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Izbor

1.Izbor vseh transakcij

Pogoj:
• Dovolj majhno število vseh transakcij ali
• Transakcije so v elektronski obliki in jih je 

z ustrezno informacijsko tehnologijo moč 
preveriti, ne glede na njihovo število.

Pregled vseh transakcij:
Vse transakcije so prepoznane kot transakcije 
visokega tveganja



Izbor

1. Primer: Frekvenca in vrednost izdatkov, ki so bili na podlagi izvedenih 
analitičnih postopkov prepoznani kot tvegani in razdeljeni na 5 slojev

Izdatki v d.e./obdobju Univerza 1 Univerza 2
< 10.000 < 60.000 Število izdatkov N=188

Skupna vrednost 
izdatkov:
3.880.965 d.e.

Število izdatkov N=117
Skupna vrednost 
izdatkov:
2.546.358 d.e.

> 60.000 Število izdatkov N=7
Skupna vrednost 
izdatkov:
4.583.857 d.e.

Število izdatkov N=7
Skupna vrednost 
izdatkov:
2.381.199 d.e.

Zadnja 2 tedna v 
obdobju

Število izdatkov N= 575
Skupna vrednost 
izdatkov:
116.273 d.e.



Izbor

2. Izbor specifičnih transakcij

• Oblikovanje sloja, ki vključuje sumljive, 
problematične transakcije

• Definiranje kriterijev za izbor transakcij 
(opozorila za prevare: splošna, specialna), ki 
morajo biti jasni

• Ne glede na naravo kriterijev pa morajo biti ti 
dokumentirani in v revizijskih poročilih razkriti



Izbor

2. Primer: Frekvenca in vrednost izdatkov, ki so bili ki so bili na podlagi 
izvedenih analitičnih postopkov prepoznani kot tvegani in razdeljeni na 
7 slojev

Izdatki v d.e./obdobju Univerza 1 Univerza 2
< 10.000 < 60.000 Število izdatkov N=188

Skupna vrednost izdatkov:
3.880.965 d.e.

Število izdatkov N=117
Skupna vrednost 
izdatkov:
2.546.358 d.e.

> 60.000 Število izdatkov N=7
Skupna vrednost izdatkov:
4.583.857 d.e.

Število izdatkov N=7
Skupna vrednost 
izdatkov:
2.381.199 d.e.

Zadnja 2 tedna v 
obdobju

Število izdatkov N= 575
Skupna vrednost izdatkov:
116.273 d.e.

Tveganje prevare Število izdatkov N= 10
Skupna vrednost izdatkov:
10.145 d.e.

Število izdatkov N= 6
Skupna vrednost 
izdatkov:
5.200 d.e.



Izbor

3. Naključni izbor
Uporaben je v primerih, ko je populacija 

transakcij prevelika, da bi preverili vse 
med njimi, vseeno pa želimo pridobiti 
zaključke o celotni populaciji

Dve predpostavki naključnosti:
• Vsaka transakcija ima enako verjetnost, 

da bo izbrana: revizor mora zagotoviti, da je 
to izpolnjeno – preveri, ali ima vsaka 
transakcija na isti način določeno identiteto 
(npr. zaporedna številka; ne pa enkrat 
številka stranke, nato številka računa ipd.)



Izbor

• Izbor posamezne transakcije ne sme 
vplivati na verjetnost izbire katerekoli 
druge transakcije

Namen naključnega izbora: posplošiti ugotovitve 
iz vzorca na populacijo, iz katere je vzorec 
izbran, kar pa ni mogoče, če predpostavki nista 
izpolnjeni.



Izbor

Variacije naključnega izbora
Pri naključnem izboru ima vsaka transakcija 
enako možnost biti izbrana. 
V osnovi obstajata dve variaciji naključnega 
izbora, enostavni naključni izbor in 
sistematični naključni izbor.

Pri enostavnem naključnem izboru se 
transakcije izberejo popolnoma naključno, 
razdalje oziroma odmiki med posameznimi 
transakcijami pri tem niso določeni. 



