разматрана 

одговорност екстерне ревизије за остваривање превара у 

финансијским извештајима. Сагледани су само неки од случајева 

превара у којима постоји директна или индиректна одговорност 

ревизора. Пракса је показала да је директно учешће ревизора у 

остваривања превара било у случајевима у којима су ревизори 

пружали компанија поред услуга ревизије и разне консултативне 

услуге. На тај начин су директно имали сукоб интереса јер су 

менаџмент компанија саветовали на који начин да се прикрије 

превара, док су са друге стране потписивали ревизорске извештаје 

без икаквих примедби. Такође, код многих случајева превара у 

финансијским извештајима нејасно је како ревизори нису годинама 

приметили да предузећа примењују разне методе превара. Могуће је 

да ревизори због својих ограничења нису били у могућности да уоче 

преваре, јер су оне биле врло добро сакривене. Са друге стране, у 

појединим случајевима превара постоје индиције да су ревизори 

свесно „окретали главу“ и нису желели да примете сигнале који 

указују на постојање превара. Све то указује да екстерна ревизија 

због својих ограничења не може да буде једини облик контроле 

исправности финансијских извештаја па је потребно увести нове 

облике контроле са већим овлашћењима, као што су форензичко 

рачуноводство или форензичка ревизија.   
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