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1 Uvod 
 
Okolje, v katerem danes poslujejo podjetja, je vedno bolj tvegano. Zaradi novih 
razmer se podjetja soočajo z vedno novimi nepredvidljivimi situacijami. Tem se ne 
bodo mogla izogniti, lahko pa ukrepajo in številne neugodne situacije z uspešnim 
obvladovanjem tveganj vnaprej preprečijo. Lahko poskrbijo za večjo notranjo 
poslovno higieno in večje notranje kontoliranje v obliki ustrezne ureditve notranjih 
kontrol in notranjega revidiranja. 
 
Notranje revidiranje obsega nepristransko preiskovanje in presojanje poslovanja 
podjetja v najširšem pomenu, preiskovanje organiziranosti podjetja, način 
sprejemanja poslovnih odločitev, način delovanja informacijske ureditve podjetja. 
Polega tega zajema tudi dajanje zagotovil ter svetovalne storitve, namenjene 
povečevanju koristi in izboljševanju poslovanja podjetja, s katerimi notranji revizor 
pomaga uresničevati cilje podjetja s spodbujanjem premišljenega, urejenega načina 
ovrednotenja in izboljšanja uspešnosti ravnanja s tveganjem ter njegovega 
obvladovanja in upravljanja (Standardi strokovnega ravnanja pri notranjem 
revidiranju, 2003, str. 19). 
 
Notranje revidiranje najpogosteje izvajajo osebe, ki so zaposlene v podjetju, katerega 
delovanje se revidira, v zadnjem času pa nekatera storitvena podjetja ponujajo 
notranje revidiranje tudi kot dodatno storitev (»outsourcing«). Notranje revidiranje je 
neke vrste inštrument, ki zagotavlja zanesljive, objektivne in nepristranske 
informacije, ki so osnova za uspešno poslovno odločanje v današnjih okoliščinah.  
 
V svetu je notranje revidiranje uvedeno v vseh večjih podjetjih, bankah in 
zavarovalnicah. Intenziven razvoj notranjega revidiranja je potreben predvsem zaradi 
obsežnejšega poslovanja podjetij, ki je med drugim tudi posledica globalizacije 
poslovanja, večjega števila poslovnih dogodkov, stalnih organizacijskih sprememb v 
podjetjih, uvajanja novih tehnologij in postopkov ter drugih zunanjih in notranjih 
dejavnikov, ki vplivajo na podjetja.  
 
Zato je še posebej priporočljiva vzpostavitev notranjega revidiranja v skupinah 
podjetij, vezanih na obvladujoče podjetje, ki potrebujejo sistem zanesljivega 
informiranja o celoti in njenih posameznih delih, v podjetjih, ki ustanavljajo podjetja in 
predstavništva v tujini, ter v podjetjih, ki imajo veliko število enot v državi (Turk, 1994, 
str. 212–214). 
 
V Sloveniji je notranje revidiranje še relativno novo področje. Trenutno je najbolj 
uveljavljeno na področju bančništva, medtem ko se na drugih področjih razvija 
mnogo počasneje. Slovenski inštitut za revizijo je leta 1996 ustanovil sekcijo notranjih 
revizorjev, ki skrbi za povezovanje notranjega revidiranja na državni ravni. Poleg tega 
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v okviru inštituta redno potekajo tudi izobraževanja na področju notranjega 
revidiranja; slušatelji pridobijo strokovni naziv »preizkušeni notranji revizor«. 
 
Na področju trgovinske dejavnosti v Sloveniji še ni bilo opaziti vidnejšega razvoja 
notranjega revidiranja, niti v teoriji niti v praksi. Kljub temu mora tudi trgovinsko 
podjetje poslovati skladno z veljavno zakonodajo ter ostalimi standardi in predpisi. 
Enako kot ostale panoge mora imeti tudi trgovina vzpostavljen sistem poslovanja, ki 
omogoča maksimiranje poslovne uspešnosti in učinkovitosti. Če pa se omejimo zgolj 
na računovodstvo, je le-to najbolj učinkovito takrat, ko so pretok listin, računovodsko 
razvidovanje, računovodsko predračunavanje, računovodsko nadziranje in 
računovodsko preučevanje podatkov organizirani optimalno. To pomeni, da so 
informacije, posredovane s strani preučevalne službe ravnateljstvu, pravočasne in 
točne in so zato dobra osnova za sprejemanje odločitev.  
 
Da  bi bili razvidi točni, zanesljivi in popolni, mora imeti podjetje vgrajene tudi notranje 
kontrole, ki so sestavljene iz sistematično vgrajenih postopkov in metod. Le-te 
omogočajo varovanje premoženja, preprečujejo in odkrivajo napake in prevare v 
delovanju podjetja ter zagotavljajo spoštovanje in izvajanje zakonov ter načel, 
sprejetih v splošnih aktih podjetja v okviru njegove dogovorjene poslovne usmeritve, 
ki jo posredno in neposredno določajo lastniki kapitala (Menard et al., 1994, str. 11). 
 
V magistrski nalogi se bom osredotočila na problematiko notranjega revidiranja 
računovodstva v trgovinskih podjetjih, vezanih na skupno obvladujoče podjetje, in 
sicer v prvem delu na ravni posameznega trgovinsko podjetja, v drugem delu pa na 
uskupinjevanju. Eden izmed pomembnih ciljev notranjega revidiranja posameznih 
podjetij, ki so poleg tega še sestavni del skupine podjetij, je poenotenje 
računovodstva. Zelo pomemben dejavnik pri poenotenju računovodstva, ki posredno 
pripomore k uspešnejšemu poslovanju celotne skupine, pa je dobro informiranje in 
komuniciranje v skupini in zunaj nje.  
 
Da lahko ravnateljstvo sprejema odločitve v imenu celotne skupine, morajo biti 
računovodska poročila, ki jih pripravljajo posamezne članice skupine, med seboj 
primerljiva. Drugi razlog, da mora biti primerljivost resnično zagotovljena, pa so 
skupinski računovodski izkazi, v katere so vključena vsa podjetja v skupini, ki so 
pomembna za skupino in v katerih ima obvladujoče podjetje večinski lastniški delež. 
 
Da v skupinske računovodske izkaze ne bi seštevali neprimerljivih podatkov, je torej 
cilj notranjega revidiranja v skupini podjetij – poleg preiskovanja in zagotavljanja 
točnosti podatkov – tudi presojanje podatkov z vsebinskega vidika. To pomeni, da 
vsa podjetja uporabljajo enak način izkazovanja, ki zagotavlja primerljivost podatkov 
med posameznimi podjetji v skupini. 
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Pri pripravi magistrskega dela sta bili uporabljeni teoretična in izkustvena metoda. 
Teoretična metoda združuje teoretično znanje, pridobljeno na podiplomskem študiju 
na Ekonomski fakulteti ter s preučevanjem domače in tuje literature, predvsem na 
področju notranjega revidiranja, računovodstva, financ in revizije. Izkustvena metoda 
pa zajema praktične izkušnje, pridobljene z delom na področjih računovodstva in 
notranjega revidiranja v trgovinskem podjetju.  
 
Magistrsko delo je sestavljeno iz treh med seboj povezanih delov. V prvem delu sta 
podrobneje teoretično predstavljena računovodstvo v trgovinskem podjetju in vloga 
notranjega revidiranja računovodstva in notranjerevizijske službe v trgovinskem 
podjetju.  
 
V drugem delu magistrskega dela je podrobneje pojasnjeno notranje revidiranje 
računovodstva v posameznih trgovinskih podjetjih, vezanih na skupno obvladujoče 
podjetje, ter ureditev notranjega kontroliranja na področju računovodstva. V 
osrednjem delu je dodanih tudi veliko opisov načinov ocenjevanja in obvladovanja 
tveganj v podjetju.  
 
V tretjem delu je predstavljen način notranjega revidiranja uskupinjevanja v 
trgovinskih podjetjih, vezanih na skupno obvladujoče podjetje. V začetku poglavja je 
najprej predstavljen način ukupinjevanja, v nadaljevanju pa še posebej postopek 
notranjega revidiranja uskupinjevanja in skupinskih računovodskih izkazov 
trgovinskih podjetij. 
 
 

2 Računovodstvo v trgovinskem podjetju 
 
Računovodstvo je sistemska celota, sestavljena iz knjigovodstva, računovodskega 
predračunavanja, računovodskega nadziranja in računovodskega preučevanja 
sredstev, obveznosti do virov sredstev, prihodkov in odhodkov ter iz njih izvedenih 
ekonomskih kategorij (Turk, et. al., 1994, str. 141). 
 
Celotno računovodstvo mora biti zastavljeno tako, da zagotavlja izvajanje vseh 
procesov, tako na ravni razčlenitvenih kot tudi zbirnih razvidov, skladno z 
upoštevanjem določil zakonodaje, veljavnih računovodskih standardov in drugih 
notranjih pravilnikov, ki opredeljujejo postopke računovodskega razvidovanja, 
preučevanja, načrtovanja in nadziranja. 
 
Računovodstvo trgovinskega podjetja mora biti organizirano tako, da ustreza 
dejavnosti podjetja. V večjih trgovinskih podjetjih ga ponavadi sestavljajo službe oz. 
oddelki, ki zaokrožujejo posamezno celoto po področjih dela, in sicer: 
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• oddelek finančnega računovodstva, ki zajema glavno knjigo, razčlenitvene 
razvide kupcev, razčlenitvene razvide dobaviteljev, razčlenitvene razvide 
osnovnih sredstev in druge, 

• oddelek blagovnega računovodstva, ki zajema razčlenitvene razvide trgovskega 
blaga v veleprodaji in maloprodaji, davek na dodano vrednost in podobno, 

• oddelek plač, 
• oddelek za predračunavanje in preučevanje. 
 

Naštete organizacijske enote mora imeti vsako trgovinsko podjetje. Podjetje, ki je 
hkrati tudi obvladujoče podjetje v skupini podjetij, pa mora imeti še nekatere druge 
oddelke, ki imajo t. i. koncernsko funkcijo, kar pomeni, da je njihovo delo povezano z 
vsemi članicami skupine podjetij. Med te službe spada tudi notranjerevizijska služba. 
Delo te službe se nanaša na vsa podjetja, ki so vezana na skupno obvladujoče 
podjetje; njena naloga je poenotenje poslovnih področij dela na ravni skupine. 
 

Naloge vseh navedenih oddelkov, razen oddelka za predračunavanje in preučevanje, 
se   pretežno nanašajo na razvidovanje poslovnih dogodkov, kar pomeni, da morajo 
imeti vzpostavljene ustrezne računovodske razvide, s katerimi se zagotovijo podatki 
za pridobivanje informacij o stanju in gibanju sredstev ter o obveznostih do virov 
sredstev, odhodkih in prihodkih, stroških in poslovnem izidu. Temelj računovodstva 
so torej knjigovodske listine, predračunske in obračunske listine ter druge preučitve 
in razčlenitve, ki skupaj s poslovnimi knjigami in postopki tvorijo knjigovodstvo, 
računovodsko predračunavanje, računovodsko preučevanje in računovodsko 
informiranje, ki ravnateljstvu pomagajo učinkovito voditi podjetje.  
 
V trgovinskem podjetju se najpogosteje vodijo: 
• glavna knjiga, 
• razčlenitveni razvid kupcev, 
• razčlenitveni razvid dobaviteljev, 
• razčlenitveni razvid trgovskega blaga, 
• razčlenitveni razvid plač, 
• razčlenitveni razvid osnovnih sredstev, 
• knjiga prejetih računov, 
• knjiga izdanih računov, 
• blagajniška knjiga, 
• taktični predračun, 
• strateški predračun, 
• preučitev poslovanja trgovinskega podjetja v določenem obračunskem obdobju in 
• ostali izvajalni, predračunski, obračunski in preučitveni razvidi. 
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Poslovne knjige vsebujejo začetna stanja in spremembe, ki jih povzročijo poslovni 
dogodki. Vnosi podatkov morajo biti urejeni in sprotni. Danes so praktično vse 
poslovne knjige vodene računalniško. 
 
V skupini povezanih podjetij je bistveno tesno sodelovanje in komuniciranje med 
posameznimi članicami in obvladujočim podjetjem. Zaradi pravilnega prikazovanja 
informacij in sprejemanja odločitev ravnateljstva za celotno skupino povezanih 
podjetij je pomembno, da je računovodstvo čim bolj enotno. To se najlaže doseže s 
sprejetjem načel in pravil na računovodskem področju, ki veljajo za vse članice. 
Dejansko enotno izvajanje teh pravil se preverja in kontrolira z notranjim 
revidiranjem. Izhodišča za poenotenje računovodstva v trgovinskih podjetjih, vezanih 
na skupno obvladujoče podjetje, so:   
a) priprava in sprejetje notranjega pravilnika računovodstva, ki zajema vsa delovna 

področja računovodstva (knjigovodstvo z enotnim kontnim načrtom, 
računovodsko preučevanje, računovodsko predračunavanje in računovodsko 
informiranje), 

b) skupne računovodske usmeritve, ki se lahko nanašajo na splošna izhodišča 
zagotavljanja pravočasnih, točnih in zanesljivih razvidov ali pa na točno določene 
rešitve morebitnih problemov,   

c) standardizacija vseh področij dela v podjetjih; ta omogoča enoten način 
razvidovanja, preučevanja in poročanja na ravni skupine povezanih podjetij, 

d) pridobitev standardov kakovosti (ISO, HACCP ipd.), ki zahtevajo sprotno 
listinjenje poslovnih procesov in sprotno informiranje interesnih skupin podjetja 
glede sprememb, ki so se zgodile v notranjem in zunanjem okolju podjetja in 
imajo neposreden vpliv na poslovanje podjetij.  

 
 

3 Vloga notranjega revidiranja računovodstva v trgovinskih 
podjetjih, vezanih na skupno obvladujoče podjetje 

 
Notranje revidiranje računovodstva ima dve vlogi: primarna je zagotavljanje 
transparentnosti in učinkovitosti poslovanja najvišjemu ravnateljstvu, sekundarna pa 
se nanaša na obvladovanje tveganj (»risk management«) ter optimiziranje notranjih 
kontrol (URL: http://www.iia.org.uk/about/role.html). Ne glede na to pa številni 
strokovnjaki trdijo, da notranji revizorji vse bolj postajajo svetovalci, in torej niso več 
le preverjevalci; njihov cilj je torej izboljšati poslovne procese in ne odkrivanje napak 
(URL: http://www.iiajamaica.org/publications/whyinternalauditing.htm). 
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Slika 1: Ključni dejavniki, ki vplivajo na utrditev vloge notranjega revidiranja v podjetju  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Podbevšek et al., 2004, str. 21 
 
 

3.1 Cilj notranjega revidiranja  
 
Po definiciji Ameriškega inštituta notranjih revizorjev je notranje revidiranje »... 
neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja; namenjena je 
povečevanju koristi in izboljševanju delovanja organizacije« (Standardi notranjega 
revidiranja, 2003). Cilj notranjega revidiranja je pomagati ravnateljstvu organizacije, 
da bi učinkovito opravljalo svoje naloge. V ta namen notranjerevizijska služba 
ravnateljstvo oskrbuje s strokovnimi ocenami stanj in s priporočili za izboljšanje 
opazovanih dejstev na revidiranem področju. Pri notranjem revidiranju se presoja 
učinkovitost vseh neposrednih in posrednih notranjih kontrol v organizaciji, vendar le, 
če koristi revidiranja presegajo stroške (Strokovna načela notranjega revizorja, 
1998). 
 
Notranji revizor svetuje ravnateljstvu podjetja glede prepoznavanja tveganj in njegove 
dejavnosti pri obvladovanju tveganj. Pri tem sodeluje z ravnateljstvom in dodaja svoje 
prispevke na posebno zahtevo ravnateljstva ali v okviru svojega dela (Turk, 1999, str. 
12). 
 
Notranji revizor mora načrtovati svoje delo tako, da z ocenjevanjem kontrol, ki jih 
zastavi ravnateljstvo, zagotovi (URL: http://www.members. aol.com /mrsciacfe/ ia_is. 
htm): 
  

procesi 

tehnologija 

ljudje 

Tudi najboljše kontrole so 
oblikovali ljudje ali pa ti vsaj 
skrbijo za pravilnost 
njihovega delovanja. 

http://www.members/
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a) doseganje strateških ciljev podjetja, 
b) upoštevanje predpisov, postopkov, načrtov in poslovne politike podjetja, 
c) zanesljive in poštene informacije, 
d) varovanje premoženja podjetja, 
e) uspešno in učinkovito poslovanje podjetja, 
f) ekonomsko učinkovito in uspešno uporabo razpoložljivih virov. 
 
V okviru notranjega revidiranja mora biti zajet tudi pregled in ocena primernosti in 
učinkovitosti delovanja notranjih kontrol ter izvrševanja dodeljene odgovornosti 
(Ratliff, et al., 1996, str. 53). 
 
Notranje revidiranje računovodstva je v skladu s Slovenskimi računovodski standardi 
(2001) presojanje pravilnosti ureditve računovodskega kontroliranja podatkov in 
zanesljivosti njegovega delovanja. S tem se ukvarja notranjerevizijska služba 
podjetja, ki je ločena od računovodske službe, podjetje pa lahko za notranje 
revidiranje računovodstva pooblasti tudi zunanjega strokovno usposobljenega 
izvajalca.  
 
Pri vsaki reviziji je treba z listinami dokazati ureditev računovodstva. Kako podrobne 
so listine in kakšna metodika je uporabljena, je odvisno od okoliščin posamezne 
revizije. Zagotoviti pa je treba, da je z listinami dokazano in iz njih razvidno naslednje 
(Vodič – Vrednotenje notranjega kontroliranja, 1998): 
• način, kako so začete vse glavne vrste poslovnih dogodkov, kakšen je njihov 

obseg in kolikšna je njihova vrednost, pa tudi kako so povezani z drugimi 
poslovnimi dogodki; 

• pomembni knjigovodski razvidi (poslovne knjige) ter te razvide podpirajoče listine 
in poročila v organizaciji; 

• potek knjigovodenja od začetka poslovnih dogodkov do vključitve le-teh v 
računovodske izkaze. 

 
 

3.2 Vloga notranjerevizijske službe 
 
Notranjerevizijska služba je ustanovljena s sprejetjem ustanovitvene listine, ko jo 
sprejme ravnateljstvo podjetja. V listini o delovanju notranjerevizijske službe so 
opredeljene bistvene predpostavke delovanja, kot so namen, pooblastila in naloge. 
Notranjerevizijska služba naj bi ravnateljstvu podjetja pomagala doseči cilje 
poslovanja z urejenim in strokovnim pristopom k vrednotenju in izboljševanju 
nadziranja tveganja, notranjemu kontroliranju ter obvladovanju procesov. 
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Pooblastila notranjerevizijske službe so neomejena, kar pomeni, da ima za potrebe 
svojega dela vedno možnost dostopa do vseh razvidov, do zaposlenih in prostorov 
ter možnost  vpogleda v vse poslovne listine podjetja. 
 
Njene naloge morajo biti skladne s standardi o strokovnem ravnanju pri notranjem 
revidiranju. Po določilih kodeksa poklicne etike morajo notranji revizorji sprejeti 
ukrepe, ki so potrebni za skladnost s temi standardi. 
 
Standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, ki se nanašajo na 
delovanje notranjerevizijske službe (Standardi strokovnega ravnanja pri notranjem 
revidiranju, 2003): 
 
2000 Vodenje delovanja notranjerevizijskega izvajalca – Notranjerevizijski  
predstojnik naj uspešno vodi notranjerevizijskega izvajalca, da le-ta lahko zagotavlja 
povečevanje koristi v organizaciji. 
 
2100  Narava dela  – Notranjerevizijski izvajalec ovrednoti in prispeva k izboljšanju 
ureditve ravnanja s tveganjem, obvladovanja in upravljanja tveganja. 
 
2200  Načrtovanje poslov – Notranji revizorji naj razvijajo in razvidujejo načrt 
vsakega posla. 
 
2300  Izvajanje posla – Notranji revizorji naj prepoznavajo, proučujejo, vrednotijo in 
razvidujejo informacije, ki zadoščajo za dosego ciljev posla. 
 
2400  Poročanje o izsledkih – Notranji revizorji naj takoj poročajo o svojih izsledkih. 
 
2500  Spremljanje napredovanja – Notranjerevizijski predstojnik naj postavi in 
vzdržuje ureditev spremljanja odziva na izsledke, ki so sporočeni poslovodstvu. 
 
2600 Sprejem tveganja pri poslovodstvu – Če notranjerevizijski predstojnik meni, 
da je ravnateljstvo sprejelo raven preostalega tveganja, ki za organizacijo ni 
sprejemljivo, mora o tem z njim razpravljati. Če odločitev o preostalem tveganju ni 
sprejeta, morata notranjerevizijski predstojnik in ravnateljstvo poročati o zadevi svetu, 
ki naj odloči. 
 
Odgovornost vodje notranjerevizijske službe je organizacija in izvajanje revizijskih 
aktivnosti v odnosu do ravnateljstva podjetja, ki bi zagotovilo strokovno delovanje 
službe in resničnost predloženih revizijskih poročil. Notranjerevizijska služba je 
odgovorna za varovanje podatkov in hrambo listin, pridobljenih med revizijo. 
 
Listino o ustanovitvi službenadgrajuje Pravilnik o delovanju notranjerevizijske službe 
v podjetju, ki  ga sprejme ravnateljstvo podjetja. Imeti ga mora vsako podjetje, ki 
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ustanovi tako službo, v njem pa morajo biti podrobno razdelane temeljne opredelitve, 
navedene v ustanovitveni listini o delovanju notranjerevizijske službe. Vsebuje tudi 
organizacijski sestav notranjerevizijske službe, pomembne standarde notranjega 
revidiranja, vprašalnike o delovanju notranjih kontrol, revizijske programe in podobno. 
Vsak notranji revizor mora dobiti svoj izvod pravilnika. Pravilnik je tudi odlična 
podlaga za usposabljanje novih notranjih revizorjev v podjetju, saj so v njem strnjene 
vse pomembne informacije, kar močno skrajša čas in zmanjša stroške vpeljevanja 
novih zaposlenih (Griffin, 1998, str. 191–192). 
 
Če je podjetje, v katerem deluje notranjerevizijska služba, sestavljeno iz skupine 
povezanih podjetij, ima notranjerevizijska služba pri obvladujočem podjetju tudi vlogo 
krovne službe. Ta vloga je zelo pomembna za sodelovanje in komuniciranje z 
zunanjim revizorjem. Sodelovanje med notranjim in zunanjim revizorjem je koristno 
za podjetje oz. skupino povezanih podjetij (vse članice skupine naj bi imele istega 
zunanjega revizorja). Pomembno je, da se notranji in zunanji revizor dopolnjujeta in 
da se njuno delo ne podvaja. Pri sodelovanju, ki lahko poteka tudi med letom, je 
zunanji revizor strokovni svetovalec notranjega pri reševanju tekočih revizijskih 
problemov, zunanji revizor tako hkrati vzdržuje stike s podjetjem in je sproti obveščen 
o vseh večjih spremembah v podjetju. 
 
Med pregledom računovodskih izkazov mora biti njuno sodelovanje vnaprej 
načrtovano. Njuni dogovori morajo biti tudi formalno zapisani in podpisani, saj je s 
tem, ko si zunanji revizor lahko pomaga z izvajalnimi pregledi notranjega, zunanjemu 
revizorju pripada nižji honorarja. 
 
Delovanje notranjerevizijske službe ni natančno kontrolirano s strani zakonodaje;  
njeno delovanje redno preverjajo zunanji revizorji. Zato se pričakuje, da je njeno 
delovanje izjemno profesionalno, verodostojno in odgovorno, skladno s poklicnimi in 
etičnimi pravili, ki jih določa kodeks poklicne etike. 
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Slika 2: Kodeks poklicne etike notranjih revizorjev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Koletnik, 2002, str. 13 
 
Z ekonomskim razvojem sta se v podjetjih spreminjala tudi vloga in način dela 
notranjih revizorjev. Poznamo več različnih razlag nalog notranjih revizorjev. Po 
klasični razlagi so naloge notranjega revizorja zgolj v okviru računovodstva, po 
naprednejših pa naj bi notranji revizor sodeloval pri sprejemanju odločitev ter tako 
vplival na doseganje ciljev in vrednot podjetja (povzeto po Sawyer, 1999, str. 78). 
Drugi avtorji (predvsem zagovorniki nemške šole) pa menijo, da lahko 
notranjerevizijski oddelek dobro izvaja svoje aktivnosti tudi v sodelovanju s 
preučevalno-načrtovalnim oddelkom. Obe področji skupaj lahko namreč še bolj 
izboljšata ureditev notranjega kontroliranja (povzeto po Korber, 1993, str. 91). 
 
 

3.3 Izvedba notranje revizije 
 
Celoten postopek izvedbe notranje revizije se pri vseh dejavnostih, vključno s 
trgovinsko, izvaja podobno. Faze so naslednje: 
a. načrtovanje notranje revizije,  
b. seznanitev z organiziranostjo in poslovanjem podjetja, 
c. revizijski program, 
d. priprava in predložitev poročila o opravljeni notranji reviziji . 

 

a. Načrtovanje notranje revizije  
 
Poznamo globalni in izvajalni načrt dela notranjerevizijske službe. Globalno 
načrtovanje notranjerevizijskega dela se kaže v popolnem pokrivanju področij 
poslovanja v trgovinskem podjetju z revizijskimi pregledi. Zajema (Jojić, 2002, str. 
14): 

Temeljna načela poklicne etike notranjih revizorjev 

Načela poklicnega vedenja notranjih revizorjev 

Strokovnost 
in 

odgovornost 
notranjega 
revizorja 

Zaupnost 
notranjega 
revizorja 

Neoporečnost 
notranjega 
revizorja 

Neodvisnost 
in 

prizadevnost 
notranjega 
revizorja 

Poročanje 
notranjega 
revizorja 
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• opredelitev revizijskega okolja, 
• revizijski cikel, 
• obseg razpoložljivega časa, 
• oceno tveganosti revizijskega okolja. 
 
V skupini povezanih podjetij to pomeni, da vodja notranjerevizijske službe na podlagi 
ocene tveganja (ocene izpostavljenosti trgovinskega podjetja tveganjem, ki ogrožajo 
njegovo poslovanje) najprej določi, katera odvisna podjetja je treba v določenem 
obdobju revidirati, nato pa skupaj z opredelitvijo zasedenosti delovnih mest v 
notranjerevizijski službi in izračunom razpoložljivega časa za revidiranje izdela 
revizijski program dela za določeno obdobje, ki se imenuje tudi letni načrt dela. 
 
V letnem načrtu dela notranjerevizijske službe, ki ima tudi koncernsko vlogo, je torej 
opredeljeno, katera odvisna podjetja bodo v tekočem letu revidirana, kakšna bo 
vsebina revizije in kdaj bo ta izvedena bo ta izvedena. Poleg tega so opredeljene tudi 
druge aktivnosti notranjerevizijske službe, kot so izobraževanje revizorjev, svetovanje 
ravnateljstvu, razvojne aktivnosti notranjerevizijske službe, izredne revizije, 
administriranje, dopusti revizorjev in podobno. 
 

