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POVZETEK 

Namen revidiranja je, da revizor presodi, ali so računovodske informacije revidiranega 

podjetja v vseh pomembnih pogledih resnične in poštene. Revizorji pri svojem delu torej ne 

smejo spregledati pomembnih napak v računovodskih izkazih. Zaradi tega imajo revizijska 

podjetja običajno razvito celovito metodologijo revidiranja računovodskih izkazov, vendar je 

razvoj takšne metodologije povezan z visokimi stroški. Ker v podjetju, ki je predmet 

raziskave, takšne metodologije še nimajo, jo razvijamo v magistrskem delu. Metodologija 

revidiranja računovodskih izkazov vsebuje vse pomembne delovne postopke ter seznam 

revizijske dokumentacije, ki jo morajo revizorji pridobiti pri revidiranju. Prav tako v 

magistrskem delu predstavljamo nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti, ki jih revizorji 

odkrivajo pri revidiranju računovodskih izkazov. 

Ključne besede: revidiranje, računovodski izkazi, mednarodni standardi revidiranja, letno 

poročilo, metodologija revidiranja računovodskih izkazov. 

 

SUMMARY 

The main purpose of auditing is to allow an auditor, to be able to evaluate if the provided 

accounting information of an audited company is in all it's significant views true and fair. 

Therefore, it is vital that auditors do not overlook important financial statement errors. For 

this purpose the auditing companies usually have a holistic financial statement auditing 

methodology, however developing such a metodology costs a lot of money. Because the 

company which is the subject of this research does not have such a metodology, we are 

developing it in this master's thesis. The financial statement auditing metodology contains all 

important working procedures as well as a list of auditing documentation which auditors must 

obtain through the process of auditing. In this master's thesis we are also presenting 

irregularities and/or flaws which are found by auditors while auditing financial statements.  

Key words: auditing, financial statements, international auditing standards, annual report, 

financial statement auditing methodology. 
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1 UVOD 

1.1 Predstavitev problema in področja proučevanja 

Zaradi razvoja delitve dela in tehničnega razvoja se je začela funkcija upravljanja ločevati od 

funkcije vodenja. Lastniki podjetij so pričeli prepuščati funkcijo vodenja poslovodstvu, ti pa 

so skrbeli za cilje lastnikov. Ti cilji so običajno dobiček na dolgi rok ter ustaljeno poslovanje. 

Zaradi zagotavljanja doseganja teh ciljev se je pojavila potreba po preverjanju delovanja 

poslovodstva, kar pa je pripeljalo do razvoja posebne vrste strokovnjakov, katerih naloga je 

strokovno in neodvisno nadzorovanje delovanja poslovodstva. 

Revidiranje predstavlja naknadno pregledovanje procesov in stanj zaradi presojanja njihove 

pravilnosti z vidika resničnosti in poštenosti. Gre za strokovno zelo zahtevno obliko 

nadziranja, saj ne gre samo za ugotavljanje formalne pravilnosti, ampak za miselno obnovo 

nastanka dejanja ali stanja, k temu pa je potrebno dodati še strokovno mnenje (Koletnik 1997, 

10). 

Zakon o gospodarskih družbah-1 je tisti, ki v Sloveniji predpisuje, katera podjetja so zavezana 

k revidiranju računovodskih izkazov. 57. člen pravi, da mora letne računovodske izkaze 

velikih, srednjih, dvojnih družb in povezanih družb ter družb, katerih vrednostni papirji 

kotirajo na borzi, najkasneje v šestih mesecih po preteku poslovnega leta pregledati 

samostojno revizijsko podjetje v skladu s posebnimi predpisi. 

Z vidika izvajalca revidiranja računovodskih izkazov je najpomembnejši Zakon o revidiranju-

2. Ta je v prvi vrsti namenjen vsem revizorjem, ki opravljajo delo na tem področju v 

Sloveniji. Zakon pa ni namenjen samo revizorjem, ampak tudi vsem podjetjem, ki so 

zavezana k revidiranju. Ta zakon določa tudi, da se mora revidiranje v Sloveniji izvajati ob 

upoštevanju temeljnih revizijskih načel in drugih pravil revidiranja, ki jih sprejme Slovenski 

inštitut za revizijo, ter Mednarodnih standardov revidiranja in Mednarodnih stališč o 

revidiranju.  

V magistrskem delu je poudarek na revidiranju računovodskih izkazov, v okviru katerih 

revizor presodi, ali so družbe podatke v računovodskih izkazih predstavile pošteno, realno, 

objektivno in skladno z računovodskimi standardi. Rezultat takšnega revidiranja je revizijsko 

poročilo, ki je na voljo širokemu krogu interesnih skupin.  

1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen magistrskega dela je definirati napake, ki jih revizorji odkrivajo pri revidiranju 

računovodskih izkazov podjetij. Revizorji namreč pri svojem delu ne smejo spregledati 
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pomembnih napak oziroma napačnih navedb v računovodskih izkazih, saj lahko to vodi do 

oškodovanja upnikov podjetja. 

 

Prav tako je namen magistrskega dela oblikovanje celovite metodologije oziroma delovnih 

postopkov revidiranja računovodskih izkazov, ki se bo uporabljala v revizijskem podjetju, ki 

je predmet raziskave. Takšna metodologija je uporabna za vodjo ter ostale člane revizijske 

skupine. 

 

Pri revidiranju računovodskih izkazov podjetij ne obstajajo bistvene razlike v metodah dela 

revizorjev glede na velikost revidiranega podjetja. Razliko v revidiranju računovodskih 

izkazov glede na velikost podjetja predstavljata predvsem potreben čas za dokončanje 

revidiranja ter vložen napor. Pri revidiranju velikih podjetjih obstaja tudi nekoliko večje 

tveganje, da pomembno napačne navedbe ne bodo odkrite, saj je revidiranje običajno 

opravljeno na manjšem vzorcu. V primeru neodkritja pomembnih nepravilnosti v 

računovodskih izkazih podjetij, ki kotirajo na borzi, lahko to vodi do oškodovanja delničarjev 

podjetja.  

 

Cilji magistrskega dela so: 

– pregledati strokovno literaturo s področja revidiranja, s poudarkom na revidiranju 

računovodskih izkazov podjetij, 

– pregledati znanstveno literaturo s področja empiričnih in drugih raziskav o revidiranju 

računovodskih izkazov podjetij, 

– ugotoviti, kako trenutno poteka revidiranje računovodskih izkazov podjetij, 

– odkriti in analizirati napake, ki jih revizorji odkrijejo pri revidiranju računovodskih 

izkazov podjetij,  

– oblikovati celovit model metodologije oziroma oblikovati delovne postopke za 

revidiranje računovodskih izkazov, ki se bodo nato uporabljali v podjetju, ki je predmet 

raziskave. 

1.3 Raziskovalna vprašanja 

Temeljno raziskovalno vprašanje  magistrskega dela izhaja iz raziskovalnega problema in se 

glasi: Kako zasnovati celovito metodologijo za revidiranje računovodskih izkazov, da 

revizijska skupina ne bo spregledala pomembno napačnih navedb v računovodskih izkazih?  

 

Obstajajo namreč značilne nepravilnosti, ki se pojavljajo pri podjetjih, zavezanih k revidiranju 

računovodskih izkazov. S pravilno zastavljeno metodologijo oziroma delovnimi postopki je 

mogoče zagotoviti, da se nepravilnosti odkrijejo. 

 

Na podlagi temeljnega raziskovalnega vprašanja oblikujemo sledeča raziskovalna vprašanja. 
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Raziskovalno vprašanje 1: Na katerih področjih je odkritih največ nepravilnosti v 

računovodskih izkazih? 

 

Z raziskavo poskušamo določiti področja, na katerih obstaja večje tveganje, da bo prišlo do 

nepravilnosti. Revizor mora namreč določiti tudi dopustno napako. Pri oceni tveganja 

napačnih navedb na ravni računovodskih izkazov si revizor pomaga z izsledki analitičnih 

postopkov ter analizo poslovanja. Pregledati mora, ali je v poslovanju podjetja prišlo do 

večjih sprememb glede na pretekla leta, ali je struktura financiranja sredstev ustrezna, 

preveriti likvidnostni položaj družbe ter kapitalsko ustreznost glede na višino izgub in drugo. 

 

V raziskavo vključeni revizorji opisujejo nepravilnosti, ki jih odkrivajo pri notranjih kontrolah 

in preizkušanju podatkov. To torej pomeni, da se določajo delovni postopki, ki jih morajo 

člani revizijske skupine opraviti, da odkrijejo vse morebitne pomembne napačne navedbe v 

računovodskih izkazih revidiranega podjetja. 

 

Raziskovalno vprašanje 2: Na kakšen način je mogoče odkriti nepravilnosti v računovodskih 

izkazih? 

 

V raziskavo vključeni revizorji nam poskušajo pojasniti delovne postopke, s katerimi sami 

odkrivajo nepravilnosti pri revidiranju računovodskih izkazov. Prav tako nam poskušajo 

pojasniti, na kaj mora biti revizor pozoren pri revidiranju računovodskih izkazov. 

 

S pomočjo postavljenih raziskovalnih vprašanj ter že znanih teoretičnih izhodišč dobivamo 

poglobljen vpogled v revidiranje računovodskih izkazov podjetij. Da to dosežemo moramo 

preveriti sedanje delovne postopke, ki jih opravljajo člani revizijske skupine. Na podlagi teh 

spoznanj odkrivamo pomanjkljivosti pri sedanjem delu in oblikujemo novo celovito 

metodologijo, ki zajema vse potrebne postopke za odkrivanje pomembno napačnih navedb v 

računovodskih izkazih revidiranih podjetij. Prednost takšne metodologije je predvsem v 

krajšem času za dokončanje revidiranja računovodskih izkazov, s čimer povezujemo tudi 

nižje stroške revizijske skupine in lažjo kontrolo vodstva podjetja nad opravljenim delom. 

1.4 Raziskovalna metodologija 

Magistrsko delo je razdeljeno na teoretični in raziskovalni del. Teoretični del zajema 

poglobljen pregled obstoječe strokovne literature, predvsem s področja revidiranja 

računovodskih izkazov, pravnih pravil za izvajanje tega revidiranja ter obseg razkritij v 

letnem poročilu. Ta del temelji predvsem na metodi deskripcije, s katero opisujemo 

posamezne pojme, ter metodi kompilacije, kjer pri navajanju teoretičnih izhodišč uporabljamo 

navedke in citate drugih avtorjev.  
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V drugem delu sledi raziskovalni del. Glede na vrsto raziskave lahko magistrsko delo 

opredelimo kot študijo primera. Študijo primera uvrščamo med kvalitativne raziskave, kjer so 

cilji raziskovanja predvsem razumevanje, odkrivanje, pomen ter generiranje raziskovalnih 

vprašanj in hipotez (Skok Merkač 2010, 67). Za kvalitativno raziskovanje je značilno (Skok 

Merkač 2010, 47): 

– razumevanje pojava, kot ga razume vključeni v raziskavo in ne raziskovalec, 

– raziskovalec je primarni inštrument za zbiranje podatkov in analizo, 

– običajno vključuje področje dela, 

– uporablja induktivno raziskovalno strategijo, 

– izidi kvalitativnega raziskovanja so bogato opisani. 

 

Pri študiji primera gre za postopek, s katerim se proučuje posamezen primer z določenega 

znanstvenega področja (Zelinka 1988, 366). Ta raziskovalna metoda je opredeljena tudi kot 

študija dejanskih primerov iz obstoječe prakse, v katere se raziskovalci želijo poglobiti in 

razumeti specifičen dogodek, proces ali odnos v danem poslovnem okolju (Tratnik 2002, 33–

34). Študije primera so temeljit opis in analiza posamezne enote ali zaokroženega sistema, na 

primer posameznika, programa, dogodka ali skupine (Merriam 1998, 19). Bistvo študije 

primera je v razumevanju posameznega primera, ki je zgolj del celote, dane v vsakodnevni 

življenjski situaciji.  

 

Raziskovalec izbere študijo primera zato, da pridobi poglobljeno razumevanje situacije in 

pomena, ki ga ima za tiste, ki so v raziskavo vključeni (Merriam 1998, 19). Ta pristop smo 

izbrali, ker želimo pridobiti razumevanje delovnih postopkov pri revidiranju računovodskih 

izkazov. Proučujemo tudi, katere napake odkrivajo revizorji, ki so zaposleni v obravnavanem 

podjetju, pri revidiranju računovodskih izkazov. Proučevana revizijska družba se uvršča med 

mikro podjetja, ki izvaja vse vrste revidiranj (revidiranje računovodskih izkazov, notranje 

revidiranje, posebno revidiranje, izredno revidiranje, revidiranje v postopkih prisilne 

poravnave, revidiranje povečanja osnovnega kapitala s stvarnimi vložki, izvajanje skrbnih 

pregledov in drugo). V podjetju je zaposleno manjše število oseb, ki imajo primerno formalno 

in neformalno izobrazbo za delo. Prav tako imajo vsi zaposleni dolgoletne izkušnje na 

področju revidiranja.  

