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PREDSTAVITEV DELA 
NOTRANJIH REVIZORJEV IN 

KONTROLNO OKOLJE V 
RAČUNOVODSTVU

2. Strokovno srečanje preizkušenih računovodij in 
računovodij, preizkušenih davčnikov ter 

preizkušenih notranjih revizorjev



Vsebina

Notranja revizija
- kdo smo, kaj delamo, kako delamo
- zunanja / notranja revizija

Kontrolno okolje v računovodstvu
- Kaj so kontrole
- vrste kontrol
- Procesi v računovodstvu
- Najvažnejše kontrole v računovodstvu
- Posamezni primeri



Definicija notranje revizije

Dajanje zagotovil (assurance)Neodvisna in 

nepristranska dejavnost
Svetovanje  (consulting)

Za procese

Upravljanje s tveganji (risk mang.)

Kontrole (control)

Upravljanje org. (governance)

Z namenom

Dodajanje vrednosti (add value)

Izboljševanje delovanja org. 

(improve operations)



Položaj notranje revizije



Položaj notranje revizije in 
računovodstva



Pregled 
najpomembenjših 

področij

Ocenjevanje IT 
sistemov 

Analiziranje 
priložnosti

Ocenjevanje tveganj, 
notranjih kontrol, etike, 

kvalitete, gospodarnosti, 
učinkovitosti in uspešnosti 

KAJ DELA 
NOTRANJA 
REVIZIJA?

Jasna, natančna in 
odgovorna 

komunikacija 

Zagotavljati, da so notranje 
kontrole zadostne napram 

tveganjem 



Kako se revizor odloči kaj bo 
revidiral?

Identifikacija/p

repoznavnaje

tveganj

Ocena tveganj

Razvrščanje 

tveganj glede 

na prioriteto

Mapiranje/rang

iranje tveganj

Priprava 

načrta revizij

1 2 3 4 5
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Audit

notification

Audit plan 

(operative)

AUDIT 

OBJECTIVES

PLANNING
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The most important 

conclusions – level 

of the risk is very 

high

Preparing  a 

final meeting

Draft report

CONCLUSION 

MEETING

Working 

record

DRAFT AUDIT 

REPORT AND 

REMARKS ON 

REPORT

Final

internal

audit report

Overview of 

documentation

Working record

AUDIT REPORT AND 

FULFILMENT OF 

RECOMMENDATIONS

Internal audit 

report

INTRODUCTORY

MEETING

Unseen 

part 

PREPARING OF 

DOCUMENTS

AUDIT 

ANNOUNCEMENT

AND LIST OF 

NECESSARY 

DOCUMENTATION

Visible

part for 

auditee



Notranji revizorji sodelujejo z 
zaposlenimi v organizaciji



Sodelovanje z računovodstvom

• Pridobivanje osnovnih

podatkov

• Podrobnejši pregledi 

računovodskih 

analitičnih evidenc

• Vir informacij o 

poslovnih dogodkih

• Davčna vprašanja

• Interes računovodje za ustanovitev notranje 
revizije



Notranje kontrole

Kontrolno okolje v 
računovodstvu
- Kaj so kontrole
- vrste kontrol
- Procesi v 

računovodstvu
- Najvažnejše 

kontrole v 
računovodstvu

- Posamezni primeri



Definicija notranje kontrole

� Celosten proces

� Izvajajo ga vodstvo in
drugi zaposleni

� Da bodo obvladovana
tveganja in posledično

� Doseženi CILJI:

- Uspešnost in učinkovitost
poslovanja (vključno z
varovanjem sredstev pred

izgubo, napačno
uporabo in poškodbo),

- Zanesljivost finančnega
poročanja in

- skladnost s z veljavnimi
zakoni, predpisi in navodili



Lastnosti notranje kontrole

Cilji: cilje NK je potrebno navesti predvsem zato, da:
� NK niso namenjene kar “same sebi” ter
� da preverimo ali je cilj te NK še vedno realen

Nosilec: oseba, ki je odgovorna za izvedbo kontrole

Proces, na katerega se kontrola nanaša

Opis: podrobno opisati način izvajanja kontrole,
določiti pogostost izvajanja

Ročna/računalniška kontrola

Vrsta kontrole

Zrelost kontrole



Vrste notranjih kontrol

�Preprečevalne kontrole
Omejimo verjetnost nastanka nezaželenega dogodka

�Popravljalne kontrole
Odpravljanje posledic nezaželenih dogodkov.

�Usmerjevalne kontrole
Zagotavljajo, da je dosežen želen rezultat – k ose je
nujno izogniti nastanku neželenega

�Odkrivalne kontrole
Odkrivanje neželenih dogodkov (inventura)



Zrelost kontrol

1. raven: Nezanesljiva ali nezadovoljiva 

NK

3. raven: Standardizirana NK

4. raven: Nadzorovana NK

5. raven: Optimalna NK

2. raven: Neformalna NK

Kontrola ni pravilno 
zasnovana ali izvedena.

