
Janja Skamlič, Zavarovalnica Triglav, d.d.

VLOGA NOTRANJEGA REVIZORJA 
PRI PREPREČEVANJU, ODKRIVANJU 

IN PREISKOVANJU PREVAR



Ali se resnično zavedamo trenutne situacije?

• Gospodarska in finančna kriza 

• Kriza vrednot 

• Kriza načel

• Ljudje izgubljajo “kompas”
zaradi pritiskov in finančnih 
problemov

• Vedno večji problemi z 
zaposlitvijo

• Težnja po dobičkih in 
zaslužku



Kaj je prevara?

• Naklepno dejanje

• Zase ali za koga 
drugega 

• Posameznik ali 
skupina oseb



Trikotnik prevar



Trikotnik prevar

PRILOŽNOST
• Kontrole so neučinkovite, 

niso vzpostavljene ali se 
osebe med seboj povežejo. 

• Storilec zaznava, da ima 
možnost, da pri svojem 
dejanju ne bo odkrit. 

• Pot do njegovega cilja je 
enostavna.

MOTIV (tudi pritisk)
• Zadosti močan zunanji pritisk 

lahko povzroči, da tudi sicer 
poštena oseba stori prevaro:

• Moč in ugled

• Pritiski doma ali v službi

• Politična pripadnost

RACIONALIZACIJA
• “Saj si denar samo izposojam, 

ga bom že povrnil.”

• “Saj to vsi počnejo, sicer pa 
kaj je to za organizacijo.”

• “Saj s tem, ko to počnem 
nikomur ne škodim.”

• “To počnem za pravičen cilj.”

• “Saj to ni tako resna stvar.”

• “To mi dolgujejo. Zaslužim si 
boljšo plačo.”



Trikotnik prevar

PRILOŽNOST
• Kje in kako postaviti kontrole? 

���� ustrezno oceniti tveganja
• Predvideti možnost 

povezovanj

MOTIV (tudi pritisk)
• Kdo ima motiv in na katerih 

mestih?
• Kje se izvajajo v organizaciji 

morebitni pritiski?
• Ali so naši zaposleni 

zadovoljni?
• Kdo se največ pritožuje na 

delovnem mestu in zakaj?
• Ali prihaja do 

obremenjenosti?
• Ali imajo deležniki (pre)visoka 

pričakovanja?

RACIONALIZACIJA
• Izvajanje intervjujev ����

razumevanje osebe, ki je 
prevaro izvedla.





Zakaj aktivna vloga notranjega revizorja?

• Notranjerevizijski standard 1210.A2

• Notranji revizor mora imeti dovolj znanja, da oceni 
tveganje prevare in način njihovega obravnavanja v 
organizaciji, vendar se ne pričakuje, da bi imel strokovno 
znanje osebe, katere glavna naloga je odkrivati in 
raziskovati prevare. 

• Notranjerevizijski izvajalec mora ovrednotiti možnost 
pojava prevar in kako organizacija ravna s tveganjem 
prevar.

• Ali so notranje kontrole učinkovite in uspešne?



Kakšna bi naj bila vloga notranjega revizorja 
pri prevarah?

• Ocena tveganja za pojav prevar v organizaciji ���� osnova 
revizijskim načrtom in testiranju kontrol

• Aktivna vloga pri preprečevanju in odkrivanju prevar

• Preiskovanje prevar v primeru, če ima ta znanja ����
pomembno sodelovati z drugimi specialisti



Kako pričeti...

• Kakšna tveganja za pojav prevare se pojavljajo v podjetju in 
kakšne sheme se lahko pojavijo?

• Na katerih področjih je tveganje najvišje in kako bi ga lahko 
podjetje preprečilo?

• S kakšnimi načini lahko podjetje ublaži posledice tveganj za 
pojav prevare? 

• Kakšne mehanizme je primerno vzpostaviti v podjetju, ki bi 
preprečevali in predčasno odkrivali prevare?

• Kako naj podjetje reagira pri podanih razlogih za sum 
prevare?



...in nadaljevati?

• Pričakovanja ključnih 
deležnikov podjetja (NS, 
Uprava...).

• Sprejetje pravilnikov in 
navodil na področju 
preprečevanja, odkrivanja 
in preiskovanja prevar.

• Izraziti (in jo ZAPISATI) 
nično toleranco do prevar 
(kodeks).
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Izpostavimo nično toleranco do prevar



Pomembni mejniki 
preprečevanja

• Usmerjeno izobraževanje zaposlenih s strani revizorja ����
predstavitev primerov shem, ki so se že zgodile ���� vpliv na “hot 
line” in preprečevalno na zavedanje zaposlenih, da obstaja JASEN 
sistem preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja prevar

• Dajanje vzgleda, strogo upoštevanje smernic, pravilnikov, navodil, 
ki so sprejeti s strani uprave.