 

Slabost proučevanega revizijskega podjetja je v tem, da nima razvite celovite metodologije 

revidiranja računovodskih izkazov, kar pomeni, da zaposleni svoje delo opravljajo na podlagi 

preteklih delovnih izkušenj. Pri tem obstaja nekoliko večja verjetnost, da pri revidiranju ne 

bodo odkrite vse pomembne napačne navedbe, saj postopki niso standardizirani. Prav tako je 

onemogočena hitra in enostavna kontrola opravljenega dela s strani vodstva podjetja, saj mora 

vodstvo pri kontroli ponovno pregledati vso pridobljeno revizijsko dokumentacijo. 
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Podatke zbiramo z delno strukturiranim intervjujem. Intervju je vsako zbiranje podatkov 

preko govorne komunikacije (Mitar 2011, 93). Pri delno strukturiranem intervjuju nimamo 

vnaprej natančno pripravljenega vprašalnika, ampak zgolj okvirne teme za intervju. Prednost 

delno strukturiranega intervjuja je predvsem v neposrednem stiku spraševalca in vprašanca, 

zaradi česar je mogoče nesporazume pri komuniciranju odkriti in rešiti takoj. Spraševalec 

mora pustiti vprašancu, da ta prosto pripoveduje o problemu in ga ne moti z vprašanji. To 

pomeni, da se vprašancev ne omejuje z vnaprej natančno določenimi vprašanji, temveč se 

omogoči, da intervju poteka po notranji logiki skladno s tem, kako se vrstijo vprašanja (Flere 

2000, 114). 

 

Takšna vrsta zbiranja podatkov je primerna, če razgovor opravljamo s strokovnjakom oziroma 

izvedencem, ki veliko ve o določeni problematiki in ga ni smiselno omejiti z vnaprej 

določenimi vprašanji (Flere 2000, 114). Prav tako je takšna vrsta zbiranja podatkov primerna, 

ko želimo doseči naslednje cilje: podroben opis določenih situacij, povezovanje različnih 

perspektiv ter opis procesa ali tolmačenja posameznih dogodkov (Flere 2000, 116).  

 

Na kakovost dobljenih podatkov z delno strukturiranim intervjujem zelo vpliva tudi 

pomembnost raziskave za ljudi, ki sodelujejo v delno strukturiranih intervjujih (Easterby-

Smith, Thorpe in Lowe 2007, 121). Ker raziskavo izvajamo med člani revizijske skupine v 

proučevani revizijski družbi brez razvite metodologije, menimo, da je raziskava za sodelujoče 

zelo pomembna. Zaradi tega pričakujemo, da nam ti posredujejo kvalitetne in relevantne 

informacije. Delno strukturiran intervju izvajamo med tremi skupinami oseb (pooblaščen 

revizor, revizor in član revizijske skupine), ki imajo dolgoletne strokovne izkušnje z 

revidiranjem računovodskih izkazov podjetij. V raziskavi torej sodelujejo tisti, ki o 

raziskovalnem problemu največ vedo.  

 

Gre torej za namenski vzorec, v katerem v polstrukturiranih intervjujih sodeluje pet oseb, in 

sicer en pooblaščeni revizor, dva revizorja in dva člana revizijske skupine. V našem primeru 

ni smiselno izvajati vzorčenja kot pri kvantitativni analizi, saj so ljudje tisti, ki nam dajejo 

odgovore na raziskovalna vprašanja. Vzorec, ki smo ga določili osmišlja pojave in jih razume. 

Menimo, da je velikost vzorca ustrezna, saj običajno v praksi v obravnavanem revizijskem 

podjetju revizijsko skupino pri revidiranju računovodskih izkazov sestavljajo tri osebe (en 

pooblaščeni revizor, en revizor in en član revizijske skupine). Število članov revizijske 

skupine se poveča le v primeru, ko obravnavano revizijsko podjetje izvaja revidiranje 

računovodskih izkazov v podjetju z večjim obsegom dokumentacije ali v primeru posebnosti 

poslovanja revidiranega podjetja. 

 

Z izbiro treh različnih skupin intervjuvancev smo pridobili različna mnenja intervjuvancev, ki 

so v polstrukturiranih intervjujih odgovarjali na enaka vprašanja. Z izbiro treh različnih 

skupin intervjuvancev (pooblaščeni revizor, revizorja ter člana delovne skupine), ki opravljajo 
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dela na različnih hierarhičnih ravneh, torej pridobivamo različne poglede na obravnavano 

temo magistrskega dela. To nam omogoča celovitejši vpogled na proučevani problem, kot ga 

omogoča intervju z le eno skupino oseb (Vogrinc 2008, 115).  

 

Pričakujemo, da bomo od intervjuvancev, vključenih v raziskavo, pridobili opise njihovih 

delovnih izkušenj, še posebej o delovnih postopkih, ki jih opravljajo pri revidiranju 

računovodskih izkazov. Prav tako pričakujemo, da nam bodo povedali, na kaj so pozorni pri 

svojem delu, da odkrijejo vse pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih in od 

intervjuvanih oseb pričakujemo, da nam bodo razkrili najpomembnejša vprašanja, ki jih  

zastavljajo posameznim osebam, tj. odgovornim v revidiranem podjetju. Pričakujemo tudi, da 

nam bodo revizorji razkrili, kakšno revizijsko dokumentacijo pridobivajo pri svojem delu in  

da bomo pridobili informacije o področjih, na katerih se odkrije največ nepravilnosti pri 

sestavi računovodskih izkazov. Menimo, da revizorji največ nepravilnosti odkrivajo pri 

izvajanju notranjih kontrol v revidiranem podjetju. Raziskovalni okvir magistrskega dela 

prikazujemo v preglednici 1. 

Preglednica 1: Raziskovalni okvir magistrskega dela 

Zap. št. Aktivnosti raziskovalnega dela Metode dela Rezultat aktivnosti 

1. Pregledati znanstveno literaturo s 

področja revidiranja računovodskih 

izkazov. 

Kompilacija in 

deskripcija. 

Ugotoviti že znana spoznanja različnih 

avtorjev oziroma raziskovalcev. 

2. Opraviti polstrukturirane intervjuje 

s člani revizijske skupine, s čimer 

pridobimo vpogled v postopke pri 

izvajanju revidiranja računovodskih 

izkazov ter nepravilnosti, ki jih 

revizorji odkrivajo pri svojem delu. 

Polstrukturiran 

intervju. 

Ugotoviti dejansko stanje na 

proučevanem področju, ki ga je 

potrebno izboljšati. 

3. Zasnovati standardne faze 

revidiranja računovodskih izkazov. 

Razčlenjevanje 

in deskripcija. 

Opredeliti elemente celovite 

metodologije revidiranja 

računovodskih izkazov. 

4. Opredeliti temeljne korake po 

posameznih področjih revidiranja 

računovodskih izkazov. 

Razčlenjevanje 

in deskripcija. 

Opredeliti elemente celovite 

metodologije revidiranja 

računovodskih izkazov. 

5. Oblikovati celovito metodologijo 

revidiranja računovodskih izkazov. 

Zasnova. Zasnovati koncept celovite 

metodologije revidiranja 

računovodskih izkazov. 
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1.5 Predvidene predpostavke pri obravnavanju problema 

Predpostavljamo, da so pridobljena mnenja treh različnih skupin intervjuvancev (pooblaščeni 

revizor, revizor in član revizijske skupine), vključenih v raziskavo, takšna kot so mnenja 

drugih revizorjev.  

 

Prav tako predpostavljamo, da je raziskava za intervjuvane (sodelujoče) osebe pomembna, 

zato menimo, da nam posredujejo kvalitetne in relevantne informacije. Predpostavljamo tudi, 

da zaradi velikega pomena raziskave za proučevano podjetje, ne bomo imeli velikih 

problemov pri pripravljenosti članov revizijske skupine za sodelovanje. 

 

Omejitev raziskave je predvsem metodološke narave, saj zaključkov in ugotovitev raziskave 

ni mogoče posploševati na vsa podjetja. Gre namreč za raziskavo o poteku revidiranja 

računovodskih izkazov v enem revizijskem podjetju (študija primera). Prav tako ne 

razkrivamo imena revizijskega podjetja in imen članov revizijske skupine, ki sodelujejo v 

polstrukturiranih intervjujih. V magistrskem delu ne razkrivamo niti podatkov o revidiranih 

podjetjih, ki so predmet raziskovanja. Razloga za to sta popolna anonimnost podatkov ter 

varovanje poslovnih skrivnosti revizijskega in revidiranih podjetij.  

 

V magistrskem delu namenjamo poudarek revizijskim postopkom pri revidiranju bilance 

stanja in izkaza poslovnega izida, medtem ko revidiranja izkaza denarnih tokov in izkaza 

gibanja kapitala ne obravnavamo. 

1.6 Prispevek k znanosti in možnosti nadaljnjih raziskav na proučevanem področju  

Pri pregledu obstoječe literature ugotavljamo, da še ni narejenih raziskav na področju 

odkrivanja napak, ki se ugotovijo pri revidiranju računovodskih izkazov podjetij. Magistrsko 

delo se v raziskovalnem delu nanaša na to področje, pri čemer gre za prvo raziskavo 

ugotovljenih napak s strani revizorjev računovodskih izkazov podjetij v Republiki Sloveniji. 

 

Prispevek k znanosti predstavlja tudi razvoj učinkovite celovite metodologije pri revidiranju 

računovodskih izkazov, ki zajema vse potrebne postopke, da pri tem opravilu niso izpuščene 

pomembne postavke ter da se odkrijejo vse materialno pomembne napačne navedbe. 

 

Menimo, da možnosti za nadaljnje raziskovanje na proučevanem področju predstavlja 

izvajanje podobnih raziskav v drugih revizijskih podjetjih. Potrebno bi bilo narediti raziskave 

v majhnih in velikih revizijskih podjetjih, kjer bi revizorji pojasnili svoje delovne postopke pri 

revidiranju računovodskih izkazov. Ko bi se pridobile informacije iz več različnih revizijskih 

podjetij, bi se lahko razvila metodologija revidiranja računovodskih izkazov. S tem bi se 

pridobili različni postopki revidiranja. Prav tako možnost nadaljnjih raziskav predstavlja 

definiranje ugotovljenih napak pri revidiranju, ki jih odkrivajo drugi revizorji pri svojem delu.    
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2 OPREDELITEV REVIDIRANJA 

V literaturi obstaja veliko različnih definicij revidiranja različnih avtorjev, ki so si bolj ali 

manj podobne, zato v nadaljevanju predstavljamo nekaj teh definicij. Beseda revidiranje je 

latinskega izvora (revidere) in pomeni naknadno pregledovanje procesov in stanj zaradi 

presojanja njihove pravilnosti z vidika resničnosti in poštenosti (Koletnik 1997, 10).  

Koletnik (2005, 29) pravi, da je revidiranje opredeljeno kot dejavnost, ki jo opravljajo 

strokovne osebe, ki s svojim, posebej za to dejavnost pridobljenim znanjem preizkušajo 

resničnost in pravilnost postopkov ter stanj in ostalih dejstev. 

Turk (1994, 3) meni, da je revidiranje proces, ki pripelje do določenih spoznanj, sporočenih 

naročnikom in drugim. Revidiranje je tudi dejavnost revidiranja za določenega naročnika z 

določenim namenom.  

Naslednja izmed definicij pravi, da je revidiranje sistematičen proces objektivnega 

pridobivanja in ocenjevanja dokazov, ki se nanašajo na trditve o ekonomskih dejanjih in 

dogodkih z namenom pridobivanja ugotovitev o resničnem in poštenem prikazovanju 

računovodskih izkazov. Te ugotovitve je potrebno nato posredovati zainteresiranim 

uporabnikom (Hayes in soavtorji 2005, 11).  

Po mnenju Lee-ja (1993, 22) revidiranje pomeni neodvisno preverbo in podajo mnenja 

dodeljenega revizorja o računovodskih izkazih neke gospodarske družbe. Dodeljeni revizor pa 

svoje dolžnosti opravlja skladno s predpisi. 

Naslednja definicija o revidiranju pravi, da revidiranje temelji na izražanju mnenja o pravični 

predstavitvi določenih elementov, računov ali predmetov. Revizor je zadolžen, da o 

specifičnih elementih poda svoje mnenje, ki mora biti v skladu z revizijskimi načeli (Boynton, 

Johnson in Kell 2001, 905). 