Izbor

• Pri sistematičnem naključnem izboru pa 
se naključno določi samo začetna točka, 
potem pa se transakcije izbirajo 
sistematično, z uporabo intervala. Pri tem 
je pomembno, da se dejansko začetna 
točka, pri kateri se  začne uporabljati 
dolžina intervala, določi zares naključno, 
najbolje z uporabo generatorja naključnih 
števil.



Izbor

3. Primer: Povezava med frekvenco transakcij in velikostjo vzorca po 
slojih pri uporabi SRS in MUS

Denarna enota 
transakcije

Pogostost transakcij SRS 
(n=40)

MUS (n=40)

Transakcije velikih 
vrednosti

x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x

Transakcije 
srednjih vrednosti

x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x

x x x x x x
x x x x x x

x x x x x x x x x x x

Transakcije malih 
vrednosti

x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x 

x x x x x x 
x x x x x x
x x x x x x 
x x x x x x 

x x x x x



Izbor

Navidezno naključno (Haphzard) vzorčenje 
• Je nestatistična metoda izbora, s katero 

revizorji simulirajo naključno vzorčenje.  Z 
več študijami (Hall) je dokazano, da je ta 
metoda pristranska. 

• Bistvena razlika glede na dejansko naključni 
izbor: ta metoda vključuje človeško 
posredovanje, zavedno ali nezavedno. Zmeraj 
se namreč lahko zgodi, da je določena vrsta 
transakcij izbrana z večjo pogostostjo kot so 
ostale in to daje tej metodi atribut 
pristranskosti. Pristranski izbor pa vodi tudi v 
pristransko posplošitev (projekcijo) na celotno 
populacijo.



Velikost vzorca

1. Uravnavanje potrebe po dokazih in 
potrebe po informacijah 

2. Določitev velikosti vzorca: stroški v 
primerjavi s količino in kvaliteto 
revizijskih dokazov

3. Izračun velikosti vzorca



Velikost vzorca

1. Uravnavanje potrebe po dokazih in 
potrebe po informacijah 

Pri pripravi na delo na terenu  morajo revizorji 
upoštevati predvsem dvoje:

Prvič, pridobiti morajo dovolj dokazov, da 
lahko oblikujejo revizorjevo mnenje. 

Drugič, revizorji morajo pridobiti dovolj 
informacij, da jih lahko posredujejo 
revidirancem z namenom, da le-ti pripravijo 
ustrezne ukrepe za odpravo pomanjkljivosti, 
ki so odkrite v okviru revizije. 



Velikost vzorca

2. Določitev velikosti vzorca: stroški v 
primerjavi s količino in kvaliteto 
revizijskih dokazov

Na določitev velikosti vzorca vplivata dva 
faktorja: 

• stroški izvajanja preverjanja transakcij 
ter 

• količina in kvaliteta dokazov, ki jih 
revizor potrebuje.



Velikost vzorca

Univerzalne številke, ki bi določevala 
najprimernejšo velikost vzorca za vse primere pri 
testiranju delovanja notranjih kontrol,  ni.

Obstajata pa dva vira strokovnih nasvetov o 
velikosti vzorca, ki sta ju pripravila, enega PWC 
in drugega AICPA (American Institut of Certified
Public Accountant).



Velikost vzorca

4. Primer: PWC priporočena velikost vzorca pri testiranju delovanja 
notranjih kontrol

Pogostost ročnih 
kontrol

Priporočeno 
število 
testiranj NK

Dejavniki, ki jih je treba upoštevati 
pri določitvi velikosti vzorca

Večkrat na dan 25 do 60
 Kompleksnost kontrol
 Pomen presoje pri delovanju 
kontrol
 Zahtevane kompetence za 
izvajanje kontrol
 Pogostost delovanja kontrol
 Vpliv sprememb po obsegu ali 
osebja, ki izvaja kontrole
 Pomembnost kontrol:
o Naslavljajo različne trditve
o Kontrole ob zaključku obdobja
o Kontrole naslavljajo samo 
posamezno trditev

Dnevno 20 do 40

Tedensko 5 do 15
Mesečno 2 do 5
Kvartalno 2
Letno 1



Velikost vzorca

5. Primer: AICPA  priporočena velikost vzorca pri testiranju delovanja 
notranjih kontrol in testiranju skladnosti

Pomembnost vgrajenega tveganja (Inherent risk): 
Testiranje NK
Zahtevana stopnja zagotovila : Testiranje skladnosti

