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1. UVOD 
 

Revizijsko službo je sprožila potreba po ustreznih in zanesljivih računovodskih 
informacijah, ki so potrebne tako poslovodstvu podjetja, kakor tudi delničarjem, 
posojilodajalcem, investitorjem, kreditnim organizacijam, zavodom z javnimi pooblastili 
ter zakonodajnim in upravnim organom države na raznih ravneh. Pri tem pa je naloga 
revizorjev, da nepristransko iščejo in ocenjujejo dokaze, ki so potrebni za ugotovitev, ali so 
predstavitve organizacije usklajene z ustreznimi uveljavljenimi sodili. 

Lastniki in poslovodstvo vsakega podjetja si prizadevajo za čim boljši notranji kontrolni 
sistem, ki zagotavlja kakovost poslovanja in je pod nadzorom notranje in zunanje revizije. 
Zato se revizorji najprej lotevajo preverjanja primernosti vpeljanih in izvajalnih kontrol v 
podjetju. Velja splošno prepričanje, da ima podjetje s kvalitetnejšo notranjo kontrolo in 
revizijo večje priložnosti za obstoj in razvoj.  

Učinkovito notranje in zunanje revidiranje lahko veliko pripomore k uspešnejšemu 
delovanju podjetja. Zato bom v diplomskem delu predstavila vpliv notranjega in zunanjega 
revizorja na odličnost poslovanja podjetja. 

Prvo poglavje je uvod. Drugo poglavje je namenjeno splošni predstavitvi revidiranja; kaj 
revidiranje je in vrste revidiranja. 

V tretjem poglavju je obravnavana odličnost; v njem na kratko orišem, kaj odličnost je. 

Četrto in peto poglavje predstavljata dejavnosti notranje in zunanje revizije in njihov vpliv 
na odličnost poslovanja podjetja. 

Šesto poglavje je namenjeno primerjavi notranjega in zunanjega revidiranja; opisane so 
tako njune razlike kakor tudi podobnosti. Čeprav sta si ti dve vrsti revidiranja različni, 
kljub temu lahko sodelujeta. 

O izsledkih pri revidiranju revizor v podjetju poroča nadzornemu svetu, revizijskemu 
odboru ali poslovodstvu. Njihovi predstavitvi in vplivu revizorja na njihovo odločanje je 
namenjeno sedmo poglavje. 

V osmem poglavju so strnjene ugotovitve o revizorjevemu vplivu na odličnost poslovanja 
podjetja. 

Zadnje poglavje je sklep, v katerem predstavljam ugotovitve, do katerih sem prišla s 
svojim delom. 
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2. OSNOVNI POJMI REVIDIRANJA 
 

2.1. Opredelitev revidiranja 

 

Dejavnost, ki se ukvarja s presojanjem pravilnosti podatkov ter njihovega preoblikovanja v 
informacije in odpravljanjem nepravilnosti, je nadziranje. Med vrste nadziranja spadajo 
kontroliranje, inšpiciranje in  revidiranje.  

 "Revidiranje je širše opredeljeno kot sistematičen postopek nepristranskega pridobivanja 
in vrednotenja dokazov v zvezi z uradnimi trditvami o gospodarskem delovanju in 
dogodkih za ugotavljanje stopnje skladnosti teh uradnih trditev z uveljavljenimi sodili in 
poročanje o izsledkih zainteresiranim uporabnikom" (Taylor, Glezen, 1996, str. 32). 

Lahko rečemo tudi, da revidiranje pomeni ponoven pregled, drugi pregled, pregledovanje 
posnetih poslovnih dogodkov, od njihovega začetka in izpeljave, do evidentiranja ter 
analiziranja in poročanje. Je postopek preverjanja, presojanja in ocenjevanja (Kavčič, 
2000, str. 108).  

Temeljna naloga revizije je varstvo interesov lastnikov kapitala in ustvarjanje zanesljive 
informacijske podlage za premišljeno odločanje. Na revizijo je treba gledati kot na 
predpostavko za kakovostne in verodostojne informacije, s čimer postaja temeljni 
inštrument upravljanja oziroma medsebojnega komuniciranja in zaupanja vseh interesnih 
skupin, ki neposredno ali posredno upravljajo podjetje. Samo zanesljive in nepristranske 
informacije lahko v največji meri zagotavljajo varstvo interesov lastnikov kapitala in 
omogočajo uspešno upravljanje podjetja (Tušek, Žager, 1999, str. 10).  

Namen in naloga revizije je tako ugotoviti, ali so računovodski izkazi resnična in poštena 
slika finančnega stanja podjetja in izida njegovega poslovanja, v skladu s splošno 
sprejetimi računovodskimi standardi, drugimi zakoni in predpisi, ki so veljali na dan izkaza 
stanja.  

V Sloveniji govorimo o reviziji in revidiranju predvsem v zadnjem času po sprejetju 
Zakona o revidiranju iz leta 1993. Le-ta zajema določila, na podlagi katerih se opravlja 
revizija ter določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati revizijske družbe, da lahko opravljajo 
dejavnost revidiranja. 

Na tem mestu lahko poudarim tudi zakonsko zavezanost k zunanjemu in notranjemu 
revidiranju, ki sta predmet diplomskega dela. 
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V Sloveniji Zakon o gospodarskih družbah zavezuje k zunanjemu revidiranju velike in 
srednje delniške družbe, velike družbe z omejeno odgovornostjo, povezane družbe in 
družbe, katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi. 

Zakonsko zahtevano notranjo revizijo so izmed vseh gospodarskih družb v Sloveniji sprva 
imele le banke. V letu 2000 je notranja revizija postala obvezna še za javne sklade, borzno 
posredniške družbe in javne zavode. Zavezanost slednjih k notranji reviziji določa Zakon o 
javnih financah. Za večje gospodarske sisteme je uvedba notranje revizije priporočljiva, ne 
pa tudi obvezna. Odločitev o njej je prepuščena njihovim vodstvom, da sama presodijo 
upravičenost uvedbe te službe v svoja podjetja ter hkrati izdelajo in sprejmejo pravila za 
njeno delovanje.  

 

2.2. Vrste revidiranja 

 

Revidiranje lahko delimo po različnih kriterijih. Osredotočila se bom na revidiranje glede 
na: 

- cilje njegovega delovanja in 

- povezanost revizije z revidirancem. 

Pri tem naj opozorim na dejstvo, da lahko našteti razvrstitvi obstajata vzporedno.  

 

2.2.1. Revidiranje glede na cilj delovanja 

Če revidiranje razvrstimo glede na cilje njegovega delovanja ločimo: 

- revidiranje računovodskih izkazov, 

- revidiranje skladnosti s predpisi in  

- revidiranje poslovanja. 

Revidiranje računovodskih izkazov lahko opredelimo kot kasnejše presojanje poštenosti in 
resničnosti navedb v računovodskih izkazih, kjer presojamo poštenost in resničnost 
prikazanega ekonomskega položaja in uspeha. 

Pri njem gre za zbiranje dokazov o uradnih trditvah v računovodskih izkazih podjetja in 
uporabljanje teh dokazov za preverjanje njihove skladnosti s splošno sprejetimi 
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računovodskimi  načeli (standardi) ali drugimi splošnimi temelji računovodstva (Taylor, 
Glenzer, 1996, str. 33).  

Tovrstna revizija ima tri stopnje (Taylor, Glenzer, 1996, str. 49): 

1. načrtovalna stopnja za seznanjanje s poslovanjem in ustrojem notranjega 
kontroliranja, uporabljenega pri obdelovanju podatkov, iz katerih nazadnje 
nastanejo računovodski izkazi; 

2. stopnja zbiranja in ovrednotenja dokazov, uporabljenih pri presojanju poštenosti 
računovodskih izkazov; 

3. stopnja poročanja o izsledkih revizije. 

Namen revidiranja skladnosti s predpisi je ugotavljanje, ali oseba oziroma podjetje 
upošteva usmeritve, zakone ali druge predpise (Taylor, Glenzer, 1996, str. 34).  

Revidiranje poslovanja  je sistematično pregledovanje (dogovorjenega dela) delovanja 
organizacije glede na določene cilje, katerega nameni so oceniti dosežke, ugotoviti 
možnosti za izboljšave in razviti priporočila za izboljšave ali nadaljnje delovanje. 
Sestavine tega revidiranja so lahko pregled računalniškega računovodstva podjetja, 
ocenitev njegove učinkovitosti in zanesljivosti ter priporočila za izboljšave sistema 
(Taylor, Glenzer, 1996, str. 34).  

Ker pa gre pri revidiranju poslovanja za presojanje pravilnosti delovanja vseh procesov in 
stanj v podjetju, so lahko revidirana tudi področja upravljanja in vodenja, informacijskih 
ter temeljnih poslovnih funkcij (Koletnik, 1997, str. 12).  

 

2.2.2. Povezanost revizije z revidirancem 

Glede na povezanost posameznika ali skupine, ki opravlja revizijo, lahko revidiranje 
razvrstimo na: 

- zunanje revidiranje, 

- notranje revidiranje in  

- državno revidiranje.  

 

Slika 1 prikazuje značilnosti povezanosti revizije z revidirancem. 



 

Slika 1: Primerjalna ponazoritev revidiranja glede povezanosti revizije z revidirancem 
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3. KAJ JE ODLIČNOST? 
 

Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika je kakovost nekaj, kar opredeljuje kaj glede na 
pozitivne lastnosti oziroma glede na veliko mero pozitivnih lastnosti. Odličnost pa je 
razložena kot značilnost odličnega, pri čemer je kot odlično mišljena zaželena lastnost, 
kakovost v najvišji meri (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1994). 

Odličnosti podjetja ni mogoče preprosto enačiti z njegovo učinkovitostjo ali uspešnostjo. 
Učinkovitost pomeni delati pravilno, uspešnost pa "prave stvari". Pri presojanju odličnosti 
podjetja moramo izhajati iz zornega kota tistih, ki imajo s podjetjem takšne ali drugačne 
stike. Ni pomembno, kako se ocenjuje podjetje samo, temveč kako ga občutijo drugi. Gre 
torej za zunanjo pojavnost podjetja, ki je označena kot odlična. Na podjetje pa lahko 
gledamo iz zornega kota nosilcev interesov, iz zornega kota njegovega pomena za okolje in 
iz zornega kota njegovega pomena za splošni razvoj. Tako lahko govorimo o odličnosti 
podjetja v razmerju do lastnikov, zaposlencev, kupcev, upnikov, države, naravnega in 
družbenega okolja; pa tudi o odličnosti podjetja glede na tehnično-tehnološki razvoj, razvoj 
ljudi, narodnogospodarski razvoj. Kar se želi posebej poudariti je, da za odličnost podjetja 
ne moreta biti neposredno odločilna učinkovitost njegove uporabe prvin in dobro 
poslovodenje, temveč le njegovo razmerje do lastnikov, zaposlencev, kupcev, upnikov, 
države, naravnega in družbenega okolja ter njegov pomen iz zornega kota tehnično-
tehnološkega razvoja, razvoja ljudi in narodnogospodarskega razvoja (Turk, 2001, str. 8-
26). 