Pri revidiranju gre za posebno zvrst nadziranja, ki je presojanje pravilnosti oziroma 

odpravljanje nepravilnosti. Nadziranje je torej upravljavska funkcija, ki presoja pravilnost 

načrtovanja, pripravljanja izvajanja in izvajanja s stališč odločevalcev. Prav tako lahko gre za 

odpravljanje v tem procesu ugotovljenih napak oziroma nepravilnosti. Po drugi strani je 

nadziranje tudi informacijska funkcija, ki skrbi za pravilnost podatkov in informacij, pri 

čemer gre za računovodsko nadziranje (Odar 2010, 1). 

Pri nadziranju poznamo tri vrste nadziranja, in sicer (Odar 2010,1): 

– Kontroliranje (control process) je pretežno prepričevalno, na strokovnem ugotavljanju 

dejstev zasnovano vzporedno nadziranje, ki ga opravljajo v nadzirano delovanje 

organizacijsko vključeni organi, delujoči po načelu stalnosti. 
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– Inšpiciranje (inspection process) je pretežno popravljalno, na strokovnem ugotavljanju 

dejstev zasnovano poznejše nadziranje, ki ga opravljajo organi, ki niso vključeni v 

nadzirano delovanje in ne delujejo po načelu stalnosti. 

– Revidiranje (auditing) je pretežno popravljalno, na izvedenskem obnavljanju zasnovano 

poznejše nadziranje, ki ga opravljajo organi, ki niso organizacijsko vključeni v nadzirano 

delovanje in ne delujejo po načelu stalnosti. Obsega oblikovanje in vrednotenje dokazov 

o trditvah v zvezi s predmetom nadziranja ter poročanje o ugotovitvah uporabnikom, ki 

jih takšne informacije zanimajo, da bi na tej podlagi lahko ustrezno ukrepali. 

 

Revidiranje je torej neodvisno preiskovanje računovodskih informacij podjetja, ne glede na to, 

ali je osredotočeno na doseganje dobička, in ne glede na njegovo velikost ali pravno obliko, 

kadar je cilj preiskovanja podati sodbo o računovodskih informacijah. Revizor mora o svojih 

ugotovitvah poročati predvsem lastnikom, prav tako lahko poroča tudi drugim uporabnikom 

računovodskih informacij podjetja, med katerimi so zagotovo najpomembnejši predstavniki 

kapitalskih trgov in javnost (Odar 2010, 1). 

Pri revidiranju gre za vprašanje presojanja zanesljivosti podatkov in za oblikovanje sodb o 

stanju in poslovanju posameznega podjetja. Zato se revidiranje vedno pričenja s presojanjem 

delovanja v temeljne poslovne funkcije vgrajenih kontrol in daje predloge za odpravo 

ugotovljenih nepravilnosti pri delovanju izvajalnega podsistema, s čimer se zagotavlja 

pravilnost v okviru računovodstva prejetih podatkov. Sodbe o tem, ali podaja letni obračun 

pravo sliko o poslovnem položaju proučevanega podjetja ob koncu leta in o njenem uspehu v 

letu, ni mogoče oblikovati, če ni vsaj v grobem proučena zanesljivost delovanja notranjih 

kontrol v okviru izvajalnega in informacijskega podsistema. Z revidiranjem se uresničuje 

načelo objektivne primerljivosti podatkov o finančnem položaju in poslovnem izidu podjetij  

(Kerčmar, Tratar in Boltin 2006, 91). 

Revidiranje ima številne vloge. Kot ena izmed najpomembnejših se omenja povečanje 

verodostojnosti računovodskih informacij. Wallace (1980) trdi, da investitorji zahtevajo 

revidiranje računovodskih izkazov, ker to povečuje uporabno vrednost računovodskih in 

finančnih informacij za njihove investicijske odločitve. Prav tako Wallace (2004) trdi, da 

proces revidiranja računovodskih izkazov zmanjšuje nagnjenost managerjev k prirejanju 

računovodskih informacij. 

Številni avtorji so se ukvarjali z vprašanjem, na kakšen način se tržni udeleženci odzivajo na 

nerevidirane in revidirane računovodske izkaze. Tako je na primer Wild (1996) ugotovil, da 

obstaja statistično značilna večja informacijska vrednost računovodskih poročil po 

opravljenem revidiranju, s čimer je utemeljeval pomembnost revidiranja pri nadzoru nad 

računovodskim poročanjem. 

Vloga revidiranja računovodskih izkazov je tudi preprečevanje pomembno napačnih navedb v 

računovodskih izkazih. Ebrahim (2001) je dokazal negativno povezanost med kvaliteto 
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revidiranja računovodskih izkazov in pomembno napačnimi navedbami v računovodskih 

izkazih. To pomeni, da večja kot je kvaliteta revidiranja računovodskih izkazov, manj je 

pomembno napačnih navedb. Poleg tega je dokazal tudi negativno povezanost med številom 

zaporednih let revidiranja v posameznem podjetju in pomembno napačnimi navedbami v 

računovodskih izkazih. To pomeni, da dlje časa kot revizor opravlja revidiranje v 

posameznem podjetju, manjša je verjetnost pomembno napačnih navedb v računovodskih 

izkazih. 

Revizorjeva osnovna odgovornost je, da poda mnenje o računovodskih izkazih. Revizor 

zagotovi tudi, da so vse pomembne informacije, ki bi lahko vplivale na odločitve 

investitorjev, primerno razkrite (Willenborg 1999, 226). Mnenje revizorja o računovodskih 

izkazih podjetja je tako za investitorje pogosto informacija o varnosti podjetja v prihodnosti 

(Willenborg 1999, 227). 

Revidiranje računovodskih izkazov običajno poteka v štirih osnovnih fazah. Predstavljamo jih 

v preglednici 2. 

Preglednica 2: Osnovne faze revidiranja 

Opredelitev avtorjev Taylor in Glezen Koletnik Boynton, Johnson in Kell 

Prva faza. Dogovor o reviziji. Pripravljalna 

faza. 

Sprejem revizijskega posla. 

Druga faza. Načrtovanje revizije. Planska faza. Razvijanje strategije revizije. 

Tretja faza. Spoznavanje in preizkus 

ustroja notranjega 

kontroliranja ter preizkusi 

podatkov. 

Izvedbena faza. Analiza poslovnih procesov in 

preostali revizijski postopki. 

Četrta faza. Izdaja revizijskega poročila. Sklepna faza. Ovrednotenje zbranih revizijskih 

postopkov in poročanje. 

Vir: Sitar 2002, 1. 

 

Drugi avtorji opredeljujejo še druge faze revidiranja, vendar se te po vsebini ne razlikujejo 

veliko. Tako na primer Morgan in Patient (1989, 21) govorita o sedmih fazah revidiranja 

računovodskih izkazov, in sicer izbor revizijskega posla, načrtovanje revidiranja, ocena 

tveganj, evidentiranje revizijskega pristopa, pregled notranjih kontrol, izvedba revidiranja, 

pregled revizijskih ugotovitev ter revizijski sklepi. V procesu revidiranja je namreč pogosto 

težko postaviti mejo med posameznimi fazami dela, saj so številni postopki medsebojno 

povezani ter potekajo skozi celotno revidiranje. 

Prva faza revidiranja se tako nanaša na začetna dela pred sklenitvijo revizijskega posla 

(seznanitev z naročnikovimi potrebami, njegovo poštenostjo, pogoji in razmerami pri 

naročniku ter njegovem okolju). Pri tem gre tudi za izdelavo celovitega načrta revizijskega 

posla (načrt vsebine del, delovnega časa ter stroškov) ter na koncu sklenitev revizijskega 

posla. Druga faza zajema seznanitev z naročnikovim poslovanjem (spoznavanje poslovno-
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organizacijskega ustroja, računovodenja, poslovnih tveganj ter notranjega nadzornega 

sistema) ter izdelavo izvedbenega načrta za uresničitev revizijskega posla. Naslednja faza 

vključuje podrobnejše spoznavanje revidiranega podjetja, njegovega računovodenja, 

preizkušanje in ocenjevanje poslovnih tveganj, notranjih kontrol, popisa sredstev ter virov 

sredstev in drugo. Zadnja faza revidiranja zajema preveritev poslovodskih predstavitev, 

pogovor z delovno skupino, izdelavo poročila o revidiranju s končnimi ugotovitvami in 

mnenjem, predstavitev ugotovitev revidiranja (poslovodstvu in organom nadziranja) ter 

shranjevanje revizijske dokumentacije (Koletnik 2009, 66–67). 

2.1 Vrste revidiranja 

Vrste revidiranja ločimo glede na predmet revidiranja ter glede na revizijske organe, ki 

revidiranje izvajajo. 

Glede na predmet in namen revidiranja ločimo naslednje vrste revidiranj (Odar 2010, 2): 

– Revidiranje računovodskih izkazov (financial statements auditing), ki ga izvajajo zunanji 

revizorji. To revidiranje se imenuje tudi revidiranje računovodstva. Revidiranje se prične 

s preizkušanjem notranjih kontrol, ki mu sledi preverjanje podatkov iz računovodskih 

izkazov. V posameznih primerih se lahko revidiranje računovodskih izkazov razširi tudi 

na druge dele računovodstva, še posebej na predračunske računovodske izkaze in metode 

računovodskega analiziranja. Najpomembnejša naloga revizorja je oblikovanje mnenja o 

resničnosti in poštenosti računovodskih informacij, s katerimi se podjetje predstavlja 

javnosti. 

– Revidiranje skladnosti s predpisi (compliance auditing), pri čemer gre za presojanje, ali 

se spoštujejo zakoni, državni predpisi, notranji predpisi ter poklicne norme. Revizor o 

ugotovitvah obvešča pristojne. 

– Revidiranje poslovanja (performance auditing) pomeni revidiranje smotrnosti delovanja 

ter njegove uspešnosti in učinkovitosti. Revidiranje zajema vse temeljne poslovne 

funkcije (tehnično, kadrovsko, nakupno, proizvajalno, prodajno in finančno), upravljalne 

funkcije (načrtovanje, pripravljanje izvajanja in nadziranje) ter informacijske funkcije 

(obravnavanje podatkov o preteklosti in prihodnosti, nadziranje obravnavanja podatkov 

in analiziranje podatkov). Prav tako lahko med revidiranje poslovanja uvrstimo 

revidiranje informacijskega sistema (information system auditing), pri čemer gre v 

pretežni meri za revidiranje računalniških programov. 

 

V preglednici 3 prikazujemo primerjavo med revidiranjem računovodskih izkazov, 

revidiranjem skladnosti s predpisi in revidiranjem poslovanja. 
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Preglednica 3: Primerjava revidiranja računovodskih izkazov, skladnosti s predpisi in 

poslovanja 

Revidiranje računovodskih 

izkazov 

Revidiranje skladnosti s predpisi Revidiranje poslovanja 

Preverjanje uradne trditve v 

računovodskih izkazih. 

Preiskovanje delovanja osebe ali 

podjetja. 

Preiskovanje celotnega delovanja 

podjetja ali njegovega dela. 

Sodila so splošno sprejeta 

računovodska načela (standardi). 

Sodila so usmeritve, zakoni in 

drugi predpisi. 

Sodila so določeni cilji podjetja. 

Poročila o poštenosti 

računovodskih izkazov v skladu s 

splošno sprejetimi računovodskimi 

načeli (standardi). 

Poročila o usklajenosti s predpisi. Priporočila o priporočenih 

izboljšavah. 

Vir: Taylor in Glezen 1996, 35. 

 

Revidiranje računovodskih izkazov vključuje ocenjevanje dokazov o izkazih podjetja za 

namene podajanja mnenj o tem, ali je družba svoje podatke v omenjenih izkazih predstavila 

pošteno in skladno s standardi. Rezultati revidiranja računovodskih izkazov so v revizijskem 

poročilu na voljo širokemu krogu uporabnikov. To revidiranje pomembno zmanjšuje tveganje 

investitorjev in kreditodajalcev, ko ti uporabljajo manj kakovostne informacije pri sklepanju 

vseh vrst investicijskih odločitev (Boynton, Johnson in Kell 2001, 5). 

V Pojmovniku računovodstva, financ in revizije je navedeno, da je zunanje revidiranje 

usmerjeno v oblikovanje mnenja o računovodskih izkazih in je za določena podjetja obvezno. 

Razlikuje se od revidiranja poslovanja, ki ga prav tako lahko opravljajo zunanji revizorji, in je 

po naravi bližje svetovalni dejavnosti (Turk 2004, 854). 

Poznamo različne vrste zunanjih gospodarskih revidiranj (Koletnik 2009, 10): 

– Obvezno in neobvezno revidiranje – pri poslovanju podjetij je veliko obveznih in 

neobveznih revidiranj, ki jih naročajo lastniki, vrhovni poslovodniki in do tega upravičeni 

upniki. V delniških in nekaterih drugih kapitalskih družbah je revidiranje letnih poročil in 

pravnoorganizacijskih sprememb ter revidiranje, ki ga določajo nekatere druge poslovne 

razmere, pravno zavezujoče, ker to narekuje zaščita interesov vseh ali dela lastnikov 

in/ali upnikov. 