Minimalna 
velikost vzorca, 
če odstopanja 
niso predvidena

Zelo pomembno in visoko vgrajeno tveganje 
Pričakovano visoko zagotovilo

60

Srednje pomembno tveganje
Pričakovano srednje zagotovilo

40

Manj pomembno tveganje
Pričakovano nizko zagotovilo

25



Velikost vzorca

POVZETEK:
Revizorji naj uporabijo usmeritve kot začetno 
točko za določitev vzorca, pri tem pa naj 
upoštevajo:
• Stopnjo tveganja (pod)populacije. Pri visokem 

tveganju je potrebno vzorec povečati.
• Količino in kvaliteto ostalih že pridobljenih 

revizijskih dokazov: če je teh manj, je 
potrebno vzorec povečati.

• Potrebe revidiranca po informacijah: če še ni 
zadostnih informacij za potrebne popravljalne 
ukrepe, je potrebno vzorec povečati.



Velikost vzorca

3. Izračun velikosti vzorca

Velikost vzorca se izračuna samo v primeru 
uporabe statističnega vzorčenja. Uporaba 
statističnega vzorčenja v notranji reviziji 
upada, čeprav je bila takoj po uveljavitvi 
Sarbanes-Oxley predpisov zelo popularna. 
Razlog za upad je predvsem v velikosti 
vzorca, ki je običajno pri uporabi statističnega 
vzorčenja večja.

Zgoraj predstavljeni strokovni usmeritvi ne 
zahtevata uporabe statističnega vzorčenja, 
hkrati pa je tudi ne izključujeta.



Velikost vzorca

Vzorčenje po lastnostih (Attribute sampling) 
glede na vzorčenje s spremenljivkami 
(Variable sampling)

Vzorčenje po lastnostih se nanaša na situacije, 
ko se pri posameznih transakcijah, ki jih želimo 
testirati, osredotočimo na merila, ki lahko imajo 
samo dve različni vrednosti. Primer: prav/narobe, 
skladno/neskladno ipd.
To vrsto vzorčenja pogosteje uporabljajo notranji 
revizorji.



Velikost vzorca

Vzorčenje s spremenljivkami pa se nanaša na 
situacije, ko se pri transakcijah, ki jih želimo 
testirati, osredotočamo na merila, ki imajo lahko 
različne vrednosti, kot je na primer denarna 
enota.
To vrsto vzorčenja pogosto uporabljajo zunanji 
revizorji, ko z uporabo vzorčenja izbirajo 
naključni vzorec, izračunavajo stopnje zaupanja 
in primerjajo vrednosti testiranih transakcij z 
njihovo knjižno vrednostjo.



Velikost vzorca

Za izračun velikosti vzorca se lahko 
uporabljajo različne porazdelitve. 

IDEA uporablja hipergeometrično
porazdelitev, ACL Poissonovo porazdelitev, 
veliko revizorjev pa v praksi uporablja binomsko 
porazdelitev.



Velikost vzorca

• Hipergeometrična porazdelitev temelji na 
vzorčenju brez vračanja. Brez potrebne 
programske podpore je zaradi kompleksnosti 
formul skoraj neuporabna.

• Poissonova porazdelitev temelji na 
vzorčenju z vračanjem, izračuni za velikost 
vzorca so relativno preprosti. Na tej 
porazdelitvi temelji tudi ena variacija MUS.

• Binomska porazdelitev pa prav tako 
temelji na vzorčenju z vračanjem, izračuni 
so precej enostavni, za uporabo te porazdelitve 
ni potrebna uporaba orodij kot sta IDEA in 
ACL.



Velikost vzorca

Glede izračunov velikosti vzorca pa velja 
naslednje: 

Velikost vzorca, ki temelji na Poissonovi
porazdelitvi, je v primerjavi z velikostjo 
vzorca, ki temelji na binomski porazdelitvi, 
večja, le-ta pa je večja tudi od vzorca, ki 
temelji na hipergeometrični porazdelitvi.