Na odličnost pa vpliva tudi revidiranje, ki ga lahko opravljajo strokovno usposobljeni 
ljudje - revizorji. Ti se poklicno ukvarjajo s presojanjem celotnega ali delnega poslovanja. 
Revizorji namreč dobro obvladajo revidirano področje in so nepogrešljiva opora 
poslovodstvu, nadzornim organom, lastnikom podjetja, upnikom in drugim. Na 
nepristranski način spoznavajo ter odkrivajo resničnost in poštenost poslovnih stanj in 
dejanj. Cilj teh proučevanj so nepristranska mnenja o ugotovljenih dejstvih ter strokovno 
ukrepanje za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti na revidiranem področju. S tem pa tudi 
revizorji vplivajo na odličnost poslovanja podjetja. 

Revizor mora biti sposoben sprejemati nujne odločitve o mnogih pomembnih zadevah ter 
zagovarjati svoje prepričanje. Pri svojem delu pa je potrebno odločati in razsojati o tem, 
kaj je pravilno in kaj ne in utemeljevati te odločitve in sodbe ne glede na pritiske. 

 



 

7

4. DEJAVNOSTI NOTRANJE REVIZIJE, KI VPLIVAJO NA 
ODLIČNOST 

 

4.1. Opredelitev notranjega revidiranja 

 

Potreba po ustanovitvi notranjerevizijske službe se je pojavila zaradi vedno bolj obsežnih 
in zapletenih sprememb v poslovanju podjetja, zaradi uvajanja novih tehnologij in 
postopkov, zaradi vedno večje raznolikosti proizvodov in storitev, ker se podjetja 
vključujejo v mednarodne blagovne in finančne tokove, pri čemer nastajajo številna 
mednarodna podjetja (Praznik, 1999, str. 34).  

Notranje revidiranje je neodvisno presojanje, vzpostavljeno v podjetju za proučevanje in 
razvoj njegovih dejavnosti kot storitev podjetju.  

Notranje revidiranje lahko pojmujemo tudi kot (Turk et al., 1994, str. 28): 

- revidiranje knjigovodstva (ožje pojmovanje): proučujemo vgrajene računovodske 
kontrole; 

- revidiranje računovodstva (širše pojmovanje): proučujemo pravilnost računovodskih 
informacij, ki so pripravljene za uporabnike in njihovo odločanje; 

- revidiranje poslovanja (najširše pojmovanje). 

Notranji revizorji izvajajo revizijo skladnosti s predpisi in revizijo poslovanja. Pri tem 
merijo stopnjo, do katere so različne naloge njihovih organizacij usklajene z ustreznimi 
usmeritvami ali zahtevami poslovodstva. Pri notranjem revidiranju ne samo, da se preverja 
pravilnost tistega, kar je bilo v drugih delih računovodenja že opravljeno, ampak se 
pogosto tudi dopolnjuje tisto, kar še ni bilo opravljeno, a bi bilo koristno za notranje 
odločanje (področje računovodskega obračunavanja in analiziranja). 

Notranji revizorji so uslužbenci organizacij, katerih delovanje ocenjujejo. Novi Slovenski 
računovodski standardi pa dovoljujejo, da notranjerevizijsko službo opravljajo tudi zunanji 
strokovno usposobljeni izvajalci. Čeprav se raven neodvisnosti notranjega revizorja ne zdi 
enaka kot pri zunanjem revizorju, lahko poslovodstvo sprejme in dejansko sprejema 
ukrepe, ki omogočajo notranjim revizorjem tako nepristransko delovanje, da zagotavlja 
njihovim poročilom in priporočilom sprejem pri ustrezni ravni v podjetju. Neodvisnost 
njihovega delovanja nakazuje organiziranost notranje revizije kot samostojna 
organizacijska enota, ki je neposredno odgovorna poslovodstvu podjetja, v večjih podjetjih  
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pa poročanja o izsledkih neposredno revizijskemu odboru nadzornega sveta 2. S tem se 
zagotavlja, da bodo o ugotovitvah notranje revizije razpravljali na najvišji ravni podjetja in 
zmanjšuje vpliv poslovodstva na delo notranjega revizorja. Le z neodvisnostjo so namreč 
lahko doseženi želeni rezultati notranje revizije. Služba mora biti pri opravljanju svojih 
nalog samostojna, kar pomeni, da na njeno delo, informacije, sklepe in ocene na noben 
način ne sme vplivati poslovodstvo.  

V podjetju se za delovanje notranje revizije sprejme pravilnik. V pravilniku o notranji 
reviziji, ki notranjerevizijski službi določa namen, pooblastila in odgovornosti ter ga 
sprejme nadzorni svet, je zapisano, da mora notranji revizor služiti tako revizijskemu 
odboru kot tudi poslovodstvu. Namen pravilnika pa je, da revizijski odbor ve, kaj lahko 
pričakuje od notranjega revizorja. Med drugim pa opozarja poslovodstvo, da je odgovorno 
tudi revizijskemu odboru. Razjasnitev omejene odgovornosti poslovodstva je zelo 
pomembna, če je notranji revizor pri poročanju primarno odgovoren poslovodstvu, kar pa 
je zelo pogosto (Kuralt, 1997, str. 20).  

Poleg informacij o poslovanju podjetja mora imeti notranji revizor na voljo vrsto 
informacij iz okolja (zunanjih informacij), kar se v prvi vrsti nanaša na poznavanje 
zakonskega okvira in potem na informacije, ki so na voljo pri nenehnem izobraževanju, v 
strokovni literaturi. Prav tako se mora seznaniti s splošnimi akti podjetja, s statutom, s 
pravilniki, z načrti s poudarkom na ciljih in nalogah, ki jih je treba uresničiti, z 
organizacijskim ustrojem, s tokom listin, s pooblastili, z računovodskimi in drugimi 
poročili (Tušek, Žager, 1999a, str. 34).  

Notranjo revizijo kot službo je koristno organizirati v večjih poslovnih sistemih, saj le-ti 
vključujejo več delov, ki so medsebojno povezani z različnimi cilji in interesi. Zasnovana 
mora biti na popolnem razumevanju delovanja gospodarske družbe ter na poznavanju 
tamkajšnjih temeljnih, upravljalnih in informacijskih funkcij (Turk et al., 1994, str. 46, 
213).  

Z obstojem notranje revizije je tako izpolnjen pogoj za zagotovitev kakovostnih, primernih 
in zanesljivih informacij za poslovno odločanje.  

 

4.2. Delovanje, namen, naloge in cilji notranjega revidiranja 

 

4.2.1. Delovanje notranjega revidiranja 

Mednarodni standardi revidiranja določajo, da delovanje notranjega revidiranja sestoji iz 
ene ali več naslednjih dejavnosti (Mednarodni standardi revidiranja in mednarodna stališča  

2 Več o nadzornemu svetu in revizijskemu odboru v 7. poglavju. 
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o revidiranju, 1997): 

- pregledovanje ureditev računovodenja in notranjega kontroliranja; 

- preverjanje računovodskih in poslovnih informacij; 

- preiskovanje gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti delovanja, tudi 
neračunovodsko kontroliranje v podjetju; 

- preiskovanje spoštovanja zakonov, drugih predpisov in zunanjih zahtev ter 
ravnateljskih usmeritev, navodil in drugih notranjih zahtev. 

Služba za notranjo revizijo mora delovati čimbolj v duhu "poslovne vzgoje", da bi 
zaposlenci več prispevali h gospodarnemu poslovanju, k večanju proizvodnosti dela, k 
zmanjševanju okvar in drugih napak, k povečevanju varčnosti ter k varnosti in krepitvi 
kapitala ter tako vplivali na odličnost poslovanja podjetja (Turk et al., 1994, str. 265). 

 

4.2.2. Namen notranjega revidiranja 

Poslovodstvo organizira notranjo revizijo kot svojo "podaljšano roko" s ciljem nadziranja 
sestava računovodenja in notranjega kontroliranja, da bi pomagala pri uresničevanju 
načrtovanih ciljev, ki so usmerjeni k doseganju kar največje učinkovitosti poslovanja 
podjetja. Področje in nameni revidiranja so prav zaradi tega zelo raznoliki, odvisni pa so 
predvsem od velikosti in ustroja podjetja ter od potreb njegovega poslovodstva. 

Notranjerevizijska služba mora ugotavljati zanesljivost, objektivnost in neoporečnost 
računovodskih in poslovnih informacij, ki prihajajo iz različnih organizacijskih delov in na 
podlagi katerih se sprejemajo odločitve na različnih ravneh. Tako postaja poslovno 
odločanje bolj zanesljivo, saj temelji na informacijski podlagi, ki so jo preverili neodvisni 
notranji revizorji. Temeljni smisel notranjega revidiranja oziroma namen preizkušanja je 
zagotoviti poslovodstvu analize, ocene, priporočila, nasvete in informacije o delovanju, ki 
je predmet preizkušanja (Tušek, Žager, 1999a, str. 24). 

Kadar notranja revizija deluje kot strokovni servis za nadziranje obstoja in razvoja podjetja 
ali druge poslovne osebe in so pri poslovodnih in nadzornih organih ter pri ostalih 
zaposlencih vidne njene koristi, tedaj opravičuje svoj obstoj (Koletnik 1997, str. 48).  

 

4.2.3. Naloge notranjega revidiranja 

Služba za notranjo revizijo postane v nekem pogledu pospeševalka napredka (dviga 
strokovne ravni), saj ne išče napak samo zaradi odkrivanja nepravilnosti, ampak predvsem 
zato, da bi s svojimi predlogi in strokovnostjo omogočila nove rešitve in izboljšala položaj, 
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da bi se spoštovala poslovna pravila in poslovna uspešnost. Zato se revizijska dejavnost 
bolj usmerja v preprečevanje. Notranja revizija se in se bo še morala ukvarjati z nalogami, 
ki zadevajo prihodnost gospodarske družbe. Sem sodijo strokovno poglobljene in obsežne 
presoje o možnostih njenega nadaljnjega razvoja.  

Osnovna naloga notranjih revizorjev je pregledovanje strukture notranjih kontrol 
organizacije, kjer so zaposleni, in ocenitev njihove uspešnosti in primernosti. Podjetju 
pomaga pri doseganju postavljenih ciljev z načrtnim in urejenim načinom ocenjevanja ter s 
povečevanjem učinkovitosti obvladovanja tveganj ter kontrolne in upravljalske ureditve.  

Zato je usmerjeno k preverjanju (Turk, 1998, str. 10): 

- izvajanja iz zornega kota njegove skladnosti s postavljenimi cilji in nalogami; 

- zanesljivosti in neoporečnosti računovodskih in drugih informacij ter načina njihovega 
oblikovanja; 

- gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti poslovanja in tako naprej. 

Notranja revizija mora nepošteno delovanje pravočasno preprečiti z ustreznimi 
preventivnimi ukrepi - z delovanjem notranjih kontrol, ki omogočajo dobro izmenjavo 
informacij, in s tehnološko podporo, ki omogoča dostop samo do potrebnih informacij 
(Knafelc Žohar,  1999,  str. 53).  