– Redno in občasno revidiranje – med redno zunanje revidiranje sodi obdobno (praviloma 

letno) obvezno ali neobvezno presojanje skladnosti delovanja podjetja z zunanjimi in 

notranjimi predpisi, ki v danem času in prostoru opredeljujejo resnično in pošteno 

ravnanje nosilcev poslovne dejavnosti. Med občasna zunanja revidiranja uvrščamo tista 

revidiranja, ki so povezana z ustanavljanjem, preoblikovanjem, saniranjem ali 

prenehanjem delovanja podjetja, z revidiranjem posebnih vrst predračunskih ali 

obračunskih poročil in podobno. 

– Revidiranje enovitega ali povezanega podjetja oziroma njegovih organizacijskih enot. 
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– Revidiranje različnih področij poslovanja. 

 

Glede na revizijski organ ločimo zunanje revidiranje, notranje revidiranje ter državno 

revidiranje. V nadaljevanju predstavljamo značilnosti vsakega izmed teh revidiranj. 

Zunanje revidiranje (external auditing) je vsako revidiranje, katerega izvajalci so organi ali 

osebe, ki niso zaposlene v revidiranem podjetju. V ožjem pomenu gre pri zunanjem 

revidiranju za gospodarsko revidiranje, ki ga izvajajo revizijske družbe ali samostojni 

revizorji po pogodbi z naročnikom. Pri zunanjem revidiranju gre za revidiranje računovodskih 

izkazov ali revidiranje poslovanja. Za revidiranje računovodskih izkazov obstajajo zakonska 

določila ter javna pooblastila, medtem ko pri revidiranju poslovanja tega ni, saj ima 

svetovalno funkcijo (Odar 2010, 2–3). 

Koletnik (2009, 9) je zunanje revidiranje opredelil kot posebno gospodarsko dejavnost 

oziroma opravilo gospodarskih veščakov, ki po naročilu lastnikov, vrhovnih poslovodnikov 

ali drugih preizkušajo in ocenjujejo pravilnost in resničnost sporočil, postopkov, stanj in 

drugih dejstev v podjetjih in drugih poslovnih osebah.  

Naslednja opredelitev zunanjega revidiranja pravi, da je zunanje revidiranje zakonska zahteva 

za določena podjetja in večino javnih organov, kar je v nasprotju z notranjim revidiranjem, ki 

ni bistveno za zasebna podjetja in je zakonsko zahtevano le v delih javnega sektorja. Poleg 

tega je pretežni del zunanjega revidiranja predpisan in omejen z zakonom. V velikih 

korporacijah zunanje revidiranje poteka skozi vse leto zaradi verifikacije bistvenih računov, 

pri manjših družbah pa se opravi le na koncu poslovnega leta (Pickett 2004, 78–79). 

Whittington in Pany (2001, 11) pravita, da se z revidiranjem računovodskih izkazov preveri, 

ali so računovodski izkazi pripravljeni po splošno sprejetih računovodskih načelih. Prav tako 

menita, da revidiranje računovodskih izkazov revizorjem omogoča zbiranje računovodskih 

dokazov. S tem zagotavljajo visoko raven gotovosti, da so izkazi skladni s splošno sprejetimi 

računovodskimi načeli in drugimi temelji računovodstva. S tem revidiranjem se raziskujejo in 

pregledujejo računovodski zapisi, preizkušajo pa se tudi druge evidence, ki so računovodskim 

izkazom v oporo. 

V prejšnjih odstavkih smo podrobneje predstavili definicije zunanjega revidiranja različnih 

avtorjev. V nadaljevanju pa predstavljamo definicije notranjega revidiranja, saj je tudi pri 

opredelitvah notranjega revidiranja veliko različnih definicij. 

Notranje revidiranje (internal auditing) je revidiranje, katerega izvajalci so organi oziroma 

zaposlene osebe v podjetju in običajno poteka kot revidiranje poslovanja in le redko kot 

revidiranje računovodskih izkazov. V nasprotju z zunanjim revidiranjem notranje revidiranje 

ni zakonsko urejeno, zato je to običajno odločitev vsakega posameznega podjetja (Odar 2010, 

2–3). 
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Notranje gospodarsko revidiranje je neodvisna in nepristranska dejavnost preiskovanja in 

svetovanja, katere namen je izboljšati poslovanje, zmanjšati poslovno tveganje, prispevati k 

doseganju poslovnih ciljev in povečati dodano vrednost podjetja ali druge poslovne enote. 

Sistematično in dosledno jo opravljajo usposobljeni notranji revizorji, ki po naročilu 

vrhovnega poslovodnika in/ali nadzornega organa (nadzornega sveta, revizijskega odbora 

oziroma revizijske komisije) preizkušajo in ocenjujejo pravilnost in resničnost postopkov, 

stanj in drugih dejstev v podjetju (Koletnik 2007, 59).   

Naslednja definicija pravi, da gre pri notranjih kontrolah za usklajeno delovanje postopkov in 

metod, ki so potrebni v vsakdanjem delovanju oziroma poslovanju podjetja, da se zagotovi 

večja točnost, urejenost in učinkovitost v delovanju vseh delov podjetja. Delovanje notranjih 

kontrol torej pomeni sistematične postopke in metode, ki zagotavljajo točnost, zanesljivost in 

popolnost evidenc pri izdelovanju pravilnih in resničnih računovodskih poročil, omogočajo 

varovanje premoženja, preprečujejo in odkrivajo napake in prevare v delovanju podjetja ter 

zagotavljajo spoštovanje in uresničevanje zakonov, predpisov in načel, zapisanih v splošnih 

aktih podjetja, ki jih posredno ali neposredno določajo lastniki kapitala (Menard in soavtorji 

1994, 11). 

Poleg že omenjenih značilnosti notranjih kontrol je Chorafas (2001, 30–31) dodal še, da je 

sistem notranjih kontrol dinamičen, spremembam prilagodljiv sistem, ki obvladuje različna 

tveganja in prevare ter zagotavlja zanesljivo, pregledno in pošteno računovodsko poročanje. 

Za delovanje sistema notranjih kontrol je odgovorno poslovodstvo, vendar morajo ta sistem 

redno revidirati notranji in zunanji revizorji, s čimer se zagotovi ustrezno delovanje in 

odkrivanje morebitnih nepravilnosti in pomanjkljivosti. 

Iz teh opredelitev lahko povzamemo, da je notranje revidiranje za podjetja koristno. V 

nadaljevanju predstavljamo pričakovane koristi notranjega revidiranja, ki so: razkrivanje 

poslovnih slabosti podjetja, prispevanje k poslovni varnosti, učinkovitosti in uspešnosti 

podjetja (Kramer Aristovnik 2002, 12–13). 

Poleg že navedenih koristi so pomembne tudi sledeče (Vidovič 1998, 27–28): 

– stalnost nadziranja, saj notranji revizorji presojajo in poročajo celo leto in tako 

zagotavljajo lastnikom potrditev poslovanja, poslovodstvo pa lahko pravočasno uvaja 

popravljalne ukrepe in izboljšave, 

– zadovoljivo znanje o podjetju, saj ima dober vpogled v podjetje in njegovo delovanje, 

– prispevanje k zagotavljanju kakovosti podjetja, saj je kakovost delovanja, usklajenost s 

politiko, postopki, notranjimi predpisi in usmeritvami ključna za doseganje ciljev, 

– oskrbovanje nadzornega sveta in poslovodstva s potrebnimi analizami, zaradi česar je 

notranje revidiranje vodstvu v veliko pomoč. 

 

Državno revidiranje (government auditing) izvajajo revizorji, ki so vezani na državne organe. 

Poznamo dve vrsti državnega revidiranja, in sicer davčno revidiranje (tax auditing) in 
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proračunsko revidiranje (budget auditing). Pri davčnem revidiranju gre za revidiranje 

obračunavanja in plačevanja davkov. Cilj tega revidiranja je ugotoviti, ali so bili davki 

obračunani in plačani v skladu z zakoni in ga v Republiki Sloveniji izvaja Ministrstvo za 

finance. Namen proračunskega revidiranja je proučevanje namenskosti porabe proračunskih 

in drugih državnih sredstev ter proučevanje pravilnosti poročanja o porabi sredstev. To 

revidiranje je torej kombinacija revidiranja skladnosti s predpisi ter revidiranja računovodskih 

izkazov. V posameznih elementih ima tudi značilnosti revidiranja poslovanja, saj proučuje 

tudi učinkovitost in uspešnost uporabe državnih sredstev (Odar 2010, 2–3). Na sliki 1 

prikazujemo vrste revidiranj glede na revizijski organ. 

 

Slika 1: Vrste revizij glede na revizijski organ 

 
Vir: Taylor in Glenzen 1996, 38. 

2.2 Namen revidiranja računovodskih izkazov 

Revidirano letno poročilo ali kakšno drugo poslovno dejanje ima pri poslovnih in drugih 

interesentih večjo izrazno vrednost in uživa večje zaupanje v pošteno in resnično namero 

nosilca takšnega dejanja (Koletnik 2009, 10). 

Evropska unija je v letu 1978 sprejela Četrto smernico, v kateri je bilo določeno, da mora letni 

obračun nuditi realno sliko o premoženju, financah in uspešnosti. Prav tako je bila v tej 

smernici posebna pozornost namenjena revidiranju letnega poročila. Z obveznim revidiranjem 

letnih poročil kapitalskih družb dobijo sedanji in potencialni lastniki ter ostali upniki (lastniki 

Zunanje 

revidiranje. 

Notranje 

revidiranje. 

Državno 

revidiranje. 

Opravljajo ga zunanji revizorji 

(javni računovodje) na podlagi 

pogodb. 

Opravljajo ga 

uslužbenci 

podjetja.  

Opravljajo ga 

državni 

uslužbenci. 

Vključuje različne vrste 

revizij, večinoma 

revizije računovodskih 

izkazov. 

Vključuje revizijo 

skladnosti s predpisi 

in revizijo poslovanja. 

Vključuje revizijo 

financiranja, skladnosti 

s predpisi in poslovanja. 

Revidiranje 
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obveznic, posojilodajalci, dobavitelji in drugi) zagotovilo, da računovodski izkazi na resničen 

in pošten oziroma objektiven način prikazujejo premoženjsko-finančni položaj ter poslovno in 

denarno uspešnost. S poročilom in mnenjem pooblaščenega revizorja prejmejo uporabniki 

izkazov zanesljivejše poročilo o gospodarskem položaju in uspehu podjetja. Pooblaščeni 

revizor poda nepristransko mnenje, ali so stanja in uspehi prikazani skladno s sprejetimi 

računovodskimi načeli, standardi in zakonskimi določili posameznih držav (Koletnik 2009, 

63–64). 

Namen revidiranja računovodskih izkazov je, da omogoči revizorju izraziti mnenje, ali so 

računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pripravljeni skladno s primernim okvirom 

računovodskega poročanja. Pri dajanju mnenja mora revizor s poznavanjem podjetja, 

njegovega okolja, ocene tveganj pomembno napačnih navedb in s preverjanjem notranjih 

kontrol ter podatkov zbrati dovolj revizijskih dokazov za oblikovanje utemeljenega sklepa, na 

podlagi katerega oblikuje svoje mnenje, da računovodski izkazi kot celota ne vsebujejo 

pomembno napačnih navedb, ki bi implicirale prevaro in/ali napako (Koletnik 2009, 64–65). 

Revizor mora torej preiskati in oceniti sklepe, zasnovane na revizijskih dokazih, ki so podlaga 

za njegovo mnenje o računovodskih informacijah. Pri preiskovanju in ocenjevanju mora 

revizor oblikovati naslednje sklepe (Odar 2012, 32): 

– ali so računovodske informacije pripravljene na podlagi sprejemljivih računovodskih 

pravil in ali se ta pravila tudi dosledno uporabljajo, 

– ali so računovodske informacije usklajene z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo 

sestavljanje računovodskih izkazov, 

– ali se videnje, predstavljeno v računovodskih informacijah, v celoti ujema z revizorjevimi 

spoznanji o poslovanju revidiranega podjetja, 

– ali so ustrezno razkrite vse pomembne zadeve, ki so potrebne za ustrezno predstavljanje 

računovodskih informacij. 

2.3 Razlike in podobnosti med notranjim in zunanjim revidiranjem 

V prejšnjih poglavjih smo podrobneje predstavili definicije zunanjega in notranjega 

revidiranja različnih avtorjev. V tem poglavju predstavljamo podobnosti in razlike med 

notranjim in zunanjim revidiranjem. 

Iz opredelitev zunanjega in notranjega revidiranja lahko izpeljemo številne podobnosti med 

njima, ki jih navajamo v nadaljevanju: 

– Zunanje in notranje revidiranje sta visoko strokovno delo, saj ga lahko opravljajo le 

osebe, ki imajo primerno znanje in izkušnje s tega področja. 