H < B < P



Velikost vzorca

Določitev velikosti vzorca, ki temelji na 
binomski porazdelitvi

Binomska porazdelitev kot podlaga za določitev 
velikosti vzorca je široko uporabna predvsem v 
primerih, ko obstaja med populacijo N in 
izbranim vzorcem n velik razkorak in je torej 
populacija mnogo večja od izbranega vzorca. 
Prav tako pa je v primeru velikih vzorcev 
binomska porazdelitev  dober približek normalni 
porazdelitvi.



Velikost vzorca

Koraki za izračun velikosti vzorca:
1.določitev statističnih parametrov
2.formula za izračun velikosti vzorca

1.določitev statističnih parametrov:
Stopnja zaupanja: najpogosteje uporabljena 
stopnja zaupanja je 95 %. Po vsebini nam 
stopnja zaupanja pove stopnjo, s katero lahko 
potrdimo, da je predmet revidiranja usklajen z 
izraženim mnenjem (komplementarnost s 
tveganjem!)



Velikost vzorca

Pričakovana stopnja napake: stopnja napake, 
za katero pričakujemo, da jo bomo našli v 
vzorcu.
Natančnost: je interval okrog pričakovane 
stopnje napake, ki ga uporabimo, da ugotovimo, 
ali je predpostavka o pričakovani napaki 
potrjena, torej je dejanska stopnja napake v tem 
intervalu, oziroma zavržena, torej je dejanska 
stopnja napake izven tega intervala



Velikost vzorca



Velikost vzorca

6. Primeri izračunov:

Zap. Št. Stopnja 
zaupanja

Pričakovana 
stopnja napake

Natančnost Izračunana 
velikost vzorca

1. 95 % 0,02 0,01 753

2. 95 % 0,05 0,01 1825

3. 95 % 0,08 0,01 2827

4. 95 % 0,05 0,03 203

5. 95 % 0,05 0,05 73



Velikost vzorca

Zgornja meja napake:

Enaka je vsoti pričakovane napake in 
natančnosti. Pomembna je, ker določa najvišji 
možni znesek, ki še podpira določeno 
pričakovano stopnjo napake. 

Zgornja meja napake pa je običajno tudi 
odločujoč faktor za izbiro statističnega vzorčenja.



Velikost vzorca

Primer 1: če je pričakovana stopnja napake 5 %, 
natančnost pa prav tako, potem je zgornja meja 
napake 10 %. Razmerje med pričakovano napako 
in natančnostjo se običajno izrazi kot +/- 5%.
Če vzamemo zgornji primer, bi bil namen 
statističnega testa, da dokažemo s 95 % stopnjo 
zaupanja, da je napaka v populaciji na intervalu 
med 0 % in 10 %, kar je lahko drug izraz za +/-
5%. Pri takšnih podatkih je velikost vzorca 73, 
kot lahko vidimo iz zgornje tabele.



Velikost vzorca

Če pa bi želeli dokazati, da je napaka v populaciji 
na intervalu med 0 % in 8 %, bi morali 
natančnost pri isti stopnji pričakovane napake 
zmanjšati na +/-3%,, kar bi, kot je razvidno iz 
zgornje tabele, povečalo velikost vzorca na 203. 

Če bi nadalje pri isti pričakovani napaki in stopnji 
zaupanja želeli zmanjšati napako v populaciji na 
interval med 0 % in 7 %, bi morali natančnost 
zmanjšati na +/-2%, kar bi povečalo velikost 
vzorca na 456.



Velikost vzorca

Iz navedenih primerov je razvidno, da 
zmanjševanje natančnosti na ustrezno 
ozek/širok interval zgornje meje napake 
vodi v zelo velike vzorce.
Primer 2:
Če nadalje vzamemo primer, da je stopnja 
zaupanja 95 %, pričakovana stopnja napake 4 % 
in natančnost 4 %, potem lahko izračunamo 
velikost vzorca po zgornji enačbi in dobimo 92.
Recimo, da je dejansko ugotovljena stopnja 
napake po opravljenih preverjanjih:
a.7 %
b.10 %. 



Velikost vzorca

V primeru a. bi bil statistični zaključek, da lahko 
revizor s 95 % stopnjo zaupanja zaključi, da je 
stopnja napake v populaciji v intervalu +/-4%.