Slika 3: Koraki izbire podjetij, ki bodo notranje revidirana 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vir: Ratliff et al., 1996, str. 242 
 
• Korak 1: Notranji revizorji pri oblikovanju strategije za izbiro podjetij, ki bodo 

revidirana najprej, razdelijo skupino trgovinskih podjetij, vezanih na skupno 
obvladujoče podjetje, po posameznih področjih, npr. glede na lokacijo, prodajni 
format, vrsto blagovnih skupin, višino ustvarjenih čistih prihodkov od prodaje, 
višino sredstev … Ko so trgovinska podjetja razdeljena, uporabijo za preučevanje 
in  podrobni pregled vsakega področja drugačno strategijo, ki je ustrezno 
prilagojena. 

• Korak 2: Na podlagi uspešno zaključenega prvega koraka se  pripravi seznam  
podjetij, kjer bi bilo priporočljivo izvesti notranje revidiranje. 

Korak 1: 
Oblikovanje 
strategije za 

izbiro 
podjetij, ki 

bodo 
revidirana. 

Korak 2: 
Identifikacija  
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Korak 3: 
Razvrstitev 

podjetij glede 
na oceno 
tveganja. 

Korak 4: 
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bodo 
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• Korak 3: Pri preučevanju tveganj gre predvsem za oceno globalne 
izpostavljenosti podjetij tveganjem, ki ogrožajo njihovo poslovanje. Pri 
preučevanju se običajno uporabljata dve možnosti: postavitev ločenih meril za 
ocenjevanje tveganosti posameznih podjetij in oblikovanje skupine meril, ki 
omogočajo enotno ocenjevanje tveganosti vseh podjetij, vezanih na skupno 
obvladujoče podjetje. Glavne skupine meril za ocenjevanje tveganj so: 
• kompleksnost in utečenost poslovnih procesov, 
• hitra rast poslovanja, 
• velikost, celovitost in urejenost poslovanja, 
• kakovost notranjih kontrol, 
• kakovost kadrovske zasedbe, 
• neoporečnost vodstvenih delavcev, 
• zamenjava ključnih kadrov, 
• sprememba računovodskih usmeritev zaradi vstopa v skupino povezanih 

podjetij. 
• Korak 4: Zadnji korak pri izbiri podjetij, ki bodo revidirana, zajema odločitev glede 

obsega in števila podjetij, ki jih lahko določena revizijska skupina revidira v 
določenem času in v okviru načrtovanih finančnih sredstev. Notranji revizorji so 
namreč omejeni s številom ur, ki so namenjene posamezni notranji reviziji, zato je 
priprava prioritetnega seznama podjetij v veliko pomoč pri načrtovanju izvedbe 
notranjih revizij. 

 
Druga vrsta načrtovanja dela službe je izvajalni načrt dela notranjerevizijske službe, 
ki odraža podrobnosti letnega načrta. V njem so podrobno prikazane revizije in druge 
načrtovane aktivnosti za posamezni mesec. Notranji revizorji izvajalne načrte med 
seboj uskladijo, da bi bili bolj učinkoviti in bi lahko ob morebitni odsotnosti katerega 
od notranjih revizorjev omogočili nadomeščanje. Tako ne prihaja do nepotrebnih 
izgub časa, ki je na voljo, ali do prekinitev že začetih revizij. 
 
Velikost revizijske skupine, ki bo opravila določen revizijski pregled, je odvisna od 
kompleksnosti in ciljev notranjega revidiranja. Navadno se o tem odloča vodja 
notranjerevizijske službe, ki revizijsko skupino tudi oblikuje in določi njenega vodjo. 
Skupaj nato izbereta revizorje in področja, za katera bodo ti zadolženi, da bi bil 
revizijski pregled izveden učinkovito in v določenem roku. Poleg izvedbe notranjega 
revidiranja ima vodja revizijske skupine še druge naloge, in sicer: 
 
• Obveščanje podjetij, ki bodo revidirana, o načrtovanem pregledu. 
• Redno poročanje vodji notranjerevizijske službe o poteku izvajanja notranje 

revizije. 
• Koordiniranje celotne revizijske skupine, da bi bilo delo v celoti opravljeno v roku 

in načrtovanem stroškovnem okviru. 



 13

• Vodenje sestankov s predstavniki revidirane enote glede morebitnih dodatnih 
pojasnil, predložitve dodatnih dokaznih listin in priprave zaključnega poročila o 
izvedbi notranje revizije.  

 
Celotno delo notranjega revizorja je povezano s pridobivanjem dokazov, zaključi pa 
se s pripravo revizijskega poročila. Zato notranji revizor že v fazi načrtovanja 
razmišlja, kako si bo zastavil naloge, kako bo izgledalo poročilo, kdaj bo pripravljeno 
in kdo je njegov prejemnik. 
 
Notranji revizor mora notranjo revizijo napovedati vsaj dva tedna pred začetkom 
njene izvedbe, takrat mora revidirano organizacijsko enoto tudi obvestiti, naj mu 
preda zahtevane listine. 
 

b. Seznanitev z organiziranostjo in poslovanjem podjetja 

Dobro poznavanje predmeta notranjega revidiranja je osnovni pogoj za doseganje 
ustrezne kakovosti notranje revizije. Da bi se notranji revizor dobro seznanil s 
poslovanjem podjetja, pregleda (Lesjak, 2002, str. 11):  

• poslovni in strateški načrt podjetja,  
• informacije o organiziranosti, 
• izvajanje dejavnosti revidiranega podjetja in omejitve oz. probleme pri delovanju, 
• organizacijske in druge predpise o delovanju podjetja, 
• priročnike, ki jih zaposleni uporabljajo pri delu, 
• opis postopkov delovanja podjetja, 
• delovno gradivo preteklih notranjih in zunanjih revizij ter poročila o njih, 
• ugotovitve drugih pregledov (npr. davčni pregledi ipd.), 
• organiziranost in bistvene značilnosti računovodstva. 
 
Pri skupini povezanih podjetij je začetno spoznavanje podjetja še posebej 
pomembno, kadar se v skupino vključuje nova podjetja. Ta bodo morala namreč 
takoj po vstopu v skupino prevzeti in osvojiti vsa pravila in standarde, ki veljajo za 
vse ostale članice skupine povezanih podjetij, torej tudi računovodske usmeritve ter 
način poslovanja in komuniciranja. 
 

c. Revizijski program 

Najpomembnejši usmerjevalni mehanizem pri reviziji je revizijski program. V njem so 
opisani vsi revizijski postopki, potrebni za to, da revizor izrazi mnenje o 
računovodskih podatkih. Revizijski program  zajema načrt dela, omogoča pregled 
predlaganega obsega revizije, opozarja na to, katere dokaze o opravljenem delu je 
treba zbrati in omogoča kontroliranje porabljenega časa. Ločimo: 
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• Kontrolne postopke, med katere sodi kontrola obdelovanja podatkov na ravni 
poslovnih dogodkov ter sprotnost in kontrola računalniškega delovanja. 

• Revizijske postopke, med katere sodi presoja usklajenosti kategorij sredstev, 
obveznosti do virov financiranja, prihodkov in odhodkov. 

Notranji revizor sestavi revizijski program v pisni obliki za vsako notranjo revizijo 
posebej. Priporočljivo je tudi, da so podatki razčlenjeni še po posameznih področjih 
(osnovna sredstva, zaloge, poslovne terjatve ipd.) in da tako več razčlenitvenih 
revizijskih programov sestavlja celovit program notranjega revidiranja (Tušek, 1998, 
str. 22) 

d. Priprava in predložitev poročila o opravljeni notranji reviziji (Lesjak, 2002, str. 19) 

Po opravljeni notranji reviziji notranji revizor, ki je odgovoren za izvedbo, pripravi 
osnutek poročila o opravljeni notranji reviziji v izbranem podjetju v skupini povezanih 
podjetij. Revizijsko poročilo vsebuje ugotovitve, ki so podprte z ustreznimi razvidi oz. 
revizijskimi dokazi, ter predloge in priporočila za izboljšanje stanja, določa pa tudi čas 
za odpravo nepravilnosti. 
 
Poročilo mora vsebovati tudi mnenje o računovodskih podatkih oz. izkazih kot celoti. 
Kadar celotnega mnenja ni mogoče izraziti, je za to treba navesti razloge. Poročilo 
mora biti izdelano v skladu s standardi notranjega revidiranja. 
 
Pri skupini povezanih podjetij mora poročilo zajemati še ugotovitve, ki se nanašajo na 
upoštevanje računovodskih načel in postopkov, predpisanih v skladu s standardi in 
notranjim računovodskim pravilnikom skupine podjetij. 
 
Ko je osnutek poročila pripravljen, ga je treba predložiti v usklajevanje ravnateljstvu 
revidiranega podjetja, ki je odgovorno za poslovanje podjetja. Ravnateljstvo podjetja 
mora po pregledu osnutka vse pripombe sporočiti notranjerevizijski službi. Cilj 
usklajevanja je preprečitev napak v končnem poročilu ter opredelitev predlogov in 
ukrepov za izboljšanje trenutnega stanja. 
 
Končno poročilo o opravljeni notranji reviziji v odvisnem podjetju, ki ga 
morajopodpisati odgovorne osebe in osebe, ki so pri notranji reviziji sodelovale, se 
nato izroči ravnateljstvu revidiranega odvisnega podjetja in ravnateljstvu 
obvladujočega podjetja v skupini povezanih podjetij. 
 
Za pravilnost navedb v revizijskem poročilu odgovarja notranji revizor, ki je notranjo 
revizijo opravil ter pripravil in uskladil poročilo o opravljeni notranji reviziji. Ta hkrati 
odgovarja tudi za ureditev spremnih dokaznih listin o notranji reviziji. 
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3.4 Revizijske metode 
 
Notranji revizor zbira dokaze z namenom, da bi ugotovil, ali so bila upoštevana prej 
določena sodila za dosežke. Med pregledom lahko uporablja različne metode za 
preverjanje podatkov, s katerimi zbere dokaze o popolnosti, zanesljivosti in 
veljavnosti podatkov (Lesjak, 2002, str.16): 
• Obnova rezultatov; notranji revizor se prepriča, da so sredstva v postopku 

transakcije pravilno in korektno uporabljena in da je dobljeni rezultat pravilen. 

• Razprava z vodjo revidirane organizacijske enote; notranji revizor oceni, kako 
zaposleni izpolnjujejo svoje naloge. 

• Preučevalni pregled; zajema primerjavo izbranih podatkov, da ne bi prišlo do 
nepravilnosti pri izvajanju postopkov in da bi se preprečilo  napake pri 
preučevanju pomembnih kazalnikov in razvojnih teženj. 

• Paberkovanje (kompiliranje); zajema primerjavo podatkov iz različnih virov 
podatkov. 

• Intervju; notranji revizor v kratkem času pridobi potrebne informacije. Revizor si 
mora po končanem pogovoru svoje ugotovitve obvezno zapisati v delovni zvezek. 

• Preverjanje poročil in študij; vsebina poročila lahko pokaže probleme pri 
poslovanju enote. 

• Nastopanje kot stranka; v primeru, da kontrole izvaja zunanji izvajalec, lahko ta 
prevzame vlogo stranke in se tako prepriča, ali so upoštevana vsa pravila. 

• Matematični modeli; uporabljajo se za presojanje finančne ureditve notranjih 
kontrol. 

• Uporaba vprašalnikov; cilj le-teh je pridobiti čim več podrobnih informacij v 
različnih delih podjetja. 

• Primerjave; z njimi notranji revizor primerja specifične transakcije z osnovnimi 
informacijami, pri čemer odstopanja jasno pokažejo morebitne napake. 

• Narisi poteka; uporabljajo se pri izvajanju posnetkov stanja z možnostjo uporabe 
grafike. Revizor preverja možnost podvajanja delovnih postopkov. 

• Sprehod skozi področja nalog; notranji revizor preizkusi vse faze postopka od 
začetka do konca. 

• Opazovanje; notranji revizor neposredno opazuje zaposlene v podjetju v 
njihovem delovnem okolju. Dokazi so precej zanesljivi, saj jih revizor zbere sam. 
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Ne glede na področje preizkušanja pa poznamo naslednje načine notranjega 
revidiranja (Tušek, Žagar, 1999, str. 35): 
 
• Način preverjanja (»verification approach«); uporaba metod za preverjanje 

stanja predmeta revidiranja; ugotavlja se usklajenost predstavljenega stanja z 
dejanskim stanjem, predvsem na področju računovodstva. To pomeni, da če na 
primer notranji revizor presoja stanje na kontih glavne knjige, lahko preverja 
premoženje, obveznosti, kapital, prihodke in odhodke. Preverjanje pa lahko 
opravi, da bi potrdil obstoj, lastništvo, vrednost in učinkovito uporabo dejavnika, 
ali da bi odgovoril na kakšnoa drugo pomembno vprašanje v zvezi s 
posameznimi postavkami. 

• Način ugotavljanja (»vouching approach«) se pogosteje uporablja pri revidiranju 
poslovanja, navadno pri presojanju obstoja in delovanja ustroja notranjega 
kontroliranja. Notranji revizor z uporabo vprašalnikov, narisov poteka ali lastnih 
zapiskov ugotovi, ali notranje kontrole obstajajo. Način preverjanja in način 
ugotavljanja se med seboj dopolnjujeta ter imata svoje mesto in vlogo pri 
izvajanju poslov notranje revizije. 

• Način preučevanja ureditve (»systems approach«) je temeljni način delovanja 
notranjega revizorja. Osredotoči se na samo ureditev poslovanja ter njene 
sestavine in medsebojne povezave. Da bi spoznal ureditev poslovanja, uporablja 
notranje priročnike in navodila za poslovanje. Način ni usmerjen samo k 
preizkušanju uresničenega poslovanja v preteklem obdobju, temveč se aktivno 
vključuje tudi v prihodnost. Prav preprečevalno delovanja daje notranjemu 
revidiranju kakovostno vlogo, saj ne gre le za odkrivanje napak, temveč tudi za 
preprečevanje novih napak v prihodnosti. 

 
  

4 Notranje revidiranje računovodstva posameznih trgovinskih 
podjetij, ki so vezana na skupno obvladujoče podjetje 

 
Skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi (2001) se pri notranjem revidiranju 
računovodstva najprej preveri pravilnost računovodskega obravnavanja poslovnih 
dogodkov. V zvezi z obračunskimi računovodskimi podatki je treba preučiti ureditev 
računovodskega kontroliranja in njegovo zanesljivost pri naslednjih vprašanjih: ali so 
knjiženi poslovni dogodki nesporni, ali so knjiženi pravočasno, ali so knjiženi v 
pravilnih zneskih, ali so jih odobrile pooblaščene osebe, ali so knjiženi na ustreznih 
kontih, ali so seštevki na kontih pravilni, ali se je o njih ustrezno poročalo in podobno.  
 
Nato se pri notranjem revidiranju računovodstva preizkuša tudi pravilnost 
predstavljanja računovodskih podatkov in informacij v računovodskih poročilih in 
zlasti računovodskih izkazih, tako tistih za zunanje potrebe kot tistih za notranje 
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potrebe. Pri notranjem revidiranju računovodstva se preizkuša tudi metodika 
računovodskega predračunavanja, računovodskega preučevanja in računovodskega 
informiranja (Slovenski računovodski standardi (2001)).  
 
Notranje revidiranje računovodstva lahko zajema le del računovodstva ali celotno 
računovodstvo. Poznamo naslednje vrste notranjega revidiranja posmeznih delov 
računovodstva: 
 
• notranje revidiranje knjigovodstva, 
• notranje revidiranje računovodskega predračunavanja, 
• notranje revidiranje računovodskega kontroliranja, 
• notranje revidiranje računovodskega preučevanja, 
• notranje revidiranje računovodskega informiranja in 
• notranje revidiranje informacijske ureditve na področju računovodstva. 
  

4.1 Notranje revidiranje knjigovodstva  
 
Knjigovodstvo je tisti del celotnega obravnavanja podatkov o preteklosti kot 
informacijskega področja dela, ki obsega vrednostno stran tega obravnavanja; je 
posebna vrsta izkazovanja poslovanja, v okviru katerega gre za sistematično 
zbiranje, urejanje, obdelovanje in shranjevanje knjigovodskih podatkov in informacij 
ter posredovanje le-teh posameznim uporabnikom (Hočevar, et al., 1995, str. 90) 
 
Notranje revidiranje knjigovodstva presoja, ali so ekonomske kategorije, kot so 
sredstva, obveznosti, prihodki, odhodki in poslovni izid, razvrščene, vrednotene in 
izkazane v skladu z računovodskimi načeli, standardi in predpisi. Knjigovodstvo mora 
biti načrtno organizirano in sprotno, to pa omogoča učinkovito in pravočasno pripravo 
računovodskih obračunov za notranje in zunanje uporabnike. 
 
Pri notranjem revidiranju knjigovodstva je zelo pomembno, da notranji revizor dobro 
razume in spozna vsa razčlenitvena in zbirna knjigovodstva v podjetju. Zato običajno 
intervjuva zaposlene v knjigovodstvu, v katerih notranji revizor postavlja vprašanja o 
načinu in organizaciji dela v knjigovodstvu. Vprašanja, ki jih notranji revizor lahko 
postavi v trgovinskem podjetju so: 
• Kako je organizirano razčlenitveno knjigovodstvo nabave trgovskega blaga? 
• Kako so izkazane delovne ure zaposlenih v maloprodajnih enotah? 
• Kako je zagotovljeno celotno zajemanje in razvidovanje nabave trgovskega 

blaga? 
• Kako je razčlenitveno knjigovodstvo, ki pokriva prodajo trgovskega blaga, 

povezano z glavno knjigo? 
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4.1.1 Računovodske usmeritve v trgovinskem podjetju  
 
Računovodske usmeritve vsebujejo načela, temeljne dogovore, pravila in postavke, 
ki jih uporablja ravnateljstvo pri pripravljanju in predstavljanju računovodskih izkazov. 
Pri pripravljanju računovodskih izkazov mora ravnateljstvo upoštevati tri zahteve: 
previdnost, prednost vsebine pred obliko in pomembnost. Pri pripravljanju 
računovodskih izkazov je treba biti previden, saj so poslovni dogodki neizogibno 
povezani z negotovostjo, kar pa ne pomeni, da je treba poslovne dogodke obračunati 
in predstavljati zgolj glede na njihovo vsebino in ne glede na njihovo pravno obliko. 
Upoštevanje pomembnosti  pomeni, da morajo računovodski izkazi razkriti vse 
postavke, ki so dovolj pomembne, da vplivajo na ocene in odločitve. 

 
Običajno ostanejo računovodske usmeritve podjetja nespremenjene daljše časovno 
obdobje. Računovodske usmeritve podjetje spremeni le, če to zahtevajo predpisi ali 
če se na ta način doseže ustreznejša predstavitev poslov ali poslovnih dogodkov v 
računovodskih izkazih. 

 
V trgovinskem podjetju, vezanem na skupno obvladujoče podjetje, veljajo 
računovodske usmeritve, ki so pripravljene in sprejete za celotno skupino. Zaradi 
sestavljanja skupinskih računovodskih izkazov, ki so povezani s poslovnimi dogodki, 
ki se izvajajo med podjetji, morajo biti računovodske usmeritve ustrezno definirane. V 
nadaljevanju navajam nekaj primerov računovodskih izhodišč v trgovinskih podjetjih, 
ki so povezana s pripravo skupinskih računovodskih izkazov: 
• pri zaključevanju opazovanega obdobja morajo biti vsa kupoprodajna razmerja 

med odvisnimi podjetji izkazana in usklajena, kar pomeni, da morajo biti rešene 
tudi  vse odprte reklamacije, 

• vsi poslovni dogodki, ki izhajajo iz razmerij v skupini, se izkazujejo na posebnih 
kontih,  

• popravki poslovnih terjatev morajo biti v skladu s sprejeto metodiko, razen v 
primeru poslovnih terjatev do odvisnih podjetij, ki se ne popravljajo. 

 
 

4.1.2 Notranje revidiranje glavne knjige 
 
Vsi izkazani podatki in transakcije v posameznih razčlenitvenih knjigovodstvih se ob 
zaključku obdobja zbirajo v najpomembnejši zbirni razvid podjetja, ki se imenuje 
glavna knjiga. Le-ta omogoča celoten pregled poslovnih rezultatov podjetja. Podatki 
se v glavno knjigo navadno prenašajo avtomatično. 
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Glavna knjiga in razčlenitvena knjigovodstva so za razvidovanje poslovnih dogodkov 
podprta s kontnim načrtom, ki mora biti v vseh trgovinskih podjetjih, vezanih na 
skupno obvladujoče podjetje, enak. Tako je zagotovljena primerljivost podatkov vseh 
podjetij in omogočena priprava skupinskih računovodskih izkazov. Notranji revizor 
mora imeti seznam kontov, ki ga mora podrobno preučiti ter preveriti, kako ga 
uporabljajo v posameznih podjetjih. Kontni načrt je osnova za enotno razvidovanje, 
usklajeno poročanje in pripravo primerljivih računovodskih izkazov. Pri izvajanju 
notranjega revidiranja, ki se nanaša na kontni načrt, je treba izvesti ustrezne 
preizkuse, na podlagi katerih se oceni, ali so podatki na izbranih kontih pravilno 
izkazani in ali so v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in sprejetimi 
računovodskimi usmeritvami. 
 
Zaradi vključevanja računovodskih izkazov posameznih trgovinskih podjetij v 
skupinske računovodske izkaze mora kontni načrt vsebovati možnost ločenega 
izkazovanja poslovnih dogodkov do odvisnih, pridruženih in ostalih podjetij. Pri 
notranjem revidiranju je zato treba preveriti, ali podjetje dosledno upošteva ločeno 
razvidovanje. Primer načina preverjanja, ali trgovinsko podjetje kontni načrt 
upošteva,je prikazan na spodnji tabeli. 

Tabela 1: Primer načina preveritve upoštevanja enotnega kontnega načrta v 
trgovinskem podjetju, vezanem na obvladujoče podjetje 
 
Kontrolni cilj DA NE Opombe 
1. Ali je posamezno trgovinsko podjetje upoštevalo enotni kontni načrt na ravni 
trimestnih kontov? 

- 660 – Blago v distribucijskem centru 
- 661 – Razlika v cenah zalog blaga – veleprodaja 
- 662 – Oslabitev zalog – veleprodaja 
- 663 – Blago v maloprodajni mreži 
- 664 – Vračunani DDV v zalogah blaga – maloprodaja 
- 665 – Razlika v cenah zalog blaga – maloprodaja 
- 666 – Oslabitev zalog blaga – maloprodaja 
- 711 – Nabavna vrednost prodanega blaga – veleprodaja 
- 712 – Nabavna vrednost prodanega blaga – maloprodaja 

   

1. Ali je posamezno trgovinsko podjetje upoštevalo enotni kontni načrt na ravni 
štirimestnih kontov, ki pomenijo vrsto poslovnega partnerja? 
- Štirimestni konti: 

- četrto mesto 0 – odvisno podjetje 
- četrto mesto 1 – pridruženo podjetje 
- četrto mesto 2 – druga podjetja 
- četrto mesto 3 – banke in zavarovalnice 
- četrto mesto 4 – država 

   

 

Vir: Notranje gradivo trgovinskega podjetja X 
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Pri notranjem revidiranju glavne knjige je treba oceniti tveganja, ki se navadno 
nanašajo na naslednje kategorije (Moeller et al., 1998, pogl. 22 str.14): 
 
• Tečajne razlike – preveriti je treba, ali so kategorije prevrednotene v skladu s 

standardi in sprejetimi načeli podjetja; obvladujoče podjetje mora določiti 
poročevalsko enoto. 

• Kapital – vse lastniške spremembe morajo biti jasno in pravilno izkazane. 
• Kratkoročne in dolgoročne razmejitve – izkazati je možno prihodke in odhodke še 

preden se je plačilo tudi dejansko izvedlo, kar zahteva natančen pregled.  
• Prilagoditve iz preteklih let – popravke napak iz preteklih let je treba ustrezno 

izkazati in označiti. 
• Usklajenost glavne knjige in razčlenitvenih knjigovodstev – redno je treba 

preverjati časovno in vrednostno uskladitev vseh knjigovodskih razvidov. Notranji 
revizor si lahko pri tem pomaga z naslednjimi osnovami: nalog za knjiženje 
poslovnih dogodkov, knjigovodske listine, dnevniki, poslovne knjige in 
računovodski obračuni. 

 
Splošni izvajalni postopki notranjega revidiranja glavne knjige so prikazani v naslednji 
tabeli: 
 

Tabela 2: Izvajalni postopki notranjega revidiranja glavne knjige 
 
Vrsta postopka Stanje 
1. Oceni se vrsta in izvor poslovnih dogodkov v sistemu glavne knjige. 

Če je sistem avtomatičen, se preveri, ali so bile kontrole ustrezno 
pregledane. 

 

2. Pregledajo se postopki ročnega knjiženja poslovnih dogodkov v 
glavno knjigo, vključujoč ravni zaposlenih, ki so dogodke dejansko 
izvedli. 

 

3. Ugotovi se, ali obstaja ustrezna ločitev odgovornosti tistih, ki so 
odgovorni za glavno knjigo, in tistih, ki so odgovorni za usklajevanje 
stanj. 

 

4. Pregledajo se postopki odpiranja novih kontov in brisanja obstoječih 
ter kontrola nad kontnim načrtom. 

 

5. Oceni se primernost kontrol, ki preprečujejo nastanek napak.  
6. S pomočjo poročil iz preteklih obdobij, ki so vsebovala napake, se 

preveri, ali so bile te napake pravočasno in pravilno odpravljene.   
 

7. Na podlagi vzorca kontov se ugotovi, ali so le-ti pravilno  razvrščeni 
v ustrezne kategorije. 

 

8. Preizkusi se varnost informacijske ureditve, ki mora biti ustrezno 
zavarovana z uporabniškimi gesli. 

 

 
Vir: Moeller et al., 1998, pogl. 22 str. 16 
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4.1.3 Notranje revidiranje razčlenitvenega razvida zalog trgovskega blaga 
 
Za uspešno in celovito izvajanje notranjega revidiranja zalog je treba poznati vsebino 
zalog v trgovinskih podjetjih in način razvidovanja le-teh v knjigovodstvu. Vsaka 
skupina povezanih podjetij mora imeti natančno, z ustreznim pravilnikom opredeljen 
način vodenja in kontroliranja stanja zalog, ki velja za vsa podjetja skupine brez 
izjeme.  
 
Pri notranjem revidiranju razčlenitvenega razvida zalog v trgovinskem podjetju je 
potrebno najprej opredeliti cilje pregleda, ki običajno zajemajo naslednje ugotovitve: 
• ali so zaloge izkazane natančno in v skladu z računovodskimi načeli in 

računovodskimi standardi ter računovodskim pravilnikom skupine povezanih 
podjetij,  

• ali so zaloge ločeno knjižene na ustreznih kontih, 
• ali so zaloge knjižene in vrednotene v celoti in v skladu z računovodskimi 

usmeritvami skupine trgovinskih podjetij, 
• ali so zaloge točno razvidne glede količin, vrst in vrednosti zalog v pravilnem 

obračunskem obdobju 
• ali imajo dostop do razvidov o zalogah izključno pooblaščene osebe. 
 