Pri tem pa gre opozoriti na dejstvo, da morajo biti stroški notranjerevizijske dejavnosti 
pokriti z njenimi učinki (načelo racionalnosti), ki se kažejo v količini in aktualnosti 
revizijskih informacij. Revizor si mora prizadevati, da bo razpolagal z verodostojnimi 
podatki in informacijami in da bo oblikoval svoje sklepe na podlagah, ki nedvoumno 
predstavljajo določeno dejstvo (načelo resničnosti). Zato mu mora biti omogočen dostop 
do vseh pomembnih podatkov o sredstvih in delu delavcev. Revizijsko delo mora biti 
opravljeno pravočasno, da čimprej ugotovimo in odpravimo nepravilnosti. Zato je treba 
naprej predvideti čas opazovanja, obdelave in dostave potrebnih informacij (načelo 
pravočasnosti). Nadalje mora upoštevati tudi družbene norme in je o ugotovljenih 
nepravilnostih s poročilom dolžan seznaniti uporabnika, da bi le-ta ukrepal (načelo 
zakonitosti) (Koletnik, 1997, str. 38).  

 

4.2.4. Cilj notranjega revidiranja 

Njegov cilj je  pomagati članom organizacije pri učinkovitem izvajanju njihovih nalog. To 
doseže notranja revizija s tem, da člane oskrbuje z analizami, ocenami, priporočili, 
svetovanjem in informacijami, ki se nanašajo na revidirane aktivnosti.  
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4.3. Poročanje o izsledkih notranjega revidiranja 

 

Notranji revizor mora poročati o rezultatih svojega dela. Poročilo mora biti objektivno, 
jasno, natančno, konstruktivno in pravočasno; predstaviti mora vzroke, obseg in rezultate 
revizije in po potrebi priporočila za možne izboljšave z ustreznimi obrazložitvami in 
predstavitvijo ustreznih popravljalnih postopkov ter revizijsko mnenje. Namen notranjega 
revizorja je v poročilu seznaniti poslovodstvo podjetja z nekaterimi opažanji v zvezi s 
področjem poslovanja, ki ga preiskuje, s ciljem izboljšati ureditev notranjega kontroliranja, 
ureditev računovodenja oziroma poslovanja podjetja v celoti. Opozarja na slabosti in 
pomanjkljivosti, ki jih je odkril pri revidiranju poslovanja, ter daje ustvarjalna priporočila 
in strokovne nasvete za njihovo odpravo, da bi postalo poslovanje kot celota uspešnejše in 
učinkovitejše. Pri tem pa je za uspešnost notranjega revidiranja pomemben tudi način 
poročanja o ugotovitvah; čim ustreznejši je, tem večja je verjetnost, da bodo pristojni 
organi ali odgovorni zaposlenci priporočila sprejeli in uveljavili. Poročila notranje revizije 
mora prejeti tudi poslovodstvo, ki neposredno odgovarja za revidirano funkcijo in oseba, ki 
ima pristojnosti ukrepanja glede na revizijska priporočila. Poleg tega pa se mora notranji 
revizor prepričati, ali se izvajajo ustrezni postopki v zvezi z ugotovitvami in ali sta 
poslovodstvo oziroma nadzorni svet prevzela odgovornosti zaradi neizvajanja ustreznih 
postopkov. V nasprotju s poročili zunanjega revizorja 3 pa so poročila notranjega revizorja  
zaupne listine gospodarske družbe; okvirno naj bo način njihovega razdeljevanja 
opredeljen v splošnih aktih, v posameznih, posebnih in spornih okoliščinah pa naj o tem 
odloča vodja notranje revizije z odobritvijo osebe, ki ji odgovarja. Zaradi izredno 
obsežnega področja dela poročilo o notranji reviziji nima standardiziranega ustroja, tako 
kot poročilo zunanjega revizorja o računovodskih izkazih (Suhadolnik, 1993, str. 27 – 36, 
Turk et al., 1994, str. 47, 251, Tušek, Žager, 1999a,  str. 39).   

Čeprav lahko štejemo formalno poročanje za končno stopnjo revizije poslovanja, je treba 
neformalna medletna poročila pripravljati že med revizijo. Če na primer revizor med 
uvodnim pregledom opazi vrsto neučinkovitosti, jih je treba raziskati, ovrednotiti in o njih 
poročati, ne pa čakati do konca revizije. Koristi sprotnega poročanja so manj presenečenj 
za revidirano podjetje, več časa za reševanje nesoglasij in zgodnje uvajanje priporočenih 
postopkov (Taylor, Glenzen, 1996, str. 94).  

Načela pri sestavljanju in predložitvi poročila, da bodo izsledki dosegli svoj namen, so 
naslednji (Turk et al., 1994, str. 248-249): 

1. pravilnost izbire naslovnika, 

 

 

3 Več o poročanju zunanjega revizorja v naslednjem poglavju. 
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Poročilo naj dobi oseba ali organ, ki je dovolj pristojen za pravilno uporabo 
izsledkov, in odgovorne osebe na tistih področjih, ki jih bo posredno prizadelo 
ukrepanje na podlagi izsledkov. 

2. pravočasnost predložitve poročila, 

3. nepristransko in natančno prikazovanje dejstev, 

4. usmerjenost k izboljšanju stanja. 

Poročilo naj vsebuje priporočila za ukrepe, ki naj izboljšujejo delovanje na 
problematičnih področjih, navedeni pa naj bodo tudi razlogi za odmike in težave. 
Zajame naj tudi poglede odgovornih oseb na mnenja in priporočila revizorjev. 

Poročila notranje revizije lahko razdelimo na (Turk et al., 1994, str. 249-251): 

- poročila o pravilnosti delovanja notranjih kontrol; 

- poročila o resničnosti in poštenosti računovodskih (in/ali drugih) izkazov; 

- poročila o učinkovitosti poslovanja. 

Nekatere informacije, ki so namenjene le pooblaščenim osebam ali ki se nanašajo na 
neustrezna ali nezakonita dejanja, se ne sporočajo vsem uporabnikom poročil o notranji 
reviziji, temveč se predstavljajo v posebnem poročilu. Če se takšne informacije nanašajo 
na poslovodstvo, se poročilo dostavlja revizijskemu odboru ali podobnemu organu v 
organizacijski ureditvi podjetja (Tušek, Žager, 1999a, str. 43). 

Učinkovita notranjerevizijska služba zmanjšuje verjetnost prevar ali nepravilnosti v 
organizaciji, preprečuje pa tudi nenamerne pomote oziroma napake in namerne napačne 
navedbe (nepravilnosti). Prav zato ima tudi preprečevalno naravo; presoja možnost 
poneverb in zlorab, do katerih prihaja, ko se opustijo kontrole, evidence in drugo (Praznik, 
1999, str. 37). 

 

4.4. Notranje revidiranje v prihodnosti 

 

Klasično notranje revidiranje presoja varovanje premoženja podjetja in organiziranost 
posameznih poslovnih procesov, zlasti knjigovodstva. Temeljna naloga sodobnega 
notranjega revidiranja pa je nadziranje ustroja notranjega kontroliranja na vseh poslovnih 
področjih. V sedanjih okoliščinah se notranje revidiranje razširja tudi na področje 
odločanja, presoja uspešnost odločanja ter opravlja svetovalne storitve (Tušek, Žager, 
1999a, str. 23). 
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Posamezna notranja revizija tako ne sodi več med naloge računovodstva, temveč se 
pojavlja kot inštrument preverjanja, ali računovodski obračuni, predračuni, kontrole in 
analize ustrezajo potrebam notranjih uporabnikov, zlasti poslovodstva. Pri njej ne gre samo 
za opazovanje računovodskega delovanja na izbranem področju, temveč tudi za drugačne 
metode delovanja (notranje revidiranje kot inštrument preverjanja) (Turk, 1998, str. 11). 

V prihodnosti bosta stalni nalogi notranjega revizorja razvijanje novih prijemov revidiranja 
ter zagotavljanje novih revizijskih proizvodov in storitev, da bi notranje uporabnike čim 
hitreje in čim bolje informiral o kakovosti obvladovanja tveganj ter kakovosti in 
ustreznosti ustroja notranjih kontrol (Turk, 1999, str. 15). 

Prihodnja vsebina dela bo vedno bolj usmerjena v izdelavo podrobnih analiz obvladovanja 
tveganj in oceno učinkovitosti obstoječe ali potrebne kontrolne ureditve, medtem ko se bo 
revizijsko poročilo uporabljalo bolj kot sredstvo komuniciranja ali listino (Turk, 1999, str. 
16). 

V naših razmerah je notranje revidiranje na samem začetku praktične uporabe. Z razvojem 
vseh delov trga kapitala, dela, znanja in tako naprej bo poslovodstvo podjetij prav gotovo 
resneje proučilo možnost organiziranja notranjega revidiranja kot podpore in pomoči pri 
uresničevanju svojih ciljev. V tej zvezi so izkušnje držav z razvito revizijsko stroko zelo 
pomembne tudi v naših okoliščinah. Pomenijo pa samo nujen okvir, ne pa tudi končne 
rešitve ter tako puščajo dovolj prostora za resnejše razmišljanje in presojanje v konkretnih 
okoliščinah (Tušek, Žager, 1999a, str. 45). 
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5. DEJAVNOSTI ZUNANJE REVIZIJE, KI VPLIVAJO NA 
ODLIČNOST 

 

5.1. Opredelitev zunanjega revidiranja 

 

Lastniki, upniki, poslovodstvo in drugi želijo imeti stalen ali občasen vpogled v resničen 
ekonomski in finančni položaj družbe. Pri tem so mišljena stanja in spremembe sredstev ter 
virov sredstev in poslovna uspešnost. Vpogled v poslovne knjige je lahko neposreden ali 
posreden preko računovodskih poročil. Za upnike in lastnike pridejo največkrat v poštev 
letni obračuni, ki jih izdelajo poslovodstva s pomočjo računovodskih služb. Z obveznim 
revidiranjem letnih poročil oziroma obračunov podjetij dobijo sedanji in potencialni 
lastniki kapitala ter ostali upniki (lastniki vrednostnih papirjev, posojilodajalci, dobavitelji 
in drugi) zagotovilo, da računovodski izkazi na realen in objektiven način prikazujejo 
premoženjsko-finančni položaj in poslovno uspešnost. S poročilom zunanjega revizorja 
prejemajo uporabniki izkazov zanesljivejšo informacijo o položaju in uspešnosti družbe. V 
poročilu daje revizor nepristransko mnenje, ali so stanja in uspehi prikazani skladno s 
sprejetimi računovodskimi načeli, standardi in državnimi predpisi (Koletnik, 1997, str. 
113). 

Zunanji revizorji niso zaposleni v podjetjih, katerih trditve ali predstavitve revidirajo. 
Zunanje revizije so predvsem revizije računovodskih izkazov. Naloga revizorja pri tem je, 
da preveri računovodske izkaze kot celoto tako, da bi bilo mogoče izraziti mnenje o njihovi 
poštenosti v skladu z računovodskimi standardi. 

Za izrazitev svojega mnenja mora revizor pridobiti zadosten vpogled v ureditev 
računovodenja in notranjega kontroliranja, da bi lahko uspešneje načrtoval revizijo 
oziroma se odločil za kasnejše dokazne preizkuse. S tem v zvezi revizor preizkuša notranje 
kontrole, da bi dobil dovolj ustreznih dokazov o obstoju in dobrem delovanju ureditve 
računovodenja in notranjega kontroliranja (Tušek, Žager, 1999a, str. 15). 