V primeru b. bi bil statistični zaključek, da lahko 
revizor s 95 % stopnjo zaupanja zaključi, da je 
stopnja napake v populaciji ni v intervalu +/-4%.



Velikost vzorca

Prilagoditve za velikost populacije
V osnovni formuli za izračun velikosti vzorca 
velikost populacije ni upoštevana, glavni 
razlog za to pa je, da binomska porazdelitev 
predpostavlja, da je velikost populacije veliko 
večja od velikosti vzorca.
Prilagoditev velikosti vzorca, ki temelji na 
velikosti populacije, se običajno opravlja iz 
namenov zmanjšanja stroškov izvedbe 
statističnih testov, zlasti v situaciji, ko 
predstavlja izbran vzorec velik del populacije.



Velikost vzorca

Za to se lahko uporabita dve formuli:
N/(N + n) ali (N - n)/N,
Rezultat pa se potem pomnoži s statistično 
izračunano velikostjo vzorca.
Treba pa je upoštevati naslednje:
Če želimo dejansko zmanjšati stroške statističnih 
testov, mora biti velikost vzorca 10 % ali več 
celotne populacije in
Če se iz razloga velikosti populacije velikost 
vzorca prilagodi, je potrebno prilagoditi tudi 
izračun natančnosti, da ostanejo razmerja 
med statističnimi parametri nespremenjena.



Velikost vzorca



Velikost vzorca



Razporejanje vzorca

Vzorčni okvir
Vzorčni okvir je enostavna metoda, ki se 
uporablja za prikaz različnih podmnožic 
(slojev), ki so bile izbrane iz populacije 
transakcij. Običajno vključuje informacije o 
velikosti podmnožic in vrednosti transakcij v teh 
podmnožicah. Glavni namen vzorčnega okvira je 
alokacija oziroma razporeditev vzorca. 

V glavnem se uporablja enostavni ali 
razslojen vzorčni okvir.



Razporejanje vzorca

V zvezi z razporeditvijo vzorca med različne sloje 
obstajajo tri različne strategije alokacije, 
vsaka ima svoje prednosti in slabosti. Revizorji 
jih morajo poznati, prav tako pa morajo 
upoštevati cilje posamezne strategije in 
razpoložljive informacije.
1.Enakomerno uteženo razporejanje vzorca
2.Proporcionalno uteženo razporejanje 
vzorca
3.Razporejanje vzorca na podlagi tveganj 



Razporejanje vzorca 

Enakomerno uteženo razporejanje vzorca
Je strategija, v okviru katere razporedimo enako 
velikost vzorca v dve ali več podmnožic. Ta 
strategija predvideva, da sta obe podmnožici 
oziroma več njih, enakovredni.

Kaj je enakovredno? (dodatne informacije!)
Zakaj morajo biti podmnožice ločene in ali 
bi jih lahko združil v eno samo?



Razporejanje vzorca

Glavno tveganje te vrste razporejanja je prav v 
enostavnosti izvedbe, ki lahko privede do tega, 
da je vzorec razporejen že v zgodnji fazi revizije, 
ko je na razpolago minimalna količina informacij, 
potrebna za razporeditev vzorca. 

Če je temu tako, potem je uporaba take 
strategije neučinkovita, saj je ista velikost vzorca 
razporejena tako na manj kot na bolj tvegane 
podmnožice. 



Razporejanje vzorca

Glavno tveganje te vrste razporejanja je prav v 
enostavnosti izvedbe, ki lahko privede do tega, 
da je vzorec razporejen že v zgodnji fazi revizije, 
ko je na razpolago minimalna količina informacij, 
potrebna za razporeditev vzorca. 

Če je temu tako, potem je uporaba take 
strategije neučinkovita, saj je ista velikost vzorca 
razporejena tako na manj kot na bolj tvegane 
podmnožice. 



Razporejanje vzorca

Proporcionalno uteženo razporejanje vzorca
Je strategija, v okviru katere razporejamo vzorce 
proporcionalno glede na velikost podmnožice.

Najenostavnejši način izvedbe takšne 
razporeditve je, da se v prvi fazi združi vse 
podmnožice in se nato iz njih kot celote 
izbere en vzorec. Ko je vzorec izbran pa se 
ponovno loči po podmnožicah.