• Priporočila za vzpostavitev oziroma izboljšanje ključnih notranjih 
kontrol za prevare:

• Vzpostavitev KIP-ov � npr. povratna informacija v prodajo/nabavo

• Izboljšanje notranjih kontrol � npr. predhodno razkrivanje konfliktov 
interesov

• Ocenitev tveganja (bistvena vloga ���� znanje iz testiranja kontrol, 
analize).
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Ocenjevanje tveganj za 
pojav prevar
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Operativna tveganja

R
egulativna tveganja

Podkupovanje

Napačno
poročanje

Kraja
sredstev

Korak 1

Priprava na 

ocenjevanje

Korak 2

Določitev 

področij

Korak 3

Prepozvanje 

shem prevar

Ovrednotenje 

tveganj

Korak 4

Text block

Visoka

Nizka

Tveganje
Nizko

Visoko

Implementacija sistema preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja prevar

Revizor mora biti VEDNO 
pozoren na tveganje za pojav 
prevar skozi svoje delo 

���� 2120.A2 (poročanje)



Odgovorimo si na vprašanja:

• Ali okolje podjetja vzpodbuja učinkovito in 
uspešno delovanje notranjih kontrol, ki 
preprečujejo in odkrivajo prevare?

• Ali so postavljeni cilji poslovodstvu realni in 
ustrezno določeni?

• Ali ima organizacija vzpostavljene pisne politike 
(na primer kodeks etičnega ravnanja) ter 
predstavljeno, kako ravna podjetje v primeru 
podanih razlogov za sum prevare?

• Ali je vsem notranjim in zunanjim udeležencem 
podjetja jasno izražena nična toleranca podjetja do 
prevar?

• Ali ima podjetje ustrezne politike, postopke, 
poročila in druge mehanizme, ki so oblikovani 
zlasti na področjih, kjer je visoko tveganje za 
prevare?
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Kako lahko izboljšamo 
svoje delo?

• V okviru vsake revizije se “spomnimo” na 
možnost pojava prevare!

• Pogovarjajmo se s svojimi sodelavci in 
revidiranci na vseh ravneh!

• Bodimo profesionalno skeptični!

• Pri vprašanjih, na katere ni odgovora, bodimo 
previdni in če zahtevamo dokumente ne 
pozabimo, da smo jih naročili; morda so 
ključni!

• Bodimo pozorni na podrobnosti (podpisi, 
sosledje listin, popolnost dokumentov, kateri 
dokumenti manjkajo, kronologija listin ipd.)...

• ...Vendar stopimo iz detajlov ter ne spreglejmo 
“slonov”! ☺☺☺☺

• Če ne razumemo, vprašajmo ponovno; naj nas 
ne bo sram!
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Usmerjene revizije

• Določitev tveganega področja skupaj s službo za upravljanje 
tveganj, upravo ali drugimi naročniki revizijskega posla.

• Prepoznavanje možnih shem prevar.

• Definiranje ključnih indikatorjev za prevare.

• Priprava priporočil za izboljšanje sistema.

• Izvajanje dodatnih preiskav na podlagi zaznavanj skozi izvedbo 
revizijskega posla.

• Naročilo dodatnih storitev s strani strokovnjakov.
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Sistem KIP-ov
(ključnih indikatorjev za prevare)

• KIP-i dajejo indice - razloge za sum prevare ���� NE dajejo 
dokazov!!!

• Podpora z IT t.i. “fraud” moduli ���� statistične analize

• Primeri (vedno potrebno razumeti povezavo z osebami in 
povezavo s shemami prevar):

• Sklenitelj zavarovanja je podal več kot X zahtevkov v zadnjih X 
letih.

• Stornirani računi na posameznega zaposlenega.

• Zaposleni ne vzame dopusta.

• Zaposlenemu se je znatno povečalo premoženje.
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Vzpostavitev “hot line”

• Raziskave kažejo, da so namigi 
zaposlenih najuspešnejši pri 
odkrivanju prevar ����
vzpostavimo to možnost 
zaposlenimi.

• PAZIMO ���� naj ima dostop do 
informacij le ena oseba.

• Zavarujmo sporočevalce
namigov!
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Preiskovanje

• Ocenitev podanega razloga za sum prevare in ali se preiskava naj prične na podlagi 
podanega suma prevare.

• Plan dela (ocenitev velikosti prevare, določitev prič in potencialnih osumljencev, 
shema prevare).

• Oblikovanje preiskovalne skupine (sodelovanje s strokovnjaki).

• Analize, zbiranje dokaznega gradiva, intervjuji prič in s potencialnim osumljencem.

• Izračun škode.

• Predlogi ukrepov (disciplinski ukrepi, prekinitve pogodb, vloga odškodninskega 
zahtevka ali odškodninske tožbe, kazenske ovadbe, sporočanje regulatorjem in 
drugim inštitucijam, ukrepi za vzpostavitev dodatnih notranjih kontrol).

• Priprava poročila z vsem dokaznim gradivom.
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Revizor naj ne zavzema aktivne vloge pri 
preiskavi, če za to ni usposobljen!



»Potem smo dogovorjeni. Od tukaj bomo odšli z 
dvignjenimi rokami!«
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