Z obstojem zunanje revizije je izpolnjen pogoj za zagotovitev kakovostnih, primernih in 
zanesljivih informacij o poslovnem odločanju poslovodstva.  
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5.2. Delovanje, namen, naloge in cilji zunanjega revidiranja 

 

5.2.1. Delovanje zunanjega revizorja 

Revizor mora preiskati in oceniti sklepe, zasnovane na revizijskih dokazih, ki so podlaga 
za njegovo mnenje o računovodskih informacijah. Pri preiskovanju in ocenjevanju mora 
oblikovati splošne sklepe o tem (Turk et al., 1994, str. 130): 

- ali so računovodske informacije pripravljene na podlagi sprejemljivih računovodskih 
pravil in ali se tako tudi dosledno uporabljajo; 

- ali so računovodske informacije usklajene z ustreznimi pravili in zakonodajo; 

- ali je videnje, predstavljeno v računovodskih informacijah, v celoti skladno z 
revizorjevim poznavanjem poslovanja; 

- ali ima revizor ustrezen dostop do vseh bistvenih podlag za ustrezno predstavitev 
informacij; 

- da mora revizijsko poročilo vsebovati jasno pisno izraženo mnenje o računovodskih 
informacijah; 

- da kadar revizor poda mnenje s pridržkom ali negativno mnenje ali pa mnenje odkloni, 
morajo biti v revizijskem poročilu pojasnjeni razlogi za to. 

 

5.2.2. Namen zunanjega revidiranja 

Po naročilu lastnikov podjetja, vodstva, upnikov ali drugih, ki jim je dovoljen vpogled v 
položaj revidirane osebe, pridejo v podjetje zunanji revizorji in na nepristranski način 
presodijo resničnost in poštenost izkazanega ekonomskega položaja podjetja ali 
določenega stanja oziroma področja poslovanja ter o tem podajo neodvisno strokovno 
mnenje. Pri določenih kapitalskih družbah je revidiranje letnih obračunov zakonsko 
predpisano, ker se s tem ščitijo interesi lastnikov in upnikov.  

 

5.2.3. Naloge zunanjega revizorja 

Da bi revizor lahko oblikoval mnenje, mora najprej proučiti in ovrednotiti celotni 
računovodski sistem podjetja ter kasneje preiti na preiskovanje letnih računovodskih 
izkazov. Najprej mora proučiti delovanje vgrajenih kontrol tako v samem izvajalnem 
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podsistemu kot tudi v okviru računovodstva, pri čemer se lahko naslanja na notranjo 
revizijsko službo, če ta v danem poslovnem sistemu obstaja (Turk, Melavc, 1994, str. 477).  

Revidiranje računovodskih izkazov je torej sestavljeno iz dveh delov: v prvem delu revizor 
prouči delovanje notranjih kontrol podjetja, v drugem pa na podlagi ugotovitev prvega dela 
prouči še postavke v računovodskih izkazih. Revizor namreč ne pregleda vseh poslovnih 
dogodkov podjetja, temveč je obseg preiskave odvisen od spoznanj in proučitev notranjih 
kontrol podjetja. Boljše je delovanje notranjih kontrol pri posamezni postavki, manjša je 
potreba po obsežnem preiskovanju te postavke (Hočevar, Igličar, 1995, str. 215). 

 

5.2.4. Cilji zunanjega revizorja 

Zunanji revizor zasleduje cilj, da oblikuje in izrazi mnenje o računovodskih izkazih, ki jih 
vodstvo podjetja pripravi v skladu z računovodskimi pravili (načeli, standardi) in 
zakonskimi predpisi. Da bi lahko revizor to mnenje oblikoval, mora pridobiti zadovoljiv 
obseg revizijskih dokazov o ustreznosti zbiranja in obravnavanja podatkov ter oblikovanja 
računovodskih informacij. Pri zbiranju dokazov se lahko opre na notranje kontrole in na 
delo notranjega revizorja (Koletnik, 1997, str. 120). 

 

5.3. Poročanje o izsledkih zunanje revizije 

 

5.3.1. Revizijsko poročilo 

Revizor lahko svoje mnenje oblikuje na podlagi opravljenih postopkov, ki ne vključujejo 
preveritve vseh delovnih postopkov in podatkov, temveč le v obsegu, ki zagotavlja, da so 
računovodski izkazi pravilno sestavljeni (Koletnik, 1997, str. 120). 

S preiskovanjem, opazovanjem, povpraševanjem in potrjevanjem mora revizor zbrati 
dovolj neoporečnega dokaznega gradiva, ki bo sprejemljiva podlaga za oblikovanje mnenja 
o revidiranih računovodskih izkazih. Na podlagi svojih ugotovitev napiše poročilo, v 
katerem izrazi svoje mnenje o revidiranih računovodskih izkazih. V njem lahko izrazi:  

- mnenje brez pridržka (pozitivno mnenje),  

- mnenje s pridržkom,  

- negativno mnenje (odklonilno mnenje),  

- mnenje zavrne. 
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Z mnenjem brez pridržka revizor ocenjuje, da so računovodski izkazi realni in objektivni. 

Utegne se zgoditi, da revizor ne more podati mnenje brez pridržka. Gre za primere, ko je 
prišlo do (Koletnik, 1997, str. 131): 

- omejitev glede obsega revizorjevega dela; 

- velike negotovosti, ki vpliva na obravnavane računovodske izkaze in katere 
odpravljanje je odvisno od prihodnjih dogodkov; 

- nesoglasja s poslovodstvom glede obravnavanih računovodskih izkazov. 

Prvi dve okoliščini lahko povzročita mnenje s pridržkom ali zavrnitev mnenja. Tretja 
okoliščina lahko povzroči mnenje s pridržkom ali negativno mnenje. 

Revizor izrazi mnenje s pridržkom, če ugotovi, da ne more podati mnenja brez pridržka. 
Posledice nesoglasja, negotovosti ali omejitve obsega namreč ne vplivajo tako bistveno, da 
bi zahtevale negativno mnenje ali zavrnitev mnenja. 

Revizor izrazi negativno mnenje, če ugotovi, da računovodski izkazi niso realni in 
objektivni. 

Mednarodni standardi revidiranja določajo, da se mnenje zavrne, če je možni učinek 
omejitve področja tako pomemben in prodoren, da ne more pridobiti zadostnih in ustreznih 
revizijskih dokazov ter zaradi tega ne more izraziti mnenja o računovodskih izkazih 
(Mednarodni standardi revidiranja in mednarodna stališča o revidiranju, 1997). 

Revizorjevo mnenje mora vsebovati jasno pisno izraženo mnenje o računovodskih 
informacijah. Pozitivno mnenje pomeni, da je revizor v vseh bistvenih pogledih zadovoljen 
z zadevami. Kadar poda mnenje s pridržkom ali negativno mnenje ali pa mnenje odkloni, 
mora v revizijskem poročilu jasno in utemeljeno pojasniti razloge za to. Če je možno pa 
tudi številčno opredeljeni možni vpliv na računovodske izkaze (Koletnik, 1997, str. 130-
132). 

Za svoje izraženo mnenje revizor tudi odgovarja. Zato ne bo kar tako preprosto izrazil 
pozitivnega mnenja. Ker pa poslovni sistem želi dobiti ravno takšno mnenje, se seveda 
mora prilagoditi njegovim zahtevam, ki so navsezadnje le zahteve stroke. 

Pri izrazitvi mnenja mora revizor upoštevati pravila, ki ga zadolžujejo, da mora s 
preverjanjem kontrol in podatkov zbrati dovolj revizijskih dokazov, da lahko pride do 
utemeljenih sklepov, na podlagi katerih oblikuje svoje mnenje o računovodskih izkazih 
(Koletnik, 1997, str. 114). 
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5.3.2.  Pismo poslovodstvu 

Po zaključku opravljene revizije računovodskih izkazov revizor v pismu poslovodstvu 
predstavi svoje ugotovitve. To pismo je namenjeno poslovodstvu podjetja kot priporočilo 
in kot tako ni namenjeno javnosti, saj se lahko napačno razume in zato ga je potrebno 
obravnavati z drugimi revizijskimi dokazi. V pismu revizor predlaga popravke za 
ugotovljene napake, poslovodstvo pa se odloči, ali jih želi popraviti. 

Revizor lahko ugotovi, da je do predlaganega popravka prišlo zaradi nepravilnosti in ne 
zaradi napake. Zato mora upoštevati posledice za druge plati revizije pa tudi finančne 
učinke. Če je predlagani popravek, ki vključuje nepravilnost, nepomemben, mora revizor 
(Taylor, Glenzer, 1996, str. 603): 

- o zadevi obvestiti raven poslovodstva, ki je vsaj eno raven nad udeleženo ravnijo, in  

- ugotoviti, ali vpleteni nimajo dolžnosti, ki bi omogočale nadaljnje nepravilnosti in 
pomembno napačno navajanje v računovodskih izkazih. 

Če je predlagani popravek, ki vključuje nepravilnost, pomemben, mora revizor (Taylor, 
Glenzer, 1996, str. 603): 

- razmisliti o posledicah za vse plati revizije, 

- ugotoviti, ali je revizijski odbor  ustrezno obveščen, in 

- predlagati, da se naročnik posvetuje s pravnim sodelavcem. 

 

5.4. Pomen zunanjega revidiranja 

 

Pomen postopkov zunanje revizije raste, ker se z njimi preverja tudi delovanje nadzornih 
mehanizmov v podjetju. Javna ocena revidiranih izkazov poslovnega sistema je smerokaz 
tako za vlagatelje prihrankov, kakor tudi za poslovne odločitve na primer posojilodajalcev, 
lastnikov in drugih interesentov, pa naj gre za "navadno" revizijo, odprodajo, dokupe,  
združevanja, razdruževanja, spremembo pravnih oblik podjetja nasploh, likvidacijo in še 
kaj, bodisi celote ali le delov poslovnega sistema (Kandrič, 1993, str. 4). 
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6. PRIMERJAVA REVIZIJ, KI VPLIVAJO NA ODLIČNOST 

 

Z revidiranjem računovodstva in računovodskih poročil se ukvarjata notranja in zunanja 
revizija. Cilji obeh revidiranj so naslednji (Koletnik, 1997, str. 66): 

- z zunanjim revidiranjem želimo priti do globalnih mnenj o realnosti in objektivnosti v 
računovodstvu izkazanega premoženjskega in finančnega položaja ter poslovne 
uspešnosti; 

- z notranjem revidiranjem želimo priti do delnih in poglobljenih ocen, katerih zbir daje 
celovito sodbo o ekonomskem položaju revidiranega subjekta. 

Tako pri zunanjem kakor tudi pri notranjem revidiranju izhajamo iz pravilnosti nastajanja 
in kasnejšega obravnavanja podatkov, da bi prišli do sodbe o pravilnosti oblikovanja 
informacij, ki so potrebne pri poslovnem odločanju. Primerjava med obema vrstama 
revizije je prikazana v naslednji tabeli. 