Razporejanje vzorca

Tako razporejanje vzorca ima 3 prednosti:
Revizor lahko določi stopnjo napake oziroma 
stopnjo neskladnosti za celotno populacijo brez 
izračunavanja uteženega povprečja;
Izračun skupne stopnje napake oziroma 
stopnje neskladnosti predstavlja enostavno 
število napak (neskladnosti) deljeno z 
velikostjo skupnega vzorca
Posamezne podmnožice z velikim vzorcem 
se lahko obravnavajo posebej, pri čemer je 
pomembno, da je vzorec dovolj velik, da se lahko 
na rezultate zanesemo (10!)



Razporejanje vzorca

Ima pa tudi dve slabosti, ki sta velikokrat 
spregledani:
Podmnožice, ki nimajo dovolj velikega 
vzorca, da bi o njem lahko posebej poročali oz. 
na njegovi podlagi sklepali, prispevajo zgolj k 
pokritju celotne populacije (15 % do 20 % 
skupnega vzorca: stroški pokritja)
Osnovna predpostavka, ki se nanaša na to 
strategijo alokacije je, da je tudi tveganje 
sorazmerno velikosti podmnožice (glede na 
celotno populacijo, upoštevaje število transakcij 
– in ne tudi vrednosti!)



Razporejanje vzorca

Razporejanje vzorca na podlagi tveganj 

V okviru te strategije pa se vzorec razporedi 
glede na tveganost posamezne podmnožice. 
Da lahko revizor to naredi pa mora imeti dovolj 
informacij o  vseh podmnožicah, da jih lahko 
razvrsti po stopnjah tveganja in temu primerno 
razporedi vzorec.



Razporejanje vzorca

Primer 3:

Random.org:
Generator števil (Integer Generator): velike 
populacije (nad 500 transakcij)
Zaporedni generator (Sequence Generator): 
manjše populacije (do 500 transakcij)

https://www.random.org/
https://www.random.org/#numbers



Razporejanje vzorca

PRIMERI:
Enakomerno uteženo razporejanje vzorca
Razporeditev vzorca mora upoštevati 
podmnožice, oblikovane kot rezultat 
predhodnih analitičnih postopkov.
Razporeditev vzorca z uporabo te strategije 
alokacije bo velikost vzorca enakomerno 
razporejena po tistih podmnožicah, ki imajo 
dovolj veliko število transakcij, da jih ne 
moremo pogledati v celoti (torej brez 
podmnožic, kjer izberemo vse in brez podmnožic, 
kjer iščemo samo posebne transakcije).
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Primer 4: 
Imamo pet podmnožic, dve od njih sta dovolj 
majhni (N=7), da bosta pogledani v celoti (vse 
transakcije).
Če vzamemo, da je skupna velikost vzorca 50 
enot, od tega se 14 nanaša na dve podmnožici, ki 
bosta pregledani v celoti, ostane za naključno 
porazdelitev še 36 enot. Pri uporabi enakomerno 
uteženega razporejanja vzorca, bo teh 36 enot 
enakomerno porazdeljeno med 3 preostale 
podmnožice, torej bomo iz vsake izbrali 12 enot:
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Enakomerno uteženo razporejanje vzorca:

Izdatki v d.e./obdobju Univerza 1 Univerza 2
< 10.000 < 60.000 Število izdatkov N=188

Skupna vrednost izdatkov: 
3.880.965 d.e.

n = 12

Število izdatkov N=117
Skupna vrednost 
izdatkov:
2.546.358 d.e.
n = 12

> 60.000 Število izdatkov N=7
Skupna vrednost izdatkov:
4.583.857 d.e.

Število izdatkov N=7
Skupna vrednost 
izdatkov:
2.381.199 d.e.