Med zalogami trgovskega blaga je potrebno na ustreznih kontih ločeno izkazovati: 
• blago v lastnih skladiščih, 
• blago v tujih skladiščih, 
• blago v prodajalnah, 
• vračunani davek na dodano vrednost v zalogah blaga v maloprodaji, 
• popravek vrednosti zalog blaga, 
• dobljeni popusti, 
• razliko v cenah zalog blaga v maloprodaji. 
 
Zaloge blaga, prevzete v komisijo ali konsignacijo in zaloge, ki so last republiških 
rezerv, se izkazujejo v zunajbilančnih razvidih. 
 
Zaloge blaga se v podjetju lahko vodijo vrednostno, kjer se morajo popisati fizično ali 
pa  ima organizirano razčlentiveno blagovno knjigovodstvo, kjer se zaloge vodijo po 
vrstah, količinah in merskih enotah. 
 
Podjetja lahko vodijo zaloge trgovskega blaga po nabavnih ali prodajnih cenah, v 
trgovinskih knjigah maloprodaje pa po maloprodajnih cenah z vračunanim davkom. 
Običajno se zaloge trgovskega blaga v poslovnih knjigah vodijo po nabavnih cenah. 
Nabavno vrednost blaga sestavljajo nakupna cena po obračunu dobavitelja, uvozne 
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in druge nevračljive nakupne dajatve ter vsi neposredni stroški nabave. Prevozi 
opravljeni v lastni režiji se lahko vštevajo v nabavno vrednost zaloge v višini 
neposrednih stroškov prevoza, ki pa ne smejo presegati cene javnega prevoza. 
 
Vsaj enkrat letno mora vsako trgovinsko podjetje v svojih enotah opraviti popis zalog 
trgovskega blaga.  Podjetje opravi  popis zalog blaga, če je z ugotovljenimi fizičnimi 
stanji zalog uskladila svoje knjigovodske razvide, pri čemer ni nujno, da sta obe 
dejanji izvedeni istočasno. Naloga notranjega revizorja je, da  je prisoten pri izvedbi 
popisa blaga na lokaciji in hkrati sam izvede določene vzorčne preizkuse, ki mu 
dokazujejo, da je ugotovljeno stanje zalog pravilno.   
 
Kadar ob normalnem ravnanju z blagom nastanejo primanjkljaji zaradi naravnih 
kemičnih in fizičnih lastnosti blaga, se šteje to za normalne izgube. Normalne stopnje 
kala, razsipa, razbitja in okvar so opredeljene v Pravilniku o stopnjah običajnega 
odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara). Od normalnega kala se davka na 
dodano vrednost ne plačuje. 
 
Primanjkljaji, ugotovljeni s popisom blaga, ki presegajo dovoljeni kalo, v celoti 
bremenijo podjetje oz. lahko glede na predlog popisne komisije v celoti ali delno 
bremenijo odgovorno osebo. Normalni in presežni kalo ter primanjkljaji, ki bremenijo 
podjetje, povečujejo nabavno vrednost prodanega blaga po njihovi nabavni vrednosti 
in zmanjšujejo zaloge blaga. 
 
Vrednost ugotovljenih morebitnih presežkov povečuje zaloge blaga in zmanjšuje 
nabavno vrednost prodanega blaga. 
 
Odpise zalog trgovskega blaga je podjetje dolžno opraviti v primeru znižanja 
nabavnih cen in v primeru njihove nekurantnosti. Odpisi vrednosti zalog blaga zaradi 
padanja tržnih cen štejejo za stroške nabavne vrednosti blaga oz. odhodke v 
obdobju, v katerem je prišlo do znižanja nabavnih cen. Opravijo se na koncu 
obračunskega obdobja. 
 
Trgovinska podjetja imajo v svojih pravilnikih o zalogah opredeljeno, v katerih 
primerih je možno vrednost zalog tudi popraviti. V praksi se običajno vrednost zalog 
blaga, katerih obseg  se v obračunskem obdobju ni zmanjšal, nabavljene pa so bile 
eno leto pred tekočim obračunskim obdobjem, enkrat letno popravi za 50 % njegove 
nabavne vrednosti. Če se te zaloge ne bi zmanjšale tudi po dveh letih od njihove 
nabave, se njihova vrednost popravi za 100 % nabavne vrednosti blaga. 
 
V maloprodajnih poslovnih enotah se vrednost popravka vrednosti zalog ugotavlja 
enkrat letno ob rednem letnem popisu zaloge blaga, v veleprodaji pa po stanju na 
dan 31. 12. Zaloge blaga, ki se nabavljajo enkrat na leto, se popravljajo na enak 
način, vendar v rokih, premaknjenih za pol leta. Tudi zaloge, ki so nabavljene po 
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pogodbi, se popravljajo na opisan način, vendar v rokih, ki začnejo teči po poteku 
pogodbenega roka za zadnjo dobavo. Zaloge blaga, katerih prodaja je trajno 
ustavljena ali uporaba prepovedana oz. zaloge, ki so iz mode, se popravijo v celoti v 
letu oz. se upošteva sezonski vpliv, v katerem je prišlo do opisanega položaja.  
 
Zaradi rasti cen izdelkom je cena na novo nabavljenega blaga velikokrat drugačna od 
nabavne cene istovrstnega blaga, ki je že na zalogi oz. v prodajalni. V takem primeru 
trgovinsko podjetje prevrednoti cene izdelkov na zalogi glede na ceno 
novonabavljenega istovrstnega blaga. Gre za postopek niveliranja cen. 
Knjigovodstvo mora v takem primeru zagotoviti ustrezne razvide, ki omogočajo 
nadzor nad spremembami cen in učinki le-teh. 
 
Za potrebe uskupinjevanja je pri trgovinskih podjetjih, vezanih na skupno obvladujoče 
podjetje, potrebno ločeno izkazovati zaloge, pridobljene pri drugih uskupinjenih 
podjetjih. 
 
Dolžnost notranjega revidiranja pri stanju zalog je celovito presojanje (Turk et al. 
1994, str. 159): 
• preučevanja podlage za vrednotenje zalog, 
• izbranih metod za razvidovanje in vrednotenje zalog, 
• preučevanja tržnih dejavnikov, ki so bistveni za vrednotenje zalog in 

preračunavanje zalog na čisto uresničljivo prodajno vrednost, 
• preučevanja nenadnih in pomembnih bistvenih sprememb kakih okoliščin od 

bilančnega datuma do dneva notranjega revidiranja zalog. 
 
 

4.1.4 Notranje revidiranje razčlenitvenega razvida terjatev do kupcev 
 
V trgovinskem podjetju se terjatve do kupcev večinoma nanašajo na terjatve v zvezi 
s prodajo trgovskega blaga. V današnjem času se podjetja soočajo s številnimi 
tveganji, povezanimi s terjatvami, ki se nanašajo predvsem na kulturo kupcev v 
njegovem poslovnem okolju. Da lahko trgovinsko podjetje dolgoročno posluje 
učinkovito in uspešno, mora pred prodajo blaga preveriti poslovanje potencialnega 
kupca (»screening«) in si pridobiti zagotovilo, da bo blago v dogovorjenem roku tudi 
dejansko plačano. 
 
Poslovne terjatve so torej eden izmed tistih sestavin računovodskih izkazov, ki 
predstavljajo večje tveganje za podjetje. Razlogi za visoko tveganje terjatev do 
kupcev so povezani z nepravilnim izkazovanjem stanj, ki je lahko posledica napak ali 
prevar. Napake so običajno posledica neusklajenih stanj na presečni dan bilance 
stanja, neobičajno velikih popustov, fiktivnih prodaj ipd. 
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Pri notranjem revidiranju terjatev do kupcev mora revizor slediti merilom, ki 
priznavajo njihov obstoj in  so povezana z verjetnostjo povečanja oz. zmanjšanja 
ekonomskih koristi podjetja. V spodnji tabeli je prikazan postopek notranjega 
revidiranja terjatev do kupcev.  

 

Tabela 3: Postopek notranjega revidiranja terjatev do kupcev  
 

Splošni cilji Cilji revidiranja terjatev Primer revizijskega 
pregleda 

1. Obstoj sredstev Ugotoviti, da knjižena 
sredstva dejansko 

obstajajo. 

Vzorec terjatev se 
preizkusi neposredno pri 

dobaviteljih. 
2. Pravica do sredstev Ugotoviti, da ima podjetje 

pravico do  terjatev. 
Vzorec knjiženih 

terjatev se preizkusi s 
kontrolo prodajnih 

pogodb.  
3. Celovitost sredstev Vse terjatve morajo biti 

knjigovodsko izkazane. 
Vzorec prispelih listin 
se primerja z ustrezno 

prodajno pogodbo. 
4. Pravilno razvidovanje 

sredstev 
Razvid v glavni knjigi mora 

biti usklajen z 
razčlenitvenim razvidom  

terjatev. 

Preverja se natančnost 
izkazovanja stanja v 

glavni knjigi in 
natančnost izkazovanja 

terjatev. 
5. Vrednotenje sredstev Terjatve morajo biti 

izkazane po udenarljivi 
vrednosti. 

Razišče se boniteta 
kupcev s pomembnimi 

stanji.  
6. Predstavitev sredstev v 

računovodskih izkazih 
Terjatve je treba razkriti z 

ustreznimi pojasnili. 
Izvedejo se postopki za 

identifikacijo 
potencialnih terjatev do 

povezanih strank. 
  
Vir: Moeller et al., 1998, pogl. 22, str. 14 
 
V nadaljevanju navajam še primer preizkušanja točnosti, popolnosti, lastništva in 
klasificiranja terjatev do kupcev (Bešvir, 2000, str. 56). 
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Tabela 4: Razčlenitveni razvid terjatev do kupcev 
 

Kupec Začetno 
stanje 

Debet Kredit Saldo Komentar 

A, v državi 100 50 30 20 K1 
B, v tujini 0 50 20 30 2 3 
C, odvisno podjetje 0 50 10 40 TR4 
Skupaj 100 150 60 90  
 
Vir: Notranje gradivo trgovinskega podjetja X 
 
 

4.1.5 Notranje revidiranje razčlenitvenega razvida poslovnih obveznosti 
 
Poslovne obveznosti se v trgovski dejavnosti večinoma nanašajo na obveznosti do 
dobaviteljev trgovskega blaga in osnovnih sredstev. Poslovni procesi v podjetju, ki so 
povezani s finančnim vidikom poslovnih obveznosti, so odobritev in plačilo 
obveznosti. Vse obveznosti podjetja so zaradi zagotavljanja točnosti, sprotnosti in 
legitimnosti pri njihovem prepoznavanju v veliki meri povezane z ureditvijo notranjega 
kontroliranja v računovodstvu. 
 
Notranji revizorji v praksi poslovnim obveznostim običajno posvečajo manj pozornosti  
kot terjatvam in ostalim računovodskim kategorijam, to pa zato, ker poslovne 
obveznosti pomenijo odliv sredstev iz podjetja, običajno pa se pričakuje, da ima 
podjetje pri tem vzpostavljen dober nadzor. V nasprotnem primeru predstavljajo 
slabo nadzorovane poslovne obveznosti veliko tveganje za podjetje. 
 
Pri notranjem revidiranju razčlenitvenega razvida poslovnih obveznosti mora notranji 
revizor poznati, katere obveznosti so za podjetje dejansko tudi utemeljene. Pri tem si 
lahko pomaga z naslednjimi merili (Moeller et al., 1998, str. pogl. 22  str. 41):   
• Ali je navedeni izdatek upravičen? To je običajno lahko ugotoviti, saj morajo biti 

izdatki (npr. v trgovinskem podjetju) povezani z nabavo trgovskega blaga, ki je 
dejansko tudi na prodajnih policah, in ne s katerim koli blagom oz. storitvijo. 

• Ali so količine nabavljenega blaga mogoče prevelike? Trgovinsko podjetje  lahko 
v primeru večjih količinskih nabav dobi večje ugodnosti, kot so popusti in 
podobno. Notranji revizor mora presoditi, če ravnateljstvo v takem primeru ravna 
racionalno in odgovorno. 

                                            
1 Saldo na koncu opazovanega obdobja je usklajen s pisno potrditvijo (konfiramcija). 
2 Za novega kupca ni bila izvedena kontrola bonitete. 
3 Davek na dodano vrednost ni bil obračunan in plačan v zakonskem roku. 
4 poslovne terjatve v tuji valuti so obračunane po končnem tečaju na presečni dan 
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• Ali so cene in ostali pogoji ustrezni? Trgovinsko podjetje ima z dobavitelji običajno 
sklenjeno letno pogodbo o izvajanju dobav blaga, in se pri sklepanju te pogodbe   
poskuša dogovoriti za najboljše dosegljive nabavne pogoje. Notranji revizor 
preveri, če so ti pogoji za podjetje res optimalni. 

• Ali je bilo navedeno blago v navedeni vrednosti in količini tudi dobavljeno? 
Notranji revizor se mora prepričati, da je blago, specificirano na računu, 
dostavljeno v navedeni obliki in količini, po dogovorjeni kakovosti in ceni. 

• Ali je razčlenitveni razvid poslovnih obveznosti ustrezen? Vsi poslovni dogodki 
podjetja, povezani z nabavo blaga, morajo biti podprti z zahtevanimi listinami, kot 
so naročilnica, dobavnica ipd. 

 
Prvi korak pri notranjem revidiranju poslovnih obveznosti je spoznavanje poslovnih 
obveznosti v podjetju, načina njihovega knjiženja in načina delovanja informacijskega 
sestava, ki jih podpira. Eden izmed možnih pristopov je izdelava diagrama poteka 
celotnega procesa. Poleg spoznavanja lahko diagram notranjemu revizorju pomaga 
tudi pri  izvajanju revizijskih preizkusov.  
 
Postopek notranjega revidiranja razčlenitvenega razvida poslovnih obveznosti se 
izvaja v naslednjih korakih (Moeller et al., 1998, pogl. 22  str. 50): 
 

1. Preveri se, ali se stanje poslovnih obveznosti na določen presečni dan v 
razčlenitvenem razvidu ujema z razvidi v ostalih poslovnih knjigah, kot so glavna 
knjiga, seznam odprtih postavk ipd. 

2. Pregleda se postopek kontroliranja in zlaganja računov z naročilnico in dobavnico 
blaga. 

3. Izračunajo se kazalniki obračanja obveznosti; na eni strani se jih primerja s 
preteklimi obdobji v podjetju in na drugi z javno objavljenimi kazalniki trgovske 
panoge. 

4. Primerja se stanje poslovnih obveznosti s stanji v preteklih obdobjih, raziščejo se 
morebitna večja odstopanja. Večje odstopanje bi lahko izkazovalo nepopolno 
razvidovanje poslovnih obveznosti. 

5. Izbere se vzorec poslovnih dogodkov, povezan s poslovnimi obveznostmi, ki se 
primerja z listinami povezanimi z dogodkom (račun, naročilnica, dobavnica, 
prevzemni list ipd.). 

6. Z vzorcem se preveri postopek in način koriščenja popustov za predčasna plačila 
poslovnih obveznosti  in ostalih popustov.  

7. Preveri se način plačevanja poslovnih obveznosti, da bi se preprečila neodobrena 
nakazila. 

 
Kot je že bilo omenjeno, je pri razčlenitvenem razvidu poslovnih obveznostih treba 
vzpostaviti zanesljivo ureditev notranjega kontroliranja. Večino kontrol je možno 
razdeliti v tri kategorije. Prva kategorija zahteva, da morajo biti vsa izplačila odobrena 
in izplačana v točnem znesku. Druga vrsta kontrol zajema zagotavljanje izplačil 
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natančno tistim dobaviteljem, ki so račun izstavili. Tretja kategorija kontrol naj bi 
preprečevala možnost dvojnih plačil in drugih nepravilnosti pri plačilih. Posledica 
nepopolnih notranjih kontrol so lahko prevare in zlorabe. 
 
V nadaljevanju navajam še primer preizkušanja točnosti, popolnosti, lastništva in 
klasificiranja poslovnih obveznosti. 
 

Tabela 5: Primer razčlenitvenega razvida poslovnih obveznosti 
 

Dobavitelj Začetno 
stanje 

Debet Kredit Saldo Komentar 

A, v državi 100 50 30 20 K5 
B, v tujini 0 50 20 30 Y6 
C, odvisno podjetje 0 50 10 40 TR7 
Skupaj 100 150 60 90  
 
Vir: Notranje gradivo trgovinskega podjetja X 
 
 

4.1.6 Notranje revidiranje razčlenitvenega razvida osnovnih sredstev 
 
Osnovna sredstva so navadno sredstva, ki so relativno visoko ocenjena in katerih 
življenjska doba je več kot eno leto. V trgovinskih podjetjih osnovna sredstva 
vključujejo predvsem zemljišča oz. zgradbe, v katerih se izvaja maloprodajna oz. 
veleprodajna dejavnost (skladišča), opremo trgovinskih objektov, transportna 
sredstva za izvajanje distribucijskih poslov in druga sredstva. V poslovnih knjigah so 
knjižena po izvirnih vrednostih, ki jih znižujejo odpisi in amortizacija v času uporabe.  
 
Razčlenitveni računovodski razvid osnovnih sredstev je lahko voden avtomatično ali 
ročno. Ne glede na obliko vodenja pa morajo biti za vsako osnovno sredstvo posebej 
ločeno zagotovljeni vsi podatki (nabavna vrednost, lokacija, stopnja amortiziranja 
ipd.). 
 
Pri notranjem revidiranju osnovnih sredstev je pomembno tako vrednostno kot tudi 
fizično preverjanje stanja sredstev. Preden se notranji revizor odloči za pregled 
razčlenitvenega razvida osnovnih sredstev, je priporočljivo upoštevati naslednje 
dejavnike (Moeller et al., 1998, pogl. 27, str. 9): 

                                            
5 Saldo na koncu opazovanega obdobja je usklajen s pisno potrditvijo (konfirmacija). 
6 Obveznosti niso zajete v vzorec notranjega revidiranja. 
7 Poslovne obveznosti v tuji valuti so obračunane po končnem tečaju na presečni dan. 
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• Ali je v zadnjem času prišlo do večjih sprememb pri stanju osnovnih sredstvih? 
Primer take spremembe v trgovinskem podjetju je lahko odprodaja maloprodajne 
enote, odprodaja skladišča ipd. 

• Ali so pretekle notranje revizije ugotovile kakšne težave pri knjiženju osnovnih 
sredstev? Primer takšne težave v trgovinskem podjetju bi lahko bilo premeščanje 
osnovnih sredstev iz ene maloprodajne enote v drugo brez ustreznih listin. 

• Ali je podjetje morebiti pod pritiskom, da bi izkazovalo večji dobiček oz. izkazovalo 
večjo moč z bilanco stanja? 

• Ali je prišlo do spremembe v računovodski politiki podjetja, ki se nanaša na 
osnovna sredstva? 

 
Prvi korak notranjega revidiranja osnovnih sredstev je, da ravnateljstvo dobro spozna 
procese odobravanja novih nabav osnovnih sredstev ter njihovo klasificiranje. 
Notranji revizor na podlagi vzorca oceni, ali so ti procesi ustrezni in verodostojni. 
 
Koraki notranjega revidiranja razčlenitvenega razvida osnovnih sredstev (Moeller et 
al., 1998, pogl. 27, str. 10): 
 
1. Preveri se, če podjetje zagotavlja razvid za vsako osnovno sredstvo posebej. 
2. Preverijo se postopki obračunavanja in knjiženja amortizacije osnovnih sredstev. 
3. Preveri se, ali so investicije v osnovna sredstva odobrene vnaprej ter pravilno 

razvrščene. Poznamo razvrstitev v obliki znižanja popravka nabavne vrednosti, 
popravila, oslabitve oz. nove nakupe.  

4. Preveri se, ali so odgovornosti za vzdrževanje razčlenitvenega razvida osnovnih 
sredstev ločene od odgovornosti za vzdrževanje glavne knjige. To pomeni, da ista 
oseba ne more biti odgovorna za obe poslovni knjigi. 

5. Izbere se vzorec knjižb, ki izkazujejo povečanje osnovnih sredstev, in se preveri: 
a. Knjižena nabavna vrednost osnovnega sredstva v razčlenitvenem razvidu 

osnovnih sredstev mora biti enaka znesku na prejetem računu. 
b. Knjižen datum nabave osnovnega sredstva v razčlenitvenem razvidu osnovnih 

sredstev mora biti enak datumu na prejetem računu. 
6. Izbere se vzorec knjižb, ki se nanašajo na popravila in vzdrževanje osnovnih 

sredstev in se preveri, ali so pripoznana kot strošek in ne kot povečanje osnovnih 
sredstev. 

7. Z vzorcem se preveri, ali je bila amortizacija obračunana konsistentno in pravilno. 
8. Preveri se, ali so izbrisi osnovnih sredstev iz računovodskih razvidov podprti z 

ustreznimi listinami. 
9. Izbere se vzorec osnovnih sredstev, ki so bila izločena iz uporabe, in se preveri: 

a. Ali je nabrani popravek vrednosti pravilno obračunan in izkazan? 
b. Ali so bila sredstva, ki so izločena iz uporabe, izločena iz razčlenitvenega 

razvida v pravem mesecu? 
10. Preveri se, ali obstajajo ustrezni varnostni ukrepi in kontrole, ki zagotavljajo 

zaščito dostopa do razčlenitvenega razvida osnovnih sredstev. 
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Zadnji korak notranjega revidiranja razčlenitvenega razvida osnovnih sredstev se 
nanaša na preveritev ujemanja knjigovodskega stanja osnovnih sredstev. Ta korak je 
odvisen od rezultatov preizkušanja v predhodnih korakih; če je bilo ugotovljeno večje 
število napak, je treba preveriti tudi proces zbiranja in združevanja podatkov. 
 
Poleg izvajanja že navedenih preizkusov je primerno, da notranji revizor, prav tako z 
vzorcem, preveri tudi dejanski obstoj in stanje posameznega osnovnega sredstva. 
Preveritev stanja osnovnega sredstva se nanaša na njegovo uporabno stanje, kar v 
trgovinskem podjetju pomeni, da se na primer v zgradbah izvaja maloprodajna in 
veleprodajna dejavnost, da je oprema v prodajnih enotah tudi uporabna (blagajne, 
police ipd.) ter da so vsa osnovna sredstva ustrezno označena z etiketami.  
 
 

4.2 Notranje revidiranje računovodskega predračunavanja 
 
Računovodsko predračunavanje je na popolnem in reprezentativnem zbiranju in 
ustaljenem stvarnem urejevanju podatkov zasnovano razvidovanje v prihodnosti 
predvidenih individualiziranih ali množičnih poslovnih procesov in stanj, ki zaradi 
izražanja v denarni enoti mere omogočajo prikaz slike o celotnem prihodnjem 
poslovanju podjetja. Računovodsko predračunavanje se končuje s pripravo 
računovodskih predračunov, ki so podlaga za sprejemanje ustreznih poslovnih 
odločitev (Turk et al., 1994, str. 50). 
 
Celostni predračun je sestavljen iz številnih razčlenitvenih predračunov. Če je 
trgovinsko podjetje vezano na določeno obvladujoče podjetje, to pomeni, da so 
strategija in cilji podjetja postavljeni in usklajeni z obvladujočim podjetjem. Zato je 
računovodsko predračunavanje posameznih odvisnih podjetij, vezanih na skupno 
obvladujoče podjetje, največkrat koordinirano centralno iz obvladujočega podjetja.  
 
 

4.2.1 Vrste in ravni računovodskega predračunavanja 
 
V Slovenskih računovodskih standardih je predstavljen poseben standard št. 20, ki 
opredeljuje računovodsko predračunavanje, sestavljanje računovodskih predračunov 
po vrstah in namenu ter uskupinjevanje računovodskih predračunov. Glede na  vrsto 
računovodskih predračunov se računovodski predračuni ločijo na tiste, ki se 
nanašajo na poslovne pojave, ter tiste, ki se nanašajo na dele podjetja ali na celotno 
podjetje. Glede na namen pa jih lahko ločimo na računovodske predračune za 
notranje oz. zunanje potrebe podjetja.     
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Na področju računovodskega predračunavanja mora skupina povezanih podjetij, 
enako kot za ostale dele računovodstva, v skupinskem pravilniku opredeliti način 
izvajanja predračunskih aktivnosti, metodike, tehnike, rokovnike in odgovorne osebe 
za pripravo individualnih in skupinskih predračunov. 
 
V skupini povezanih podjetij se strateški cilji in usmeritve podjetij v prihodnjem 
obdobju postavljajo na ravni celotne skupine podjetij in morajo veljati v vseh 
trgovinskih podjetjih. Pripravijo se tudi vsa makroekonomska in mikroekonomska 
izhodišča za pripravo računovodskih predračunov, ki jih sprejmejo odgovorni organi 
obvladujočega podjetja in podrejenih podjetij.   
 
Računovodske predračune lahko delimo na strateške in izvajalne. Strateški 
predračun se nanaša na obdobje, daljše od enega leta, in se v posameznih 
trgovinskih podjetjih, vezanih na skupno obvladujoče podjetje, lahko pripravlja na 
različne načine, in sicer: 
 
• glede na vrsto blagovnih programov, ki se nanašajo na vrsto blaga, ki ga 

trgovinsko podjetje prodaja kot npr. živila, tehnika, tekstil, pohištvo, športna 
oprema in drugo; 

• glede na format maloprodajne oz. veleprodajne enote, ki je običajno povezan z 
velikostjo prodajne površine oz. načinom prodaje kot npr: hipermarket, 
supermarket idr.; 

• glede na geografsko lokacijo maloprodajne oz. veleprodajne enote kot npr. 
domači in tuji trg, regijska delitev – Dolenjska, Gorenjska, Primorska idr. 

 
Ko vsako podjetje pripravi določen računovodski predračun, ga mora v ustrezni 
predpisani obliki in v skladu s sprejetim terminskim načrtom posredovati 
obvladujočemu podjetju, ki pripravi uskupinjene strateške računovodske predračune. 
 
Izvajalni predračun, ki se navadno pripravlja za obdobje enega leta ali za krajše 
obdobje, mora biti hkrati usklajen tako z usmeritvami celotne skupine povezanih 
podjetij kot tudi z usmeritvami posameznega trgovinskega podjetja. Če skupina 
pokriva večje geografsko območje ali  prodaja več različnih vrst blaga, ni nujno, da 
imajo vsa individualna trgovinska podjetja enake izvajalne cilje,  in sicer zato, ker: 
• geografsko pokrivajo različna področja,  
• so usmerjena na različne segmente kupcev, 
• imajo drugačen prodajni sortiment, 
• imajo drugačen prodajni format prodajaln; v mestnih središčih so to običajno 

večje prodajne površine, na podeželju pa manjše, klasične prodajalne, 
• imajo različen sestav veleprodajne in maloprodajne dejavnosti.  
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Ne glede na razlikovanja med cilji posameznih trgovinskih podjetij morajo vsa 
podjetja svoje cilje uskladiti s strateškimi cilji skupine, ki so opredeljeni tako, da lahko 
veljajo za vsa podjetja. 
 