 

Tabela 1: Primerjalna ponazoritev notranjega in zunanjega revidiranja 

Predmet primerjave Notranje revidiranje Zunanje revidiranje 

Povezanost s podjetjem povezano, neodvisno 
nadzorno orodje vodstva 
podjetja 

neodvisno, naloge se 
opravljajo po pogodbah 

Naročilo poslovodstvo, nadzorni svet skupščina delničarjev, 
nadzorni svet 

Pravna podlaga navodilo, naloga zakon, naročilo 

Revidirano obdobje  sedanjost  preteklost  

Vrsta revidiranja revidiranje skladnosti s 
predpisi, revidiranje 
poslovanja 

revidiranje računovodskih 
izkazov 

Izhodišče poudarek je na kontroliranju 
pravilnega funkcioniranja 
ureditve organizacije in s tem 
v zvezi tudi na uspešni 
organizaciji notranje kontrole 

izhaja iz splošnega stališča,  
navadno iz zaključnega 
računa 
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Predmet primerjave Notranje revidiranje Zunanje revidiranje 

Naloga - izgradnja, ohranjanje in 
preverjanje notranjega 
kontrolnega sistema 

- stalno proučevanje 
poslovanja organizacije preko 
posebnega revizijskega 
oddelka v smislu obstoječih 
predpisov, navodil, notranjih 
navodil in pravilnikov 

- preverjanje notranjega 
kontrolnega sistema 

- zunanji revizorji imajo 
večje pristojnosti, večjo 
neodvisnost, so pa časovno 
bolj omejeni, zato njihovo 
delo predpostavlja (po 
preveritvah) dobro notranjo 
kontrolo in notranjo revizijo 

Cilji revizije zaščita podjetja zaščita upnikov, delničarjev, 
javnosti 

Pri končnem cilju stremijo k: delnim sodbam, ki šele kot 
celota oblikujejo celovito 
sodbo, 

tako da se oblikuje mnenje o 
resničnosti in poštenosti 
računovodskih informacij, ki 
se nanašajo na posamezne 
poslovne funkcije oziroma na 
posamezne smeri celotnega 
poslovanja 

celoviti sodbi 

 in sicer tako, da se oblikuje 
mnenje o resničnosti in 
poštenosti v računovodskih 
izkazih navedenih sredstev, 
obveznosti do virov sredstev, 
prihodkov, odhodkov in 
poslovnega izida 

Presoja nepravilnosti in izgubljene 
priložnosti vseh tistih, ki 
imajo trajen ali začasen 
interes za obstoj in razvoj 
podjetja 

nepravilnosti in izgubljene 
priložnosti vodij podjetij 

Merilo za presojo gospodarnost, uspešnost, 
učinkovitost, skladnost s 
predpisi 

varnost, skladnost s predpisi 

Predmet revidiranja sistem notranjih kontrol letni obračun, knjigovodstvo 

Revizijska metoda revidiranje vseh funkcij 
podjetja (revizija poslovanja) 

revidiranje poslovnih knjig 
(finančna revizija) 

Poročanje o izsledkih poslovodstvu, revizijskemu 
odboru, nadzornemu svetu 

delničarjem, nadzornemu 
svetu 

Vključenost v izvajanje 
svojih priporočil 

vsakodnevna vključenost svetovanje  

Vir: Turk et al., 1994, str. 4; Suhadolnik, 1993, str. 8-9; Koletnik, 1997, str. 11-12; 
Taylor, Glenzer, 1996, str. 36. 
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Poleg naštetega pa lahko trdimo, da zunanje revidiranje olajšuje izvajanje notranjega in 
obratno. Zunanje revidiranje se namreč lahko opre na notranje in ne ponavlja enakih 
postopkov, pri notranjem revidiranju pa ni potrebno usmerjati se k postavkam v letnih 
računovodskih izkazih, temveč kvečjemu k postavkam v posameznih podrobnejših 
računovodskih obračunih. Sodelovanje pa naj bi preprečevalo tudi obremenjevanje istih 
ljudi, privarčevalo naj bi čas, porabljen za zunanjo revizijo in s tem znižalo ceno za 
opravljeno revizijo zunanjih revizorjev, zagotovilo naj bi izmenjavo izkušenj in ugotovitev 
ter povečalo učinkovitost ustroja notranjih kontrol.  

Kljub temu pa notranje revidiranje ne glede na stopnjo samostojnosti in nepristranskosti ne 
more doseči enake stopnje neodvisnosti, kot se pri izražanju mnenja o računovodskih 
izkazih zahteva od zunanjega revizorja. 

Da bi se zunanji revizor lahko oprl na delo notranjih, mora najprej ugotoviti (Praznik, 
1999, str. 44): 

- stopnjo neodvisnosti notranje revizije, 

- kvalifikacijo (usposobljenost) notranjih revizorjev in 

- področje dela notranje revizije. 

Področja možnega sodelovanja med notranjimi in zunanjimi revizorji so: izmenjava 
revizijskega gradiva, neposredna izmenjava informacij, uporabne skupne metodike, 
sodelovanje in pomoč pri delu, sodelovanje pri izobraževanju osebja, spremljanje ukrepov 
po ugotovitvah revizije, skupno načrtovanje, porazdeljevanje revizijskega dela, skupno 
delovno gradivo, skupno poročanje višjim organizacijskim ravnem in navzkrižno 
ovrednotenje dela revizorjev (Praznik, 1999, str. 44). 

Na podlagi presoje notranjerevizijske službe se zunanji revizor odloči o načinu in obsegu 
dela, ki ga bo zaupal notranjemu revizorju. V nobenem primeru pa ne more delo 
notranjerevizijske službe nadomestiti dela zunanjega revizorja, saj je zunanji revizor za 
svoje poročilo odgovoren sam, njegova odgovornost pa se nikakor ne sme zmanjšati na 
račun dela notranjega revizorja. Sodbe, ki se nanašajo na revidiranje računovodskih 
informacij, morajo torej biti sodbe zunanjega revizorja. 

Če povzamem; naj je kakovost storitev notranjega revizorja še tako visoka in na pogled 
nepristranska, notranji revizor ne more nadomestiti zunanjega, ki je neodvisen.  
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7. NAČIN VPLIVANJA NOTRANJE IN ZUNANJE REVIZIJE NA 
ODLIČNOST 

 

Naročilo za opravljanje revizijskih postopkov in nalog lahko revizor pridobi poleg 
poslovodstva tudi od nadzornega sveta podjetja. Tako zunanji kakor tudi notranji revizor 
pa morata o izsledkih pri svojem delu poročati tudi nadzornem svetu ali pa revizijskemu 
odboru, v kolikor je le-ta zastopan v podjetju. V nadaljevanju sledi kratka opredelitev 
slednjih ter kako lahko revizor vpliva na odličnost poslovanja podjetja preko nadzornega 
sveta, revizijskega odbora in poslovodstva podjetja. 

 

7.1. Nadzorni svet 
 

V podjetjih deluje nadzorni svet, ki zagotavlja, da se uresničujejo interesi vseh interesnih 
skupin, zlasti delničarjev na dolgi rok. Je organ med upravo in skupščino, ki na eni strani 
pomaga upravi, na drugi pa zagotavlja, da je tisto, kar uprava sporoča skupščini, res odraz 
tistega, kar je uprava dosegla s svojim delovanjem. Pri delu se opira na računovodska 
poročila, s katerimi lahko nadzoruje poslovodstvo. V pomoč mu je mnenje zunanjega 
revizorja o stopnji resničnosti in poštenosti letnih računovodskih izkazov. V nekaterih 
državah ima nadzorni svet tudi stalne revizijske komisije, imenovane revizijski odbori, ki 
zagotavljajo, da so podatki v letnih poročilih resnični in odražajo poslovanje podjetja ter 
stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev (Kavčič, 1996, str. 203-218). 

Nadzorni svet nadzira vodenje poslov družbe, za kar je prisotna uprava. Je notranji organ 
nadziranja v družbi, ne pa organ odločanja (Nemec, 2000, str. 19). 

Nadzorni svet kot notranji organ nadziranja in revizor kot zunanji organ nadziranja morata 
navezati stike. Zakon o gospodarskih družbah omejuje odnose med revizorjem in 
nadzornim svetom na (Nemec, 2000, str. 21): 

- izročitev revizijskega poročila članom nadzornega sveta in 

- udeležbo revizorja na seji nadzornega sveta, na kateri se obravnavajo računovodski 
izkazi družbe, če to zahteva nadzorni svet. 

Kot je bilo predhodno že rečeno, nadzorni svet nadzira poslovanje podjetja. Pri njegovem 
delu mu pomagata tako notranji kakor tudi zunanji revizor, saj mu s svojimi ugotovitvami 
pomagata pri vpogledu v poslovanje podjetja. Notranjega revizorja imenuje nadzorni svet 
in le-temu je potem tudi odgovoren, medtem ko pri zunanjem sodeluje kot posrednik med 
revizorjem in skupščino oziroma lastniki.  
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7.2. Revizijski odbor  
 
Revizijski odbor je odbor nadzornega sveta, dejaven na področjih revidiranja, notranjega 
kontroliranja in finančnega poročanja. Nadzorni svet lahko za svoje učinkovitejše 
delovanje ustanovi razne odbore, ki se ukvarjajo s posameznimi strokovnimi področji. 
Tako se z revizijo ukvarja revizijski odbor. Notranji in zunanji revizorji sodelujejo z 
nadzornim svetom preko navedenega odbora. Osnovna naloga revizijskega odbora je 
nadzor nad vzdrževanjem dobrega računovodskega sistema. Za vzdrževanje 
računovodskega sistema pa skrbi poslovodstvo (Kuralt, 1997, str. 11). 

Temeljne težnje, ki naj bi vodile k ustanovitvi revizijskega odbora, so (Duhovnik, 1997, 
str. 30): 

- izboljševanje podjetniške prakse, 

- povečevanje učinkovitosti članov nadzornega sveta, 

- izboljševanje komuniciranja med nadzornim svetom in zunanjim revizorjem, 

- varovanje in povečevanje neodvisnosti zunanjih revizorjev, 

- izboljševanje komuniciranja med nadzornim svetom in notranjim revizorjem, 

- varovanje in povečevanje neodvisnosti notranjih revizorjev, 

- pomoč revizorjem pri poročanju o resnih pomanjkljivostih pri delovanju vodstva, 

- povečevanje zaupanja javnosti v verodostojnost in objektivnost računovodskih izkazov, 

- posredovanje med vodstvom in revizorji. 

Te prednosti je mogoče doseči tako v večjih in povezanih podjetjih kot tudi v velikih 
finančnih institucijah, še posebej pa v podjetjih, ki opravljajo dejavnosti gospodarskih 
javnih služb in v katerih naj bi imel revizijski odbor zaradi javnega interesa poseben 
pomen. 

Glavni namen revizijskega odbora je (Duhovnik, 1997, str. 9): 

- pomagati vodstvu podjetja pri izpolnjevanju njegovih obveznosti; 

- izboljševati učinkovitost nadzornega sveta; 

- krepiti verodostojnost in objektivnost računovodskih izkazov; 

- krepiti neodvisnost revizijske funkcije (zunanje in notranje); 

- izboljševati kakovost revizijske in računovodske funkcije; 
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- omogočati komuniciranje med člani nadzornega sveta, revizorji in vodstvom podjetja; 

- pomagati članom nadzornega sveta pri nadziranju delovanja podjetja. 

Revizijski odbori lahko povečajo revizorjevo neodvisnost, tako da delujejo kot razsodniki 
pri nerešenih problemih med poslovodstvom in revizorjem. Ker člani revizijskega odbora 
niso neposredno odgovorni za izide poslovanja podjetja, morajo biti pri vrednotenju sporov 
bolj nepristranski (Taylor, Glenzer, 1996, str. 297). 

Lahko rečemo, da revizijski odbor omogoča stalno in učinkovito izmenjavo mnenj med 
notranjim revizorjem, nadzornim svetom in zunanjim revizorjem. 