Zadnja 2 tedna v 
obdobju

Število izdatkov N= 575
Skupna vrednost izdatkov:
116.273 d.e.
n = 12



Razporejanje vzorca

Proporcionalno uteženo razporejanje vzorca
Če uporabimo na istih podatkih drugo strategijo 
alokacije, se bodo po posameznih podmnožicah 
velikosti vzorca seveda spremenile. 
Skupno število transakcij v vsaki veliki 
podmnožici se izrazi kot razmerje med skupnim 
številom transakcij v vseh podmnožicah. V takem 
primeru bo:
188+117+575= 880
188/880=0,213636 *36=7,7=  8
117/880=0,1329545 *36=4,8= 5
575/880=0,65341 *36=23,5= 23
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Proporcionalno uteženo razporejanje vzorca:

Izdatki v d.e./obdobju Univerza 1 Univerza 2
< 10.000 < 60.000 Število izdatkov N=188

Skupna vrednost 
izdatkov:
3.880.965 d.e.

n = 8

Število izdatkov N=117
Skupna vrednost 
izdatkov:
2.546.358 d.e.

n = 5

> 60.000 Število izdatkov N=7
Skupna vrednost 
izdatkov:
4.583.857 d.e.

Število izdatkov N=7
Skupna vrednost 
izdatkov:
2.381.199 d.e.

Zadnja 2 tedna v 
obdobju

Število izdatkov N= 575
Skupna vrednost 
izdatkov:
116.273 d.e.
n = 23



Razporejanje vzorca

Če vzamemo za primer netvegane transakcije, 
pod 10.000 d.e., bi bila z uporabo proporcionalno 
utežene strategije razporeditev po podmnožicah 
naslednja:

78823+55806+188+117= 134934
78823/134934*36 = 21
55806/134934*36 = 15
188/134934*36 = 0
117/134934*36 = 0
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Proporcionalno uteženo razporejanje vzorca:

Izdatki v d.e./obdobju Univerza 1 Univerza 2

< 10.000 Število izdatkov 
N=78823
n = 21

Število izdatkov 
N=55806
n = 15

< 10.000 < 60.000 Število izdatkov N=188
n = 0

Število izdatkov N=117
n = 0

> 60.000 Število izdatkov N=7
n = 7

Število izdatkov N=7
n = 7
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Razporejanje vzorca na podlagi tveganj 
A:Po opravljeni analizi tveganj: stopnja 
tveganja je sorazmerna z vrednostjo 
podmnožice.
V podmnožicah z izdatki, večjimi od 60.000 so 
izbrane vse transakcije (7+7), za ostale 
podmnožice se izračuna delež podmnožica/vsoto 
vseh podmnožic.
3.880.965+2.546.358+116.273 = 6.543.596
3.880.965/6.543.596 *36 = 21
2.546.358/6.543.596 *36 = 14
116.273 /6.543.596 *36 = 1
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A: Razporejanje vzorca na podlagi tveganj:
Izdatki v d.e./obdobju Univerza 1 Univerza 2
< 10.000 < 60.000 Število izdatkov N=188

Skupna vrednost 
izdatkov:
3.880.965 d.e.

n = 21

Število izdatkov N=117
Skupna vrednost 
izdatkov:
2.546.358 d.e.

n = 14

> 60.000 Število izdatkov N=7
Skupna vrednost 
izdatkov:
4.583.857 d.e.

Število izdatkov N=7
Skupna vrednost 
izdatkov:
2.381.199 d.e.

Zadnja 2 tedna v 
obdobju

Število izdatkov N= 575
Skupna vrednost 
izdatkov:
116.273 d.e.
n = 1
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B:Po opravljeni analizi tveganj: št. Transakcij 
prispeva 70 %, znesek pa 30 %.
V podmnožicah z izdatki, večjimi od 60.000 so 
izbrane vse transakcije (7+7), za ostale 
podmnožice se izračuna delež glede na zgornjo 
kombinacijo.
305+575 = 880
305/880 = 0,346591
6.427.323+116.273= 6.543.596
6.427.323/6.543.596 = 0,98223134
0,35*0,7 + 0,98*0,3 = 0,54 *36= 19,4 = 20
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B: Razporejanje vzorca na podlagi tveganj: 

Izdatki v d.e./obdobju Univerza 1 Univerza 2
< 10.000 < 60.000 Število izdatkov N=305

Skupna vrednost izdatkov:
6.427.323 d.e.

n = 20

> 60.000 Število izdatkov N=7
Skupna vrednost 
izdatkov:
4.583.857 d.e.