– Zunanje in notranje revidiranje preverjata notranji kontrolni sistem, saj je naloga obeh 

vrst revidiranj ugotoviti obstoj, delovanje, prednosti ter slabosti notranjih kontrol. To je 

torej področje, kjer je sodelovanje notranjih in zunanjih revizorjev nujno (Nemec 1998, 
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39). Sodelovanje med notranjim in zunanjim revizorjem pri notranjih kontrolah očitno 

prinaša številne prednosti, zlasti za zunanjega revizorja, saj ta notranje kontrole lahko 

preizkuša ob pomoči notranjih revizorjev. Prednosti so v (Koletnik 1999, 43): 

 večji zanesljivosti in manjšem tveganju zunanjega revizorja, 

 prenosu znanja med revizorji, 

 prenosu nalog na notranjega revizorju (kontrole usklajenosti analitičnih in sintetičnih 

evidenc v računovodstvu podjetja in drugo). 

– Skupno področje predstavlja tudi skrb za večjo splošno blaginjo v podjetju ter čim večje 

premoženje (Brink in Witt 1982, 779–780). Za obe vrsti revidiranja je značilna tudi 

nepristranskost pri delu in poročanju, podoben potek dela (od načrtovanja do preverjanja 

notranjih kontrol in preizkušanja podatkov ter poročanja), uporaba stopnje pomembnosti 

pri določanju obsega revidiranja in ovrednotenja ugotovitev revidiranja, kodeksov 

poklicne etike ter revizijskih standardov (Arens in Loebbecke 1994, 749). 

– Zunanji in notranji revizorji uporabljajo enake postopke pri pridobivanju revizijskih 

dokazov, saj ti postopki običajno vključujejo preiskovanje, opazovanje, poizvedovanje in 

potrjevanje, izračunavanje in analitično preiskovanje (Mikuž 1997, 19). 

– Zunanji in notranji revizorji pri načrtovanju obsega revidiranja uporabljajo model 

revizijskega tveganja in pomembnosti. Ob upoštevanju revizijskega tveganja določijo 

vrsto, načrtovan čas in predviden obseg revizijskih postopkov. 

– Zunanji in notranji revizorji pri revidiranju uporabljajo isto podatkovno bazo revidiranega 

podjetja. Notranji uporabniki lahko uporabljajo ugotovitve notranjih in zunanjih 

revizorjev, zunanjim uporabnikom pa so na voljo le ugotovitve zunanjih revizorjev 

(Ricchiute 1992, 762).  

 

Kljub določenim podobnostim med notranjim in zunanjim revidiranjem, obstajajo tudi razlike 

med njima. V nadaljevanju tako predstavljamo nekaj pomembnejših razlik: 

– Cilj revidiranja – končni cilj zunanjega revidiranja je oblikovati mnenje o resničnosti in 

poštenosti računovodskih izkazov ter s tem zaščititi investitorje, delničarje in javnost. Cilj 

notranjega revidiranja je oblikovanje mnenj o resničnosti in poštenosti računovodskih 

informacij, ki se nanašajo na posamezne poslovne funkcije v podjetju in je hkrati zaščita 

podjetja (Turk 1994, 45). 

– Revizijska metoda – pri zunanjem revidiranju gre za revidiranje računovodskih izkazov 

ter skladnosti s predpisi, medtem ko gre pri notranjem revidiranju za revidiranje vseh 

funkcij podjetja (Chambers, Selim in Vinten 1993, 54). Temeljni namen proučevanja 

notranjih kontrol je oceniti učinkovitost in uspešnost njihovega delovanja, hkrati pa 

oblikovati priporočila poslovodstvu o potrebnih izboljšavah. Obseg proučevanja torej 

vključuje vse kontrole, ki kakorkoli zadevajo učinkovitost in uspešnost poslovanja 

(Mikuž 1997, 16–17). 
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– Revizijsko mnenje – mnenja zunanjih revizorjev so celovite sodbe, medtem ko je mnenje 

notranjega revizorja le delna sodba, saj lahko šele združitev več mnenj oblikuje celovito 

sodbo (Turk 1994, 45). 

– Naročilo revizije – naročilo za izvedbo zunanjega revidiranja izda skupščina in nadzorni 

svet, medtem ko notranje revidiranje odobri poslovodstvo (Chambers, Selim in Vinten 

1993, 54). 

– Odgovornost revizorja – zunanji revizorji odgovarjajo naročnikom ter uporabnikom 

revidiranih računovodskih izkazov, ki so običajno zunaj podjetja, medtem ko notranji 

revizorji odgovarjajo za svoje delo poslovodstvu (Arens in Loebbecke 1994, 749). 

– Neodvisnost revizorja – zunanji revizor mora biti pri svojem delu popolnoma neodvisen, 

medtem ko je pri delu notranjih revizorjev neodvisnost nekoliko dvomljiva, saj so 

odgovorni poslovodstvu. Notranje revidiranje torej ne more doseči enake stopnje 

neodvisnosti kot zunanje revidiranje. Neodvisnost notranjega revizorja izhaja iz 

njegovega položaja v podjetju in je neposredno povezana s tem, komu poroča o svojih 

ugotovitvah. Neodvisnost zunanjega revizorja izhaja iz tega, da nima do revidiranega 

podjetja, njegovih lastnikov ali poslovodstva nobenega interesa (Hiester 1990, 33).  

– Prejemniki poročil – zunanji revizorji svoja poročila namenijo zunanjim uporabnikom, 

kot na primer delničarjem, posojilodajalcem, investitorjem in drugim, medtem ko notranji 

revizorji svoja poročila namenijo uporabnikom znotraj podjetja in proučevanja teh 

poročil so redko predmet zunanjih proučevanj (Hermanson, Strawser in Strawser 1993, 

865). 

– Vsebina poročil – ugotovljene pomanjkljivosti in nepravilnosti v delovanju notranjih 

kontrol zunanji revizor običajno navede v pismu poslovodstvu, medtem ko mora notranji 

revizor navesti tudi priporočila za odpravo ugotovljenih slabosti in nepravilnosti 

(Hermanson, Strawser in Strawser 1993, 865). 

– Zaposlitev revizorjev – zunanji revizorji niso in ne smejo biti zaposleni v podjetju, v 

katerem opravljajo revidiranje, medtem ko so notranji revizorji običajno zaposleni v 

podjetju, za katerega opravljajo svoje delo (Guy, Alderman in Winters 1996, 856). 

– Navzkrižno ovrednotenje dela – ovrednotenje dela notranjih revizorjev, ki ga opravijo 

zunanji revizorji, je del revidiranja računovodskih izkazov, če se želijo zunanji revizorji 

upreti na njihovo delo in ugotovitve. Pri vrednotenju dela zunanjih revizorjev notranji 

revizorji zadanejo ob probleme, saj zunanji revizorji običajno menijo, da njim posebni 

nasveti niso potrebni (Nemec 1998, 43). 

– Obdobje revidiranja – zunanje revidiranje pregleduje pretekle podatke in poroča po 

preteku poslovnega leta. Notranje revidiranje vrednoti, priporoča in poroča skozi vse leto 

in s tem zagotavlja lastnikom dodatno potrditev poslovanja. Zaradi revidiranja sedanjih 

podatkov ima poslovodstvo možnost za pravočasno uvajanje popravljalnih ukrepov in 

izboljšave poslovanja. Notranje revidiranje je usmerjeno v vnaprejšnje predvidevanje 

tveganj, ki lahko ogrožajo poslovanje, ter svetovanje vodstvu, s kakšnim kontrolnim 

mehanizmom je mogoče tveganje učinkovito obvladovati (Vidovič 1998, 27). 
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– Revizijske naloge – vrsto dela oziroma naloge pri notranjem revidiranju določa 

poslovodstvo, ki notranje revizorje zaposluje, pri zunanjem revidiranju je vrsta dela 

določena z zakonom s tega področja (Nemec 1998, 40). Najpomembnejša naloga 

zunanjega revidiranja je tako ugotoviti, ali so računovodski izkazi brez pomembnih 

napak, medtem ko se naloge notranjega revidiranja razlikujejo od podjetja do podjetja. 

Notranji revizorji imajo tako še dodatne naloge, kot so posebna poizvedovanja, 

revidiranje dosežkov porabljenega denarja, pregled uporabljanja usmeritev, načrtov in 

postopkov, ki jih je sprejelo podjetje (Glaser 1993, 114). To torej pomeni, da zunanje 

revizorje bolj zanima finančni položaj podjetja, medtem ko notranji revizor proučuje 

predvsem splošno produktivnost posameznih poslovnih funkcij podjetja in 

dobičkonosnost (Brink in Witt 1982, 10). 

2.4 Sklep o teoretičnih izhodiščih revidiranja 

V zgornjih poglavjih smo najprej predstavili različne definicije revidiranja različnih avtorjev. 

Iz opredelitev revidiranja lahko povzamemo, da je revidiranje proces pridobivanja revizijskih 

dokazov, na podlagi katerih mora revizor izraziti mnenje, ali so računovodski izkazi skladni s 

primernim okvirom računovodskega poročanja. To pomeni, da mora revizor pridobiti dovolj 

revizijskih dokazov, da lahko sprejme sklep, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno 

napačnih navedb. 

Revidiranje računovodskih izkazov obsega več procesov. Kljub temu, da avtorji revidiranje 

razčlenjujejo na različne procese, je mogoče opaziti, da je vsem skupno, da revidiranje obsega 

začetno fazo, ki vključuje sprejem revizijskega posla oziroma dogovor z naročnikom. V 

nadaljevanju sledi načrtovanje revidiranja, kar zajema predvsem seznanitev z naročnikovim 

poslovanjem, določitev revizijske skupine, potrebnega časa za izvedbo revidiranja in 

podobno. Sledijo notranje kontrole, pri čemer revizorji preverjajo predvsem pravilnost 

računovodskih evidenc, odkrivanje napak znotraj podjetja in njihove kontrolne mehanizme za 

preprečevanje nepravilnosti. Preverjanje notranjih kontrol se običajno izvaja v podjetju še 

pred koncem poslovnega leta. Po koncu poslovnega leta sledi preizkušanje podatkov, pri 

čemer revizorji preizkušajo podrobnosti posameznih poslovnih dogodkov in stanj. V tej fazi 

revizorji preverjajo obstoj, popolnost in vrednotenje sredstev oziroma obveznosti podjetja, 

pravilnost izkazovanja poslovnih dogodkov in drugo. Ko revizor pridobi dovolj revizijskih 

dokazov, lahko konča s preverjanjem in izda revizorjevo mnenje. 

Menimo, da je revidiranje računovodskih izkazov pomembno, saj povečuje zanesljivost 

računovodskih izkazov podjetij. S tem dobijo vlagatelji bolj verodostojne računovodske 

podatke, na podlagi katerih sprejemajo svoje investicijske odločitve. 
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3 PRAVNA UREDITEV ZUNANJEGA REVIDIRANJA V SLOVENIJI 

V pravno urejenih državah predpisi določajo obvezno revidiranje posameznih podjetij. V 

Sloveniji revidiranje urejata dva zakona, in sicer Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 

Zakon o revidiranju (Zrev-2). V nadaljevanju predstavljamo najpomembnejša področja za 

revidiranje, ki jih urejata ta zakona. 

3.1 Zakon o gospodarskih družbah-1 

Z vidika teme magistrskega dela je pomembno osmo poglavje Zakona o gospodarskih 

družbah-1-UPB3 (Uradni list RS, št. 65/2009, 83/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011), ki 

govori o poslovnih knjigah in letnem poročilu. To poglavje ureja vprašanja bilančnega prava 

in računovodstva. Gre za pravno ureditev, ki ureja področje knjigovodstva, bilanciranja, 

računovodstva, revidiranja in javne objave rezultatov poslovanja gospodarskih subjektov. V 

družbi je potrebno spoštovati vse predpise, ki urejajo knjigovodstvo, sprejemanje letnih 

obračunov, poslovnih poročil, pravila o oblikovanju skladov in delitev dobička ter pokrivanje 

izgube (Kerčman, Tratar in Boltin 2006, 83).  

Zakon o gospodarskih družbah-1 (v nadaljevanju ZGD-1) uporablja pojem revidiranja za 

ravnanje strokovnih oseb, to je pooblaščenih revizorjev, pri preizkušanju pravilnosti in 

resničnosti določenih dogajanj, stanj in drugih pomembnih dejstev v poslovanju gospodarskih 

družb. Po zakonu je revidiranje obvezno pri naslednjih sporočanjih, postopkih in pravno 

pomembnih dejstvih (Koletnik 2009, 26): 

– pri letnih in medletnih poročilih gospodarskih družb, 

– ob ustanovitvi delniške družbe, 

– ob povečanju osnovnega kapitala delniške družbe, 

– o primernosti denarne odpravnine pri prenosu sedeža evropske delniške družbe, 

– ob ustanovitvi in povečanju osnovnega kapitala družbe z omejeno odgovornostjo, 

– ob statusnem preoblikovanju gospodarske družbe, 

– ob likvidaciji in stečaju, 

– povezanih družb, 

– gospodarskih interesnih združenj, 

– ob prevzemu gospodarske družbe. 

