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1. Uvod

• Slovenski inštitut za revizijo, Sekcija za notranjo 
revizijo 1997revizijo, 1997

• Ameriški inštitut notranjih revizorjev (Institute of 
Internal Auditors), 1941

• IPPF – strokovni okvir - International Professional 
Practices Framework - IPPF

2. Mednarodni okvir strokovnega ravnanja

• obvezni del
• definicija notranjega revidiranja• definicija notranjega revidiranja
• kodeks etike
• standardi

• priporočljivi del
• stališča
• svetovalni napotki
• strokovna navodila• strokovna navodila
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2. Mednarodni okvir strokovnega ravnanja

• obvezni del
• definicija notranjega revidiranja: namen narava področje• definicija notranjega revidiranja: namen, narava, področje

notranjega revidiranja
• kodeks etike

– Kodeks poklicne etike notranjih revizorjev
– Kodeks notranjerevizijskih načel

• standardi: okvir za delovanje

2. Mednarodni okvir strokovnega ravnanja

• priporočljivi del
• stališča (Position Papers): navodila ki zajemajo primere• stališča (Position Papers): navodila, ki zajemajo primere,

povezane s posebnostmi področja, panoge
– vloga notranjega revidiranja pri upravljanju s tveganji
– vloga notranjega revidiranja pri kadrovanju

notranjerevizijskih izvajalcev
• svetovalni napotki (Practice Advisory): povezani s

posameznim standardom; ponujajo konkretne primere,
rešitverešitve

• strokovna navodila (Practice Guides): procesi, postopki,
orodja, tehnike, programi za posamezne primere notranjih
revizij
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2. Mednarodni okvir strokovnega ravnanja

• priporočljivi del
• strokovna navodila• strokovna navodila

– 2 strokovni navodili
» oblikovanje in izražanje notranjerevizijskega

mnenja (april 2009)
» revidiranje zunanjih poslovnih relacij (maj 2009)

– GTAG – upravljanje informacijske tehnologije, kontrol
in varnosti (11 jih velja od januarja 2009, 1 navodilo

lj d 2009)velja od marca 2009)
– GAIT – relacije med poslovnimi tveganji, ključnimi

kontrolami, avtomatičnimi kontrolami in drugimi
informacijskimi kontrolami (3 veljajo od januarja 2009)

3. Standardi

• standardi značilnosti
• organizacija in posamezniki• organizacija in posamezniki
• neodvisnost in nepristranskost

• standardi delovanja  
• notranje revidiranje
• načrtovanje, izvajanje, poročanje, spremljanje 

napredovanja

• standardi izvedbe• standardi izvedbe
• dajanje zagotovil
• svetovanje 

• pojmovnik
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4. Svetovalni napotki 

• konkretni primeri, rešitve

• 2010-2; julij 2009
• 2050-2; julij 2009
• 2120-2; april 2009

• datum objave prevoda: 9 11 2009datum objave prevoda: 9. 11. 2009

4. Svetovalni napotek 2010-2

• Standard 2010 – načrtovanje.
• NRP mora vzpostaviti na tveganjih zasnovane načrte ki določajo• NRP mora vzpostaviti na tveganjih zasnovane načrte, ki določajo

prednostni vrstni red pri delovanju notranjerevizijskega izvajalca,
skladno s cilji organizacije.

• 2010-1: revizijska vsestranskost: seznam vseh revizij,
ki bi jih bilo mogoče opraviti.
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4. Svetovalni napotek 2010-2

• Ravnanje s tveganjem je ključni del zagotavljanja
dobrega upravljanja vseh dejavnosti organizacijedobrega upravljanja vseh dejavnosti organizacije.

• Definicije:
• ERM – obvladovanje podjetniškega tveganja
• kontroliranje
• tveganje pri delovanju
• preostalo tveganje
• ključne kontrole• ključne kontrole

• Notranjerevizijsko načrtovanje naj upošteva
postopke ravnanja s tveganjem v organizaciji in
naj se ustrezno usklajuje z drugimi strokovnjaki.

4. Svetovalni napotek 2010-2

• Listina: notranjerevizijski izvajalec se mora
osredotočiti na področja z visoko stopnjoosredotočiti na področja z visoko stopnjo
tveganja:

• pregled kontroliranja za podajanje zagotovil: ali kontrole
delujejo ali ne,

• preiskovalno delovanje: postopki za boljše razumevanje
preostalega tveganja,

• svetovalno delovanje: pomoč pri razvijanju kontrolne
diureditve,

• prepoznavanje nepotrebnih, odvečnih, zapletenih kontrol,
kjer so stroški kontroliranja večji od koristi.

• Način prepoznavanja tveganj mora biti
sistematičen in olistninjen – register tveganj.
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4. Svetovalni napotek 2050-2

• Standard 2050 – usklajevanje.
• NRP mora biti vključen v informacijsko in usklajevalno delovanje• NRP mora biti vključen v informacijsko in usklajevalno delovanje

z drugimi notranjimi in zunanjimi izvajalci storitev dajanja
zagotovil in svetovanja, da bi zagotovil ustrezno pokritje in čim
bolj zmanjšal podvajanje dela.

• 2050-1: odgovornost sveta za pregledovanje dela zunanjih
revizorjev in NRP za usklajevanje dela.

4. Svetovalni napotek 2050-2

• Svet uporablja različne vire za pridobivanje
zagotovil – kje je meja?g j j j

• 3 vrste tistih, ki dajejo zagotovila:
• poročajo poslovodstvu in/ali so del poslovodstva

(samoocenjevalci kontrol, revizorji kakovosti, okoljski
revizorji)

• poročajo svetu (tudi notranji revizorji)
• poročajo zunanjih nosilcem interesov (zunanji revizorji)

• Potrebno je zagotoviti usklajenost med vsemiPotrebno je zagotoviti usklajenost med vsemi
sodelujočimi:

• viri so učinkovito uporabljeni
• ni podvajanja dela
• ni spregleda pomembnih tveganj
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4. Svetovalni napotek 2050-2

• Načrt oblikovanja zagotovil:
• vrste tveganj• vrste tveganj
• nosilci tveganj
• tveganje pri delovanju
• preostalo tveganje
• kritje zunanjega revizorja
• kritje notranjega revizorja
• kritje drugih strokovnjakovj g j

4. Svetovalni napotek 2120-2

• Standard 2120 – ravnanje s tveganjem.
• Notranjerevizijski izvajalec mora ovrednotiti uspešnost in• Notranjerevizijski izvajalec mora ovrednotiti uspešnost in

prispevati k izboljšavam postopkov ravnanja s tveganji.

• 2120-1: vloga notranjega revizorja pri ravnanju s tveganji.

• 3 skupine tveganj:
• neuspeh revizije
• napačno zagotovilo
• tveganje ugleda• tveganje ugleda
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4. Svetovalni napotek 2120-2

• neuspeh revizije
– standardi
– program zagotavljanja in izboljševanja kakovosti
– načrtovanje dela – ocena tveganja, strateško, letno
– načrtovanje posamezne notranje revizije – 4 faze
– nadziranje
– izbira kadrov

• napačno zagotovilo
ustrezna komunikacija– ustrezna komunikacija

• tveganje ugleda
– standardi, kodeks etike + program
– ocena tveganja notranjerevizijske službe
– raziskati vzroke za nastanek

5. Zaključek

• Razvijanje standardov je trajen proces! 
Novosti je potrebno redno spremljati!• Novosti je potrebno redno spremljati! 

Hvala!Hvala!