Število izdatkov N=7
Skupna vrednost 
izdatkov:
2.381.199 d.e.

Zadnja 2 tedna v 
obdobju

Število izdatkov N= 575
Skupna vrednost 
izdatkov:
116.273 d.e.

n = 16
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Povečanje velikosti vzorca
V času izvedbe preverjanja transakcij lahko pride 
revizor do nepričakovanih ugotovitev.
Ne glede na razlog se revizor vpraša, ali mora 
povečati vzorec.
Pri statističnem izboru morata biti upoštevani še 
dve predpostavki:
• Velikost populacije se ni spremenila in
• Stopnja zaupanja in pričakovana stopnja 

napake v primeru statističnega vzorčenja se 
nista spremenili.
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Povečanje velikosti vzorca predstavlja rešitev za 
nepričakovane ugotovitve in izvira predvsem iz 
dveh potreb revizorja:
• Potrditi stopnjo napake, ki bi lahko bila pri 

obstoječem vzorcu nepričakovano visoka
• Omogočiti več informacij revidirancu, da 

lahko bolje pripravi popravne ukrepe – ta 
varianta sicer vedno ni najboljša, saj je večkrat 
morda primerno izbrati posebne (specifične) 
transakcije.
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Pri uporabi Random.org:

• Če je prvotno uporabljen zaporedni generator 
(sequence generator), revizor nadaljuje po 
seznamu številk, da pride do željenega 
dodatnega vzorca

• Če pa je prvotno uporabljen generator števil 
(integer generator), se ta uporablja še nadalje. 
Če slučajno pride do izbora iste transakcije, ki 
je že bila pregledana, se ta izpusti in se izbere 
naslednja.



Kombiniranje rezultatov

Večinoma revizija vključuje kombinacijo tistih 
podmnožic, ki so bile v celoti pregledane in 
tistih, iz katerih je bil izbran naključen vzorec. 
Revizor se pri tem sooča s tem, kako ohraniti 
sorazmernost glede na velikost populacije ob 
upoštevanju kombiniranja vseh podmnožic.



Kombiniranje rezultatov

Za kombinacijo rezultatov posameznih 
podmnožic je potrebno definirati naslednje 
pojme, pri čemer velja splošno pravilo, da:
• Mala črka desno spodaj se nanaša na 

označitev podmnožice
• Velike črke definirajo spremenljivke povezane 

s celotno populacijo
• Male črke se nanašajo na spremenljivke 

povezane z vzorcem.
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Kombiniranje rezultatov

1. korak:
Kombiniramo podmnožice, ki smo jih preverili na 
podlagi naključnega vzorca z namenom, da:
• Ohranimo sorazmernost in
• Oblikujemo enotno stopnjo napake, ki je 

sorazmerno reprezentativna s celoto 
podmnožic, kjer smo preverjanja opravili na 
naključnem vzorcu.

Ta korak je zelo pomemben, da ohranimo 
sorazmernost, še zlasti če smo vzorec 
razporedili na podlagi tveganj. Prav tako pa je 
pomemben tudi zato, da kombiniramo 
naključne vzorce preden se njihovi rezultati 
projicirajo na celotno populacijo.
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Kombiniranje rezultatov

Primer 6: 

Populacija: vsi izdatki za upravo in izvršno 
poslovodstvo:
N = 780
Vrednost v d.e. = 2.330.500 d.e.
n = 140
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Primer 6: 
Izdatki v d.e. Uprava Izvršno poslovodstvo
>10.000 Število izdatkov N=27

Skupna vrednost 
izdatkov:
300.000 d.e.

Število izdatkov N=3
Skupna vrednost 
izdatkov:
30.500 d.e.

< 10.000 Število izdatkov N=150
Skupna vrednost 
izdatkov:
500.000 d.e.

Število izdatkov N=600
Skupna vrednost 
izdatkov:
1.500.000 d.e.

Izdatki v d.e. Uprava Izvršno poslovodstvo
>10.000 

< 10.000 Naključni vzorec
n = 40

Naključni vzorec
n = 70
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Primer 6: 
Izdatki v d.e. Uprava Izvršno poslovodstvo
>10.000 

< 10.000
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