Naloga revizijskega odbora je podati dodatno zagotovilo o kakovosti in zanesljivosti 
računovodskih informacij, ki jih uporablja nadzorni svet in ki jih objavlja podjetje. 
Revizijski odbor poroča o svojem delu neposredno nadzornemu svetu. S tem se lahko 
izboljša kakovost procesov poročanja v podjetju (Nemec, 2000, str. 16-17). 

Obstoj in delovanje revizijskega odbora v podjetju zagotavlja revizorju (Nemec, 2000, str. 
17): 

- boljše obveščanje poslovodstva o spornih zadevah (zlasti zadevah, povezanih s 
predsednikom uprave ali direktorji posameznih področij), 

- boljše obveščanje nadzornega sveta, 

- boljše sodelovanje med zunanjimi in notranjimi revizorji ter 

- stalno in učinkovito izmenjavanje mnenj med zunanjim revizorjem, nadzornim svetom 
in notranjim revizorjem.  

 

7.3. Poslovodstvo 
 

Največji vpliv na odličnost poslovanja podjetja pa imata notranji in zunanji revizor preko 
poslovodstva.  

 
7.3.1. Sodelovanje notranjega revizorja s poslovodstvom 

V današnjem hudo tekmovalnem poslovnem okolju lahko zahtevo po reviziji poslovanja 
pripišemo želji poslovodstva, da bi povečalo prihodke, izboljšalo proizvodnost in 
zmanjšalo stroške. Od pravilno izpeljane revizije poslovanja naj bi imelo poslovodstvo 
številne koristi, med njimi (Taylor, Glenzen, 1996, str. 85): 

- večjo dobičkonosnost, 
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- učinkovitejšo razporeditev sredstev, 

- zgodnje prepoznavanje težav in 

- izboljšano komuniciranje. 

Najpomembnejša "stranka" notranjih revizorjev je najvišja vodstvena raven. Prizadevati si 
morajo za usmerjanje svojih prizadevanj na tista poslovna področja, kjer je njihova 
navzočnost najbolj potrebna in kjer bodo s svojimi ugotovitvami in priporočili največ 
prispevali k zniževanju tveganosti in pravočasnemu odkrivanju pomanjkljivosti v 
delovanju kontrolnih mehanizmov. Da bi dosegli zaupanje in sodelovanje najvišjega 
vodstva, se mu morajo približati tako, da bo v njih odkrilo svojega najtesnejšega 
notranjega svetovalca in zaupnika, s katerim bo lahko v odprtem dialogu proučilo svoje 
poglede in namere preden jih bo uresničilo (Turk, 1999, str. 10). 

Interes poslovodstva je zagotoviti primerno stopnjo neodvisnosti notranje revizije, saj 
slednja s svojimi poročili opozarja poslovodstvo na odmike od uresničevanja postavljenih 
ciljev in predlaga drugačne ukrepe, ki jih je treba uresničiti, da bi bilo poslovanje 
usmerjeno k postavljenim ciljem. Zato je tudi interes poslovodstva, da notranja revizija 
neodvisno, nepristransko in na poklicni način proučuje in presoja delovanje sestava 
računovodenja in sestava notranjega kontroliranja ter uresničevanje postavljenih ciljev, ki 
so usmerjeni k doseganju kar največje učinkovitosti in uspešnosti (maksimiranju le-teh) 
sprotnega poslovanja podjetja v daljšem roku (Spremić, 1997, str. 21). 

Najvišje vodstvo organizira notranjerevizijsko službo, ki bo v njegovem imenu oziroma 
kot njegova podaljšana roka opravljala celovit strokovni nadzor nad izvajanjem vseh 
sestavin ustroja notranjih kontrol ter ocenila njegovo ustreznost in celovitost (Turk, 1999, 
str. 10). 

Notranja revizija je potrebna poslovodstvu, ker s svojimi postopki (Spremić, 1997, str. 9): 

- vpliva na izboljšanje točnosti in zanesljivosti računovodskih in operativnih podatkov in 
informacij, ki so podlaga za odločanje; 

- ugotavlja obseg, v katerem operativne službe upoštevajo politiko podjetja; 

- varuje premoženje pred zapravljanjem; 

- zmanjšuje tveganje, da bi se pojavile prevare, ker odkriva pomanjkljivosti pri 
poslovanju in kontrolah, ki bi jih lahko preprečile; 

- presoja celotno učinkovitost poslovanja podjetja; 

- omogoča odkritje in odstranitev neuspešnih in neučinkovitih postopkov; 

- pokaže, ali so bili spoštovani zakonski predpisi; 
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- pokaže, ali so bila upoštevana notranja navodila v podjetju. 

V nasprotju s staro miselnostjo se je začela uveljavljati praksa, ko so notranji revizorji 
poklicani, da se za določen čas prelevijo v notranje svetovalce, ki delajo ne samo pri 
razvojnih projektih, temveč tudi kot svetovalci vsem vodstvenim ravnem ter 
strokovnjakom v podjetju pri reševanju tekočih poslovnih in strokovnih nalog. Vendar pa 
se mora vse to dogajati ob nenehni skrbi za ohranjanje objektivnosti in ob upoštevanju 
jasno začrtane meje med revidiranjem in svetovanjem ter med poslovodenjem, za katero 
notranji revizorji niso izrecno pooblaščeni (Turk, 1999, str. 13). 

Notranji revizor poroča o temeljnih izsledkih pri svojem delu v revizijskem poročilu. Če je 
le-to skrbno in pravočasno izdelano, lahko vpliva na kakovost poslovanja gospodarske 
družbe. Poročila so namreč namenjena tistim, ki se bodo na njihovi podlagi odločali. Pri 
tem pa je potrebno poudariti, da je sposobnost doumevanja izsledkov temeljna vrednota 
dobrega poslovodstva, strokovnjaka in drugih izvajalcev v podjetju. Poslovodstvo se mora 
odzivati na predloge notranje revizije in spremljati njihovo uresničevanje. Če pa temu ni 
tako, je služba za notranjo revizijo dolžna o tem obvestiti organe upravljanja. Ta poročila, 
zlasti če se nanašajo na delovanje ustroja notranjega kontroliranja, lahko ob določenih 
predpostavkah uporabljajo tudi zunanji revizorji računovodskih izkazov.  

Poročilo o notranji reviziji je treba razumeti kot sredstvo komuniciranja med 
notranjerevizijsko službo na eni ter revidiranci in poslovodstvom na drugi strani. Cilj 
takšnega komuniciranja ni samo obveščanje o slabostih in pomanjkljivostih ureditve, 
ugotovljenih pri revidiranju, temveč tudi prepričevanje o potrebnih spremembah, da bi bilo 
poslovanje uspešnejše in učinkovitejše ter spodbujanje v to smer. Komuniciranje je seveda 
obojestransko. Notranji revizor mora pred izdajo končnega poročila o sklepih in 
priporočilih razpravljati z ustrezno ravnijo poslovodstva. O sklepih in priporočilih se 
navadno razpravlja ob revidiranju in/ali na skupnih sestankih po koncu revizije. Poleg tega 
lahko revizor odda poročilo v obliki predloga, ki je odprt za morebitne pripombe in 
predloge vodje revidirane organizacijske enote. Temeljni namen takšnih razprav in 
pregledov je odprava kakršnihkoli nejasnosti ali napačnega pojasnjevanja dejstev, pri 
čemer je revidirancu dana možnost, da pojasni posamezne postavke in izrazi svoje mnenje 
o ugotovitvah, sklepih in priporočilih. V razpravah sodelujejo posamezniki, ki so dobro 
seznanjeni z obravnavanimi posli in pooblaščeni za izvajanje popravljalnih ukrepov. 
Stališča revidirancev o mnenju in priporočilih notranje revizije so lahko vključena v 
revizorjevo poročilo. Vendar mora notranji revizor poskušati zagotoviti soglasnost 
revidirancev o revizijskih izsledkih in o načrtu ukrepov za izboljšanje poslovanja (Tušek, 
Žager, 1999, str. 42). 

Sodelovanje službe za notranjo revizijo s poslovodstvom lahko poteka v naslednjih 
stopnjah in na naslednje načine (Turk et al., 1994, str. 256): 

- sodelovanje pri opredeljevanju obsega in vsebine notranjega revidiranja v posameznem 
poslovnem letu; 
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- sodelovanje pri določanju letnega načrta in predračuna stroškov notranje revizije v 
posameznem poslovnem letu; 

- sodelovanje pri oblikovanju popravljalnih ukrepov pri odkritih nepravilnostih; 

- sodelovanje pri izboljševanju možnosti delovanja notranje revizije. 

Pri sodelovanju s poslovodstvom mora notranji revizor upoštevati naslednje omejitve 
(Turk et al., 1994, str. 256): 

- informacije, ki jih dobi od notranje revizije, morajo vsebovati dovolj zgoščene 
opredelitve problema; 

- informacije morajo prikazovati posledice odločitev za gospodarsko družbo kot celoto 
in samo bistvene vplive na organizacijske enote; 

- na podlagi informacij, ki jih notranji revizor predloži poslovodstvu, mora neposredno 
priti do ustrezne odločitve; to pomeni, da mora notranji revizor prej ugotoviti in 
izmeriti posledice predvidenih odločitev. 

Notranja revizija je učinkovita, če vodja uspešno opravlja naloge in če (Praznik, 1999, str. 
37): 

- je revidiranje organizirano tako, da odkriva slabosti ter odpravlja nepravilnosti in 
izgube; 

- so naloge hitro opravljene in vodja obvladuje stroške revidiranja; 

- se dviguje ugled revizijske dejavnosti ter so odnosi v službi in z okoljem korektni. 

Učinkovita notranja revizija skrbi za kar največje zmanjševanje stroškov, učinkovitost 
notranjerevizijske službe ter vsebinsko bogate in hitre informacije, ki razbremenjujejo 
poslovodstva podjetij. 

Dobri poznavalci revizijske stroke v svetu vidijo bodočega notranjega revizorja kot 
glavnega informatorja poslovodstva gospodarskih družb. Notranji revizor bo moral veliko 
razmišljati o nadaljnjem razvoju gospodarske družbe. Zaradi dodatnih nalog lahko 
pričakujemo tudi dopolnitve v seznamu revizijskih nalog. V bodoče bodo prevladovali 
neposredni stiki z vodstvenim osebjem in notranji revizorji bodo imeli večji vpliv na 
poslovni proces. Razvejano poslovanje bo zahtevalo hitre odločitve, zato bo revizorjevo 
pisno poročilo mnogokrat zamenjala kar ustna razlaga. Seveda pa bodo notranji revizorji še 
naprej uporabljali tudi obstoječe postopke in metode, ki jih bodo dopolnjevali z novimi 
znanji iz ekonomije, matematike, statistike in drugih ved. Uporaba sodobne računalniške 
tehnologije bo razbremenila notranje revizorje nekaterih rutinskih del, zato bodo imeli več 
časa za poglobljeno strokovno presojanje sedanjih in bodočih pojavov ter za oblikovanje 
tvornih predlogov (Turk et al., 1994, str. 266).  
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7.3.2. Sodelovanje zunanjega revizorja s poslovodstvom 

Razmerje med revizorjem in poslovodstvom je na eni strani določeno z zakonskimi in 
strokovnimi zahtevami, na drugi strani pa je opredeljeno kot del revizorjevih postopkov, 
povezanih z metodiko revidiranja (Nemec, 2000, str. 22). 