 

Družbe se skladno s 55. členom ZGD-1 razvrščajo na mikro, majhne, srednje in velike družbe 

z uporabo navedenih meril na bilančni presečni dan letne bilance stanja:  

– povprečno število delavcev v poslovnem letu,  

– čisti prihodki od prodaje in  

– vrednost aktive.  
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Za uvrstitev v posamezno skupino mora družba izpolniti dve izmed spodaj navedenih meril. V 

spodnji tabeli torej prikazujemo merila za razvrstitev gospodarskih družb po velikosti. 

Preglednica 4: Razvrstitev gospodarskih družb po velikosti 

Merilo Mikro Majhna Srednja Velika 

Povprečno število 

delavcev v poslovnem letu. 
Do 10. Od 11 do 50. Od 51 do 250. Velika družba je 

družba, ki ni 

mikro ali 

majhna ali 

srednja družba.  

Čisti prihodki od prodaje. 
Do 2.000.000 

EUR. 

Od 2.000.001 EUR 

do 8.800.000 EUR. 

Od 8.800.001 EUR 

do 35.000.000 EUR. 

Vrednost aktive. 
Do 2.000.000 

EUR. 

Od 2.000.001 EUR 

do 4.400.000 EUR. 

Od 4.400.001 EUR 

do 17.500.000 EUR. 

 

Družbe se v skladu z merili razvrščajo na mikro, majhne, srednje in velike družbe na podlagi 

podatkov dveh zaporednih poslovnih let na bilančni presečni dan bilance stanja. 

  

57. člen tega zakona predpisuje, da mora letne računovodske izkaze velikih, srednjih in 

dvojnih družb, povezanih družb ter družb, katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi, 

najkasneje v šestih mesecih po preteku poslovnega leta pregledati samostojno revizijsko 

podjetje, v skladu s posebnimi predpisi. To torej pomeni, da je za posamezna podjetja 

revidiranje obvezno ter da se mora opraviti na podlagi zakona o revidiranju. Kljub temu lahko 

revidiranje naročijo tudi podjetja, ki po tem zakonu niso zavezana k revidiranju.   

 

Revidiranje (v širšem pomenu) po drugem stavku prvega odstavka 57. člena ZGD-1 obsega 

(Kocbek in soavtorji 2006, 310): 

– Revidiranje (v ožjem pomenu) računovodskega poročila. Revidiranje računovodskih 

izkazov obsega preizkušanje in ocenjevanje računovodskih izkazov ter podatkov in 

metod, uporabljenih pri njihovem sestavljanju, in na podlagi tega dajanje neodvisnega 

strokovnega mnenja o tem, ali računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih podajajo 

resničen in pošten prikaz finančnega stanja in poslovnega izida pravne osebe v skladu z 

računovodskimi standardi, kot jih določa ZGD-1. O izidu revidiranja računovodskega 

poročila poda revizor v svojem poročilu revizijsko mnenje. 

– Revizorjev pregled poslovnega poročila – poslovno poročilo mora revizor pregledati v 

obsegu, ki je potreben, da preveri, ali je njegova vsebina skladna z drugimi sestavinami 

letnega poročila. Povedano drugače, revizor mora zlasti preveriti, ali so prikazi razvoja 

poslovanja in položaj podjetja v poslovnem poročilu izdelani na realnih predpostavkah, 

torej ob upoštevanju sedanjega (dotedanjega) premoženjskega položaja podjetja in izida 

njegovega poslovanja. O izidu tega pregleda poda revizor v svojem poročilu mnenje o 

usklajenosti ali neusklajenosti poslovnega poročila z računovodskim poročilom istega 

poslovnega leta. 
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V 60. členu zakona je opredeljeno, da je letno poročilo sestavljeno iz bilance stanja, izkaza 

poslovnega izida, izkaza denarnih tokov, izkaza gibanja kapitala, prilog s pojasnili k izkazom 

ter poslovnega poročila. Letno poročilo majhnih kapitalskih družb z vrednostnimi papirji, s 

katerimi se ne trguje na organiziranem trgu, je sestavljeno vsaj iz bilance stanja, izkaza 

poslovnega izida in priloge s pojasnili k izkazom. Letno poročilo drugih osebnih družb (brez 

kapitalskih družb in osebnih družb, pri katerih za njihove obveznosti ni neomejeno odgovorna 

nobena fizična oseba) in za podjetnika, katerega podjetje ustreza merilom majhne družbe, je 

letno poročilo sestavljeno vsaj iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida. Prav tako ta člen 

določa, da se letnemu poročilu priloži revizijsko poročilo (če obstaja), predlog za uporabo 

bilančnega dobička in poročilo o razmerjih z obvladujočo družbo, ki pa niso sestavni deli 

letnega poročila.    

 

V prvem odstavku 70. člena ZGD-1 je opredeljeno, da mora poslovno poročilo obsegati 

pošten prikaz razvoja in izidov delovanja podjetja ter pošten finančni položaj, v okviru 

katerega morajo biti opredeljena tudi tveganja, ki jim je podjetje izpostavljeno. V tretjem 

odstavku 70. člena ZGD-1 so natančno določene sestavine poslovnega poročila, in sicer: opis 

vseh pomembnejših poslovnih dogodkov, ki so nastali po koncu poslovnega leta, razvoj 

podjetja v prihodnosti, delovanje družbe na področju raziskav in razvoja ter obstoj podružnic 

podjetja. Četrti odstavek 70. člena ZGD-1 pa določa, da morajo biti v poslovnem poročilu 

predstavljeni cilji in ukrepi upravljanja finančnih tveganj, ukrepi za zavarovanje 

najpomembnejših vrst načrtovanih transakcij, izpostavljenost cenovnim, kreditnim in 

likvidnostnim tveganjem ter tveganjem v zvezi z denarnim tokom, kadar je to pomembno za 

presojo premoženja in obveznosti podjetja. 

 

Tretji odstavek 57. člena ZGD-1 tudi določa, da je revizor odgovoren družbi, delničarjem ali 

družbenikom družbe za škodo, ki bi jim jo povzročil s kršitvijo pravil o revidiranju. Revizor je 

tako odgovoren za škodo do višine 150.000 EUR v primeru majhnih kapitalskih družb, do 

višine 500.000 EUR za srednje kapitalske družbe ter do višine 1.000.000 EUR za velike 

kapitalske družbe. Omejitev odškodninske odgovornosti ne velja v primeru, da je bila škoda 

povzročena namenoma ali iz hude malomarnosti. 

3.2 Zakon o revidiranju 

Zakon o revidiranju-2 (v nadaljevanju ZRev-2) je v prvi vrsti namenjen vsem revizorjem, ki 

opravljajo delo na področju revidiranja v Sloveniji. Zakon pa ni namenjen samo revizorjem, 

saj bi ga morala poznati tudi podjetja zavezana k revidiranju. ZRev-2 je bil sprejet 17. junija 

2008 (Uradni list RS, št. 65/2008), veljati pa je začel 15. julija 2008. V nadaljevanju 

predstavljamo najpomembnejša področja tega zakona z vidika teme magistrskega dela. 
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ZRev-2 v tretjem členu opredeljuje naslednje pomembne pojme, ki jih predstavljamo v 

nadaljevanju. 

 

Revidiranje je revidiranje računovodskih izkazov, drugih poslov dajanja zagotovil in poslov 

opravljanja dogovorjenih postopkov, ki se izvajajo na podlagi pravil Mednarodne zveze 

računovodskih strokovnjakov s področij revidiranja, dajanja zagotovil in etike. Revidiranje 

računovodskih izkazov je preizkušanje in ocenjevanje računovodskih izkazov ter podatkov in 

metod, uporabljenih pri njihovem sestavljanju. Na podlagi tega gre za dajanje neodvisnega 

strokovnega mnenja o tem, ali računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih podajajo 

resničen in pošten prikaz finančnega stanja in poslovnega izida pravne osebe v skladu s 

primernim okvirom računovodskega poročanja. Drugi posli dajanja zagotovil so revidiranje 

razen revidiranja računovodskih izkazov, posli preiskovanja in drugi posli dajanja zagotovil, 

kot so opredeljeni v pravilih Mednarodne zveze računovodskih strokovnjakov. Posli 

opravljanja dogovorjenih postopkov so storitve revizijske narave, opravljene na podlagi 

dogovora med revizijsko družbo in podjetjem ali kako tretjo stranko, kot so opredeljene v 

pravilih Mednarodne zveze računovodskih strokovnjakov. 

 

Zakoniti revizor oziroma revizorka je fizična oseba, ki ima veljavno dovoljenje pristojnega 

organa države članice Evropske unije za opravljanje obveznih revidiranj. Pooblaščeni revizor 

oziroma revizorka je zakoniti revizor, ki ima v skladu s tem zakonom veljavno dovoljenje za 

opravljanje nalog pooblaščenega revizorja. 

 

Revizijska družba je družba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je organizirana kot 

gospodarska družba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in ima veljavno dovoljenje 

Slovenskega inštituta za revizijo (v nadaljevanju SIR) za opravljanje storitev revidiranja. 

Revizijska družba je tudi pooblaščeni revizor ali pooblaščena revizorka, ki samostojno 

opravlja storitve revidiranja kot samostojni podjetnik posameznik in ima veljavno dovoljenje 

SIR za opravljanje storitev revidiranja. 

 

ZRev-2 določa, da lahko v Sloveniji revidirajo samo revizijske družbe in samostojni revizorji, 

ki izpolnjujejo zakonsko določene pogoje, prav tako pa morajo biti vpisani v register 

revizijskih družb pri SIR. V 45. členu je določeno, da revizijska družba ne sme opravljati 

revidiranja v posamezni pravni osebi, če: 

– ima naložbe v tej pravni osebi, 

– ima ta pravna oseba naložbe v revizijski družbi, 

– so osebe, ki so povezane s pravno osebo: 

 ožji družinski člani članov poslovodstva, nadzornega sveta oziroma pooblaščenih 

revizorjev v revizijski družbi, 

 skupaj posredno ali neposredno imetniki kvalificiranega deleža v revizijski družbi, 
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– revizijska družba oziroma katerakoli organizacijska enota v mreži, ki ji pripada, oziroma 

z revizijsko družbo povezana oseba opravlja ali je v zadnjih dveh letih pred sklenitvijo 

pogodbe o revidiranju računovodskih izkazov opravljala pri pravni osebi: 

 kakršnekoli računovodske ali knjigovodske storitve, 

 storitve ocenjevanja vrednosti za namene računovodskega poročanja, ki lahko vplivajo na 

postavke računovodskih izkazov, 

 storitve davčnega svetovanja in svetovanja pri sodnih postopkih v davčnih zadevah, 

 storitve zastopanja v davčnih in sodnih postopkih v davčnih zadevah, 

 storitve notranjega revidiranja, 

 storitve vzpostavljanja oziroma uvajanja informacijskega sistema, ki sega na področje 

računovodenja oziroma oblikovanja informacij, ki so vsebovane v računovodskih izkazih 

pravne osebe, 

 storitve poslovno-finančnega svetovanja, ki vplivajo na postavke računovodskih izkazov, 

in storitve poslovno-finančnega poslovanja, ki vključujejo oglaševanje, trgovanje in 

jamstvo za lastniške deleže in dolžniške vrednostne papirje pravne osebe, 

 pravne storitve, 

 kakršnekoli druge storitve, ki lahko vplivajo na postavke računovodskih izkazov, 

– je povezana s pravno osebo na drug način in bi zaradi te povezave lahko obstajal dvom v 

neodvisnost in nepristranskost revidiranja. 

 

V skladu s 45. členom pooblaščeni revizor ne sme opravljati nalog revidiranja v posamezni 

pravni osebi, če: 

– je ključni revizijski partner opravljal revidiranje računovodskih izkazov pri pravni osebi 

neprekinjeno sedem let po datumu prvega imenovanja in po opravljeni zadnji reviziji še 

nista pretekli dve leti, za katero je opravil revidiranje računovodskih izkazov drug ključni 

revizijski partner, 

– ima naložbe v tej pravni osebi, 

– je povezan s pravno osebo na drug način in bi zaradi te povezave lahko obstajal dvom v 

neodvisnost in nepristranskost revidiranja, 

– zanjo opravlja ali je opravljal v zadnjih dveh letih pred opravljanjem nalog revidiranja 

storitve iz četrte točke prvega odstavka 45. člena Zrev-2. 