Izvajalni predračun trgovinskega podjetja za obdobje enega leta je sestavljen iz 
mesečnih ali vsaj četrtletnih računovodskih predračunov. To je pomembno predvsem 
zaradi: 
• rednega mesečnega spremljanja poslovanja podjetja, pri katerem se tako za 

posamezno trgovinsko podjetje kot za skupino preučijo odmiki tekočega 
poslovanja od načrtovanega in 

• sezonskega vpliva, ki je povezan z lokacijo trgovinske dejavnosti (npr. vpliv 
poletne sezone v obmorskih središčih in zimske v smučarskih središčih ipd.) ter z 
ostalimi vplivi v posameznih mesecih (npr. vpliv praznikov – december lahko npr. 
v nekaterih primerih doprinese dvakrat več kot npr. januar, vpliv začetka šolskega 
leta na prodajo v avgustu in septembru ipd.). 

 
Enako kot velja za strateške računovodske predračune morajo vsa podjetja v roku in 
v skladu s sprejeto metodiko pripraviti tudi izvajalne računovodske predračune in jih 
nato posredovati obvladujočemu podjetju, ki pripravi skupinski letni računovodski 
predračun. 
  
 

4.2.2 Faze notranjega revidiranja računovodskega predračunavanja 
 
Notranje revidiranje računovodskega predračunavanja zajema presojo v proces 
predračunavanja vgrajenih kontrol, da bi se na ta način zagotovilo zanesljivo in 
realno izkazovanje ekonomskih kategorij o prihodnjih procesih in stanjih. To pomeni, 
da mora biti proces predračunavanja ustrezno koordiniran, tako da lahko vsak 
nosilec posameznega predračuna v podjetju načrtuje določene aktivnosti v skladu s  
strategijo in cilji podjetja, za katere je tudi odgovoren. 
 
Ker morajo biti vse bistvene ekonomske kategorije dogovorjene za celo skupino, je 
naloga notranjega revizorja, da presodi, ali je posamezno podjetje to tudi upoštevalo. 
 
Faze notranjega revidiranja računovodskega predračunavanja v posameznem 
trgovinskem podjetju so: 
a. Načrtovanje notranjerevizijskega pregleda in ocena tveganja 
b. Priprava revizijskega programa 
c. Izvedba notranje revizije 
d. Priprava poročila o izsledkih notranje revizije in izdaja mnenja 
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a) Načrtovanje notranjerevizijskega pregleda in ocena tveganja 
 
V letnem načrtu notranjerevizijske službe je že opredeljeno, v katerem podjetju in 
kdaj bo notranje revidiranje računovodskega predračunavanja dejansko izvedeno. 
Takrat je bila oblikovana tudi revizijska skupina, ki bo notranje revidiranje izvajala. 
Vodja notranjerevizijske službe določi datum začetka in zaključka izvedbe notranjega 
revidiranja, preveri razpoložljivost revizijske skupine in pripravi delovni nalog za 
izvedbo. 
 
Pred začetkom notranjega revidiranja notranji revizor preuči tveganost na ravni 
trgovinskega podjetja, kar zajema merila, ki omogočajo enotno ocenjevanje 
tveganosti vseh trgovinskih podjetij v skupini povezanih podjetij.  
 
Pri notranjem revidiranju računovodskih predračunov je ocenjeno tveganje lahko še 
toliko večje, saj gre za napovedovanje prihodnosti na podlagi predpostavk o 
prihodnjih razmerah za poslovanje, ki pa so odvisne od številnih zunanjih in notranjih 
dejavnikov, na katere podjetje ne more vplivati. Kakovost napovedi je tako odvisna 
od izbranih predpostavk in izhodišč. Računovodski predračun je pripravljen na 
podlagi negotovih predpostavk o prihodnjih zunanjih in notranjih dogodkih ter ukrepih 
ravnateljstva. To pomeni, da ni nujno, da bo do takšnih dogodkov tudi prišlo, lahko 
tudi zato, ker nekatera podjetja v skupini še niso na taki stopnji poslovne 
pripravljenosti; kljub zahtevani centralizaciji poslovnih področij dela, namreč vsa 
podjetja, povezana v skupino, nimajo niti enakih poslovnih rezultatov niti možnosti za 
doseganje le-teh.   
 
 
b) Priprava revizijskega programa 
 
Pri pripravi revizijskega programa za notranje revidiranje računovodskega 
predračunavanja revizijska skupina upošteva naslednje korake: 
 
• Opredelitev ciljev revidiranja 
V trgovinskih podjetjih, vezanih na skupno obvladujoče podjetje, so cilji povezani s 
preverjanjem vključevanja skupinskih strateških in izvajalnih ciljev ter usmeritev v 
računovodske predračune v določenem opazovanem obdobju.  
 
Računovodski predračuni se v skupini povezanih podjetij pripravljajo na podlagi 
centralizirano pripravljenih in sprejetih izhodišč, ki zajemajo makroekonomska 
predvidevanja, dejavnike notranjega okolja, predvidevanja o aktivnostih konkurence, 
tekoče in preteklo poslovanje organizacijskih enot, metodik in drugih tehničnih 
postopkov. 
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Tako mora tudi notranji revizor, še preden začne preizkušati posamezne celostne ali 
delne predračune, preveriti, ali je posamezno podjetje upoštevalo vsa enotna 
izhodišča, metodike in druge tehnične postopke. 
 

Tabela 6: Način preveritve upoštevanja skupnih izhodišč za pripravo računovodskih 
predračunov v trgovinskem podjetju 
 
Kontrolni cilj DA NE Opombe 
1. Ali je posamezno trgovinsko podjetje v računovodski predračun vključilo sprejeta izhodišča 
skupine  povezanih podjetij? 
- rast inflacije po posameznih trgih poslovanja 
- rast deviznih tečajev po posameznih trgih poslovanja 
- rast BDP po posameznih trgih poslovanja 
- način financiranja naložb kot npr.: 

- notranji viri 
- finančni najem  
- dodatna zadolžitev ipd. 

- usklajenosti s kadrovsko politiko 

   

2. Ali je posamezno trgovinsko podjetje pri pripravi računovodskih predračunov upoštevalo 
sprejeto metodiko? 
- priprava mesečnih predračunov 
- priprava kumulativnih predračunov 
- enotna vsebinska oblika predračunov   
- uporaba enotnih postavk v posameznih računovodskih 

predračunih 

   

3. Ali so proces priprave računovodskih predračunov koordinirali in pripravljali nosilci 
načrtovanja? 
- poslovodne osebe, odgovorne za poslovanje posameznih 

maloprodajnih enot 
- poslovodne osebe, odgovorne za poslovanje veleprodajnih 

enot 
- strokovne službe za pripravo delnih predračunov kot npr.: 

- služba, odgovorna za naložbe v osnovna sredstva 
- marketing 
- informatika 
- logistika 
- kadrovska služba 

- služba za pripravo celovitih predračunov – preučevalno 
načrtovalna služba, računovodska služba  

   

4. Ali so bile pri procesu priprave računovodskih predračunov upoštevane tudi druge 
tehnične zahteve? 
- uporaba enotnih obrazcev za delne predračune 
- uporaba enotnih obrazcev za celostne predračune 
- uporaba enotnega računalniškega orodja 
- uporaba enotnih šifrantov za šifriranje različnih tipov 

maloprodajnih enot, blagovnih skupin in drugih 
organizacijskih enot 

   

 
Vir: Notranje gradivo trgovinskega podjetja X 
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• Priprava programa za preizkušanje delnih in celostnih računovodskih 
predračunov  

 
Revizijski program mora obsegati preizkuse vseh pomembnih kategorij, ki sestavljajo 
računovodske predračune. V trgovinskem podjetju se preveritev nanaša na naslednje 
delne in celostne predračune: 
 
1. Predračun prodaje 
 
Poznamo predračune prodaje, izražene vrednostno in količinsko. V trgovinskem 
podjetju, ki se ukvarja z maloprodajo, je primerneje, če je predračun prodaje izražen 
vrednostno.  
 

Tabela 7: Način preizkušanja in presojanja predračuna prodaje v trgovinskem 
podjetju 
 
Kontrolni cilj DA NE Opombe 
1.  Ali je predračun prodaje za posamezno trgovinsko podjetje vrednostno pripravljen 
razčlenitveno, in sicer: 
- po maloprodajnih mestih odgovornosti 
- po veleprodajnih mestih odgovornosti 
- po stroškovnih mestih odgovornosti 
- po tipih maloprodajnih enot kot npr.: 

- hipermarket 
- supermarket 
- prodajalna z mešanim blagom 
- blagovnica ipd. 

- po blagovnih skupinah kot npr: 
- živila  
- tehnika 
- tekstil  
- pohištvo 
- gradbeni material ipd. 

 

   

1. Ali so pri načrtovanju rasti prodaje upoštevane vse usmeritve, kot so: 
- X % realna rast prodaje pri obstoječih maloprodajnih enotah 
- X % realna rast prodaje pri obstoječih veleprodajnih enotah 
- povečanje prodaje zaradi odprtja novih maloprodajnih oz. 

veleprodajnih enot 
- zmanjšanje prodaje zaradi zaprtja nerentabilnih 

maloprodajnih oz. veleprodajnih enot 
- povečanje prodaje kot posledica prenove obstoječih 

maloprodajnih enot ipd. 

   

 
Vir: Notranje gradivo trgovinskega podjetja X 
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2. Predračun nabave blage 
 
Vsako trgovinsko podjetje mora uresničevati enotno nabavno politiko celotne skupine 
povezanih podjetij, katere cilj je vzpostavitev odnosov in pravil poslovanja z 
dobavitelji, ki bodo tudi v prihodnje zagotavljali dolgoročno stabilne in glede na obseg 
nabave najbolj ugodne nabavne vire blaga. Pri tem je treba uresničevati naslednje 
cilje: 
- nabavljati je treba kakovostno blago po konkurenčnih cenah, 
- poslovati je treba le s takšnimi dobavitelji, ki vedno izpolnjujejo svoje obveznosti 

glede kakovosti, količin, dinamike dobav in nabavnih pogojev, 
- nabavljati je treba takšen sortiment blaga, ki ustreza povpraševanju na trgu, 
- kupcem je treba zagotoviti najugodnejšo izbiro blaga glede kakovosti, cen in 

storitev. 
Pri notranjem revidiranju predračuna nabave blaga je naloga notranjega revizorja 
preveriti, ali je področje nabave uresničevalo zastavljene cilje ter nabavljalo 
sortiment, ki bo kar najbolj ustrezal potrebam potrošnika.  
 
Načrtovanje nabave lahko razdelimo na več stopenj, zato je dolžnost notranjega 
revizorja pregledati celoten cikel načrtovanja nabave, in sicer (Potočnik, 1988, str. 
97): 
• Ali je ustrezno načrtovana nabava stalnega sortimenta, ki je neodvisen od 

konkurenčnih in modnih vplivov? 
• Ali je ustrezno načrtovana nabava variabilnega sortimenta, kjer ločimo: 

• stalni sortiment posamezne sezone, 
• spreminjajoči sortiment sezone, ki zadovoljuje občasne in trenutne potrebe. 

 
 
3. Drugi delni predračuni – predračun razlike v ceni, predračun naložb in podobno 
 
Enako kot predračun prodaje in nabave je treba notranje revidirati tudi vse ostale 
predračune, ki sestavljajo celoten sistem taktičnega in strateškega načrtovanja. 
Razlika v ceni pomeni dejanski zaslužek trgovinskega podjetja, zato mora biti ta 
načrtovan zelo natačno in previdno, skladno z nabavno in prodajno politiko. Enako 
tudi naložbene aktivnosti, ki zagotavljajo organsko rast in obstoj podjetja. Naloga 
notranjega revizorja je, da preveri, ali so vsi delni predračuni pripravljeni skladno s 
politiko načrtovanja podjetja in predsem ali so med seboj usklajeni.  
 
  
4. Predračunski izkaz poslovnega izida 
 
Predračunski izkaz poslovnega izida prikazuje načrtovane prihodke in načrtovane 
odhodke ter predračunski poslovni rezultat. Prihodki so definirani glede na prodajo 
učinkov po načelu zaračunane prodaje. Odhodke pa sestavljajo stroški prodanih 
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proizvodov in stroški prodajanja in splošnih dejavnosti. Osnova za sestavo 
predračunskega izkaza poslovnega izida so informacije iz delnih predračunov. 
 
Naloga notranjega revizorja je pregledati, ali so vsi načrti, potrebni za sestavo 
poslovnega izida, v celoti pripravljeni in usklajeni z računovodskim izkazom.  
 
5. Predračunska bilanca stanja 
 
V predračunski bilanci stanja izkazujemo vse vrste sredstev in obveznosti do virov 
sredstev na zadnji dan predračunskega obdobja. Sredstva podjetja se delijo na 
stalna in gibljiva. Stalna sredstva so sestavljena iz opredmetenih osnovnih sredstev, 
dolgoročnih neopredmetenih sredstev in dolgoročnih terjatev iz financiranja, gibljiva 
pa iz obratnih sredstev, denarnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev. Ko 
načrtujemo končno stanje osnovnih sredstev, izhajamo iz njihovega začetnega stanja 
in načrtovanega gibanja v obtoku. Pri načrtovanju končnega stanja obratnih sredstev 
si pomagamo z načrtovanim povprečnim stanjem. Za uspešnost poslovanja podjetja 
je bistvenega pomena hitrost obračanja obratnih sredstev. Če so vse druge 
okoliščine nespremenjene, to pomeni, da hitreje, kot se obratna sredstva obračajo, 
večji je uspeh poslovanja. Pri oblikovanju predračuna obveznosti do virov sredstev je 
treba ugotoviti, katere obveznosti do virov sredstev mora podjetje v prihodnjem 
obdobju zmanjšati ali poravnati. Podjetje ima lahko le toliko sredstev, kolikor znašajo 
obveznosti do virov sredstev. 
 
Odgovornost notranjega revizorja pri revidiranju predračunske bilance stanja je 
preizkušanje zgoraj navedenih trditev. Cilj je pridobiti zadostno število dokazov, da je 
predračunska bilanca stanja sestavljena tako, kot je določeno z notranjimi pravilniki 
in cilji podjetja glede obvladovanja tveganj, ravnanja z obratnimi sredstvi in načrtom 
financiranja obveznosti podjetja. 
 
Pri notranjem revidiranju računovodskega predračunavanja je smiselno dodati še 
diagram procesa načrtovanja, ki natančno prikazuje vsebino celotnega načrta. Člani 
notranje revizije z njegovo pomočjo lažje sodelujejo pri kritičnem preučevanju 
postopkov in posameznih sestavin izdelanega načrta. Sodba realnosti in objektivnosti 
prikazanih strategij in ciljev je tako zanesljivejša, oblikovano mnenje o predvidenih 
računovodskih poročilih pa bolj utemeljeno. Diagram poteka je v naslednji fazi tudi 
osnova za izdelavno notranje kontrolne ureditve (Jagrič, 1994, str 11). 
 
 
• Sprejem in odobritev računovodskih predračunov 
 
Pri sprejemu in odobritvi računovodskih predračunov notranji revizor preveri, ali so 
predračunsko bilanco stanja, predračunski izkaz poslovnega izida, predračunski 
izkaz finančnega izida in predračunski izkaz gibanja kapitala za celotno trgovinsko 
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podjetje odobrili in sprejeli ustrezni organi upravljanja trgovinskega podjetja. Kot 
dokaz morajo obstajati ustrezni pisni sklepi, ki potrjujejo sprejem vseh predračunov. 
 
Da bi odvisna trgovinska podjetja lahko uspešno realizirala sprejete računovodske 
predračune, mora ravnateljstvo cilje podjetja v prihodnjem obdobju predstaviti tudi 
vsem zaposlenim. Preveri se, ali je ravnateljstvo podjetja vse zaposlene tudi v resnici 
seznanilo in na kakšen način je to storilo.  
 
V naslednjem koraku morajo računovodske predračune odobriti in sprejeti še 
nadzorni organi. Preveri se, ali je računovodske predračune sprejel nadzorni svet, če 
ga podjetje ima in ali ga je odobrilo obvladujoče podjetje. 
 
 
c) Izvedba notranje revizije 
 
Ko ima revizor pripravljen revizijski program, lahko začne z dejanskim izvajanjem 
notranje revizije na lokaciji. 
 
Pri revidiranju celostnih ali delnih računovodskih predračunov mora zbrati ustrezne 
revizijske dokaze ter presoditi vir in zanesljivost dokazov, ki podpirajo gotove 
predpostavke ravnateljstva. Če podjetje uporabi negotove predpostavke, je treba 
proučiti vse pomembne posledice takih predpostavk. Revizor ne bo zbiral dokazov za 
negotove predpostavke, mora pa se prepričati, ali niso morda nestvarne. Torej, 
revizor mora presoditi predstavljene in razkrite predračune. Ugotoviti mora, ali 
predračuni zavajajo in ali so računovodske usmeritve jasno razkrite v pojasnilih k 
predračunom. Ugotoviti mora tudi, ali so predpostavke ravnateljstva v pojasnilih 
ustrezno razkrite – podjetje mora namreč navesti tako gotove in negotove 
predpostavke – ali je zapisan datum priprave predračunskih računovodskih 
informacij, ali so podlage za določitev razpona jasno navedene in ali so predračuni v 
okviru razpona (Horvat, 2000, str. 67).  
 
d) Priprava poročila o izsledkih notranje revizije in izdaja mnenja 
 
Ob zaključku revizije računovodskih predračunov mora notranji revizor sestaviti 
revizijsko poročilo in izraziti mnenje o predračunih. Poročilo o izsledkih notranje 
revizije sestavljajo:  
 
• podatki o notranjerevizijski službi in revizijski skupini, ki je notranje revidiranje 

izvajala; 
• podatki o podjetju, v katerem je bila notranja revizija izvedena (naslov in 

naslovnik); 
• pravne podlage za izvedbo notranje revizije; 
• področje notranje revizije – opredelitev revidiranih računovodskih predračunov; 
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• cilji notranje revizije; 
• opozorila glede dosegljivosti načrtovanih izidov, ki so verjetno drugačni od tistih v 

predračunih; 
• morebitne predloge in ukrepe za izboljšanje postopkov pri pripravljanju 

računovodskih predračunov; 
• mnenje o pravilnosti priprave in predstavitve revidiranih predračunov; 
• datum poročila in podpis.  
 
V revizijskem poročilu je treba med drugim napisati, ali so predpostavke, na podlagi 
katerih je podjetje pripravilo predračun, ustrezna podlaga. Če je revizor ugotovil, da 
uporabljene predpostavke niso sprejemljiva podlaga, mora to zapisati v poročilo. 
Izraziti pa mora tudi mnenje, ali so predračuni na podlagi predpostavk pravilno 
pripravljeni, in pojasniti, da bodo lahko dejanski poslovni izidi drugačni od 
predračunskih.  
 
Mnenje revizorja o računovodskih predračunih je lahko:  
• pritrdilno, kar pomeni, da so predstavitve in razkritja predračunov ustrezna;  
• s pridržkom, kar pomeni, da predstavitve in razkritja predračunov niso ustrezna; 
• odklonilno  oz.  revizor se lahko celo umakne iz posla. To se zgodi, če: 

• predračuni ne razkrijejo ustreznih posledic posamezne in zelo občutljive 
postavke; 

• ena ali več pomembnih predpostavk ni sprejemljiva podlaga za predračune; 
• enega ali več nujnih revizijskih postopkov ni moč izvesti. 

 
Ko je revizijsko poročilo pripravljeno, ga je treba najprej predložiti ravnateljstvu 
revidiranega podjetja, ki je dolžno poročilo skrbno pregledati in v določenem roku 
(rok je običajno opredeljen v pravilniku notranjerevizijske službe) po prejemu poročila 
notranjerevizijski službi sporočiti morebitne pripombe. Pripombe se nato uskladijo, da 
se lahko pripravi končno poročilo o opravljeni notranji reviziji računovodskih 
predračunov. To poročilo je treba potem vročiti ravnateljstvu odvisnega podjetja, ki je 
bilo revidirano, in ravnateljstvu obvladujočega podjetja. En izvod revizijskega poročila 
vloži notranjerevizijska služba v svoj arhiv. 
 
 

4.3 Notranje revidiranje računovodskega nadziranja (kontroliranja)  
 
Računovodsko nadziranje je na podlagi podatkov v knjigovodskih listinah in 
poslovnih knjigah zasnovano presojanje pravilnosti in odpravljanje nepravilnosti pri 
poslovnih procesih in stanjih ter njihovem knjigovodenju, ki poteka kot s 
knjigovodstvom združena kontrola ali kot notranja revizija. Rezultat računovodskega 
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nadziranja je računovodski obračun, pripravljen v skladu z ustreznimi notranjimi in 
zunanjimi predpisi (Turk, et al., 1994, str. 50). 
 
Pravimo tudi, da računovodsko nadziranje zagotavlja transparentnost odgovornosti in 
izkazovanja poslovnih rezultatov podjetja. Iz povedanega lahko izpeljemo ugotovitev, 
da je računovodsko nadziranje v bistvu neke vrste varuh ekonomske 
transparentnosti. Da pa bi le-to lahko povezali z osebno odgovornostjo 
posameznikov, je treba vzpostaviti in dosledno uveljavljati ustrezne mehanizme 
odobravanja in primopredaje. Z odobritvijo se namreč zagotavlja spoštovanje 
pomembnega računovodskega načela naloga oz. odobritve (poslovni dogodki se 
sprožajo in uresničujejo le v skladu z verodostojno posamično ali splošno 
odobritvijo), s primopredajo pa prav tako pomembnega računovodskega načela 
obremenitve oz. razbremenitve (ob primopredaji premoženja se prevzemnik vselej 
obremeni, predajnik pa razbremeni). In prav ustrezno udejanjanje teh mehanizmov je 
srž računovodskega nadziranja. 
 
Sistem odobravanja služi predvsem dvojnemu namenu, in sicer zagotavljanju: 
• transparentnosti ravnanja s premoženjem in  
• pooblaščenega ravnanja s premoženjem.  
 
Takšna identifikacija pa hkrati predstavlja tudi kontrolo verodostojnosti same 
odobritve in jo zato lahko označimo kot inštrument računovodskega nadziranja. Na 
primer v trgovini skladiščnik brez verodostojne odobritve ne bo izdal blaga. Podobnih 
primerov je še veliko;  mednje sodi tudi kontrola dostopa do računovodskih in drugih 
listin. Tudi kontrolo dostopa je namreč treba obravnavati kot premoženje. 
 
Delujoč sistem odobravanja je torej pomembna sestavina računovodskega 
nadziranja, ki se prvenstveno udejanja v samem temeljnem procesu, pa tudi v 
računovodski službi, ki je v končni fazi, kot skrbnik računovodenja, odgovorna za 
učinkovito delovanje računovodske ureditve in zato načrtno preverja doslednost 
spoštovanja vzpostavljenih notranjih računovodskih kontrol. 
 
Najbolje je, če podjetje v pisni obliki pripravi notranji pravilnik, s katerim opredeli 
način odobravanja in obdelave knjigovodskih listin. Posebej je treba opredeliti tudi 
osebe, ki so odgovorne za posamezne faze ugotavljanja potrebe po nastanku 
poslovnega dogodka, katerega posledica bo nastanek določenega odhodka, 
pridobitev ponudbe, izdaja naročila, za prejem listine, ki izpričuje nastali poslovni 
dogodek in njegovo knjiženje in arhiviranje.  
 
Pri notranjem revidiranju računovodskega nadziranja mora notranji revizor preveriti, 
kako poteka proces odobravanja poslovnih dogodkov. Poleg tega mora pregledati, ali 
imajo vse osebe, ki podpisujejo določene listine, tudi pooblastila in ali imajo 
pooblaščene osebe v primeru odsotnosti svoje namestnike. 
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Poleg procesa odobravanja listin mora podjetje formalno zapisati tudi pravila na 
področju potrjevanja listin, katerih namen je kontrola in potrditev vsebine listin. V 
trgovinskem podjetju je potrjevalec oseba, ki pri dobavitelju naroči blago – tako 
nastane poslovni dogodek in določeni stroški poslovanja. Odgovorna oseba, ki s 
svojim podpisom, navedbo matične številke in datumom odobritve potrdi in jamči za 
pravilnost in skladnost listine s pogodbo, naročilom oz. dogovorom, mu predloži 
naslednje listine: 
• naročilnico, 
• dobavnico in 
• pogodbo. 
 
Notranji revizor mora pregledati, če so vse zahtevane listine dejansko priložene in če 
se proces nadaljnje obdelave listine, ki se nanaša na knjiženje in arhiviranje listine, 
redno vrši.  
 
Knjigovodja, ki je knjižil nastale dogodke, odgovarja za pravilno knjiženje in 
arhiviranje listin, in  mora v primeru neskladnosti obvestiti svoje nadrejene. 
 

4.4 Notranje revidiranje računovodskega informiranja 
 
Ena izmed pomembnih nalog računovodje je zbiranje in priprava pravih kakovostnih 
informacij, ki so potrebne za sprejemanje poslovnih odločitev. Pojem kakovostna 
informacija pomeni informacijo, ki je (Notranje gradivo trgovinskega podjetja X): 
• vsebinsko točna – pravilno odraža pripisano ekonomsko vsebino, 
• natančna – celovito odraža pripisano ekonomsko vsebino, 
• zanesljiva – verjetnost, da je informacija napačna, je majhna, 
• pravočasna – je glede na potrebe odločanja pripravljena pravočasno. 
 
Tako je tudi notranje revidiranje usmerjeno k zagotavljanju in povečevanju kakovosti 
računovodskih in drugih poslovnih informacij, ki jih ravnateljstvo podjetja potrebuje pri 
sprejemanju poslovnih odločitev. 
 
Računovodske informacije v obliki računovodskih poročil se pripravljajo za zunanje in 
notranje uporabnike. V Slovenskih računovodskih standardih so uporabnike 
računovodskih informacij (Slovenski računovodski standardi, 2001, str. 220): 
• notranji uporabniki, to so izvajalci in odločevalci pri izvajanju posameznih nalog v 

podjetju, ravnatelji v podjetju od najnižje do najvišje ravni, nadzorni organi v 
podjetju in zaposleni v podjetju, 
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• zunanji uporabniki, to so lastniki podjetja, ki niso člani njegovih upravnih ali 
nadzornih organov, vlagatelji kapitala, posojilodajalci, dobavitelji, kupci, 
konkurenčna podjetja, država in javnost. 

 
 

4.4.1 Notranje revidiranje računovodskega poročanja 
 
Informacije, ki jih pripravi računovodja, so zbrane in prikazane v obliki 
računovodskega poročila. Oblika in vsebina računovodskega poročila, namenjenega 
zunanjemu poročanju, sta zakonsko predpisani, kar pomeni, da morajo podjetja pri 
pripravi računovodskih informacij upoštevati Zakon o gospodarskih družbah kot 
temeljni zakonski predpis ter Slovenske računovodske standarde in Kodeks 
računovodskih načel. Takšna oblika poročil pa zaradi svoje standardiziranosti 
velikokrat podjetju ne zadošča za ustrezno informiranje in sprejemanje pomembnih 
poslovnih odločitev. V ta namen si podjetje oblikuje dodatna računovodska poročila, 
ki so prilagojena njegovim potrebam. To v praksi pomeni, da so npr. postavke v 
računovodskih izkazih, ki so pomembne za podjetje, izkazane in obdelane 
razčlenjeno, medtem ko so tiste, ki ne zajemajo pomembnih poslovnih dogodkov, 
običajno izkazane zbirno. Bistveno je, da pripravljavec računovodskih poročil pazi, da 
so le-ta čim bolj razumljiva, pregledna in enostavna za uporabnike, katerim so jim 
namenjena. 
 