Sodelovanje zunanjega revizorja s poslovodstvom in nadzornim svetom se navadno začne 
že pred sklenitvijo posla o revidiranju računovodskih izkazov podjetja in traja vse do 
konca revizije oziroma do pisma poslovodstvu in revizijskega poročila.  

Pri načrtovanju revizije se revizor o njenih sestavinah in postopkih pogovori s 
poslovodstvom. Sklene se pogodba o revidiranju in listina o nameri za sklenitev 
revizijskega posla. V njih revizor razloži, da se bo zanimal le za tiste zadeve, povezane s 
poslovodenjem in z nadziranjem, na katere mora biti pozoren zaradi revizije računovodskih 
izkazov podjetja ter namen revidiranja računovodskih izkazov, odgovornost poslovodstva 
za računovodske izkaze, področje revidiranja, oblike revizorjevih poročil in obstoj tveganj, 
da pomembno napačne navedbe ne bodo odkrite. Tako v listini kakor tudi v pogodbi 
revizor tudi (Nemec, 2000, str. 15): 

- opiše način poročanja, obveščanja o revizijskih ugotovitvah, povezanih s 
poslovodenjem in z nadziranjem, 

- določi osebe, ki jih bo obveščal, 

- določi posebne revizijske ugotovitve, o katerih bo v skladu z dogovorom poročal. 

Seveda pa mora tudi poslovodstvo predati revizorju predstavitveno pismo poslovodstva, v 
katerem priznava svojo odgovornost za pošteno predstavitev računovodskih izkazov, daje 
pisno potrditev za pomembne predstavitve, ki jih je dalo revizorju med samim 
revidiranjem, in zagotavlja pisne revizijske dokaze, če so poslovodske predstavitve edini 
možni revizijski dokaz. 

Izjava o popolnosti daje revizorju zagotovilo, da mu naročnik v postopku revidiranja ni 
prikril podatkov, zaradi katerih bi lahko bilo njegovo mnenje drugačno. Navzlic temu pa 
mora revizor imeti določen dvom in se mora v postopku revidiranja prepričati o njeni 
resničnosti (Koletnik, 1997, str. 119). 

Poslovodstvo je odgovorno za obstoj ustreznega računovodskega sistema, ki vključuje tudi 
različne oblike notranjega kontroliranja ter mora ustrezati velikosti in vrsti naročnikovega 
poslovanja. Revizor potrebuje sprejemljivo zagotovilo, da je računovodski sistem ustrezen 
in da so v njegovem okviru evidentirane vse računovodske informacije (Koletnik, 1997, 
str. 115). 

Med opravljanjem revizije mora revizor obveščati naročnika o tem, kaj dela in kaj je pri 
svojem delu ugotovil. S tem doseže določeno raven zaupanja poslovodstva v njegovo delo. 
Prav tako pa mora naročnik predstaviti vsa pomembna dejstva, ki so povezana z 
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revidiranim področjem, pa tudi spremembe računovodskih usmeritev ter njihov vpliv na 
poslovni izid.  

Pri preprečevanju in odkrivanju prevar in napak sodeluje revizor s poslovodstvom, ki je za 
to odgovorno. Če revizor pri svojem delu odkrije prevaro ali napako ali pa kakšno drugo 
pomembno zadevo, mora o tem poročati poslovodstvu. Odvisno od vrste le-te se revizor 
odloči, komu bo poročal. Pri tem upošteva, da (Nemec, 2000, str. 16): 

- revizor obvešča poslovodstvo o vseh zadevah, ki jih poslovodstvo običajno obravnava 
(pomembnost zadev je odvisna od velikosti podjetja); 

- revizor poslovodstva navadno ne obvešča o podrobnejših računovodskih in kontrolnih 
zadevah, ki ne pomenijo večjih tveganj; 

- revizor obvešča o ugotovitvah tisto raven poslovodstva, ki je nadrejena poslovodstvu, 
pri katerem je revizor odkril slabosti, pomanjkljivosti ali napake; 

- revizor navadno na kratko in jedrnato obvešča o ugotovitvah, ki ne pomenijo večjih 
tveganj, tudi poslovodstvo, čeprav je o njih že prej obveščal nižje poslovodstvo. 

Revizor pa se mora pogovoriti s poslovodstvom tudi v primeru, ko odkrije, da zakoni in 
drugi predpisi niso bili spoštovani. Pri tem je potrebno vedeti, da lahko le takojšnje 
obveščanje naročnika pomaga pravočasno razrešiti problematične zadeve. 

Po opravljeni reviziji, pred predajo revizijskega poročila o reviziji računovodskih izkazov 
naročnika, skliče revizor sestanek s člani najvišjega poslovodstva ali pa tudi z nadzornim 
svetom ali revizijskim odborom, na katerem povzame vse pomembnejše ugotovitve 
revizije, morebitne popravke računovodskih izkazov ter priporočila. Revizor pričakuje, da 
ga bo naročnik po opravljeni reviziji obveščal o ukrepih za odpravo nepravilnosti, ki jih je 
revizor priporočil. 

Revizija je zaključena, ko naročnik prejme revizijsko poročilo. Z njim revizor obvesti 
poslovodstvo, nadzorni svet, revizijski odbor, lastnike pa tudi druge zunanje uporabnike 
informacij o računovodskih izkazih. Pozabiti pa ne smemo na še eno obliko pisnega 
obveščanja, to je pismo poslovodstvu. To je lahko naslovljeno na poslovodstvo, na upravo 
ali na revizijski odbor. Pomembnejša dejstva, ki jih pismo lahko vsebuje, so (Nemec, 2000, 
str. 14): 

- slabosti in pomanjkljivosti pri delovanju notranjih kontrol, 

- učinkovitost notranjih kontrol, 

- revizorjeva priporočila iz preteklih let, 

- računovodska ureditev in računovodske usmeritve ter 
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- ostala dejstva, ki so se pojavila med revidiranjem in na katera je treba opozoriti. 

Pri tem mora revizor pri vsakem od dejstev, na katero opozarja, predstaviti vsebino in vpliv 
na poslovanje podjetja ter predlagati spremembo, navesti koristi spremembe, mnenje 
poslovodstva o spremembi in dogovorjene postopke za izboljšavo (Nemec, 2000, str. 15). 

Sodelovanje s poslovodstvom se nadaljuje tudi po opravljeni reviziji, saj se je potrebno 
pogovoriti o (Nemec, 2000, str. 23): 

- težavah, ki jih je imel med opravljanjem revizije, 

- nesporazumih s poslovodstvom, povezanih z revidiranimi računovodskimi izkazi, 

- pomembnih revizijskih popravkih revidiranih računovodskih izkazov, 

- pomembnih računovodskih usmeritvah in njihovih spremembah ter razkritjih, 

- nepravilnostih v zvezi z zakonskimi določili in nespoštovanju zakonskih določil, 

- tveganjih, ki bi lahko povzročila problem delujočega podjetja, 

- priporočilih na področju delovanja notranjih kontrol, pri čemer pričakuje, da ga bo 
poslovodstvo o svojih ukrepih tudi obveščalo. 

Cilj revizije računovodskih izkazov je izraziti mnenje o njihovi resničnosti in poštenosti. 
Pri tem pa mora revizor s preizkušanjem notranjih kontrol in preverjanjem podatkov iz 
računovodskih izkazov pridobiti ustrezna zagotovila. Pri svojem delu  mora sodelovati s 
poslovodstvom na različnih ravneh vodenja podjetja, z organi nadziranja, z različnimi 
odbori in s posameznimi zaposlenci, saj si le tako pridobi dokaze, razlage in pojasnila ter 
jih obvešča o svojih odkritjih. Brez tega sodelovanja revizije računovodskih izkazov 
podjetja sploh ne bi bilo mogoče opraviti. 

Cilj zagotoviti dolgoročni obstoj in razvoj podjetja (strateški cilj delovanja poslovodstva) 
je lažje uresničljiv, če poslovodstvo pri svojem delovanju upošteva ugotovitve, mišljenja in 
spoznanja revizorja. Na osnovi le-teh poslovodstvo preudarneje sprejema odločitve za 
zmanjšanje zadolženosti, izboljšanje sestave kapitala in povečanje prihodkov. Vse to na 
daljši rok zmanjšuje nevarnost, da bi podjetje prešlo v položaj, ko ne more več samo 
poravnavati svojih obveznosti (Kandrič, 1993, str. 58). 

Poslovodstvo je odgovorno za obstoj ustreznega računovodskega sistema, ki vključuje tudi 
različne oblike notranjega kontroliranja ter mora ustrezati velikosti in vrsti naročnikovega 
poslovanja (Koletnik, 1997, str. 122). 

Računovodski sistem, dopolnjen z uspešnimi notranjimi kontrolami, zagotavlja 
poslovodstvu, da je premoženje zavarovano pred nepooblaščenim uporabljanjem ali 
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razpolaganjem in da so računovodske evidence dovolj zanesljive za pripravo 
računovodskih informacij (Koletnik, 1997, str. 123). 

Na podlagi proučevanja in ovrednotenja sistema notranjega kontroliranja in revizijskih 
postopkov lahko ugotovimo slabosti pri notranji kontroli. O tem mora v pisni obliki 
obvestiti poslovodstvo. V obvestilu navede, da je ugotovil slabosti pri revizijskem delu in 
da namen njegovega preiskovanja ni bil ugotavljati ustreznost notranjega kontroliranja za 
poslovodenje (Koletnik, 1997, str. 126). 

Poslovodstvo podjetja je odgovorno za pravočasno in pravilno pripravo letnih 
računovodskih izkazov in poslovnih poročil. Letne računovodske izkaze velikih in srednjih 
delniških družb, velikih družb z omejeno odgovornostjo, povezanih družb in družb, katerih 
vrednostni papirji kotirajo na borzi, mora najkasneje v šestih mesecih po preteku 
poslovnega leta pregledati samostojno revizijsko podjetje. Gre za mnenje neodvisnega 
revizorja, ki s pomočjo postopkov preverjanja kontrol in podatkov zbere dovolj ustreznih 
dokazov za oblikovanje mnenja o resničnosti in poštenosti računovodskih izkazov. 
Ustrezni dokazi so tisti, s katerimi lahko dovolj zanesljivo potrdi ali zavrne trditve 
poslovodstva v letnih obračunih. Pri tem imajo pomembno vlogo vplivne velikosti  
posameznih postavk in stopnja tveganja o napačni predstavi (Koletnik, 1997, str. 126). 

Postopki preverjanja podatkov so namenjeni pridobivanju dokazov o popolnosti, točnosti 
in nespornosti podatkov, ki jih ustvarja računovodski sistem (Koletnik, 1997, str. 127). 

 

 

8. HIERARHIJA VPLIVANJA NA ODLIČNOST PODJETJA  

 

Revizorji s svojo dejavnostjo lahko vplivajo na odličnost poslovanja podjetja. Pri svojem 
delu pa lahko najbolj vplivajo na poslovodstvo, s katerim običajno tudi največ sodelujejo. 
Poslovodstvo pa ne daje iste teže ugotovitvam notranjega ali zunanjega revizorja.   

