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Svetovalni napotek 2130.A1-1: 

Zanesljivost in neoporečnost informacij 

 

Temeljni standard v tej zvezi 

 

2130.A1 – Notranja revizija mora ovrednotiti ustreznost in uspešnost kontrol pri odzivanju na tveganja za 

upravljanje, delovanje in informacijske sisteme organizacije, pri čemer upošteva: 
 

• doseganje strateških ciljev organizacije, 

• zanesljivost in neoporečnost računovodskih in izvajalnih informacij, 

• uspešnost in učinkovitost delovanja in programov, 

• varovanje premoženja, 

• skladnost z zakoni, drugimi predpisi, usmeritvami, postopki in pogodbami. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Notranji revizorji ugotavljajo, ali poslovodstvo in organ nadzora jasno razumeta, da je zanesljivost in 

neoporečnost informacij odgovornost poslovodstva. Ta odgovornost vključuje vse ključne informacije 

organizacije ne glede na to, kako so shranjene. Zanesljivost in neoporečnost informacij vključuje točnost, 

popolnost in varnost. 

 

2. Vodja notranje revizije ugotavlja, ali ima notranja revizija sposobne revizijske vire oziroma dostop do 

usposobljenih revizijskih virov za ocenjevanje zanesljivosti in neoporečnosti informacij in s tem povezanimi 

izpostavljenostmi tveganju. To vključuje notranje in zunanje izpostavljenosti tveganju ter izpostavljenosti, 

ki se nanašajo na razmerja organizacije do zunanjih subjektov.  

 

3. Vodja notranje revizije ugotavlja, ali so s kršitvami zanesljivosti in neoporečnosti informacij ter 

okoliščinami, ki predstavljajo grožnjo organizaciji, takoj seznanjeni poslovodstvo, organ nadzora in notranja 

revizija. 

 

4. Notranji revizorji presojajo uspešnost ukrepov za preprečevanje, odkrivanje in blažitev preteklih napadov, 

kjer je primerno, ter prihodnjih poskusov napadov ali dogodkov, za katere menijo, da bi se lahko zgodili. 

Notranji revizorji ugotavljajo, ali je organ nadzora ustrezno obveščen o nevarnostih, dogodkih, izkoriščenih 

ranljivostih in popravljalnih ukrepih. 

 

5. Notranji revizorji občasno ocenijo ravnanje organizacije v zvezi z zanesljivostjo in neoporečnostjo 

informacij in priporočajo, kjer je primerno, izboljšave ali uporabo novih kontrol in varoval. Take presoje so 

lahko opravljene kot posebni samostojni posli ali pa so vključene v druge revizije ali posle, opravljene kot 

del notranjerevizijskega načrta. Vrsta posla določa najprimernejši način poročanja poslovodstvu in organu 

nadzora. 

 

 

Objavljeno januarja 2009. 
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