Notranji revizor je pred pregledom posameznih računovodskih poročil tudi sam 
dolžan pogledati način in procese računovodskega poročanja. Podjetja, ki so 
povezana v skupino podjetij, imajo običajno že utečene kanale in razvito 
informacijsko tehnologijo, ki jim omogoča učinkovito, pravočasno in predvsem enotno 
poročanje.  
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Tabela 8: Primer preizkušanja računovodskega poročanja  
 
Kontrolni cilj DA NE Opombe 
 Zanesljivost celovitega računovodskega poročanja? 
- zagotavljanje izkazovanja celotne dejavnosti v 

računovodskih izkazih  
   

- pregledovanje računovodskih poročil    
- pogostost nenavadnih knjižb ter njih pregledovanja    
- obseg, v katerem je nastanek poslovnih dogodkov sprejet 

kot podlaga za sestavljanje rednih računovodskih poročil 
   

- časovni okvir zaključevanja glavne knjige in pripravljanja 
računovodskih izkazov 

   

- obseg usklajevalnih postavk, ki izhajajo iz poročil o odmikih, 
pripravljenih v okviru ureditve računovodenja 

   

- ustreznost računovodskih informacij za obvladovanje 
poslovanja 

   

Enotnost računovodskega poročanja    
- posredovanje vseh zahtevanih računovodskih poročil v 

enotni obliki 
   

- posredovanje vseh zahtevanih računovodskih poročil v 
enotni informacijski ureditvi 

   

 
Vir: Prilagojeno po vodiču Vrednotenje notranjega kontroliranja, 1998 
 
 

4.4.2 Notranje revidiranje računovodskih poročil 
 
Poznamo dve temeljni delitvi priprav in notranjega revidiranja računovodskih poročil: 
1. glede na vrsto računovodskih izkazov in 
2. glede na vrsto informacij. 
 
1. Glede na vrsto računovodskih izkazov poznamo poročila: 
Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno 
prikazano stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev na zadnji dan poslovnega 
leta oz. na kakšen drug presečni dan, na katerega je sestavljena. Členitev postavk v 
bilanci stanja je prilagojena dejavnosti in velikosti podjetja ter namenu poročanja. 
Določene postavke lahko podjetje združi, če s tem doseže boljšo preglednost in 
vrednost takih postavk nima velikega vpliva na resničen in pošten prikaz 
premoženjskega stanja podjetja. Vendar morajo biti v tem primeru združene 
postavke v nadaljevanju ločeno prikazane v prilogi k računovodskim izkazom. 
 
Izkaz poslovnega izida je prav tako temeljni računovodski izkaz, v katerem podjetje  
prikaže poslovni izid za določeno opazovano obdobje. Enako kot pri bilanci stanja je 
členitev postavk v izkazu poslovnega izida prilagojena potrebam, dejavnosti in 
velikosti podjetja. 
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Izkaz finančnega izida predstavlja spremembe denarnih sredstev v določenem 
obdobju. Skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi (2001) se lahko pripravlja 
v dveh različicah, in sicer po neposredni in posredni metodi. Pri neposredni metodi 
so za njegovo pripravo potrebni podatki o prejemkih in izdatkih, medtem ko se pri 
posredni metodi uporablja dve zaporedni stanji bilanc stanja. 
 
Izkaz gibanja kapitala je prav tako temeljni računovodski izkaz, v katerem pa so 
prikazane spremembe sestavin kapitala v določenem obdobju.  
 
Pri notranjem revidiranju mora revizor slediti splošnim načelom, ki jih je treba 
upoštevati pri pripravi računovodskih izkazov (Korbar, 2002, str. 18): 
• Računovodski izkazi morajo biti pripravljeni skladno s temeljnimi računovodskimi 

predpostavkami delujočega podjetja, doslednostjo in nastankom poslovnega 
dogodka. 

• Vsak pobot med postavkami sredstev in obveznosti ali med postavkami prihodkov 
in odhodkov je prepovedan. 

• Primerjalne zneske je treba podati za vse postavke v računovodskih izkazih in 
pojasnjevalne opombe, če ne obstaja posebna zahteva o nasprotnem. 

 
Predmet notranjega revidiranja so posamezne postavke v računovodskih izkazih. Pri 
tem se v trgovinskih podjetjih uporabljajo postopki, kot so: 
1. Potrjevanje stanj na računih terjatev in obveznosti. V trgovinskih podjetjih, katerih 

dejavnost v veliki meri sloni na prodaji na drobno, je znesek poslovnih terjatev, 
zaradi visoke stopnje tekočega gotovinskega plačevanja obveznosti kupcev, 
majhen. Vedno pa obstaja določeno število kupcev, ki svoje obveznosti 
poravnava z različnimi plačilnimi karticami; plačilo zapade najkasneje v roku 
enega meseca. V trgovini na drobno so kupci v glavnem fizične osebe. Višji 
znesek poslovnih terjatev v računovodskih izkazih pa izkazujejo tista trgovinska 
podjetja, ki se poleg prodaje na drobno ukvarjajo tudi s prodajo na debelo oz. 
samo s prodajo na debelo. V tem primeru gre običajno za večje količinske oz. 
vrednostne nakupe pravnih oseb, ki trgovsko blago uporabljajo za nadaljnjo 
prodajo oz. kot surovino za nadaljnjo obdelavo ali polizdelek. Področje prodaje 
na debelo tako zaradi zamika plačil, oz. možnosti nerednega plačevanja 
obveznosti s strani kupcev predstavlja večje tveganje za trgovinsko podjetje. V 
takem primeru mora notranji revizor tudi vsebinsko preveriti obstoj in izterljivost 
terjatev. Na drugi strani se obveznosti nanašajo predvsem na poslovne 
obveznosti do dobaviteljev blaga in osnovnih sredstev in finančnih obveznosti do 
finančnih institucij, podjetij in drugih. Vsa stanja morajo biti na presečni dan 
bilance stanja popolnoma usklajena s strani kupcev in dobaviteljev ter potrjena 
na ustreznih obrazcih, ki potrjujejo njihov obstoj.      

2. Presoja pravilnosti uporabljenih predpisanih postopkov pri popisu pomembnih 
vrednosti. Na presečni dan bilance stanja je treba vsa pomembna sredstva in 
obveznosti do virov sredstev popisati in jih uskladiti z računovodskimi razvidi. Pri 
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tem je pomembno, da so vsi postopki popisa izvedeni skladno z zakonskimi 
zahtevami in notranjimi pravilniki, ki to določajo. Običajno je pri tem treba 
sestaviti popisno komisijo, ki je odgovorna za korektno izvedbo postopkov 
popisa. Naloga notranjega revizorja je, da tudi sam prisostvuje izbranim popisom 
in se sam prepriča v kakovost in pravilnost izvajanja postopkov preverjanja stanj 
pomembnih vrednosti. V trgovinskem podjetju se ti popisi nanašajo predvsem na 
osnovna sredstva in zaloge, vendar pa je poleg njih treba preveriti tudi ostale 
pomembne vrednosti, kot so npr. kratkoročne in dolgoročne finančne naložbe, 
obveznosti iz poslovanja in financiranja  ter druge. Trgovinska podjetja imajo v 
svojih računovodskih izkazih običajno visoko vrednost osnovnih sredstev, ki se v 
večinoma nanašajo na zgradbe. Res pa je, da nekatere svetovne trgovske verige 
nimajo v lasti osnovnih sredstev, s katerimi izvajajo poslovno dejavnost, temveč 
se poslužujejo poslovnih najemov.  

3. Usklajevanje postavk razčlenitvenih kontov z zbirnimi in primerjava s 
knjigovodskimi listinami. Da se lahko zaključi glavna knjiga in pripravijo 
računovodski izkazi za določeno obdobje, je treba prej uskladiti vsa stanja 
razčlenitvenih knjigovodstev z zbirnimi. Šele ko so vsi zneski popolnoma 
usklajeni, se lahko prične proces nadaljnjega obdelovanja in preučevanja 
računovodskih izkazov. Notranji revizor mora biti pri preverjanju podatkov 
previden, da ne bi pri prenosu podatkov oz.  usklajevanju prišlo do kakšnih 
neusklajenih prilagajanj razčlenitvenih oz. zbirnih razvidov. Tu si lahko pomaga s 
preverjanjem ustroja notranjih kontrol in informacijske ureditve. Danes imajo 
podjetja večino prenosov podatkov iz razčlenitvenih v zbirne podprtih z ustrezno 
informacijsko tehnologijo, ki to izvaja avtomatično. Odgovorna oseba za 
usklajevanje pa mora ob zaključku prenosa preveriti in potrditi izkazana stanja.    

 
Obseg preizkušanja in presojanja podatkov in bilančnih postavk ter priprava 
revizijskega programa sta odvisna predvsem od (Korbar, 2002, str. 19): 
• pomembnosti postavk za prikaz realne in objektivne slike o poslovanju 

organizacije, 
• vsebine postavk, 
• postopkov pri izdelavi računovodskih poročil, 
• stopnje tveganja napačne postavke na poslovno odločitev, 
• napak, ki se odkrijejo s preizkušanjem, 
• ugotavljanj, ali je prišlo do pomembnih odmikov med načrtovanimi in uresničenimi 

stanji. 
 
Notranje revidiranje postavk računovodskih izkazov se običajno v celoti opravi pri 
pripravi na revidiranje računovodskih izkazov s strani zunanjih revizorjev. Tako 
notranji revizor v sodelovanju z njimi preizkuša resničnost in poštenost posameznih 
postavk. Med letom pa se poleg natančnosti in poštenosti presoja tudi pravočasnost, 
smotrnost informacij za odločanje in razporejanje stroškov po stroškovnih mestih. 
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2. Glede na vrsto informacije poznamo: 
• redna računovodska poročila in  
• posebna računovodstka poročila. 
 
• Redna računovodska poročila se pripravljajo v naprej bodisi zakonsko bodisi 

notranje določenih in sprejetih rokih, in sicer so to: 
• mesečna, četrtletna, polletna in letna poročila o poslovanju podjetja, 

namenjena ravnateljstvu podjetja, 
• četrtletna, polletna in letna poročila o poslovanju podjetja, namenjena 

lastnikom podjetja, ki jih navadno zastopa nadzorni svet, 
• polletna in letna poročila o poslovanju podjetja, namenjena Agenciji za trg 

vrednostih papirjev, Borzi vrednostih papirjev in ostali širši javnosti,  
• mesečna, četrtletna, polletna in letna poročila o poslovanju posameznih 

organizacijskih enot (maloprodajnih, veleprodajnih in režijskih), namenjena 
ravnateljstvu podjetja in posameznim poslovodjem, odgovornim za določeno 
organizacijsko enoto,  

• mesečna, četrtletna, polletna in letna poročila o poslovanju odvisnega 
podjetja, namenjena obvladujočemu podjetju, 

• polletna in letna poročila o poslovanju skupine povezanih podjetij na skupno 
obvladujoče podjetje, ki zajemajo skupinske računovodske podatke.  
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Tabela 9: Način preizkušanja in presojanja pravilnosti in popolnosti računovodskih 
informacij in posameznih rednih računovodskih poročil 
 
Kontrolni cilj DA NE Opombe 
1. Ali so zajeta vsa zunanje in notranje predpisana razkritja? 
   - v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi    
   - v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah    
   - v skladu z notranjim Pravilnikom o računovodstvu    
   - v skladu z ostalimi zakonskimi zahtevami     
2. Ali so zajete in razkrite vse pomembne postavke in poslovni dogodki (upoštevanje načela 
pomembnosti)? 
   - ustrezno razmerje glede na celoto    
   - prikaz ustreznih pojasnil za posamezno postavko    
   - ustrezna predstavitev finančnega stanja    
   - ustrezna predstavitev poslovnega izida    
3. Pregled pravilnosti postopkov pri pripravi računovodskih poročil! 
   - pripravile odgovorne osebe posameznih področij    
   - pravočasnost priprave poročila    
   - pravočasno posredovanje  poročila uporabnikom    
   - uradno sprejetje računovodskih poročil    
4. Pregled obveščanja javnosti v skladu s Pravili Ljubljanske borze in ZTVP8 
   - četrtletni računovodski izkazi s pojasnili    
   - polletni računovodski izkazi s pojasnili    
   - letni nerevidirani računovodski izkazi s pojasnili    
   - letni revidirani računovodski izkazi s pojasnili    
   - povzetek letnega poročila     
 
Vir: Pravila ljubljanske borze, Zakon o trgu vrednostnih papirjev in notranje gradivo 
trgovinskega podjetja X 
 
 
• Posebna računovodska poročila, ki se sestavljajo po potrebi, kot npr.: 

• posebno poročilo o poslovanju tistih odvisnih podjetij, ki ne dosegajo 
načrtovanih poslovnih rezultatov in s tem vplivajo na poslovanje celotne 
skupine, 

• poročilo o poslovanju ene vrste maloprodajnih enot, in sicer glede na velikost 
prodajnega prostora (do 100 m2, 100–250 m2, 250–500 m2) in druga,  

•  druga poročila po naročilu organov upravljanja oz. ravni odločanja. 
 
V zadnjem času se v računovodskih poročilih pojavlja veliko število finančnih prevar. 
V ZDA ocenjujejo, da je obseg prevar več kot 400 milijard dolarjev na leto, kar 
predstavlja 6 % družbenega bruto produkta. Pri takem številu prevar se pojavi 
vprašanje, kdo je tisti, ki naj bi se strokovno ukvarjal s problematiko preprečevanja in 
raziskovanja prevar, in  kje so vzroki za prevare? 
 
 
 

                                            
8 Zakon o trgu vrednostnih papirjev. 
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Znaki prevarantskega računovodskega poročanja so (Jagrič, 2002, str. 19): 
• motivi ravnateljstva, ki so lahko neobičajen interes dvigovanja vrednosti delnice z 

agresivno računovodsko politiko, dokazovanje možnosti uresničevanja nerealnih 
ciljev, iskanje sumljivih osnov zniževanja dobička pred davki, poznavanje tožb do 
podjetja ali vodilnih delavcev, 

• neprimeren odnos ravnateljstva do notranjih kontrol in računovodskih izkazov kot 
npr: postavljanje nerealnih finančnih ciljev, dominiranje maloštevilne uprave brez 
pomembne vloge nadzornega sveta, 

• hitra menjava vodilnega osebja, 
• napeti odnosi z nekdanjim ali sedanjim revizorjem, ki se odražajo v pogostih 

sporih glede računovodskih politik, revidiranja in poročanja, poizkusih vplivanja na 
obseg revizorjevega dela in nerazumnih zahtevah glede časovnih okvirjev 
revidiranja. 

 

4.5 Notranje revidiranje informacijske ureditve na področju računovodstva 
 
Da bi bili preizkušeni zanesljivost in celovitost računovodskih informacij in sredstev 
za identificiranje, merjenje, razvrščanje in poročanje želenih informacij, mora notranji 
revizor raziskati tudi delovanje informacijske ureditve. Cilji notranjega revidiranja 
informacijske ureditve so (Crnković, 1999, str. 24): 
• točnost, zanesljivost, pravočasnost, popolnost in koristnost računovodskih 

informacij in 
• primerna in učinkovita kontrola knjigovodenja  ter  poročanja. 
 
Najtežja naloga notranjega revizorja pri revidiranju informacijske ureditve je 
odkrivanje računalniških napak in prevar. V svetu število prevar nenehno narašča. 
Veliko težje jih je odkrivati, saj postopek  zahteva veliko število preizkusov in 
pregledov.  
 
V trgovinskih podjetjih, v katerih se stopnja informacijske podpore nenehno povečuje, 
je treba oceniti, kateri del  predstavlja za podjetje največje tveganje, in ga čimprej 
uvrstiti med področja notranjerevizijskega pregleda. Pri izboru področja notranjega 
revidiranja je treba upoštevati naslednje dejavnike: 
• ali je informacijska ureditev že bila predmet notranjega revidiranja, 
• če je, se je treba vprašati, ali je bil pregled v celoti in ustrezno opravljen, 
• vrednostni učinek pregleda velikih uporabnostnih računalniških rešitev, baz 

podatkov, 
• vrednostni učinek obstoječih računalniških rešitev, 
• kako so bili obdelani podatki v primeru večjih organizacijskih sprememb v 

podjetju, 
• ali so bila ugotovljena neobičajna odstopanja od računovodskih podatkov, 
• potencialne prijave zaposlenih oz. drugih uporabnikov informacijske tehnologije. 
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Največja težava pri revidiranju informacijske ureditve je, da se informacijska 
tehnologija razvija hitreje kot revizijski postopki. Poleg tega  revizorji pogosto niso 
dovolj izobraženi in izkušeni za revidiranje informacijske ureditve.   
 
Za notranje revidiranje informacijske ureditve se običajno uporabljajo tudi različni 
vprašalniki, ki zajemajo: 
• organigrame celotnega trgovinskega podjetja in posebej računalniškega centra, 
• računalniško opremo (vrsta, številka, lokacija, primerjava z nabavnimi listinami 

ipd.), 
• računalniške rešitve (opis, ceno, pogodbe o nabavi, vzdrževanje), 
• uporabnostne računalniške rešitve, stroške, uporabnike, 
• vrsto kontrol računalniških programov (vhodne, izhodne), 
• postopke varovanja datotek z občutljivimi podatki, 
• načrte računalniškega centra ipd. 
 
Notranji revizor lahko poleg izvajanja revizij informacijske ureditve sodeluje tudi pri 
razvijanju informacijske ureditve v podjetju in pri tem skrbi, da je tveganost pri 
razvijanju informacijske ureditve kar najmanjša. Zato revizor ne more biti član 
izvajalne delovne skupine, ampak mora njeno delo pregledovati in podajati pisna 
mnenja o poteku dela, tako da bo ravnateljstvo imelo zagotovilo, da se razvija 
zanesljiva in ustrezno nadzirana ureditev. 
 
Področja, ki so bistvena za revizijo pri razvoju informacijskih ureditev, so (Krstov, 
1997, str. 1): 
• uvedba standardov in smernic ravnateljstva, 
• učinkovitost in uspešnost izvajanja projekta, 
• popolnost izvedbe vseh stopenj razvojne metodike, 
• jamstvo obstoja in zanesljivost splošnih kontrol in kontrol, vgrajenih v 

računalniške rešitve, 
• jamstvo obstoja revizijske sledi v informacijski ureditvi, 
• listinjenje projekta in informacijske ureditve. 
 
 
 

5 Delovanje ureditve notranjega kontroliranja 

5.1 Pomen in cilji notranjih kontrol 
 
Delovanje ureditve notranjega kontroliranja pomeni, da so v  delovanje podjetja 
načrtno in sistematično vgrajeni postopki in metode, ki s svojim delovanjem 
zagotavljajo točnost, zanesljivost, in popolnost razvidov, ki (Odar, 2001, str. 3): 
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• zagotavljajo pravilno, pošteno in resnično izdelavo računovodskih izkazov,  
• omogočajo varovanje premoženja, 
• preprečujejo in odkrivajo napake in prevare v delovanju podjetja, 
• zagotavljajo spoštovanje in izvrševanje standardov, zakonov in načel, sprejetih v 

splošnih aktih podjetja v okviru dogovorjene poslovne politike podjetja, ki jo 
posredno in neposredno določajo lastniki kapitala. 

 
Notranje kontrole so sestavni del poslovanja vsake gospodarske družbe. Njihov 
namen je zaščititi podjetja pred prevarami in napakami v podjetju in zunaj njega, ko 
je v stiku z zunanjimi interesnimi skupinami. Poleg tega pa posledica ustrezno 
vzpostavljene ureditve notranjega kontroliranja niso le pravilni računovodski izkazi, 
temveč ima le-ta tudi druge prednosti, na primer (Skamlič, 2004, str. 31): 
• zmanjšanje stroškov računovodstva, 
• odpravo že ustaljenih notranjih kontrol v podjetju, ki terjajo prevelike stroške in so 

neučinkovite ali se podvajajo, 
• poenostavitev nekaterih procesov, 
• povečanje produktivnosti ter  
• izboljšanje učinkovitosti nekaterih kontrol. 
 
Med pomembne naloge notranje revizije se uvršča preverjanje notranje kontrolne 
ureditve. Sestavljajo ga uvedeni ukrepi in metode, ki omogočajo varovanje 
premoženja in zagotavljajo natančnost in primernost knjigovodskih in drugih razvidov 
ter vodenja perspektivne poslovne politike. 
 
V trgovinskem podjetju so notranje kontrole zelo pomembne, še posebej zato, ker 
gre za storitveno dejavnost, ki je v primerjavi s proizvodno in drugimi dejavnostmi še 
težje dokazljiva. Podjetje mora imeti vzpostavljeno učinkovito ureditev notranjega 
kontroliranja in delovanje le-tega s pomočjo notranje revizije redno preverjati oz. 
kontrolirati. 
 
 

5.2 Način listinjenja ustroja notranjih kontrol in ocena tveganja 
 
Listinjenje ustroja notranjih kontrol je za podjetje izrednega pomena, saj na ta način 
lahko spremlja celoten proces poslovanja ter s tem tudi hitro in učinkovito odpravlja 
možna tveganja v točno določenih točkah poslovnega procesa. Pri razčlenjevanju 
notranjih kontrol in ocenjevanju poslovnih in drugih tveganj podjetja največkrat 
najprej sestavijo listo tveganj, katerim so izpostavljena, in nato vsakemu tveganju 
pripisujejo notranje kontrole, ki tveganje minimizirajo. Nekateri strokovnjaki se s takim 
načinom listinjenja ne strinjajo in predlagajo razvidovanje v obliki matrike, kjer lahko 
ena notranja kontrola ščiti podjetje pred več različnimi tveganji. 
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Tabela 10: Primer matrike, kjer je ena notranja kontrola povezana z večjim številom 
tveganj 
 
Vrsta notranje kontrole/ 
tveganje 

Tveganje A Tveganje B Tveganje C Tveganje D 

Notranja kontrola 1  1   
Notranja kontrola 2 1  1  
Notranja kontrola 3   1  
Notranja kontrola 4  1  1 

 
Vir: [URL: http://www.homepage.ntworld.com/m.leitch1/icd/], 2003 
 
Prednosti omenjenega načina listinjenja ustroja notranjih kontrol in ocenjevanja 
tveganj so: 
• Večje število kontrol je možno enostavno povezati z več tveganji. Tako se 

izognemo ponavljanju, saj se v praksi večkrat dogaja, da je ena notranja kontrola 
povezana z različnimi tveganji in obratno. 

• Matrika omogoča pripravo seznama notranjih kontrol, ki se lahko učinkovito 
organizirajo po tipih in vrstah kontrol. 

• Ker se kontrole nikjer ne podvajajo, dopušča takšen način listinjenja možnosti 
dopolnjevanja z različnimi informacijami, kot so imena zaposlenih, ki so odgovorni 
za posamezno kontrolo, ipd. 

• Omogoča enostavno dopolnjevanje matrike z dodatnimi notranjimi kontrolami. 
 
Pri notranjem revidiranju ustroja notranjih kontrol je možno uporabljati različne 
metode, vendar se največkrat uporabljajo tiste, ki so povezane z računovodstvom. 
Pri pregledu teh kontrol ni pomembno, ali podjetje posluje uspešno ali ne, ampak le 
to, da so izkazana stanja v računovodskih razvidih točna in odražajo poslovni rezultat 
podjetja. Primer postopka prepoznavanja tveganj v računovodstvu je lahko naslednji: 
1. Razčlenitev računovodske ureditve glede na potek poslovnih aktivnosti, npr. 

nabava trgovskega blaga, ali kombinirano kot npr. nabava trgovskega blaga in 
obveznosti do dobaviteljev ipd. Priporočljivo je, da se najprej razčlenijo in zajamejo 
redni procesi, šele nato tudi vsi ostali, ki se pojavljajo občasno. Vsi procesi, ne 
glede na pogostost pojavljanja, pa morajo biti zajeti, kajti prav tisti, ki se pojavljajo 
manj pogosto, predstavljajo večje tveganje, saj se običajno slabše ujemajo z 
ureditvijo notranjega kontroliranja. 

2. Identificiranje procesa pretoka podatkov oz. informacij. V tem koraku je treba 
definirati vse kanale pretoka pomembnih informacij na določenem področju v 
podjetju.  

3. Razdelitev procesa pretoka podatkov oz. informacij v faze. Običajno obstajajo tri 
faze, in sicer: zajemanje podatkov, prenos podatkov in računanje s podatki. 

4. Vsaki fazi je treba dodati želene lastnosti, ki jih morajo zagotavljati kontrole. V 
praksi so te lastnosti popolnost, točnost in pravilnost.  
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5.3 Vrste notranjih kontrol 

5.3.1 Splošne notranje kontrole 
 
Splošne notranje kontrole so podlaga organizacijskemu ustroju podjetja ter posredno 
vplivajo na točnost, zanesljivost, popolnost in zakonitost računovodskih razvidov in 
informacij.  
 
Splošne notranje kontrole lahko delimo na (Ratliff et al., str. 101): 
• Preprečevalne; namenjene so preprečevanju napak in preprečevanju uporabe 

nepravilnih postopkov in metod; pravimo jim tudi »a priori« kontrole.  
• Popravljalne; namenjene so reševanju problemov in so bile odkrite s 

preprečevalnimi notranjimi kontrolami. 
• Usmerjevalne; zelo podobne preprečevalnim notranjim kontrolam, saj tudi te 

kontrole usmerjajo k pozitivnim rezultatom še preden se zgodi napačni dogodek.  
• Nadomestne; namenjene so zmanjševanju izpostavljenosti tveganjem. Preučiti je 

treba, kaj bi se zgodilo, če bi določen sistem v danem trenutku odpovedal. 
Nadomestne notranje kontrole lahko vsebujejo nekatere dodatne kontrole, kjer je 
podvajanje procesa predpisano kot notranji kontrolni postopek. 

  

Tabela 11: Primeri preprečevalnih in preiskovalnih notranjih kontrol: 
 

Preprečevalne Popravljalne 
Na vseh velikih računih zahtevati dva 
podpisnika 

Uskladitev odprtih postavk z 
dobaviteljem 

Uskladitev računov z dobavnicami pred 
plačilom dobavitelju 

Fizični popis zalog s poudarkom na 
zastarelih zalogah 

Preveritev matematične točnosti 
izračunov na računih pred plačilom 

Opazovanje in preizkušanje plačil blaga 

 
Vir: Ratliff et al., str. 103 
 

5.3.2 Notranje kontrole po modelu COSO9 
 
Leta 1992 je ameriški odbor podpornih organizacij komisije za ceste (COSO) izdal 
poročilo, ki je bilo ključnega pomena za nadaljnji razvoj ureditve notranjega 
kontroliranja. Glavni cilji delovanja ureditve notranjega kontroliranja v podjetju, ki jih 
navaja poročilo, so (http://www.coso.org): 
• učinkovito in uspešno poslovanje, 
• natančno in točno poročanje o poslovnih rezultatih podjetja in 
• skladnost poslovanja z zakoni in pravili. 
                                            
9 The Commitee of sponsoring organizations of the Treadway Commission. 
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Poleg tega poročilo navaja še pet bistvenih sestavin, zaradi katerih je ureditev 
notranjega kontroliranja učinkovita: 
 
• Kontrolno okolje predstavlja temelj razvoja notranjih kontrol z zagotavljanjem 

osnovnega reda, discipline in ustroja. Zaradi lažjega preučevanja se dejavniki 
kontroliranja razdelijo na dve vrsti, in sicer na t. i. mehke in trde kontrole. V 
trgovinskem podjetju se trde kontrole nanašajo na organizacijsko ureditev, 
dodelitev pristojnosti in odgovornosti ter kontrole, povezane z zaposlenimi. Med 
mehke kontrole pa sodijo etično ravnanje, stil vodenja in izvrševanje obveznosti. 
Mehke kontrole so običajno spregledane, saj je pridobivanje dokazov in drugih 
listin otežkočeno. 