 

Z ZRev-2 se je ustanovila tudi Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, ki ima po 31. členu 

pristojnost in odgovornost za nadzor nad: 

– sprejemanjem pravil revidiranja (standardov revidiranja, etičnih poklicnih standardov, 

standardov obvladovanja kakovosti revidiranja) in določanjem hierarhije pravil 

revidiranja, ki niso predpisi, 

– izobraževanjem za pridobitev naziva pooblaščeni revizor, 

– izdajo dovoljenj za opravljanje dejavnosti revidiranja in nalog pooblaščenega revizorja 

ter registracijo zakonitih revizorjev in revizijskih družb tretjih držav, 
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– stalnim izobraževanjem pooblaščenih revizorjev, 

– zagotavljanjem kakovosti revizijskega dela pooblaščenih revizorjev in revizijskih družb. 

 

Zakon v 40. členu natančno predpisuje obseg revizorjevega poročila o računovodskih izkazih, 

ki mora obsegati: 

– pojasnilo o obsegu revidiranja, v katerem se navedejo računovodski izkazi in pojasnila, ki 

so bili predmet revidiranja, in o okviru računovodskega poročanja, na podlagi katerega so 

bili pripravljeni računovodski izkazi (računovodski standardi ali računovodska načela),  

– pojasnilo o odgovornosti poslovodstva za računovodske izkaze in o revizorjevi 

odgovornosti,  

– pojasnilo o revizijskih standardih, uporabljenih pri revidiranju, in o opravljenih 

revizijskih postopkih,  

– mnenje pooblaščenega revizorja o tem, ali so računovodski izkazi v vseh pomembnih 

pogledih resničen in pošten prikaz finančnega stanja, poslovnega izida in denarnih tokov 

pravne osebe v predstavljenem obračunskem obdobju. 

 

Revizorjevo poročilo o računovodskih izkazih se označi z datumom, ko je pooblaščeni revizor 

pridobil zadostne in ustrezne revizijske dokaze za utemeljitev svojega mnenja o 

računovodskih izkazih.  

3.3 Hierarhija pravil revidiranja 

Na podlagi Zakona o revidiranju ter v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad 

revidiranjem je Revizijski svet SIR določil Hierarhijo pravil revidiranja (Uradni list RS, št. 

86/2009).  

V prvem členu Hierarhije pravil revidiranja (v nadaljevanju Hierarhija) je navedeno, da jo je 

bilo potrebno določiti zaradi: 

– opredelitve pravil revidiranja in prioritete posameznih pravil revidiranja pri njihovi 

obvezni uporabi, 

– zagotavljanja izvajanja revizijskih in njim sorodnih storitev na najvišji kakovostni ravni, 

– ugotavljanja in določanja obsega revizorjeve odgovornosti do naročnikov in javnosti, ki 

uporablja in/ali se opira na revizorjeve storitve, 

– zmanjševanja vrzeli v pričakovanjih javnosti, kar pripomore k boljšemu razumevanju 

revizorjevega dela in njegovih izsledkov, ki se sporočajo naročnikom in javnosti, 

– povečevanja učinkovitosti revidiranja, 

– podpore pri izvajanju revidiranja in revidiranju sorodnih storitev, s ciljem širjenja 

najboljših strokovnih rešitev in pravil etičnega ravnanja oziroma delovanja revizorja. 
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V 12. členu Hierarhije je navedeno, da raven pravila revidiranja določa prioriteto 

posameznega pravila revidiranja pri njegovi obvezni uporabi, tako da se v primeru nasprotja 

med pravilom na višji ravni in pravilom na nižji ravni uporabi pravilo na višji ravni, v primeru 

nasprotij med pravili iste ravni pa se uporabi višje razvrščeno pravilo revidiranja na tisti ravni.  

Poznamo štiri ravni pravil revidiranja. Uporaba prve ravni pravil revidiranja je pri reviziji 

računovodskih izkazov obvezna. V to raven pravil spadajo: zakon o revidiranju, avtentična 

razlaga določb tega zakona, predpisi državnih organov o revizorjevih poročilih (razširjeno 

poročanje) ter njihove avtentične razlage, ki jih izdajajo Banka Slovenije, Agencija za trg 

vrednostnih papirjev, Agencija za zavarovalni nadzor, Urad Republike Slovenije za 

preprečevanje pranja denarja ter Ljubljanska borza. Med prvo raven se uvrščajo tudi navodila 

za izvedbo predpisa državnega organa o revizorjevem poročilu (razširjeno poročanje), v 

primeru, ko je za izvedbo tega predpisa po pravilih stroke potrebno dodatno pojasnilo. Prav 

tako v prvo raven hierarhije pravil revidiranja uvrščamo Mednarodne standarde 

revidiranja, druge zakone, ki urejajo revidiranje posameznih pravnih oseb oziroma druge 

oblike revidiranja, in predpise, izdane na njihovi podlagi, temeljna revizijska načela ter 

kodeks poklicne etike zunanjih revizorjev. 

Druga raven pravil revidiranja obsega mednarodna stališča o revizijskih postopkih ter stališča 

revizijskega sveta SIR. Slednja so stališča, ki so povezana z uporabo pravil revidiranja na prvi 

ravni.  

Naslednja raven pravil revidiranja zajema navodila in priporočila revizijskega sveta SIR ter 

metodološka gradiva in priročniki SIR, ki obsegajo podrobnejše analitične obdelave 

posameznih področij revidiranja ter njihovih povezav z računovodskim, davčnim ter drugimi 

področji. 

Druga in tretja raven pravil revidiranja sta bili izdani z namenom pomagati pooblaščenim 

revizorjem pri izvajanju standardov oziroma pri širjenju dobrih rešitev. Pomembno je 

poudariti, da ta pravila niso tako pomembna kot standardi, vendar se uporabljajo v primeru, 

ko se v različnih okoliščinah ugotavlja revizorjeva poklicna skrbnost. 

Zadnja raven pravil revidiranja zajema strokovno literaturo in objavljene strokovne prispevke 

ter splošno sprejete postopke delovanja revizorjev v tuji praksi. Ta običajno zajemajo 

področja uvajanja novosti v revizijsko stroko, s čimer se omogoči lažje razumevanje pravil 

delovanja revizijske stroke. Strokovno literaturo, ki predstavlja sestavni del pravil revidiranja, 

določi revizijski svet SIR. V to raven pravil revidiranja se uvrščajo tudi splošno sprejeto 

delovanje oziroma postopki delovanja revizorjev v tuji praksi ter rešujejo tiste probleme in 

vprašanja, ki jih še ni obravnaval Mednarodni odbor za pravila revidiranja in revizijski svet 

SIR, vendar je to pomembno za revizorja.  
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3.4 Sklep o teoretičnih izhodiščih pravne ureditve zunanjega revidiranja v Sloveniji 

V Sloveniji urejajo revidiranje računovodskih izkazov trije predpisi, in sicer ZGD-1, ZRev-2 

in Hierarhija pravil revidiranja. V zgornjih poglavjih so predstavljena le najpomembnejša 

poglavja omenjenih predpisov z vidika teme magistrskega dela. 

ZGD-1 v osmem poglavju ureja poslovne knjige in letno poročilo, katerih določbe morajo 

upoštevati vsa podjetja registrirana v Sloveniji. Ta zakon opredeli tudi merila za razvrščanje 

podjetij po velikosti. Za razvrstitev v posamezni razred se uporabljajo naslednja merila: 

povprečno število delavcev v poslovnem letu, čisti prihodki od prodaje in vrednost aktive. V 

Sloveniji se podjetja tako razvrščajo na mikro, majhna, srednja ali velika podjetja.   

V 60. členu ZGD-1 je tako določeno, da je letno poročilo sestavljeno iz računovodskega in 

poslovnega poročila. Računovodsko poročilo je sestavljeno iz bilance stanja, izkaza 

poslovnega izida, izkaza denarnih tokov, izkaza gibanja kapitala in prilog s pojasnili k 

izkazom. 

Menimo, da je ZGD-1 pomemben za slovenska podjetja, saj jim natančno predpiše sestavine 

letnega poročila, zaradi česar prihaja do večjega poenotenja pri razkrivanju računovodskih 

podatkov. Zaradi tega je omogočena tudi lažja primerjava med podjetji. 

Z vidika izvajalcev revidiranja računovodskih izkazov je najpomembnejši ZRev-2. Menimo, 

da je Zrev-2 za izvajalce revidiranja koristen, saj  ureja revidiranje, strokovna področja, 

povezana z revidiranjem, nadzor nad revidiranjem in ocenjevanjem vrednosti ter delovanje 

SIR in Agencije za javni nadzor nad revidiranjem. S tem zakonom torej pridobijo revizorji 

natančna navodila, kako morajo postopati v posameznih primerih, kdo izvaja nadzor nad 

njihovim delom in drugo. Po našem mnenju prihaja zaradi tega zakona do manj nepravilnosti 

na tem področju. 

Prav tako menimo, da je z vidika izvajalcev revidiranja v Sloveniji pomembna Hierarhija 

pravil revidiranja, saj izvajalcem revidiranja pomaga pri upoštevanju predpisov po različnih 

hierarhičnih ravneh.   
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4 MEDNARODNI STANDARDI REVIDIRANJA 

Poslanstvo Mednarodne zveze računovodskih strokovnjakov (v nadaljevanju MZRS) je 

razvijanje ter pospeševanje računovodske stroke v svetu z usklajenimi standardi. Z namenom 

uresničevanja tega poslanstva je Svet MZRS ustanovil Odbor za mednarodne standarde 

revidiranja in dajanja zagotovil (v nadaljevanju OMSRZ), katerega naloga je razvijanje in 

izdajanje standardov revidiranja ter dajanja zagotovil visoke stopnje kakovosti za uporabo po 

svetu. Poleg tega je namen OMSRZ olajšanje zbliževanja mednarodnih standardov in 

standardov v posameznih državah, zaradi česar se poveča kakovost ter enotnost postopkov. 

 

OMSRZ je neodvisen organ, katerega člane imenuje Svet MZRS. Odbor je sestavljen iz 

osemnajstih članov ter dodatnih opazovalcev. Opazovalci imajo pravico do udeležbe na 

sestankih, vendar so brez glasovalne pravice. Člani OMSRZ imajo triletni mandat, pri čemer 

se tretjina članov vsako leto zamenja. Član odbora je lahko posameznik, največ dva zaporedna 

mandata, kar pomeni največ šest let. Predsednik odbora je lahko član OMSRZ največ tri 

zaporedne mandate, kar pomeni še dodatna tri leta. 

 

Naloga odbora je izdajanje mednarodnih standardov revidiranja (v nadaljevanju MSR), ki jih 

uporabljajo revizorji pri poročanju o računovodskih informacijah iz preteklosti. Ti standardi 

zajemajo temeljna načela ter najpomembnejše postopke, vključno z napotki v obliki pojasnil 

in drugega gradiva. Prav tako izdajajo stališča o postopkih v primeru, ko je to potrebno. To 

pomeni, da daje pojasnjevalne napotke in pomoč pri uresničevanju standardov. 

 

ZRev-2 določa, da se mora revidiranje v Sloveniji izvajati ob upoštevanju temeljnih 

revizijskih načel in drugih pravil revidiranja, ki jih sprejema SIR, ter mednarodnih standardov 

revidiranja in mednarodnih stališč o revidiranju.  

 

Mednarodni standardi revidiranja, ki so bili nekoliko spremenjeni in dopolnjeni v letu 2009, 

so vsebinsko zelo podobni ameriškim standardom revidiranja. Z dopolnjenimi MSR je prišlo 

do večjega poenotenja z ameriškimi standardi revidiranja. Poenotenje je bilo opravljeno na 

področju revizorjevega tveganja, zagotavljanja kvalitete revidiranja, revizorjevega poročila, 

prevar, poštene vrednosti, revizijske dokumentacije in uporabe veščaka. 

 

Namen večje enotnosti med zgoraj navedenima standardoma je bil izboljšanje jasnosti in  

razumljivosti ter poenostavitev besedišča. Kljub temu, da so MSR in ameriški standardi 

revidiranja med seboj podobni in bolj ali manj poenoteni, obstajajo med njima sledeče razlike. 

 

MSR, ki zahtevajo nekatere dodatne postopke in revizijsko dokumentacijo, glede na ameriške 

standarde revidiranja so: 

– MSR 250 – Upoštevanje zakonov in drugih predpisov pri reviziji, 

– MSR 560 – Kasnejši dogodki, 
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– MSR 570 – Delujoče podjetje, 

– MSR 600 – Posebne presoje – Revizije računovodskih izkazov skupin 

(vključno z delom revizorjev sestavnih delov), 

– MSR 800 – Posebne presoje – Revizije računovodskih izkazov, pripravljenih v skladu z 

okviri za posebne namene. 