Kontrola je pravilno opredeljena in se 
izvaja, vendar ni formalno opisana.

Kontrola je pravilno opredeljena, 
izvajana in zapisana v postopku, a 
ni redno preizkušana.

Kontrola je pravilno opredeljena, izvajana 
in zapisana v postopku, pravilnost 
izvajanja kontrole se redno preizkuša, o 
ugotovitvah se poroča vodstvu.

Kontrola je popolnoma 
vključena v proces stalnega 
izboljševanja.



Kontrolne aktivnosti

Bistveno:

Kontrolne aktivnosti morajo 

biti ažurno definirane in 

pravočasno delegirane 

zaposlenim. 

Na ključnih področjih 

kontrolnega sistema je nujno, 

da se zagotovi obstoj SLEDI 

o opravljenih kontrolah.

Takšna sled je EDINI DOKAZ 

na podlagi katerega se lahko 

preverja izvajanje 

vzpostavljenega sistema NK. 



Glavni procesi v računovodstvu

Glavna
knjiga

Obračun 
plač

Osnovna 
sredstva

Plačilni 
promet

Naložbe

“Core” 
sistemi

Nabava 



Najpomembnejše kontrole v 
računovodstvu

LOČEVANJE NALOG

Najpogostejša in najučinkovitejša kontrola
Ločitev nalog med zaposlenimi
Kako to rešiti v majhnih podjetjih oz.oddelkih?

Primeri: Naročilo, odobritev, knjiženje in plačilo izvede ena 
oseba, izvajanje raznih obračunov, knjiženje in izplačilo je 
v eni osebi…



Avtorizacija (odobritev)

Odobritev transakcij (dokumentov) predno 
pridejo v računovodstvo

Kontrola se lahko enostavno implementira v 
majhna podjetja

Primer: avtorizacija računov (faktur)

Kontrole:
vsebina, količina, cena, naročilnica – dobavnic, ali je 
storitev opravljena, ali so izpolnjena pogodbena določila, 
itd.



Pomen inventure

Neodvisno potrjevanje stanja:

Osnovna sredstva (naložbene nepremičnine, sredstva za 
prodajo)

Terjatve (fiktivne terjatve) – pazi avanse!

Obveznosti (ali imamo prave obveznosti)

Denarna sredstva na računih

Blagajne

Popis ni le proces, ampak temeljna kontrola, proces s 
ciljem preveriti, ali so vsa sredstva realno vrednotena! To 

se pozablja



Sklepanje pogodb

Izbor ponudnikov – kriteriji, 
transparentnost

Letno ocenjevanje ponudnika

Sponzorske pogodbe (donacije):
- Pravilna vsebina
- Ustrezna dokazila
- Transparentnost pri sklepanju



Reševanje reklamacij

Reševanje reklamacij (dober pokazatelj kje imamo šibke 

kontrole)



Plače in potni nalogi

Ustrezne odobritve za obračun in izplačilo 
plač, nagrad, bonusov

Dodatne NK: izplačila so usklajena s pogodbami, 
tudi bonusi in nagrade. 

Ali imamo ustrezne sklepe uprave (NS), če gre za 
izredna izplačila?

Potni nalogi 
Ali je poročilo o opravljeni službeni poti, imamo 
dokazila, da je bila pot opravljena, itd.



Poročanje

Kontrole, da so računovodski izkazi 
zanesljivi. 
Kdo ima možnost popravkov? 
Zadnja kontrola 

Dodatna kontrola, če ima družba zunanjo 
revizijo.



Analize

Primerjava z predhodnim obdobjem

Primerjava s planom

Redno analiziranje (mesečno, samo letno je 
premalo)

Pomembno: odmiki so pojasnjeni (določiti 
pomembnosti odmika v % in nominalno)

Zakaj je do njih prišlo in kakšen je načrt za 
izboljšanje



Vpliv popravkov vrednosti na 
rezultat

Zavarovalnica A

Zavarovalnica  B



Vpliv popravkov vrednosti na 
rezultat
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Zavarovalnica vnaprej plača provizijo 

zastopniku – agenciji. Produkcija ne doseže 

načrta, višina obračunane provizije je 

prenizka, da bi se avansi “zaprli”. Izterjava je 

običajno neuspešna. 

Posledica: oblikovanje popravkov in odpis.

Ni vpliva na količnike.



Vpliv popravkov vrednosti na 
rezultat

Dana posojila zavarovancem (zaposlenim) za 

poplačilo premije: terjatve za premije se 

“zaprejo”, v primeru škode se le-ta izplača. 

Posojilojemalec ne vrne posojila – izterjava, 

unovčenje zavarovanj, če so.

Posledica: oblikovanje popravkov in odpis.

Ni vpliva na količnike.



Hvala za pozornost!

andreja.rahne@sava-re.si