 
• Ocena tveganja predstavlja identifikacijo in preučevanje tveganj, ki jih opravi 

ravnteljstvo. Model COSO zahteva naslednji postopek ocenjevanja tveganj: 
• definiranje ciljev, 
• združljivost ciljev, 
• identifikacija tveganj, 
• ocenjevanje tveganj glede na stopnjo kritičnosti, 
• odločanje, kako ravnati s tveganji. 

V trgovski dejavnosti poznamo tri vrste tveganj, in sicer tveganja delovanja, tveganja 
poslovanja in finančna tveganja. Podjetje mora pri procesu obvladovanja tveganj 
opredeliti cilje, naloge in politiko obvladovanja vseh vrst tveganj (prirejeno po Bašić, 
2000, str. 70). 
 
• Kontrolne aktivnosti, politika podjetja, postopki in izkušnje, ki zagotavljajo, da so 

cilji ravnateljstva doseženi in tveganja v največji možni meri obvladovana. Glede 
na vrsto notranjega revidiranja lahko kontrolne aktivnosti razdelimo na: 
• finančno-računovodske kontrole; mednje sodijo kontrola odobritev, 

knjigovodstva, pregled s strani ravnateljstva, kontrola osnovnih sredstev; 
njihov namen je preprečitev prirejanja računovodskih podatkov in druge.  

• kontrole informacijske ureditve vsebujejo pregled računalniških rešitev; njihov 
namen je zagotavljanje zaščite in varnosti podatkov ter zanesljivosti in točnosti 
računovodskega poročanja. 

• kontrole poslovanja vsebujejo kontrole, osredotočene na učinkovito in 
uspešno porabo razpoložljivih virov sredstev. 

 
• Informiranje in komuniciranje podpira ostale sestavine kontroliranja s 

pravočasnim in primernim informiranjem zaposlenih, ki so odgovorni za izvedbo 
delovnih nalog v sprejetih rokih. Notranje revidiranje zajema oceno naslednjih 
dejavnikov, povezanih z informiranjem in komuniciranjem: 
• identificiranja in komuniciranja ključnih procesov, ki so potrebni za oceno 

delovanja področja, zajetega v notranje revidiranje, 
• ali zaposleni natančno vedo, kaj so njihove delovne odgovornosti, 
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• načinov komuniciranja s kupci, dobavitelji, zaposlenimi in drugimi interesnimi 
skupinami. 

Naloga notranjega revizorja je, da če kateri od zgoraj navedenih dejavnikov ni 
učinkovit, razmisli o  možnosti dodelitve nezadovoljive ocene.  

 
• Nadziranje; ravnateljstvo podjetja nadzira izvajanje notranjih kontrol. Nadziranje 

zajema zunanji pregled ustroja notranjih kontrol, ki ga izvaja samo ravnateljstvo 
podjetja ali kakšna druga oseba, ki deluje zunaj poslovnega procesa. Pred samo 
izvedbo nadzora je smiselno, da si kontrolor pripravi metodiko pregleda, ki 
zajema natančno specificiranje postopkov pregleda, vprašalnike in podobno. V 
primeru, da ravnateljstvo nadzora ne izvede pravočasno in skladno z metodiko, 
končna ocena ustroja notranjih kontrol po modelu COSO ne more biti zadovoljiva.  

 
Preden notranji revizor lahko izrazi mnenje o uspešnosti in učinkovitosti ustroja 
notranjih kontrol mora biti – skladno z modelom COSO – ocenjenih vseh pet 
sestavin. Revizor mora za izvedbo pregleda pripraviti primerne vprašalnike in 
preizkuse, ki bodo zagotavljali maksimalno učinkovitost in doslednost procesa 
notranjega revidiranja.  
 
Zaključna ocena, ki jo poda revizor, mora biti skladna s sprejetimi merili in podprta z 
zanesljivimi revizijskimi dokazi in listinami. Če se izkaže, da je ustroj notranjih kontrol 
zanesljiv in vzpostavljen skladno s cilji ravnateljstva, revizor izda pozitivno oceno. V 
nasprotnem primeru revizor poda negativno oceno in predlaga ukrepe, ki bodo 
izboljšali obstoječo ureditev notranjih kontrol.  
 

Slika 4: Primer obrazca za ocenjevanje delovanja notranjih kontrol 
 
Naziv poročila:  
Št. projekta: Datum: 
Vodja projekta: Notranji revizor: 
  
OCENA: COSO sestavina: 
 
Zadovoljivo 
Nezadovoljivo 
Delno zadovoljivo 

Uspešnost in 
učinkovitost 
poslovanja 

Zanesljivost 
računovodskega 

poročanja 

Skladnost z 
zakoni in 
ostalimi 
predpisi 

  
Kontrolno okolje:  
Ocena tveganja:  
Kontrolne aktivnosti:  
Informiranje in komuniciranje:  
Nadziranje:  
Vir: prirejeno po Applegate (http://www.coso.org/) 
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Da lahko podjetje uspešno razvije in nadzira notranje kontrole po modelu COSO, 
mora najprej oblikovati projektno skupino in izdelati načrt oblikovanja ustroja notranjih 
kontrol. V spodnji tabeli je prikazana možna varianta načrta za uvedbo modela 
COSO v trgovinskem podjetju. 

Tabela 12: Primer načrta za uvedbo modela COSO v trgovinskem podjetju 

 
SESTAVINA MODELA COSO   

 
 
 

Načrtovanje aktivnosti in naloge 

K
on

tr
ol

no
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ol

je
 

O
ce

na
 tv

eg
an

ja
 

K
on

tr
ol

ne
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tiv

no
st

i 

In
fo

rm
ira

nj
e 

in
 

ko
m

un
ic

ira
nj

e 

N
ad

zi
ra

nj
e 

Oblikovanje projektne skupine in dodelitev 
odgovornosti za uvedbo modela COSO v podjetje. ☺     
Prepričanje ravnateljstva, ki je odgovorno za 
notranje revidiranje, in drugih zaposlenih, da 
podjetje ta model potrebuje. 

☺     
Redno zagotavljanje podpore najvišjega 
ravnateljstva za uvedbo modela – priprava 
notranjih gradiv in obvestil. 

   ☺  
Projektna skupina pripravi postopke in navodila za 
izvajanje notranjega revidiranja za vsako notranjo 
revizijo posebej. 

  ☺   
Ravnateljstvo, odgovorno za notranje revidiranje, 
pregleda delo projektne skupine in preveri, ali je 
to skladno z modelom COSO. 

    ☺
Ravnateljstvo, odgovorno za notranje revidiranje, 
periodično poroča o stanju razvoja modela COSO 
v različnih poslovnih segmentih. 

   ☺  
Projektna skupina identificira potencialna tveganja 
in določi primerne ukrepe za obvladovanje le-teh.  ☺    
Projektna skupina pripravi navodila za uporabo in 
delovanje modela COSO ter ažurira notranje akte, 
povezane z notranjim revidiranjem. 

  ☺   
Projektna skupina distribuira navodila vsem 
notranjim revizorjem, ki izvajajo notranje 
revidiranje. 

   ☺  

Projektna skupina izvaja nadzor implementiranja 
modela COSO. 

    ☺
 

Vir: prirejeno po Applegate (http://www.coso.org/) 
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5.3.3 Notranje računovodske kontrole 
 
Računovodstvo, ki ga dopolnjujejo uspešne notranje kontrole, zagotavlja 
ravnateljstvu, da je premoženje zavarovano pred nepooblaščenim uporabljanjem ali 
razpolaganjem in da so računovodski razvidi dovolj zanesljivi za pripravljanje 
računovodskih informacij (Odar, 2001, str. 4).  
 
Poleg tega računovodske notranje kontrole neposredno vplivajo na točnost, 
zanesljivost, popolnost in zakonitost računovodskih razvidov in informacij (Koletnik, 
2000, str.12). 
 
V teoriji poznamo več delitev notranjih računovodskih kontrol. Ena izmed njih je 
prikazana v spodnji tabeli.  
 

Tabela 13: Delitev notranjih računovodskih kontrol  
 

 
- odobritev 
 
- primerjanje Kontrole pravilnosti podatkov 

 
- preveritev pravilnosti 
 
- kontrola številčenja listin 
 
- kontrolni zbir – vsota 

Kontrole popolnosti obdelave 
podatkov 

 
- kontrola nad odprtimi postavkami 

Temeljne 
kontrole 

 
Kontrole ponovnega opravljanja 
nekaterih postopkov 
 

 

 
Razmejitev dolžnosti 
 
Odgovornost in omejitev pristopa 

Vodstvene 
kontrole 

 
Nadziranje 

 

 
Vir: Odar, 2001, str. 9 
 
 
a) Kontrole pravilnosti podatkov 
 
• Odobritev 
Računovodsko se lahko beležijo le dejansko nastali poslovni dogodki. Notranja 
kontrola, ki zagotavlja, da se to dejansko tudi izvaja, je knjiženje dogodkov na podlagi 
odobritve pooblaščene osebe. V notranjih aktih vsakega podjetja morajo biti 
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navedene pooblaščene osebe, ki jih potrdi ravnateljstvo; te odgovarjajo za 
posamezno področje dela in odobravajo izvajanja poslovnih aktivnosti. V nekaterih 
primerih je celo priporočljivo, da listino odobrita dve osebi. S tako notranjo kontrolo 
podjetje prepreči, da bi se knjižili namišljeni poslovni dogodki, ki posledično vplivajo 
na poslovni rezultat podjetja.  
 
Kljub odobrenim listinam mora notranji revizor pri pregledu odobrenosti poslovnih 
dogodkov  preveriti, ali tudi pooblaščene osebe delajo v skladu s pisnimi pooblastili. 
To pomeni, da preveri, ali res odobrijo le tiste poslovne dogodke, ki se nanašajo na 
njihovo področje dela. V nekaterih pooblastilih so lahko navedene posebne omejitve 
za pooblaščene osebe, kot je npr. višina zneska, za katerega še lahko odobrijo 
poslovni dogodek, ipd. 
 
• Primerjanje 
Te kontrole delujejo tako, da se točnost enega podatka primerja z drugim neodvisnim 
podatkom izven podjetja. Te kontrole obsegajo tudi kontrole usklajevanja, ki zajemajo 
tudi ugotavljanje razlik med primerjanimi postavkami, ugotavljanje vzrokov in 
ukrepanje za odpravo razlik. Primer take kontrole je usklajevanje stanja terjatev in 
obveznosti (konfirmacija). 
 
• Preveritev pravilnosti 
Vsak poslovni dogodek mora biti zabeležen na podlagi ustrezne listine s pravilnim 
zneskom in pravilno časovno opredelitvijo, ki je največkrat povezana z datumom 
nastanka oz. zaključka poslovnega dogodka. 
 
Poslovne knjige podjetja morajo v vsakem trenutku izkazovati popolno in resnično 
sliko uspešnosti poslovanja podjetja. Zato morajo biti vsi razčlenitveni in zbirni razvidi 
vedno ažurirani. 
 
Dobra in zanesljiva ureditev notranjega računovodskega kontroliranja mora 
zagotoviti, da se morebitne napake v izvrševanju in knjiženju odkrijejo čimprej in da 
se lahko sprejmejo ustrezni ukrepi, ki preprečijo njihov vpliv na pravilnost in 
zakonitost izkazovanja podatkov v računovodskih razvidih in izkazih. 
 
b) Kontrole popolnosti obdelave podatkov 
 
Vsi podatki o nastalih poslih, ki morajo biti zajeti v računovodskih razvidih, morajo biti 
tudi zares knjiženi. Poznamo nekaj oblik kontrolnih postopkov, in sicer: 
 
• Kontrola številčenja listin  
 Ta oblika notranje kontrole je najpogostejša in tudi učinkovita oblika kontrolnega 
postopka. Notranji revizor mora preveriti, ali so vse računovodsko zavedene listine 
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tudi oštevilčene in ali številke tečejo po vrstnem redu. Če so v kakšnem primeru 
kakšne številke izpuščene, je treba raziskati, zakaj je do tega prišlo.  
 
• Kontrola popolnosti obdelave z uporabo kontrolne vsote 
Značilnost tega postopka je, da se na enem ali več mestih računovodske obdelave 
podatkov primerja seštevek določenih podatkov pred vnosom in po njem ali pred 
dokončanjem zajemanja podatkov ali po njem.  
 
• Kontrola odprtih postavk – neobdelane listine 
Za zagotovitev popolnosti obdelave podatkov imajo podjetja pogosto vzpostavljene 
razvide, ki omogočajo kontrolo popolnosti obdelave podatkov. Navadno so vodeni v 
obliki arhiva, v katerega se vlagajo knjigovodske listine, ki tam ostanejo toliko časa, 
dokler se vanj ne vloži druga knjigovodska listina, ki se primerja s prvotno odloženo. 
 
c) Kontrole s ponovnim opravljanjem določenih postopkov 
 
V te kontrole so vključene kontrole, ki delujejo tako, da postopke, ki jih je en 
zaposleni že opravil, ponovno opravi drug zaposleni, s čimer se zmanjša možnost 
napak. Te kontrole so sicer precej zamudne, vendar so učinkovite. V praksi podjetje 
navadno samo oceni, v katerih primerih je smiselno uvesti celovito ali vsaj delno 
ponovno kontroliranje, saj tak način običajno zahteva dodatno število zaposlenih, ki 
za podjetje predstavlja dodaten strošek.   
 
d) Razmejenost dolžnosti 
 
Razmejitev dolžnosti pomeni, da so za odobravanje in izvajanje poslovnih dogodkov, 
kontrolnih postopkov, nadziranje teh postopkov ter ravnanje in upravljanje s sredstvi 
odgovorne različne osebe. Z razporeditvijo delovnih nalog je zagotovljeno manjše 
tveganje napak, nepravilnih računovodskih izkazov, prevar in skrivanja drugih 
nepravilnosti.  
 
e) Odgovornost in omejitev pristopa 
 
Cilj teh kontrol je preprečevalno delovanje in preprečitev dejanj, ki niso v skladu z 
zakonom in pravili podjetja. Te kontrole omejujejo in preprečujejo dostop do 
določenih sredstev, listin in podatkov ter rokovanje z njimi, zato se največkrat 
uporabljajo pri najbolj likvidnih sredstvih in sredstvih, ki se najlaže uporabijo za 
osebno porabo. 
 
f) Nadziranje 
 
Zaporedno in stopenjsko nadziranje zmanjšujeta tveganje, da se računovodski in 
kontrolni postopki ne bi izvajali tako, kot je predvideno. Nadziranje tudi zagotavlja, da 
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se napake pravočasno odkrijejo in ima velik vpliv na kakovost poslovnih knjig. 
Poznamo dve vrsti nadziranja, in sicer: 
 
• V računovodstvo vgrajeno nadziranje – zaporedna kontrola 
Zaporedna kontrola deluje tako, da so določeni zaposleni zadolženi za preveritev 
dela drugih zaposlencih, ki sodelujejo v postopku delovanja temeljnih kontrol. Če  
zaposleni ugotovi, da posamezne kontrole niso bile opravljene, postopek zaustavi in 
ugotovijo in odpravijo se vzroki za nedelovanje kontrol. 
 
• Neposredno nadziranje – navpična kontrola 
V sistemizaciji del in nalog zaposlenih je opredeljeno, da imajo nekateri nalogo in 
dolžnost nadzirati delo drugih. To so lahko preddelavci, vodje in šefi, ki neposredno 
nadzirajo pravilnost, točnost in sprotnost izvrševanja nalog podrejenih. 
 
 

5.3.4 Notranje računovodske kontrole v trgovinskem podjetju 
 
Celotno računovodsko ureditev mora vsako podjetje prilagoditi organizaciji in 
poslovni dejavnosti, s katero se ukvarja. Da bi bilo spremljanje poslovnih  dogodkov 
učinkovito, mora računovodja najprej spoznati celoten proces poslovanja in 
zaposlene, ki so odgovorni za posamezno področje in so hkrati tudi nosilci poslovnih 
dogodkov. V trgovinskem podjetju mora računovodja natančno spremljati vsak 
premik trgovskega blaga od trenutka, ko to pride v podjetje, pa do trenutka prodaje. 
Poskrbeti mora, da je blago opremljeno z ustreznimi listinami, ki so hkrati tudi osnova 
za knjiženje. 
 
Distribucija trgovskega blaga lahko od dobavitelja preko trgovinskega podjetja do 
kupca poteka na več načinov, ki jih v nadaljevanju tudi navajam. 
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Slika 5: Možni premiki trgovskega blaga od dobavitelja do kupca 
 
1. način 
 
 
 
 
2. način 
 
 
 
 
3. način 
 
 
 
 
Vir: Notranja gradiva trgovinskega podjetja X 
 
 
Notranje računovodske kontrole, značilne za trgovinsko dejavnost, so: 
a. Kontrola usklajenosti podatkov v računovodstvu in posamezni maloprodajni enoti, 

ki se nanašajo na nabavo trgovskega blaga neposredno od dobavitelja 
b. Kontrola usklajenosti podatkov v računovodstvu in posamezni maloprodajni enoti, 

ki se nanašajo na nabavo trgovskega blaga iz skladiščno-distribucijskega centra 
c. Kontrola usklajenosti podatkov v računovodstvu in posamezni maloprodajni enoti, 

ki se nanaša na prodajo trgovskega blaga 
d. Kontrola izkazovanja pravilne vrednosti zalog trgovskega blaga 
 
 
a. Kontrola usklajenosti podatkov v računovodstvu in posamezni 

maloprodajni enoti, ki se nanašajo na nabavo trgovskega blaga neposredno 
od dobavitelja 

 
Cilj notranje kontrole je uskladitev nabav trgovskega blaga v razčlenitvenem 
računovodskem razvidu in razvidu, ki ga vodi posamezna maloprodajna enota. 
Usklajevanje se izvaja individualno za posameznega dobavitelja trgovskega blaga.  
 
 
 
 
 

Dobavitelj Prodajalna 
na drobno 

Distribucijski 
center 

Kupec 

Dobavitelj 

Dobavitelj Kupec Distribucijski 
center 

Prodajalna 
na drobno 

Kupec 
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Slika 6: Kontrola usklajenosti podatkov nabave trgovskega blaga 
 
 
 
 
 
Vrsta poslovne knjige10   
 
 
 
 
Spremljajoče listine 
 
 
Vir: Notranje gradivo trgovinskega podjetja X 
 
V primeru ugotovljenih neskladij med stanji, razvidnimi v računovodstvu in 
maloprodajni enoti, je treba sprožiti postopek usklajevanja, ki poteka po posameznih 
listinah. Ko se ugotovi vsebina neskladja in kje je neskladje nastalo, je treba izvesti 
ustrezne ukrepe in neskladje odpraviti. Običajno se to stori s pomočjo izstavitve 
ustreznih knjigovodskih listin, na podlagi katerih se naknadno izvede popravek tudi v 
poslovnih knjigah. Primeri možnih neskladij v računovodskem razvidu so: izbira 
napačne šifre dobavitelja, dvakrat knjižena listina ali sploh ne knjižena listina, 
knjiženje poslovnega dogodka na napačno maloprodajno enoto, napačno knjižena 
vrednost nabave blaga ipd. 
  
O vseh ugotovljenih neskladjih morajo biti obveščene tudi odgovorne osebe, ki 
podatke usklajujejo (knjigovodja, poslovodja maloprodajne enote), ter po potrebi tudi 
vodstveni delavci, ki strokovno sodelujejo pri vodenju poslovnih knjig (vodja 
računovodstva, vodja maloprodaje).  
 
b. Kontrola usklajenosti podatkov v računovodstvu in posamezni 

maloprodajni enoti, ki se nanašajo na nabavo trgovskega blaga iz 
skladiščno-distribucijskega centra 

 
Notranja kontrola uskladitev nabav trgovskega blaga iz skladiščno-distribucijskega 
centra poteka na podoben način kot pri nabavi trgovskega blaga neposredno od 
dobavitelja. Razčlenitveni razvid v računovodstvu in razvid, ki ga vodi posamezna 
maloprodajna enota, morata prav tako biti v celoti usklajena v vseh sestavinah, ki so 
navedene na prejetih knjigovodskih listinah. Razlika je le, da premike trgovskega 

                                            
10 Obrazec TDR zajema evidenco o nakupu in prodaji blaga na drobno (Pravilnik o vodenju evidenc v trgovini). 

= 

Računovodstvo Poslovalnica A 

Obrazec TDR 

Dobavnica 
Prevzemni list 
Dobropis 
Bremepis 

Računi 
Dobropisi 
Bremepisi  

Knjiga dospetij 
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blaga v podjetju spremljajo listine notranjega značaja, ki morajo vseeno vsebovati 
vse podatke, ki so zahtevani in ki izkazujejo njihovo verodostojnost.  
 
Enako je tudi pri ugotavljanju morebitnih neskladij med stanji, razvidnimi v 
računovodstvu in maloprodajni enoti. Sproži se postopek usklajevanja, ki poteka po 
posameznih listinah. Ko se ugotovi vsebina neskladja in kje je neskladje nastalo, je 
treba izvesti ustrezne ukrepe za odpravo le-tega.  
 
c. Kontrola usklajenosti podatkov v računovodstvu in posamezni 

maloprodajni enoti, ki se nanaša na prodajo trgovskega blaga 
 
Cilj notranje kontrole, ki se nanaša na prodajo trgovskega blaga, je uskladitev 
razčlenitvenega računovodskega razvida in pomožnih razvidov v maloprodajni enoti. 
Glede na to, da maloprodajno enoto dnevno obišče večje število kupcev, je notranje 
kontrole bolj smiselno razdeliti: kontrole za fizične osebe se izvajajo v povezavi z 
načinom plačila, za pravne osebe pa v povezavi z izdanimi računi. 
 
V primeru ugotovljene razlike med računovodskimi razvidi in razvidi o prodaji v 
maloprodajni enoti je treba po načinih plačila (gotovina, čeki, plačilne kartice, boni, 
potrošniška posojila ipd.) in po dnevih preveriti, kje in zakaj je do teh razlik prišlo. Ko 
so ugotovljeni tudi vzroki za neskladje ugotovljeni,  jih je treba, navadno z izstavitvijo 
ustreznih listin (npr. temeljnica) bodisi na strani računovodskih razvidov bodisi v 
maloprodajni enoti, v najkrajšem možnem času odpraviti.  
    
Pri neskladju pri prodaji je treba v primeru, da je dejansko ustvarjena prodaja večja 
od položene gotovine, raziskati vzroke za negativne razlike in osebe, ki so odgovorne 
za odkriti manjko. Če pa je polog gotovine višji od dejanske prodaje, se blagajniški 
višek navadno beleži kot prihodek iz poslovanja. 
 
 
d. Kontrola izkazovanja pravilne vrednosti zalog trgovskega blaga 
 
Za izračun vrednosti stanja zalog v mesečnih računovodskih razvidih knjigovodja za 
izhodišče upošteva usklajeno stanje zalog trgovskega blaga v preteklem mesecu, 
temu pa prišteje usklajeno vrednost nabave in odšteje usklajeno vrednost prodaje 
blaga.  
 
Najboljša kontrola stanja zalog trgovskega blaga je fizični pregled stanja blaga, ki se 
v maloprodajnih enotah običajno izvaja enkrat letno. To so redni popisi blaga. 
Obstajajo pa tudi izredni popisi blaga, ki se običajno izvajajo ob zamenjavi 
poslovodje ali nenapovedano. Ko je popis blaga na določen dan izveden, lahko 
knjigovodja dejansko uskladi in primerja usklajeno zalogo blaga v računovodskih 
razvidih s popisanim stanjem zalog v maloprodajni enoti, ugotovi inventurni rezultat, 
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višek ali manjko, ter o njem obvesti vse odgovorne osebe. Ko je postopek končan, se 
ugotovljene razlike knjižijo v breme ali dobro nabavne vrednosti prodanega blaga.  
 
 

5.4 Ravni ocenjevanja učinkovitosti računovodskih notranjih kontrol 
 
Notranje računovodske kontrole lahko ocenimo na dveh različnih ravneh (Brečko, str. 
9): 
• na »pregledni« ravni; ta obsega spoznavanje ključnih kontrol za izpolnjevanje 

ciljev revizije za pomembne posamezne konte ali bilančne kategorije, ne vključuje 
pa preverjanja njihovega učinkovitega delovanja. Za izvedbo pregledne ocenitve 
kontrol uporabniških rešitev notranji revizorji uporabljajo model kontrole nad 
poslovnimi dogodki (tudi računalniške uporabniške rešitve) ali diagnostiko 
(program preveritve, ali notranji revizorji nameravajo napraviti celotno oceno); 

• na »razširjeni« ravni jih ocenijo notranji revizorji, in sicer glede na določene cilje 
revizije in izbor bilančnih kategorij. Razširjena ocena se pripravi v primeru, kadar 
želijo notranji revizorji čimbolj zmanjšati obseg preizkusa podatkov v povezavi s 
temi cilji. Razširjena ocenitev obsega natančno spoznavanje notranjih kontrol, 
ovrednotenje njihovih dobrih in slabih strani ter pridobitev dokazov o njihovem 
učinkovitem delovanju.  

 
Obseg notranjega revidiranja delovanja notranjih kontrol je odvisen od pogostosti 
izvajanja računovodskih kontrol, izbranega postopka revidiranja, od vrste vgrajenih 
računovodskih kontrol in  od ocene tveganja. 
 
 

6 Notranje revidiranje uskupinjevanja v trgovinskih podjetjih, 
vezanih na skupno obvladujoče podjetje 

 
Skupinski računovodski izkazi so skupek računovodskih izkazov posameznih med 
seboj povezanih podjetij, ki prikazuje premoženjsko in finančno stanje ter poslovni 
izid, kot da bi šlo za eno samo podjetje. Ta prikaz se doseže z ustreznimi 
uskupinjevalnimi popravki. Ti niso zabeleženi v knjigah obvladujočega ali povezanih 
podjetij, so pa potrebni, da se izločijo stanja sredstev in obveznosti ter poslovni 
dogodki med člani skupine in da se odstrani dvojno izkazovanje. 

Skupinski računovodski izkazi morajo prikazovati resnično sliko premoženjskega in 
finančnega stanja ter poslovnega izida skupine. V nasprotnem primeru morajo biti v 
dodatku pojasnjeni vzroki in vpliv le-teh na premoženjski in finančni položaj ter 
poslovni izid skupine. 
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V skupinskih računovodskih izkazih je treba zajeti obvladujoče podjetje in vsa 
podjetja, ki v skladu s predpisi in standardi sodijo v skupino, ne glede na njihove 
sedeže. 

