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Vzorčenje



Vsebina

15.00 – 15.45 Notranji revizor in vzorčenje
Uvodni koraki

15.45 – 16.30 primer
16.45 – 18.15 primer

https://si-revizija.si/knjiznica/1?page=6



Notranji revizor in vzorčenje

Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri
notranjem revidiranju (veljavnost od 1. 1. 2017):

2300 – Izvajanje posla 
Notranji revizorji morajo prepoznati, proučiti, 
ovrednotiti in dokumentirati dovolj informacij za 
dosego ciljev posla. Pri tem lahko notranji revizorji 
informacije pridobivajo tudi s pomočjo vzorčenja.

Skupina standardov 2300 zajema izvajanje 
preizkusov, ki so bili začrtani v fazi načrtovanja, ter 
ovrednotenje in dokumentiranje izidov. 



Smernice za izvajanje (2240, 2300, 2310, 2320, 
2330):

Informacije je treba v poslu zbrati in dokumentirati 
tako, da bi preudarna in obveščena oseba, kot je na 
primer drug notranji revizor ali zunanji presojevalec, 
lahko ponovila posel in dosegla izid, ki potrjuje 
rezultate notranjega revizorja in logično pripelje do 
enakih ugotovitev.



V okviru delovnega programa notranji revizorji 
običajno izdelajo načrt preizkušanja, da zberejo 
dokazila o uspešnosti delovanja ustrezno zasnovanih 
ključnih kontrol. Če načrt preizkušanja ni dovolj 
podroben, bodo morali notranji revizorji morda 
zagotoviti dodatne podrobnosti preizkušanja, kot so 
merila in populacija preizkušanja, metoda vzorčenja 
in potrebna velikost vzorca, za pridobitev zadostnih 
informacij.

Pred pripravo delovnega programa posla se bo 
notranjim revizorjem verjetno zdelo koristno proučiti 
številne vidike posla, kar med drugim vključuje 
ustrezno velikost vzorca za preizkušanje in 
metodologijo (za vzorčenje), ki jo bo treba uporabiti.



Notranji revizorji lahko preizkusijo celotno 
populacijo ali le reprezentativni vzorec informacij. Če 
se odločijo za izbiro vzorca, so dolžni uporabiti 
metode, ki zagotavljajo, da izbrani vzorec predstavlja 
celotno populacijo in/ali obdobje, za katero bodo 
izidi posplošeni. 

Revizijska dokumentacija lahko vsebuje sestavine, 
kot so:
….. opis ovrednotene populacije, vključno z 
velikostjo vzorcev in načinom izbiranja



Uvodni koraki

Data Analysis and Sampling Simplifed
A Practical Guide for Internal Auditors, 2019

- uvod: knjiga govori o tem, kako iz 
velikega števila postavk/podatkov izbrati 
tiste, ki sodijo v vzorec, namenjen 
testiranju

- analitični postopki
- izbira postavke
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Proporcionalnost in/ali tveganja

Koraki pri analitičnih postopkih:
1.Spoznaj podatke
2.Spoznaj okolje
3.Primerjaj svoje podatke z drugimi 
4.Primerjaj – notranja primerjava 
5.Primerjaj – zunanja primerjava
6.Ovrednoti
7.Primerjaj rezultate obeh postopkov

8



Proporcionalnost in/ali tveganja

- Ali je pri izbiri vzorca bolj pomembno 
zagotavljati proporcionalnost ali izbirati 
na podlagi tveganj?

- Primer OECD Best Practice Principles for
Regulatory Policy: „bolj tvegana  
podmnožica naj ima večji vzorec“.

- Notranji revizorji naj ne bodo omejeni 
zgolj s proporcionalnostjo; še več – pri 
določanju vzorca naj jih vodijo tveganja 
(tudi če to pomeni zanemarjanje principa 
proporcionalnosti na začetku posla)
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Proporcionalnost in/ali tveganja

- V knjigi je zapisano prikazano na 
praktičnem primeru:

- plačila s kreditnimi karticami v izbranem 
obdobju

- zneski (vseh je nekaj več kot 440.000) so 
prikazani v razredih
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Proporcionalnost in/ali tveganja

Primer!
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1. Spoznaj podatke

- preveri vse kolone (in prvih 100 vrstic)
- pomembno razumevanje vsebine vsake 

kolone
- izberi tiste kolone, ki odražajo obseg 

pregleda
- ko spoznaš podatke, opravi intervju z 

osebo, ki je lastnik podatkov
- intervju: pomembna tveganja; uporabljaj 

„jezik“ kolon
- opravi pregled podatkov v celoti
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1. Spoznaj podatke

• leto (6 mestni numerični podatek - 201207)
• št agencije (numerični podatek, 116 različnih)
• ime agencije (text, 121 različnih)
• priimek na kartici (text, fizična ali pravna 

oseba)
• ime na kartici
• opis
• znesek
• prodajalec
• datum transakcije
• datum bremenitve
• koda
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1. Spoznaj podatke

Excel; funkcija sort:

- top 12 po številu transakcij
- top 12 po vrednosti vseh transakcij
- vse izobraževalne organizacije (št. in 

vrednost transakcij), ker je v celotnem 
znesku njihov „prispevek“ največji
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1. Spoznaj podatke

Vprašanja:
- leto, mesec (ali kaj izstopa?)
- ime agencije (ali katero izstopa; 

primerjava zneskov s številom študentov)
- priimek (ali je kaj znanega iz preteklosti, 

ali so visoki zneski povezani z isto osebo)
- opis (ali je kaj nenavadnega)
- znesek (680 transakcij nad 5.000, kar je 

max, predpisan z internimi pravili)
- prodajalec (ali je kateri povezan z 

visokimi zneski)
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2. in 3. Spoznaj okolje; primerjaj 
podatke z drugimi (primerljivost)

- primerljivi pogoji: okoljski, gospodarski, 
geografski…..

- če gre za podobne podatke, potem ne gre 
za visoko tveganje (ker je vpliv na 
podatke enak v obeh primerih): podatki se 
obnašajo, kot je bilo pričakovano.

- notranja primerjava: npr dve finančni leti 
zunanja primerjava: npr dve (primerljivi) 
agenciji
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3. – 7. Primerjava in ovrednotenje

Frekvenčna porazdelitev in Analiza časovnih 
vrst
- notranja primerjava (v opisanem primeru

dve proračunski obdobji)
- zunanja primerjava (v opisanem primeru

Univerza I, Univerza II, raziskovalna 
organizacija) 

- ovrednotenje
- primerjava obeh postopkov
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Hvala za pozornost!
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