Revizorjevo mnenje o računovodskih izkazih je prvi dokaz kakovosti poslovanja 
revidiranca. Je namreč prvi prispevek revizije k odličnosti poslovanja revidiranca, saj mu 
revizorjevo mnenje pokaže, ali deluje v pravi smeri ali ne. V pismu, ki je namenjeno 
poslovodstvu, pa lahko nakaže popravljalne akcije, ki jih mora le-to sprejeti, da bi 
izboljšalo poslovanje podjetja. Revizor v njem opozori tudi na napake, slabosti in prevare 
in svetuje izboljšave poslovanja oziroma uspešnejše doseganje ciljev (Kavčič, 2000, str. 
117). 

Pri tem pa se seveda zastavlja vprašanje, čigavo mnenje ima večjo težo za poslovodstvo. 
Kljub temu da je notranjerevizijska služba neodvisno organizirana, stopnja neodvisnosti ni 
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enaka kot pri zunanjem revidiranju. Poslovodstvo bolj spoštuje mnenja in ugotovitve 
zunanjega revizorja. Notranji revizor je namreč odgovoren poslovodstvu, njegova poročila 
pa so zaupne listine podjetja. Zunanji revizor pri svojem delu kontrolira tudi poslovodstvo 
in o svojih izsledkih obvešča lastnike. Ti pa lahko ob ugotovljenih nepravilnostih v 
poslovanju ukrepajo proti poslovodstvu.  

Pomemben pa je tudi način poročanja oziroma izražanja mnenja. Zunanji revizorji imajo 
predpisano obliko revizijskega poročila, medtem ko pri notranjih revizorjih to ni formalno 
določeno. Tako je od notranjega revizorja samega odvisno, na kakšen način poroča o 
ugotovitvah. Ustreznejši način seveda pomeni, da bo poslovodstvo ugotovitve upoštevalo, 
jih sprejelo in uveljavilo.  

Zunanje revidiranje praviloma poteka enkrat letno. Po končanem revidiranju revizor izda 
revizijsko poročilo in v pismu poslovodstvu poroča o svojih ugotovitvah. Notranji revizor 
pa je v večini primerov zaposlenec podjetja, ki ga revidira, čeprav je po novih Slovenskih 
računovodskih standardih lahko tudi zunanji sodelavec. Njegovo delo ni časovno določeno, 
kot je to pri zunanjem revidiranju. Tako lahko o ugotovitvah poroča večkrat, tudi pred 
koncem revidiranja, in s tem podjetju dopušča več časa za reševanje nesoglasij ter zgodnje 
uvajanje priporočenih postopkov. 

Prepričanje o tem, ali se izvajajo ustrezni postopki v zvezi z ugotovitvami in ali sta 
poslovodstvo oziroma nadzorni svet prevzela odgovornost zaradi neizvajanja le-teh, lahko 
zunanji revizor dokončno dobi šele pri naslednji reviziji, čeprav pričakuje, da ga bo 
naročnik po opravljeni reviziji obveščal o ukrepih za odpravo nepravilnosti, medtem ko 
notranji lahko vsakodnevno spremlja izvajanja. 

Revizor pa lahko tudi s svetovalno dejavnostjo prispeva k odličnosti poslovanja. Pozna 
namreč podjetje, njegovo dejavnost, kontrolno okolje, specializiran pa je tudi za določeno 
področje oziroma dejavnost, tako da lahko s svetovanjem pripomore k uspešnejšemu 
poslovanju podjetja (Kavčič, 2000, str. 118). 

Podjetje, ki opravlja revizijo, lahko opravlja poslovodstvu tudi svetovalno storitev. S 
slednjo so mišljene dejavnosti, ki niso revizijske, davčne ali računovodske storitve. Lahko 
so dodatek k revizijskim storitvam ali pa nastopajo samostojno kot naloge. Pri tem je 
pomembno, da zunanji revizor naročniku samo svetuje, ne pa odloča namesto njega. 

Zunanji revizor je ponavadi specializiran za določeno dejavnost, kar pomeni, da sodeluje 
pri reviziji podjetij z enako dejavnostjo. Pri svojem delu tako dobi vpogled v različna 
podjetja. Izkušnje in priporočila drugih pa lahko uporablja kot svetovalno storitev drugim 
podjetjem in tudi drugim pomaga pri vzpostavitvi boljšega kontrolnega okolja podjetja in 
prispeva k odličnosti poslovanja.   

Notranji revizor je lahko vsakodnevno vključen v izvajanje svojih priporočil oziroma 
svetovalne dejavnosti. S svojimi predlogi in strokovnostjo omogoča nove rešitve in 
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izboljša položaj podjetja, kar lahko pripelje do spoštovanja poslovnih pravil in do poslovne 
uspešnosti. 

Znano je, da se poslovodstvo in ostali vodstveni delavci v primeru obstoječih ali pa zgolj 
predvidenih problemov najprej obrnejo po nasvet k zunanjemu revizorju. Zato je potrebno, 
da si notranji revizorji nenehno prizadevajo predstaviti svoja znanja in sposobnosti z 
namenom, da bi se poslovodstvo po nasvet ali v primeru problemov najprej obrnilo na 
notranjega revizorja. Le na ta način bi bili obravnavani tudi kot notranji svetovalci. 

Z revidiranjem se lahko že med tekočim poslovanjem odkrijejo ali preprečijo številne 
napake ali nepravilnosti, ki jih morda brez prisotnosti revizorja ne bi bilo mogoče odkriti. 
V tem primeru ima revizija preventivni učinek, kar spet nakazuje na koristnost revizije za 
poslovanje podjetja (Kavčič, 2000, str. 118). 

Časovna opredelitev obveščanja poslovodstva in organov nadziranja je pomembna v 
primerih, ko revizor pri preverjanju obstoja in delovanja notranjih kontrol in pri ureditvi 
računovodenja odkrije slabosti in pomanjkljivosti, ki utegnejo vplivati na računovodske 
izkaze podjetja. Do sestave računovodskih izkazov se lahko odpravijo pomanjkljivosti 
oziroma se poišče ustrezna rešitev le s pravočasnim obveščanjem in ustreznim ukrepanjem. 
To je še zlasti pomembno, če bi neukrepanje vplivalo na revizorjevo mnenje. 

V podjetju se lahko revidira preteklost, kar počne zunanja revizija. Delovanje le-te je tako 
popravljalno, saj se revidira preteklo poslovanje, dosežene izide in storjene napake s 
ciljem, da bi se na njihovi podlagi naučili, kako doseženo kakovost obdržati in nadgraditi 
tudi v prihodnje oziroma kako se izogniti ponovitvi napak in neželenih stanj. Po drugi 
strani pa je notranja revizija preventivna, saj presoja sedanjost. Usmerjena je v vnaprejšnje 
predvidevanje tveganj, ki bodo morda ogrožala posamezno poslovno področje ali proizvod, 
ter svetovanje vodstvom, s kakšnim spletom kontrolnih mehanizmov je mogoče tveganje 
učinkovito obvladovati. Presoja pa tudi možnost poneverb in zlorab, do katerih pride, ko so 
opuščene kontrole, evidence in drugo. 

Pri navajanju izboljševalnih ukrepov pa morata zunanji in notranji revizor upoštevati 
dejavnike, kot na primer razmerja med stroški in koristmi, vpliv na obnašanje zaposlencev 
in skladnost z drugimi usmeritvami v podjetju. S prizadetimi zaposlenci pa se je potrebno 
tudi pogovoriti, saj se le tako lahko izve za njihove zamisli in se jih pritegne k sodelovanju. 

V prihodnosti bo sprotno presojanje postopno preraslo v osrednjo dejavnost, medtem ko 
bodo pri obstoječih rešitvah zgolj redno ciklično preverjali, ali je obstoječa kontrolna 
ureditev na revidiranem področju poslovanja še ustrezna oziroma ali so potrebne 
spremembe v smeri sproščanja ali pa zategovanja obstoječih kontrol (Turk, 1999, str. 15). 
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Če povzamem: razlogi za uvedbo revizije so naslednji (Kavčič, 2000, str. 119): 

- potrebe sedanjega ali možnega naložbenika; 

- teorija skrbništva ali zastopanja (teorija agentov); 

- teorija motivacije. 

Vsi trije razlogi pa bistveno vplivajo na odličnost poslovanja podjetja. 
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9. SKLEP 

 

Revidiranje je dejavnost, ki lahko bistveno prispeva k izboljšanju ali odličnosti poslovanja 
vseh organizacij; tako tistih, katerih cilj je dobiček, kot tistih, ki jim je cilj 
splošnoblaginjski učinek. Vrednost revizijskih učinkov se kaže v količini pestrih in 
aktualnih revizijskih informacij ter v prispevku k boljši kakovosti poslovanja, to je v 
varnosti, stabilnosti in donosnosti podjetja. 

V naši državi je zunanje revidiranje, v primerjavi z notranjim, že utečeno. Zakonsko 
opredeljena revizija podjetij se izvaja  že nekaj let. Notranja revizija pa je šele v zametkih, 
kajti tudi zakonska podlaga skromno opredeljuje notranjo revizijo samo v določenih 
organizacijah, v ostalih podjetjih in organizacijah pa je njegova stopnja razvoja zelo nizka 
oziroma notranjerevizijska služba v njih sploh ni prisotna.  

To je tudi razlog, da ima zunanje revidiranje večji vpliv na poslovodstvo in nadzorne 
organe. Če primerjamo vplivnost revizije na poslovodstvo in nadzorne organe podjetja, le-
ta lahko najbolj vpliva na poslovodstvo. Slednje je med potekom revizije namreč v 
vsakodnevnem stiku  tako z zunanjim kakor tudi z notranjim revizorjem. Z njima na ravni 
podjetja med revizijo sodeluje, medtem ko je nadzorni svet podjetja največkrat samo 
informiran o delu revizorja in se pri svojem delu opira na revidirana računovodska 
poročila. To pomanjkljivost komuniciranja med revizorjem in nadzornim svetom pa bo v 
prihodnosti lahko odpravila uvedba revizijskega odbora. 

Znano je tudi, da se vodstvo podjetja v različnih situacijah po pomoč raje obrne k 
zunanjemu revizorju, čeprav ima podjetje dobro organizirano notranjerevizijsko službo. 
Tudi če se osredotočimo na samo delo revizorja, poslovodstvo bolj spremlja in zaupa v 
ugotovitve zunanjega, kot pa notranjega revizorja. Slednje je posledica dejstva, da zunanji 
revizor kontrolira tudi delo poslovodstva, notranji revizor pa deluje pod okriljem le-tega, 
saj so mu storitve notranjega revizorja stalno v pomoč. Čeprav ima zunanji revizor večje 
pristojnosti in večjo neodvisnost, pa je časovno bolj omejen, zato njegovo delo 
predpostavlja dobro notranjo kontrolo in notranjo revizijo. Podjetja s kvalitetnejšo notranjo 
kontrolo in revizijo imajo večje priložnosti za obstoj in razvoj. 

Če smo z dosedanjim razvojem zunanje revizije pri nas lahko zadovoljni, pa tega ne 
moremo trditi za notranjo revizijo, saj je le-ta v srednjih in velikih podjetjih skromno 
zastopana. Vendar pa se v zadnjem času posveča tudi temu področju veliko več pozornosti, 
kar pripomore k večji ozaveščenosti o pomenu in vlogi notranjega revidiranja.   
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