Sestavljanje skupinskih računovodskih izkazov je bilo v Sloveniji uvedeno leta 1993 s 
sprejetjem Zakona o gospodarskih družbah in Slovenskih računovodskih standardov, 
vendar jih je v praksi pripravljalo le manjše število podjetij. V prenovljenem Zakonu o 
gospodarskih družbah leta 2001 so zahteve o pripravi uskupinjenih računovodskih 
izkazov in uskupinjenega letnega poročila podrobno opredeljene, in sicer (ZGD, 53. 
člen, točka 1): 
 
Družba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je nadrejena družba eni ali več družbam s 
sedežem v Republiki Sloveniji ali izven nje (podrejene družbe), mora izdelati tudi 
uskupinjeno letno poročilo, če so bodisi nadrejena družba bodisi ena ali več 
podrejenih družb organizirane kot kapitalske družbe oz. v drugi istovrstni 
pravnoorganizacijski obliki po pravu države sedeža družbe. 
 
Glede na to, da je uskupinjevanje del računovodstva, ga je prav tako treba vključiti v 
proces notranjega revidiranja. Namen notranjega revidiranja je preveriti in preizkušati 
vse ključne faze uskupinjevanja, vse od vključitve vseh povezanih podjetij do 
priprave skupinskega računovodskega poročila s ciljem zagotavljanja 
transparentnosti podatkov o poslovanju celotne skupine povezanih podjetij. 
 
 

6.1 Uskupinjevanje 
 
Skupina povezanih podjetij največkrat sama z notranjimi akti opredeli pogostost in 
politiko priprave skupinskih računovodskih izkazov. Glede na trenutne trende 
globalizacije poslovnih procesov so skupinski računovodski izkazi vse bolj 
pomembni.  
 
Računovodski izkazi enega podjetja, ki je del skupine, pa tudi, če je to obvladujoče 
podjetje, niso vedno najboljši prikaz poslovanja podjetja, saj so v nekaterih 
dejavnostih in skupinah povezanih podjetjih aktivnosti v skupini lahko zelo 
pomemben dejavnik uspešnosti poslovanja posameznega podjetja. Še posebej je to 
izpostavljeno v primerih, ko si povezana podjetja pomagajo, da čim bolj izkoriščanjo 
distribucijske kanale ter si medsebojno zagotavljajo potrebne vire za morebitne 
naložbe v širitev obsega poslovanja.   

Številne skupine podjetij niso sestavljene le iz obvladujočega podjetja in temu 
neposredno podrejenih povezanih podjetij, temveč so tudi povezana podjetja sama 
obvladujoča podjetja drugim podjetjem. Prav tako so posamezna podjetja lahko 
neposredno in posredno udeležena v kapitalu drugih podjetij.  



 64

Pri bolj zapletenih medsebojnih povezavah oz. sestavah skupin se pojavi problem, 
kako povezana podjetja vključiti v skupino oz. kako ugotoviti delež skupine v 
njihovem kapitalu. Takrat je potrebno uskupinjevanje v večstopenjskih skupinah. 
Poznamo dve metodi večstopenjskega uskupinjevanja, in sicer (Notranje gradivo 
trgovinskega podjetja X):  

• metoda verižnega uskupinjevanja: za posamezno raven oz. podskupino se 
sestavijo skupinski računovodski izkazi. Ti se nato vključijo v uskupinjevanje na 
naslednji stopnji in tako naprej, dokler se s podjetji, ki so na prvi stopnji pod 
obvladujočim podjetjem, ne opravi uskupinjevanje na najvišji stopnji. Ta metoda 
zahteva veliko dela, je zelo zamudna in se v praksi pri bolj zapleteno sestavljenih 
skupinah ne uporablja pogosto. 

• metodo simultanega uskupinjevanja: v enem koraku se uskupinijo vsa podjetja 
skupine. Po posebnem matričnem izračunu se izračunajo natančni neposredni in 
posredni deleži podjetij skupine v kapitalu drugih podjetij skupine. Vsaka vrstica 
matrike pomeni delež enega podjetja v kapitalu drugih podjetij skupine. Če 
izračunamo inverzno matriko, dobimo natančne končne deleže obvladujočega 
podjetja v kapitalu posameznih podjetij v skupini. 

 
Pri pripravi skupinskih računovodskih izkazov so zelo pomembne naslednje 
predopostavke (povzeto po Dodge, 1996, Jakočević, 1996 in Notranjem gradivu 
trgovinskega podjetja X): 

• Zagotavljanje popolnosti vsebine računovodskih izkazov in enotnega zajemanja 
vanje. Uskupinjujejo se vsa sredstva in obveznosti ter prihodki in odhodki vseh 
podjetij, ki sestavljajo skupino, ne glede na to, kako so obravnavani v 
računovodskih izkazih posameznih podjetij. Za vsa sredstva, obveznosti in 
odhodke je treba uporabljati enoten način zajemanja v računovodskih izkazih, in 
sicer tistega, ki je usklajen s predpisi in standardi države obvladujočega podjetja. 

Iz te predpostavke izhaja, da je treba računovodske izkaze posameznih podjetij 
spremeniti oz. prilagoditi tako, da ustrezajo tistim, ki jih za izdelovanje skupinskih 
računovodskih izkazov uporablja obvladujoče podjetje. To pomeni, da morajo 
podjetja sestaviti posebne računovodske izkaze, ki se razlikujejo od njihovih 
uradnih računovodskih izkazov. Ti posebni, prilagojeni računovodski izkazi se 
označujejo kot računovodski izkazi II. Še posebej se sestavljajo za podjetja v 
tujini; podjetje je nato pripravljeno za uskupinjevanje. Računovodske izkaze je 
treba prilagoditi pred samim uskupinjevanjem. 

• Enotno vrednotenje. Vsa sredstva in obveznosti do virov sredstev ter prihodki in 
odhodki se vrednotijo po enotnih metodah, ki veljajo za računovodske izkaze 
obvladujočega in vseh povezanih podjetij, ki so vključena v skupinske 
računovodske izkaze. 
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• Predpostavka istega datuma. Skupinski računovodski izkazi se sestavljajo na isti 
datum kot računovodski izkazi obvladujočega podjetja. Slovenski računovodski 
standardi dopuščajo uskupinjevanje tudi na podlagi računovodskih izkazov 
povezanih podjetij, sestavljenih največ tri mesece pred datumom uskupinjenih 
računovodskih izkazov. Če računovodski izkazi, ki so predmet uskupinjevanja, 
niso sestavljeni na isti datum, je treba učinke pomembnih poslov ali drugih 
poslovnih dogodkov, ki nastanejo od teh datumov do datuma računovodskih 
izkazov obvladujočega podjetja, preračunati. V nobenem primeru razlika med 
datumi ne sme biti večja od treh mesecev. 

• Predpostavka dosledne stanovitosti. Metode uskupinjevanja se morajo dosledno 
uporabljati iz obdobja v obdobje. Ločimo oblikovno in vsebinsko stanovitost. 
Oblikovna stanovitost se nanaša na obliko in razčlenitev bilance stanja in izkaza 
poslovnega izida ter na vsebino posameznih postavk računovodskih izkazov. 
Kršitev načela dosledne oblikovne stanovitosti je dopustna le, če spremenjeno 
izkazovanje zagotavlja boljši vpogled v premoženjsko in finančno stanje ter 
poslovni izid. Vsebinska stanovitost pomeni uporabo istih metod in postopkov pri 
sestavljanju računovodskih izkazov iz obdobja v obdobje. Kršitev vsebinske 
stanovitosti je dovoljena le, če zaradi spremenjenih razmer uporaba dotedanjih 
metod in postopkov slabo vpliva na prikaz resničnega premoženjskega in 
finančnega stanja in poslovnega izida ter če se spremenijo predpisi ali 
računovodski standardi. 

• Predpostavka jasnosti in preglednosti. Jasnost skupinskih računovodskih izkazov 
je zagotovljena, če so postavke bilance stanja in izkaza poslovnega izida ter 
pojasnila v dogodku vsebinsko pravilni in nedvomno opredeljeni, pri čemer se za 
enake poslovne dogodke uporabljajo enake oznake. Postavke bilance stanja in 
izkaza poslovnega izida morajo biti dovolj podrobno razčlenjene. 

Preglednost je zagotovljena, če so postavke in pojasnila predstavljeni v urejenem 
in razumljivem zaporedju. Če skupinski računovodski izkazi ustrezajo tem 
načelom, so čitljivi in imajo oblikovno podlago za svojo izpovednost. Cilj 
predpostavke jasnosti in preglednosti je zagotoviti pomembne informacije. Oblika 
računovodskih izkazov izkušenega uporabnika oz. bralca ne sme zavajati in ne 
sme zamegljevati prikaza resničnega stanja. 

• Predpostavka gospodarnosti. Sestavljanje skupinskih računovodskih izkazov je 
zelo obsežno in zamudno delo. Uporaba vrste postopkov je omejena z višino 
stroškov zanje, ti pa se primerjajo z vrednostjo dobljenih informacij. Izguba 
informacij, ki nastane zaradi omejitve potrebnih uskupinjevalnih postopkov, je 
dopustna le, če bistveno ne vpliva na prikaz resničnega premoženjskega in 
finančnega stanja ter poslovnega izida skupine. 

• Predpostavka pomembnosti. Računovodski izkazi morajo vsebovati vse postavke, 
ki so dovolj pomembne, da lahko vplivajo na ocene in odločitve uporabnikov. 
Informacijska vrednost skupinskih računovodskih izkazov za uporabnika se meri 
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po podatkih, ki jih vsebujejo in po pomembnosti le-teh. Obilica nepomembnih 
podatkov lahko zmanjša informacijsko vrednost skupinskih računovodskih 
izkazov, zato je nepomembne podatke bolje izpustiti in podrobneje pojasniti 
pomembnejše. Predpostavka pomembnosti lahko olajša sestavljanje skupinskih 
računovodskih izkazov. 

• Določitev metode prevedbe izvirnih računovodskih izkazov, sestavljenih v tujih 
valutah v poročevalsko valuto obvladujočega podjetja. V skladu s slovenskimi 
računovodskimi standardi je treba vsa sredstva in obveznosti do virov sredstev 
prevesti v poročevalsko valuto po srednjem tečaju Banke Slovenije, prihodke in 
odhodke pa po povprečnih srednjih tečajih, ki so veljali ob njihovem nastanku. 

 

 

6.2 Notranje revidiranje skupinskih računovodskih izkazov 
 
Postopki notranjega revidiranja skupinskih računovodskih izkazov se določijo v 
programu revidiranja skupinskih računovodskih izkazov s ciljem, da: 
• odražajo in zagotavljajo zahteve vseh revizijskih ciljev, strategije in načrta 

preizkusa podatkov in 
• omogočajo, da je preizkušanje podatkov izvedeno čimbolj stroškovno učinkovito. 
 
Postopki, ki jih zajema revizijski program notranjega revidiranja skupinskih 
računovodskih izkazov v skupini trgovinskih podjetij (povzeto po Notranjem gradivu 
trgovinskega podjetja X): 
1. razumevanje uskupinjevanja, 
2. ovrednotenje, ocenitev in presoja politike uskupinjevanja, 
3. preizkušanje postopka prvega uskupinjevanja podjetja, ki je vstopilo v skupino in 

postalo odvisno podjetje, 
4. preveritev popolnosti tabel s podatki za potrebe uskupinjevanja, ki jih pripravijo 

posamezna podjetja, 
5. preveritev preračuna podatkov v tujih valutah, 
6. preveritev uskupinjevalnih knjižb, 
7. usklajenost uskupinjevalnih tabel z računovodskimi izkazi oz. s finančnimi poročili, 
8. preizkušanje podatkov v skupinski bilanci stanja, 
9. preizkušanje podatkov v skupinskem izkazu poslovnega izida, 
10. preizkušanje podatkov v skupinskem izkazu gibanja kapitala, 
11. preveritev uskupinjevalne davčne knjižbe, 
12. preveritev priprave skupinskega letnega poročila, 
13. preveritev možnosti uporabe transfernih cen. 
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6.2.1 Razumevanje uskupinjevanja 
 
Prvi korak notranjega revidiranja skupinskih računovodskih izkazov se nanaša na 
poznavanje skupine povezanih podjetij in politiko uskupinjevanja. Preizkušanje 
podatkov, ki se nanaša na poznavanje skupine trgovinskih podjetij, vezanih na 
skupno obvladujoče podjetje, zajema spoznavanje: 
• zakonske sestave skupine podjetij – z vidika pravne samostojnosti podjetij doma 

in v tujini se pregleda sestava in pripravi seznam podjetij, ki sestavljajo skupino 
(povzeto po Taylor, 1996, str. 18),  

• lastniškega deleža v posameznih podjetjih, ki ga ima obvladujoče podjetje 
neposredno ali posredno preko odvisnih podjetij, 

• ravnateljske strukture obvladujočega in odvisnih podjetij – pregleda se način 
vodenja na ravni posameznih podjetij in način kontroliranja podjetij z vidika 
lastnika (obvladujočega podjetja), ki se običajno izvaja preko nadzornih svetov, 

• strategije in ciljev skupine trgovinskih podjetij – notranji revizor pogleda, ali 
podjetje ima cilje in ali jim sledi; temeljni cilji trgovinskih podjetij običajno obsegajo 
zadovoljevanje potreb, želja in pričakovanj kupcev, zagotavljanje rasti prodaje in 
tržnega deleža na določenem področju, povečevanje poslovne učinkovitosti, 
širitev poslovanja na nove trge, 

• metode uskupinjevanja, ki morajo biti v skladu s Slovenskimi računovodskimi 
standardi (2001). Poznamo naslednje metode priprave uskupinjenih 
računovodskih izkazov: 
• popolno uskupinjevanje, pri katerem se seštevajo vse sorodne postavke 

sredstev, dolgov, kapitala, prihodkov in odhodkov obvladujočega in odvisnih 
podjetij.  Ker pa je treba skupino predstaviti, kot da gre za eno samo podjetje, 
se morajo vse medsebojne transakcije, stanja in nerealizirani dobički in 
izgube, ki so rezultat navedenih transakcij, v skupinskih računovodskih izkazih 
izločiti,  

• sorazmerno uskupinjevanje, pri katerem se v skupino zajemajo vsa sredstva 
in dolgovi ter prihodki in odhodki v sorazmernem deležu glede na udeležbo 
obvladujočega podjetja v kapitalu posameznega odvisnega podjetja.  S to 
metodo se na eni strani prikaže gospodarsko stanje skupine na drugi pa, da 
skupna naložba ne spada h gospodarski celoti skupine, 

• kapitalska metoda, ki pa ni posebna metoda uskupinjevanja, ampak le 
posebna metoda vrednotenja in izkazovanja razmerij do pridruženih podjetij v 
skupinskih računovodskih izkazih, 

• organizacijskih pristopov pri izdelavi skupinskih računovodskih izkazov, saj  
uskupinjevanje zahteva vložiti veliko dela, časa, pa tudi stroški so visoki. Zato 
mora biti celoten proces učinkovito zasnovan in voden. Zaradi visokih stroškov si 
je treba prizadevati, da rezultat organizacijskih prisotopov niso le računovodski 
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izkazi, temveč tudi informacije, pomembne za načrtovanje poslovanja in 
sprejemanje odločitev, ki jih potrebuje ravnateljstvo.  

 

6.2.2 Ovrednotenje, ocenitev in presoja politike uskupinjevanja 
 
Naslednji korak notranjega revidiranja uskupinjevanja se nanaša na presojo politike 
uskupinjevanja in računovodskih usmeritev. Ta zajema presojo: 
• usposobljenosti in učinkovitosti zaposlenih, ki delajo na področju uskupinjevanja. 

Vsi zaposleni v obvladujočem in odvisnih podjetjih, ki poročajo podatke za 
potrebe uskupinjevanja, morajo poznati celoten potek uskupinjevanja. S tem se 
izboljša kakovost informacij in učinkovitost  poročanja odvisnih podjetij 
obvladujočemu podjetju. Cilj je, da se vsa odvisna podjetja držijo sprejetih rokov, 
kajti tudi če eno samo podjetje ne pripravi podatkov na zahtevan način in v 
zahtevanem roku, uskupinjevanja ni mogoče uspešno zaključiti,   

• celovitosti vključevanja odvisnih podjetij v uskupinjevanje. Notranji revizor si 
pripravi seznam vseh podjetij, ki so vključena v uskupinjevanje in preverja, ali je 
obvladujoče podjetje pri pripravi uskupinjenih računovodskih izkazov upoštevalo 
vsa podjetja. Preveriti mora tudi, ali obstajajo odvisna podjetja, ki se ne 
uskupinjajo, ter vzrok in upravičenost, zakaj niso zajeta, 

• vključevanja pridruženih podjetij v skupinske računovodske izkaze. Skupina 
povezanih podjetij ima lahko tudi naložbe v pridružena podjetja. V takem primeru 
mora notranji revizor preveriti, ali so ta podjetja vključena v skupinske 
računovodske izkaze v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, ki 
zahtevajo uporabo kapitalske metode, 

• upoštevanja enotnih računovodskih usmeritev. Tako kot individualni računovodski 
izkazi odvisnih podjetij morajo tudi uskupinjeni računovodski izkazi upoštevati 
enotne računovodske usmeritve. Notranji revizor običajno s tem nima večjih 
težav, če ima predhodno zbrane dokaze, da so vsa odvisna podjetja upoštevala 
skupne računovodske usmeritve in so računovodske izkaze pripravila na enoten 
način. Sorodna sredstva in obveznosti ter prihodki in odhodki morajo biti pri vseh 
podjetjih izkazani v enakih postavkah in vrednoteni po istih načelih,  

• skladnost uskupinjenih računovodskih izkazov s predhodnim letom. Ko skupina 
povezanih podjetij sprejme računovodske usmeritve, jim mora slediti več obdobij, 
kar pomeni, da jih ne more spreminjati npr. vsako poslovno leto. Notranji revizor 
mora preveriti, ali so uskupinjeni računovodski izkazi v različnih obračunskih 
obdobjih med seboj primerljivi.  
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6.2.3 Preizkušanje postopka prvega uskupinjevanja podjetja, ki je vstopilo v skupino 
in postalo odvisno podjetje  

 

Prvo uskupinjevanje je postopek, po katerem ob vstopu odvisnega podjetja v skupino 
povezanih podjetij prvič obračunamo vrednost deleža obvladujočega podjetja s 
sorazmernim deležem kapitala odvisnega podjetja.  

Pri preizkušanju postopka prvega uskupinjevanja je treba preveriti sledeče (povzeto 
po Slovenskih računovodskih standardih (2001) in Notranjem gradivu trgovinskega 
podjetja X): 

• Ugotovitev datuma nakupa odvisnega podjetja. Prvo uskupinjevanje se namreč 
izvede na datum, ko je obvladujoče podjetje pridobilo kontrolni vpliv bodisi 
neposredno bodisi preko katerega od odvisnih podjetij.  

• Ugotovitev nabavne vrednosti deleža v odvisnem podjetju. Nabavna vrednost je 
nakupna cena podjetja, ki so ji prišteti posredni nabavni stroški. Če je bila kupnina 
v gotovini, je nominalna vrednost kupnine znana. Če pa je bilo nadomestilo v 
obliki stvari, je treba ugotoviti pošteno vrednost.  

• Ugotovitev poštene vrednosti premoženja ter razporeditev nabavne vrednosti k 
posameznim sredstvom in obveznostim. Nakupna metoda predpostavlja, da je 
obvladujoče podjetje kupilo vsa sredstva in obveznosti ter  plačalo pošteno 
vrednost. Zato je treba v skupinsko bilanco stanja vključiti vsa sredstva in 
obveznosti po njihovi pošteni vrednosti. Razliko med nabavno vrednostjo, ki jo je 
obvladujoče podjetje plačalo za delež v kapitalu odvisnega podjetja, in knjižno 
vrednostjo sorazmernega dela kapitala je razlika iz uskupinjevanja. Razlika lahko 
izvira iz razlik med pošteno in knjigovodsko vrednostjo. Če so poštene vrednosti 
večje od njihovih knjigovodskih vrednosti in poštene vrednosti obveznosti manjše 
od njihovih knjigovodskih vrednosti, govorimo o skritih rezervah, v nasprotnem 
primeru pa o skritih bremenih.  

• Določitev dobrega ali slabega imena. Če je nabavna vrednost kupljenega podjetja 
večja od njegove poštene vrednosti, govorimo o dobrem imenu. Če pa je nabavna 
vrednost kupljenega podjetja manjša od njegove poštene vrednosti, govorimo o 
slabem imenu. Dobro ime se izkazuje med neopredmetenimi dolgoročnimi 
sredstvi, ki se v določenem obdobju preko stroška amortizacije tudi odpravi. 
Slabo ime se izkazuje med dolgoročnimi rezervacijami in se prav tako v 
določenem obdobju odpravlja, vendar preko kategorije drugih poslovnih 
prihodkov. 

• Izračun deležev manjšinskih lastnikov. Če obvladujoče podjetje ni pridobilo 
stoodstotnega deleža, ostane del kapitala odvisnega podjetja zunaj skupine. 
Označen je kot manjšinski kapital, ki se v skupinski bilanci stanja izkazuje ločeno. 
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6.2.4 Preveritev popolnosti tabel s podatki za potrebe uskupinjevanja, ki jih 
pripravijo posamezna podjetja 

 
Obvladujoče podjetje še pred zaključkom individualnih računovodskih izkazov pošlje 
vsem podjetjem, ki bodo vključena v uskupinjevanje, paket tabel, ki jih je treba 
izpolniti in poslati nazaj. Ko notranji revizor spozna potek uskupinjevanja, mora  
preveriti, kako podjetje pridobiva podatke, ki jih vključuje v skupinske računovodske 
izkaze. Preveriti je treba: 
• Način izobraževanja kontaktnih oseb za uskupinjevanje v odvisnih podjetij. Da 

bosta zbiranje in obdelava podatkov za uskupinjevanje lahko potekala hitro in 
učinkovito, je smiselno, da obvladujoče podjetje, še preden se pričnejo aktivnosti, 
povezane z uskupinjevanjem, izvede ustrezno izobraževanje kontaktnih oseb za 
uskupinjevanje o pripravi podatkov in izpolnjevanju tabel za uskupinjevanje. 
Priporočljivo je, da se pripravijo tudi izvajalna navodila, ki natančno določajo način 
priprave in vnosa podatkov ter so podkrepljena z najpogostejšimi primeri. 

• Ureditev zbiranja razpredelnic. Tabele za uskupinjevanje morajo izpolniti in poslati 
vsa podjetja, ki so na seznamu za uskupinjevanje. Če revizor ugotovi, da katero 
izmed podjetij podatkov ni poslalo, je treba preveriti vzroke za to; če ti niso 
utemeljeni, je treba uskupinjene računovodske izkaze dopolniti.  

• Popolnost tabel. Odvisno podjetje v celoti izpolni le tabele, ki se nanašajo na 
poslovne dogodke, ki so se zgodili v določenem obdobju. Če notranji revizor pri 
ocenjevanju popolnosti ugotovi, da so podatki v tabelah pomanjkljivi, je treba 
podjetje o tem obvestiti in zahtevati popolno izpolnjevanje tabel. 

• Vsebinski pregled tabel. Notranji revizor preveri, ali so vsi vneseni podatki 
izkazani pravilno, v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in 
računovodskimi usmeritvami skupine. Poleg tega morajo biti prikazani na tistem 
mestu v tabeli, kjer je to zahtevano. V nasprotnem primeru je treba tabele zavrniti 
in jih vrniti odvisnemu podjetju, da jih dopolni oz. popravi.   

• Notranje kontrole med tabelami. Pogosto se lahko zgodi, da je treba en podatek 
vnesti večkrat v različne tabele. V takem primeru mora notranji revizor preveriti, ali 
so podatki res enaki in tabele med seboj usklajene. Najbolje je, če obvladujoče 
podjetje, še preden pošlje tabele v izpolnjevanje, pripravi avtomatične kontrole 
med tabelami, ki uporabnika takoj opozorijo na morebitne nepravilnosti. 

 
 

6.2.5 Preveritev preračuna podatkov v tujih valutah 
 
Večina poslovnih skupin, ki jih sestavljajo obvladujoče podjetje in večje število 
odvisnih podjetij, ima svojo dejavnost razširjeno izven meja domačega trga. Še 
posebej to velja  za skupine podjetij, ki delujejo pretežno na območju Evrope, saj je 
domači trg v večini držav relativno majhen. Podjetja morajo v takem primeru iskati 
svojo organsko rast in razvojne možnosti v tujini. 
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Obvladujoče podjetje mora redno pripravljati uskupinjene računovodske izkaze, v 
katere mora vključiti vsa odvisna podjetja, v katerih ima prevladujoči lastniški delež, 
in pridružena podjetja, v katerih ima kontrolni vpliv, ne glede na lokacijo izvajanja 
poslovne dejavnosti. Pri tem mora biti, zaradi vpliva menjalnih tečajev na poslovne 
rezultate skupine, posebej pozorno na vključevanje odvisnih podjetij v tujini.  
 
Naloga notranjega revizorja pri preverjanju vključevanja tujih odvisnih podjetij v 
uskupinjene računovodske izkaze je, da pregleda način prevajanja posameznih 
računovodskih izkazov iz tuje valute v poročevalsko valuto skupine. Poročevalska 
valuta je v praksi največkrat tista valuta, v kateri je registriran kapital obvladujočega 
podjetja. Poleg tega mora notranji revizor tudi pri obvladujočem podjetju pregledati 
način usklajevanja tečajnih razlik pri obračunavanju vrednosti naložbe v odvisno 
podjetje v tujini.   
 
   

6.2.6 Preveritev uskupinjevalnih knjižb 
 
Ena izmed najpomembnejših kontrol je  preveritev uskupinjevalnih knjižb, ki zajemajo 
poslovne dogodke med odvisnimi podjetji. Če poročani podatki za posamezne 
kategorije niso popolnoma usklajeni, priprava uskupinjenih računovodskih izkazov ni 
možna. Pri preveritvi notranjih transakcij mora notranji revizor preveriti vse poslovne 
dogodke, ki so se zgodili v opazovanem obdobju, in pridobiti dokaze, da so izkazana 
stanja popolnoma usklajena.  
 

Tabela 14: Primer kontroliranja transakcij med odvisnimi podjetji 
 

Poslovne terjatve/ 
Poslovni dolgovi 

Odvisno podjetje A Odvisno podjetje B 

  100 100 
Odvisno podjetje A 

 100 – 100 = 0 
60 50   

Odvisno podjetje B 
60 – 50 = 10  

 
Vir: Notranje gradivo trgovinskega podjetja x 
 
Iz zgornjega primera je razvidno, da imata odvisni podjetji – podjetje A poroča 
znesek, ki se nanaša na stanje poslovnih terjatev, in podjetje B stanje poslovnih 
obveznosti – enaki stanji na koncu obdobja. V drugem primeru, ko podjetje B poroča 
stanje poslovnih terjatev in podjetje A stanje poslovnih obveznosti, pa stanji na dan 
bilanciranja nista usklajeni. To pomeni, da je bila pri kontroli ugotovljena razlika v 
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višini 10 denarnih enot, ki jo morata obe podjetji raziskati in popraviti še preden se 
računovodskih izkazi uporabijo za potrebe uskupinjevanja.  
 
 V naslednjem koraku preveritve procesa uskupinjevanja je dolžnost notranjega 
revizorja, da pregleda in preizkuša način združevanja računovodskih izkazov 
posameznih odvisnih podjetij. Zbirna vsota vseh kategorij, ki sestavljajo 
računovodske izkaze, mora biti sestavljena iz primerljivih kategorij. Notranji revizor 
mora to zagotoviti še preden pridejo računovodskih podatki v oddelek 
uskupinjevanja, in sicer takrat, ko izvaja notranje revidiranje posameznih odvisnih 
podjetij. Če so vsa odvisna podjetja, ki so vključena v uskupinjevanje, upoštevala 
navodila za pripravo podatkov za uskupinjevanje, potem pri pripravi uskupinjenih 
računovodskih izkazov ni pričakovati večjih težav. Vsi podatki so med seboj 
primerljivi, zato predstavljajo odlično osnovo za nadaljnje preučevanje in obdelavo 
podatkov. 
 
 

6.2.7 Usklajenost uskupinjevalnih tabel z računovodskimi izkazi oz. s poročili 
 
Proces uskupinjevanja se izvaja s pomočjo vnaprej pripravljenih konsolidacijskih 
tabel, ki na eni strani omogočajo združevanje podatkov posameznih odvisnih podjetij 
in na drugi izločanje poslovnih dogodkov, ki so se zgodili med odvisnimi podjetji, 
vezanimi na skupno obvladujoče podjetje. Celoten postopek uskupinjevanja mora biti 
natačno beležen in podprt z ustreznimi listinami. Naloga notranjega revizorja pri 
pregledu uskupinjevalnih tabel je: 
• preveritev usklajenosti zneskov iz uskupinjevalnih tabel z računovodskimi izkazi in 

poročili o poslovnih rezultatih, ki jih najprej dobi ravnateljstvo in kasneje širša 
javnost, 

• preveritev matematične natančnosti uskupinjevalnih tabel. Z ustreznim vzorcem 
se preveri, če so podatki, izkazani v tabelah, tudi točni. V primeru, da je 
uskupinjevanje in priprava uskupinjevalnih tabel avtomatizirana z informacijsko 
ureditvijo, se skupini notranjih revizorjev pridruži še notranji revizor informacijskih 
ureditev, ki preveri pravilnost delovanja računalniških rešitev, 

• preveritev notranjih kontrol med uskupinjevalnimi tabelami. Zaradi lažjega 
kontroliranja in usklajevanja podatkov na ravni skupine je priporočljivo, da si 
računovodja, odgovoren za pripravo uskupinjenih računovodskih izkazov, v 
konsolidacijske tabele vgradi notranje kontrole med tabelami. Te kontrole se 
izvajajo avtomatično in računovodjo sproti opozarjajo na morebitne 
neusklajenosti,  

• preveritev postavk v uskupinjevalnih tabelah. Računovodja je pri pripravi 
skupinskih računovodskih izkazov postavke iz uskupinjevalnih tabel dolžan 
pravilno razvrstiti in razkriti v računovodskih izkazih. Podatki za opazovano 
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obdobje morajo biti v izkazih prikazani skladno s Slovenskimi računovodskimi 
standardi (2001) in hkrati morajo biti primerljivi s preteklimi obdobji. 

 
 

6.2.8 Preizkušanje podatkov v skupinski bilanci stanja 
 
Opredmetena osnovna sredstva 

Opredmetena osnovna sredstva v uskupinjeni bilanci stanja zajemajo opredmetena 
osnovna sredstva obvladujočega in odvisnih podjetij. Uskupinjena opredmetena 
osnovna sredstva se ne vodijo na ločenih kontih, saj se povzamejo iz posameznih 
bilanc stanja podjetij, vključenih v uskupinjevanje. 

Pri preizkušanju opredmetenih osnovnih sredstev je treba preveriti pravilnost 
prevedbe postavk opredmetenih osnovnih sredstev odvisnih podjetij v drugih državah 
v poročevalno enoto obvladujočega podjetja. V trgovinski skupini povezanih podjetij 
se to običajno nanaša na odvisna podjetja, ki v tujini opravljajo maloprodajno oz. 
veleprodajno dejavnost v lastnih poslovnih prostorih oz. poslovnih prostorih, vzetih v 
finančni najem. V današnjem času, ko se maloprodajna dejavnost širi predvsem 
preko velikih nakupovalnih centrov, se opredmetena osnovna sredstva nanašajo na 
zgradbe in opremo teh centrov z velikimi površinami in pripadajočimi skladiščnimi 
prostori.  

Naslednja preveritev opredmetenih osnovnih sredstev se nanaša na pravilno izločitev 
čistega dobička in izgub iz njihove vrednosti ter na prevrednotenje zaradi 
uskupinjevanja. Nekatera opredmetena osnovna sredstva so namreč lahko kupljena 
pri drugem podjetju v okviru skupine povezanih podjetij. Preveri se, če se neodpisana 
vrednost uskupinjenih opredmetenih osnovnih sredstev razlikuje od vsote 
knjigovodskih vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev v izvirnih bilancah stanja 
upoštevanih podjetij. Posledično je treba preveriti, ali je ustrezno prilagojen znesek 
amortizacije vključen v stroške in v opredmetena osnovna sredstva kot zmanjšanje 
njegove neodpisane nabavne vrednosti.  

 

Neopredmetena dolgoročna sredstva 

Enako kot opredmetena osnovna sredstva tudi neopredmetena dolgoročna sredstva 
v uskupinjeni bilanci stanja zajemajo neopredmetena dolgoročna sredstva 
obvladujočega in odvisnih podjetij. Uskupinjena neopredmetena dolgoročna sredstva 
se ne vodijo na ločenih kontih, saj se povzamejo iz posameznih bilanc stanja podjetij, 
vključenih v uskupinjevanje. 

Pri preizkusu podatkov se preveri pravilnost prevedbe postavk neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev podjetij, ki delujejo v drugih državah, v poročevalno enoto 
obvladujočega podjetja. Pri prevedbi postavk neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
se uporablja srednji tečaj Banke Slovenije, izkazan na dan sestavitve bilance stanja. 



 74

Poleg tega zajema preveritev neopredmetenih dolgoročnih sredstev izločanje čistih 
dobičkov in izgub iz njihove vrednosti in na prevrednotenje zaradi uskupinjevanja, ki 
se nanaša na prodajo in nakupe neopredmetenih dolgoročnih sredstev v okviru 
skupine povezanih podjetij. V preveritev neopredmetenih dolgoročnih sredstev je 
vključena tudi preveritev prilagoditve zneska amortizacije, vključenega v stroške in v 
neopredmetena dolgoročna sredstva kot zmanjšanje njegove neodpisane nabavne 
vrednosti. 

Slovenski računovodski standardi (2001) uvrščajo v kategorijo neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev tudi dobro ime, ki nastane pri prvem uskupinjevanju odvisnega 
podjetja. Takrat se namreč ugotovi nastanek dobrega imena, in sicer kot presežek 
nabavne vrednosti pridobljenega deleža v kapitalu odvisnega podjetja nad 
knjigovodsko vrednostjo sredstev oz. dolgov. To pomeni, da je podjetje za nakup 
odvisnega podjetja plačalo več, kot je utemeljeno s pošteno vrednostjo presežka 
sredstev, ker pričakuje, da bo v prihodnosti z njimi imelo večje gospodarske koristi. 
Notranji revizor mora pri preverjanju podatkov preveriti nastanek dobrega imena pri 
prvem uskupinjevanju in njegovo odpravo v obliki amortizacije v naslednjih petih letih 
(če ni utemeljitve za daljše obdobje) in naslednjih sestavitvah uskupinjenih 
računovodskih izkazov.  

Navedeno preizkušanje podatkov pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih mora 
enako veljati za vse gospodarske panoge, tako da v tem primeru skupina trgovinskih 
podjetij zaradi svoje dejavnosti ne sme biti izjema. Izračun dobrega imena nima 
nobene neposredne povezave z dejavnostjo podjetja, ampak gre za kapitalsko 
povezovanje, ki je opredeljeno z Zakonom o gospodarskih družbah in Slovenskimi 
računovodskimi standardi. 

 

Dolgoročne finančne naložbe 

Dolgoročne finančne naložbe v procesu uskupinjevanja zajemajo dolgoročne 
finančne naložbe obvladujočega podjetja in odvisnih podjetij, ki se nanašajo na 
podjetja v skupini. Preizkušanje dolgoročnih finančnih naložb zajema najprej 
preveritev pravilnosti prevedbe v poročevalno valuto obvladujočega podjetja in 
prevrednotovanje v zvezi z uskupinjevanjem. V naslednji fazi zajema preveritev 
pregled pravilnosti pobotanja dolgoročnih finančnih naložb in ustreznih delov 
kapitalov. Ustrezni del kapitala se nanaša na pripadajoči delež lastništva 
obvladujočega podjetja v odvisnem podjetju. Poleg tega je treba preveriti morebitne 
uskupinjevalne razlike, če je do njih prišlo, in sicer: kdaj so nastale, zakaj in kako so 
zabeležene. Izkazane so namreč lahko kot dobro ime med neopredmetenimi 
dolgoročnimi sredstvi ali kot slabo ime med postavkami dolgoročnih rezervacij.  

Dolgoročne finančne naložbe pa ne zajemajo samo naložb v lastniške vrednostne 
papirje, ampak tudi dolgoročna dana posojila. Pri preizkušanju podatkov je treba 
preveriti, ali so dolgoročna posojila, dana podjetjem v skupini, enaka dobljenim 
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dolgoročnim posojilom pri teh podjetjih. Če se pri tem ugotovijo razlike, je treba 
raziskati vzroke, zakaj je do njih prišlo in jih v najkrajšem možnem času odpraviti. 

Vse zgoraj navedene kontrole in preveritve veljajo za vse dejavnosti, tudi za 
trgovinsko skupino povezanih podjetij.  

 

Zaloge 

Tudi uskupinjene zaloge se ne vodijo na posebnih kontih, ampak le-te predstavljajo 
zbir izvirnih bilanc vseh zalog obvladujočega in odvisnih podjetij. Pri preizkušanju 
zalog je treba preveriti, ali je stanje zalog odvisnih podjetij v tujini pravilno prevedeno 
v poročevalno valuto obvladujočega podjetja. 

Trgovinska podjetja pri svojem poslovanju stremijo k izboljšanju svoje poslovne 
učinkovitosti; to skušajo doseči tudi z vzpostavitvijo najboljših nabavnih in 
distribucijskih poti. V ta namen se v praksi v trgovinskih podjetjih, vezanih na skupno 
obvladujoče podjetje, zaradi maksimalnega izkoriščanja raznih popustov in drugih 
ugodnosti sklepajo pogodbe o nabavi blaga z dobavitelji na ravni skupine. To 
pomeni, da se z enim dobaviteljem običajno sklene le ena pogodba o nabavi blaga, 
ki potem velja za vsa podjetja, ki so v skupini. S takim načinom poslovanja ima 
trgovinsko podjetje večje ugodnosti, predvsem zaradi velikih količinskih nabav in 
ekonomije obsega.  

 

Terjatve/dolgovi 

Iz predpostavke enotnega podjetja kot temeljne predpostavke uskupinjevanja izhaja, 
da v uskupinjenih računovodskih izkazih  ne morejo biti izkazane terjatve in dolgovi 
med podjetji v skupini. Te terjatve in dolgovi so po naravi notranja obračunska 
razmerja, v uskupinjenih računovodskih izkazih pa so lahko izkazane le terjatve in 
dolgovi do drugih, od skupine neodvisnih oseb. 

V idealnih razmerah so medsebojne terjatve in dolgovi enako visoki. Izločimo jih 
lahko s preprosto knjižbo, s katero jih pobotamo in izločimo iz zbirnih računovodskih 
izkazov. V praksi se pogosto pojavljajo razlike, ki so lahko posledica napak, kot so 
napačna knjiženja, časovno neusklajenega obračunavanja poslovnih dogodkov ipd. 
Notranji revizor mora preveriti, ali razlike obstajajo, in primerno ukrepati. 

Razlikam se je mogoče izogniti z dobro organizacijo in izpeljavo uskladitve terjatev in 
obveznosti med podjetji v skupini. Uskladitev ne pomeni samo, da se obe strani 
(dolžnik in upnik) strinjata z nekim zneskom, temveč tudi, da imata natančno ta 
znesek izkazan v svojih knjigovodskih razvidih. 

Razlike med terjatvami in obveznostmi, ki vplivajo na uspeh, moramo obračunati 
tako, da vplivajo na izid poslovnega leta samo tiste, ki so nastale v obravnavanem 
obračunskem obdobju. Prek izkazov poslovnega izida obračunamo torej samo 
spremembo razlik glede na stanje na koncu prejšnjega obračunskega obdobja. 
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Dolgoročne rezervacije 

Dolgoročne rezervacije v procesu uskupinjevanja zajemajo dolgoročne rezervacije 
obvladujočega podjetja in odvisnih podjetij, kjer pa razmerja v skupini niso možna. V 
takem primeru se postavke samo seštejejo v zbir. Naloga notranjega revizorja je v 
takem primeru nekoliko lažja, saj mora preveriti le, ali je: 

• postavka dolgoročnih rezervacij tistih podjetij, ki delujejo v tujini, pravilno 
prevedena v poročevalno valuto po deviznih tečajih na dan bilance stanja in 

• zbirni seštevek dolgoročnih rezervacij pravilen. 

 

6.2.9 Preizkušanje podatkov v skupinskem izkazu poslovnega izida 
 
Prihodki od prodaje 

Predpostavka obravnavanja skupine kot enotnega podjetja zahteva, da se vsi 
prihodki in odhodki med podjetji v skupini obravnavajo kot prihodki in odhodki med 
posameznimi oddelki enega podjetja; to pomeni, da jih je treba med seboj obračunati 
in izločiti iz uskupinjenih računovodskih izkazov. 

Obračunavanje prihodkov od prodaje z ustreznimi odhodki pri kupcu je odvisno od 
tega, ali skupina v svojem izkazu poslovnega izida izkazuje stroške po njihovih vrstah 
ali po področnih skupinah. 

Če so stroški izkazani po svojih vrstah, se prihodki od prodaje obračunajo z 
ustreznimi stroški, izkazanimi pri podjetju kupcu. Če nakupi ne pomenijo stroškov, 
temveč povečanje sredstev, pri prejemniku ne najdemo nasprotne postavke v 
stroških. To se zgodi pri prodaji zalog proizvodov in prodaji nedokončane 
proizvodnje, ki še niso prodani naprej zunaj skupine, in jih moramo zato obračunati s 
spremembo vrednosti zalog. Prihodki od prodaje sredstev ali storitev, proizvedenih v 
skupini, ki jih mora prejemnik aktivirati, se obračunajo z vrednostjo usredstvenih 
lastnih proizvodov in storitev. 

Pri izkazovanju stroškov po področnih skupinah se prihodki od prodaje načeloma 
obračunajo z ustreznimi odhodki prodajalca. Le če so zunanji prihodki od prodaje 
doseženi v istem obračunskem obdobju, se obračunajo z odhodki kupca. 

 

Vmesni poslovni izidi 

Izhodišče za izločanje vmesnih dobičkov in izgub je načelo realizacije, povezano s 
teorijo enotnosti. Realizacija dobičkov in izgub je možna šele v trenutku, ko so 
posamezna sredstva ali storitve prodani tretjim osebam. Dokler niso prodani zunaj 
skupine, jih je treba obračunavati po njihovi nabavni vrednosti ali proizvajalnih 
stroških, če načela vrednotenja ne zahtevajo manjšega vrednotenja. Dokler sredstva 
ne zapustijo skupine, so dobički in izgube zaradi njihovega gibanja v skupini zanjo 
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brezpredmetni in jih je treba izločiti. Skladno s tem je treba popraviti vrednost 
sredstev, zajetih v bilanci stanja, za tisti del dobička ali izgube, ki je vključen v njihovo 
vrednost zaradi prometa v skupini (Taylor 1996, str. 148). 

Da lahko izločimo vmesne izide, moramo ugotoviti katera sredstva so bila pridobljena 
od drugih odvisnih podjetij in kakšna je  njihova vrednost v posameznih bilancah. Te 
vrednosti moramo primerjati z vrednostmi, ki so za ta sredstva možna z vidika 
skupine, ter izločiti razliko med njimi in vrednostmi v posameznih bilancah. 

Zaradi strogega upoštevanja nastanka poslovnega dogodka vplivajo na izid 
posameznega poslovnega leta skupine samo vmesni dobički in izgube, nastali v 
tistem letu. To pomeni, da prek uskupinjenega izkaza poslovnega izida obračunamo 
samo spremembo vmesnih dobičkov in izgub glede na stanje na koncu prejšnjega 
poslovnega leta. Dobički in izgube, ugotovljeni na koncu prejšnjega poslovnega leta, 
so vplivali na poslovni izid skupine v preteklih letih, zato jih moramo nevtralno 
obračunati s kapitalom, bodisi z rezervami bodisi z dobičkom, prenesenim iz prejšnjih 
let. 

 

Drugi prihodki/odhodki 

To so vsi prihodki in odhodki, ki niso neposredno povezani s prodajo, na primer 
obresti, odtujitev rabljenih osnovnih sredstev ali stroški storitev. Če je treba pri 
podjetju prejemniku sredstva ali storitve prenesti v lastno uporabo, je treba prihodke 
obračunati z vrednostjo usredstvenih lastnih proizvodov ali storitev. 

 

Poslovni izid 

Na podlagi prečiščenih prihodkov in odhodkov je tudi poslovni izid v skupinskem 
izkazu poslovnega izida prikazan v znesku, kot bi bila povezana skupina podjetij eno 
samo podjetje (pravna oseba). 

 

6.2.10 Preverjanje podatkov v skupinskem izkazu gibanja kapitala 
 
Namen uskupinjevanja kapitala je obračunati vrednost deleža obvladujočega podjetja 
s sorazmernim delom kapitala odvisnega podjetja, ki je v lasti obvladujočega 
podjetja. Pri sestavljanju skupinskih računovodskih izkazov najprej seštejemo 
računovodske izkaze vseh podjetij v skupini. To pomeni, da so v vsoto, poleg 
posameznih sredstev in obveznosti odvisnih podjetij, vključene tudi vrednosti teh 
odvisnih podjetij; tako je vključitev dvojna. To je glede na skupino nedopustno, zato 
jih z uskupinjevanjem kapitala izločimo. 

Pri uskupinjevanju moramo izločiti vse postavke kapitala. Prav tako je treba preveriti, 
ali podjetje morda razpolaga z lastnimi delnicami. Te namreč pomenijo popravek 
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njegovega lastnega kapitala in jih moramo prav tako obračunati. Kadar pa podjetje 
namerava svoje delnice obdržati samo krajši čas in jih nato prodati, se lahko 
obravnavajo kot del premoženja in so tudi zajete v skupinsko bilanco stanja. 

Terjatve za še ne vplačani kapital razlikujemo glede na to, ali gre za terjatve do 
podjetij v skupini ali do drugih. Če gre za terjatve do podjetij v skupini, jih izločimo 
med uskupinjevanjem terjatev in obveznosti. 

 

Izračun deležev manjšinskih lastnikov 

Del kapitala odvisnih podjetij, ki je v lasti drugih izven skupine, je delež manjšinskih 
lastnikov. V skupinski bilanci stanja ga moramo prikazati posebej, v skupinskem 
izkazu poslovnega izida pa je treba posebej prikazati del dobička ali izgube, ki se 
nanaša na manjšinski delež.  

 
 

6.2.11 Preveritev uskupinjevalne davčne knjižbe 
 
Pri notranjem revidiranju konsolidacijskih davčnih knjižb je treba z revizijskimi 
postopki in s poizvedovanjem pri davčni službi preveriti prilagoditve na sedanje in 
odložene davke na dohodek, ki so bile izvedene med uskupinjevanjem.  
 
 

6.2.12 Preveritev priprave skupinskega letnega poročila  
 
Enako kot za posamezno odvisno podjetje je skupina povezanih podjetij zavezana, 
da pripravi letna in druga poročila skladno z Zakonom o gospodarskih družbah 
(2001) in Slovenskimi računovodskimi standardi (2001). V njih so natančno 
opredeljeni vsi skupinski računovodski izkazi in razkritja, ki morajo biti zajeta v 
poročilo. Naloga notranjega revizorja je, da preveri: 
• ali so prikazani vsi z zakonom obvezni skupinski računovodski izkazi, in sicer: 

bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz finančnih tokov, izkaz gibanja 
kapitala in potrebna pojasnila za skupino, 

• ali so opisane vse metode vrednotenja posameznih sredstev in obveznosti do 
virov sredstev (npr. stopnja amortizacije, vrednotenje zalog, prevrednotovanje 
sredstev ipd.), ki jih uporablja skupina, 

• ali je razkrit seznam odvisnih podjetij, vključenih v skupinske računovodske 
izkaze, ki vsebuje tudi opise morebitnih nakupov novih podjetij in opise odprodaje 
obstoječih, 

• ali je posebej izkazana členitev kapitala in čistega poslovnega izida na tisti del, ki 
pripada večinskim, in tisti, ki pripada manjšinskim lastnikom, 
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• ali so prikazane morebitne uskupinjevalne razlike in opisani razlogi za njihov 
nastanek, 

• ali je posebej izkazana členitev pomembnih računovodskih postavk po 
posameznih segmentih. V trgovski dejavnosti običajno ločujemo segmente glede 
na vrsto prodaje (maloprodaja, veleprodaja) in trg (domači, tuji ipd.). 

 

6.2.13 Preveritev možnosti uporabe transfernih cen 
 
Transferne cene so cene, po katerih se v trgovinskem podjetju zaračunava blago in 
storitve med povezanimi podjetji. Ker te cene pogosto odstopajo od tržnih cen, ki bi 
se oblikovale na prostem trgu med nepovezanimi podjetji, ker skupine povezanih 
podjetij želijo vplivati na svoje davčne osnove, se morajo za izračun davčnih 
obveznosti davčne osnove spremeniti tako, da se med povezanimi podjetji 
upoštevajo cene blaga in storitev, ki bi bile na prostem trgu dosežene med 
nepovezanimi osebami. 
 
V takem primeru si notranji revizor pripravi preučitev, ki zajema: 
• pregled vseh transakcij med povezanimi podjetji, ki se v trgovinskih skupinah 

nanaša predvsem na prodajo oz. nabavno trgovskega blaga, dajanja oz. 
najemanja posojil in posredovanje drugih storitev, kot so npr. distribucija, 
skladiščenje in podobno, 

• pregled načina oblikovanja cen med povezanimi podjetji v primerjavi s tistimi na 
trgu in 

• ugotavljanje morebitnih odstopanj od tržnih cen ter s tem tudi možnost obstoja 
transfernih cen. 

 
Notranji revizor pregleda zapisnike, računovodske razvide, potrdila ali posojilne 
pogodbe, ki mu omogočajo popoln vsebinski pregled nad poslovnimi dogodki med 
povezanimi podjetji; če ugotovi transferne cene mora tudi ustrezno ukrepati (Taylor et 
al., 1996, str. 597). 
 
Ko je revidirano področje uskupinjevanja v celoti obdelano in se izda končno poročilo 
oz. ko so vse ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti odpravljene, je projekt 
notranjega revidiranja končan.  
 
Revizor mora presoditi, ali so opozorila dosegli svoj namen in izboljšali izvajanje 
dejavnosti. To lahko presodi z neposrednim opazovanjem. Če opozorila zahtevajo 
oblikovanje novih smernic, postopkov ali navodil, bi moral projekt ostati odprt toliko 
časa, dokler revizor ne bi ovrednotil nove listine in se prepričal, da bodo 
nezadovoljive razmere popravljene (Poboljšaj, 1995, str. 65). 
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7 Sklep 
 
Danes, ko se v poslovnem svetu procesi globalizacije izvajajo hitro, mogoče 
marsikdaj celo prehitro, je vzpostavitev učinkovite notranje ureditve nadziranja 
ključnega pomena. Vsa tista ravnateljstva, predvsem velikih povezanih skupin 
podjetij, ki se tega zavedajo, že imajo ustanovljeno notranjerevizijsko službo, katere 
naloga je pomagati ravnateljstvu pri doseganju strateških ciljev. Služba jih redno 
oskrbuje s strokovnimi ocenami stanj in priporočil za izboljšanja opazovanih dejstev 
na revidiranem področju. 
 
Pri samem notranjem revidiranju revizorji izdelajo načrte zato, da v njih jasno 
opredelijo, kaj služba namerava narediti v določenem načrtovalnem obdobju, in kako, 
do kdaj in kdo bo odgovoren za izpolnitev načrtovanih ciljev. Notranji revizorji morajo 
svoje delo opravljati strokovno in korektno, kar pomeni, da morajo v revidiranih 
enotah odkriti potencialna tveganja in predlagati rešitve za njihovo odpravo. Odnos 
do odgovornih, zaposlenih v revidiranih enotah, nikoli ne sme postati oseben.  
 
Revizor je odgovoren za izdajo pravilne sodbe o delovanju računovodstva. Z 
napačno sodbo in napačno oblikovanim mnenjem lahko revidiranim enotam povzroči 
veliko škodo, saj se ti na osnovi njegovega poročila napačno odločijo in utrpijo škodo. 
V takem primeru je notranji revizor tisti, ki mora odgovarjati za posledice. 
 
Ključnega pomena za povečevanje uspešnosti, učinkovitosti in konkurenčnosti 
podjetij, vezanih na skupno obvladujoče podjetje, je vzpostavitev standardiziranih 
procesov na vseh tistih področjih, kjer je to smiselno. Menim, da je računovodstvo 
eno izmed tistih področij, ki mora biti popolnoma poenoteno. Razlogov za to je več. 
Če podatki posameznih podjetij, ki jih združujemo na raven skupine podjetij, niso 
izkazani in posredovani na enak način, so skupinski računovodski izkazi napačni. V 
določene kategorije namreč združujemo podatke, ki jih med seboj ne smemo 
primerjati. Zaradi neenotne računovodske ureditve so lahko računovodski izkazi in 
poročila pomankljivi, posledica tega pa so lahko neprimerne ali napačne odločitve 
najvišjega ravnateljstva. Pri sprejemanju odločitev se to  namreč  zanaša na 
informacije, ki jih pripravi računovodstvo.  
 
Povzamem lahko, da je odgovornost notranjega revizorja izjemno velika, revizor se je 
mora tudi ves čas zavedati in temu primerno opravljati svoje delo. Profesionalni 
odnos do dela, sodelavcev in ostalih interesnih skupin ter vzpostavitev primernega 
načina komuniciranja je zato na tem področju ključnega pomena. 
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Pregled uporabljenih tujih izrazov 
 
• risk management – obvladovanje tveganj  
• outsourcing – iskanje zunanjih storitev  
• verification approach –  način preverjanja 
• vouching approach – način ugotavljanja  
• systems approach – način preučevanja ureditve 
• screening – preveriti poslovanje potencialnega kupca 
• The Commitee of sponsoring organizations of the Treadway Commission (COSO) 

– Ameriški odbor podpornih organizacij komisije za ceste 
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