 

Na drugi strani ameriški standardi revidiranja predpisujejo nekatere dodatne postopke in 

revizijsko dokumentacijo, ki jih MSR ne obravnavajo. To so standardi, ki obravnavajo: 

– revizije notranjih nadzorov, 

– razumevanje notranjega nadzora, 

– potrditev terjatev do kupcev, 

– razkritja v primerih drugih računovodskih podlag. 

 

V nadaljevanju se zaradi obsežnosti MSR osredotočamo le na posamezne standarde, ki so z 

vidika revidiranja računovodskih izkazov pomembnejši. V okviru posameznega standarda 

predstavljamo najpomembnejše vsebine, ki jih standard obravnava. 

4.1 MSR 200 – Namen in splošna načela revizije računovodskih izkazov 

Ta standard opredeli namen revidiranja računovodskih izkazov, etične zahteve v zvezi z 

revidiranjem računovodskih izkazov, poklicno nezaupljivostjo, strokovno presojo, zadostne in 

ustrezne revizijske dokaze in revizijsko tveganje ter izvajanje revidiranja v skladu z MSR. 

 

Etične zahteve v zvezi z revidiranjem računovodskih izkazov vključujejo del A in del B 

Kodeksa etike računovodskih strokovnjakov MZRS. Del A Kodeksa so neoporečnost, 

nepristranskost, strokovna usposobljenost, potrebna skrbnost, zaupnost in strokovno 

obnašanje. Del B Kodeksa ponazarja, kako je potrebno ta pojmovni okvir uporabljati. Poleg 

teh je potrebno upoštevati še nacionalne etične zahteve, ki so običajno bolj omejujoče. 

 

Tudi ZRev-2 v 44. členu predpisuje neodvisnost revidiranja. Revizijska družba mora namreč 

revidiranje v pravni osebi opravljati neodvisno, nepristransko ter v skladu s pravili 

revidiranja. Lastniki in delničarji revizijske družbe ter člani upravnih, poslovodnih in 

nadzornih organov te družbe ali pridružene družbe pa ne smejo posegati v izvajanje revizije 

na kakršenkoli način, ki bi ogrozil neodvisnost in nepristranskost pooblaščenega revizorja. 

 

Menimo, da je neodvisnost revizorja pri njegovem delu eden izmed ključnih pogojev, da bo 

revidiranje kvalitetno opravljeno ter da ne bodo namerno spregledane pomembne napake v 

računovodskih izkazih. 
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Poklicna nezaupljivost vključuje pozornost, na primer na (Mednarodna zveza računovodskih 

strokovnjakov 2009a,  20–21): 

– revizijske dokaze, ki so v nasprotju z drugimi pridobljenimi revizijskimi dokazi, 

– informacije, zaradi katerih je vprašljiva zanesljivost dokumentov in odgovorov na 

poizvedbe, ki naj bi se uporabili kot revizijski dokazi, 

– razmere, ki lahko pokažejo možno prevaro, 

– okoliščine, zaradi katerih bodo verjetno potrebni še dodatni revizijski postopki poleg 

tistih, ki jih zahtevajo MSR. 

 

Pravilno izvajanje revidiranja je odvisno od strokovne presoje, ki je potrebna pri odločanju o 

(Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov 2009a, 22): 

– pomembnosti in revizijskem tveganju, 

– vrsti, času in obsegu revizijskih postopkov, uporabljenih za izpopolnjevanje zahtev MSR 

in za zbiranje revizijskih dokazov, 

– oceni, ali so bili pridobljeni zadostni in ustrezni revizijski dokazi in ali je treba storiti še 

več, da se dosežejo cilji MSR in s tem tudi glavni revizorjevi cilji, 

– ovrednotenju presoj poslovodstva pri uporabi primernega okvira računovodskega 

poročanja podjetja, 

– oblikovanju sklepov na podlagi pridobljenih revizijskih dokazov, na primer pri oceni 

sprejemljivosti ocen poslovodstva pri pripravi računovodskih izkazov. 

 

Ta standard obravnava tudi zadostne in ustrezne revizijske dokaze ter revizijsko tveganje. 

Revizijski dokazi podpirajo mnenje in poročilo revizorja. Prav tako revizijski dokazi 

vsebujejo informacije, ki podpirajo in potrjujejo uradne trditve poslovodstva in vse 

informacije, ki so v nasprotju s takimi trditvami. Revizijsko tveganje pomeni tveganje, da bo 

revizor nevede napačno oblikoval svoje mnenje o računovodskih izkazih, ki so bistveno 

napačni (Turk 2000, 649). Revizijsko tveganje je odvisno od tveganj pomembno napačne 

navedbe in tveganja pri odkrivanju. Tveganje pomembno napačne navedbe se lahko pojavi na 

ravni celotnih računovodskih izkazov ali na ravni uradne trditve za vrste transakcij, saldov na 

kontih ter razkritij (Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov 2009a, 23–25). 

 

Revizor mora oblikovati mnenje o računovodskih izkazih v razumnem roku in ob 

sprejemljivih stroških, zaradi česar mora revizor (Mednarodna zveza računovodskih 

strokovnjakov 2009a, 29–30): 

– načrtovati revizijo tako, da jo bo učinkovito izvedel, 

– usmeriti revizijske napore na področja, na katerih je po njegovem pričakovanju največ 

tveganj pomembno napačnih navedb zaradi prevare ali napake, ustrezno manj napora pa 

usmeriti na druga področja, 

– uporabiti preizkuse in druga sredstva za preiskovanje populacij in ugotavljanje napačnih 

navedb na njih. 



 

31 

 

MSR niso pomembnejši od državnih zakonov ter predisov, ki urejajo revidiranje 

računovodskih izkazov. Če revizor izvaja revidiranje v skladu z MSR in nacionalnimi zakoni 

ter predpisi, mora poleg postopkov v skladu z vsakim od MSR, povezanih s tem revidiranjem, 

izvesti tudi vse postopke, ki jih predpisuje nacionalna zakonodaja.  

4.2 MSR 230 – Revizijska dokumentacija 

Pojem revizijska dokumentacija pomeni zapis opravljenih revizijskih postopkov, pridobljenih 

ustreznih revizijskih dokazov ter zaključkov, ki jih je sprejel revizor (Mednarodna zveza 

računovodskih strokovnjakov 2009b, 5–6). Naloga revizorja je pravočasna priprava revizijske 

dokumentacije, ki zagotavlja zadosten in ustrezen zapis osnov za poročilo revizorja ter 

dokaze, da je bilo revidiranje opravljeno v skladu z MSR in nacionalnimi zahtevami. 

 

V standardu so opredeljene vrste revizijske dokumentacije, ki je lahko zapisana na papirnem, 

elektronskem ali drugem nosilcu. Revizijska dokumentacija mora biti pripravljena na način, 

da omogoča izkušenemu revizorju, ki predhodno ni bil vključen v posamezen revizijski posel, 

razumeti (Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov 2009b, 6): 

– vrsto, čas in obseg revizijskih postopkov, opravljenih v skladu z zahtevami MSR ter 

ustreznimi zakonskimi zahtevami, 

– izide revizijskih postopkov in pridobljene revizijske dokaze ter 

– bistvene zadeve, ki so se pojavile med revizijo, in zaključke o njih. 

 

Naloga revizorja je tudi, da pri dokumentiranju vrste, časa in obsega opravljenih revizijskih 

postopkov zabeleži osebo, ki je izvajala revizijsko delo in datum, ko je bilo delo zaključeno. 

Dokumentirati je potrebno tudi osebo in čas pregleda opravljenega dela. Končno revizijsko 

dokumentacijo revizor pripravi kmalu po datumu revizorjevega poročila. V primeru izjemnih 

okoliščin po datumu revizorjevega poročila, ki zahtevajo nove ali dodatne revizijske 

postopke, mora revizor dokumentirati te okoliščine, opravljene nove oziroma dodatne 

postopke ter pridobljene dokaze in sklepe ter čas in osebo, ki je opravila spremembe v 

revizijski dokumentaciji. 

 

Oblika, vsebina ter obseg revizijske dokumentacije so odvisni od naslednjih dejavnikov 

(Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov 2009b, 8–9): 

– velikosti in sestavljenosti podjetja, 

– vrste nameravanih revizijskih postopkov, 

– prepoznanih tveganj pomembno napačnih navedb, 

– bistvenosti pridobljenih revizijskih dokazov, 

– vrste in obsega ugotovljenih razhajanj, 

– potrebe po dokumentiranju zaključka, ki se ga ne da brez težav ugotoviti iz 

dokumentacije o opravljenem delu ali iz pridobljenih revizijskih dokazov, 
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– revizijske metodologije ter uporabljenih orodij. 

 

Menimo, da je ta MSR za revizorjevo delo zelo pomemben, saj daje jasne napotke o vrsti 

revizijske dokumentacije, ki jo mora revizor pridobiti pri izvajanju revidiranja. Revizijska 

dokumentacija je po našem mnenju pomembna tudi z vidika, da daje dokaz, da je revizor 

preveril oziroma pregledal posamezne zadeve na določenem področju.   

4.3 MSR 250 – Upoštevanje zakonov in drugih predpisov pri reviziji računovodskih 

izkazov 

Standard postavi pravila ter poda napotke na področju revizorjeve odgovornosti, da pri 

revidiranju računovodski izkazov upošteva zakone ter predpise. Določila nekaterih zakonov 

ali drugih predpisov imajo neposreden učinek na računovodske izkaze, tako da določajo 

izkazane zneske in razkritja v računovodskih izkazih podjetja (Mednarodna zveza 

računovodskih strokovnjakov 2009c, 4). 

 

Opredeljena je odgovornost za ravnanje v skladu z zakoni in drugimi predpisi, revizorjevo 

upoštevanje ravnanja v skladnosti z zakoni in drugimi predpisi, revizijski postopki ob 

ugotovitvi ali sumu neupoštevanja, poročanje o ugotovitvah ali pri sumu neupoštevanja ter 

dokumentacija. 

 

Odgovornost poslovodstva je poslovanje podjetja skladno z zakoni ter predpisi, prav tako je 

poslovodstvo odgovorno za preprečevanje in odkrivanje neskladnosti z zakoni in predpisi. Za 

poslovodstvo je dobro, da za odkrivanje neskladnosti izvaja naslednje ukrepe (Mednarodna 

zveza računovodskih strokovnjakov 2009c, 11–12): 

– spremlja predpisane zahteve in zagotavlja takšne postopke pri poslovanju, da jih 

upoštevajo, 

– postavlja in skrbi za delovanje ustrezne ureditve notranjega kontroliranja, 

– pripravlja, odpravlja in uporablja kodeks obnašanja, 

– zagotavlja, da so zaposleni ustrezno izurjeni in razumejo kodeks obnašanja, 

– spremlja upoštevanje kodeksa obnašanja in disciplinsko ukrepa proti zaposlenim, ki ga ne 

upoštevajo, 

– zaposluje pravne svetovalce za pomoč pri spremljanju predpisanih zahtev, 

– posodablja evidence pomembnih predpisov, ki jih mora podjetje upoštevati v svoji 

panogi. 

 

Revizor mora pridobiti splošna spoznanja o zakonih ter drugih pravnih ureditvah, ki se 

nanašajo na revidirano podjetje in panogo, v kateri deluje. Pri tem mora ugotoviti, ali podjetje 

te zakone in predpise upošteva. Prav tako je naloga revizorja, da pridobi pisne izjave, v 

katerih je navedeno, da mu je poslovodstvo ter drugi pristojni za upravljanje razkrilo vse 
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znane primere neupoštevanja zakonov ter predpisov, katerih posledice bi morali upoštevati pri 

pripravi računovodskih izkazov (Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov 2009c, 8–

9). 

4.4 MSR 300 – Načrtovanje revizije računovodskih izkazov 

Ta standard je napisan za ponavljajoče revidiranje. Osredotoča se na odgovornost revizorja za 

načrtovanje revidiranja računovodskih izkazov. Načrtovanje vključuje določitev celotne 

revizijske strategije za posel in razvijanje revizijskega načrta. Ustrezno načrtovanje 

revidiranja pomaga revizorju posvetiti pozornost pomembnim področjem revidiranja, 

prepoznati in razrešiti možne probleme, primerno organizirati revizijski posel in ga voditi 

uspešno in učinkovito. Pomaga tudi pri izboru članov delovne skupine, olajšuje usmerjanje in 

nadziranje članov delovne skupine, pregledovanje njihovega dela ter pomaga pri usklajevanju 

dela, ki ga opravijo revizorji (Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov 2009d, 5–6). 

 

Vrsta in obseg načrtovanja revidiranja računovodskih izkazov je odvisna od obsega in 

zapletenosti poslovanja posameznega podjetja, pri čemer so zelo pomembne pretekle izkušnje 

delovne skupine s tem podjetjem. Na načrtovanje revidiranja vplivajo tudi spremenjene 

okoliščine, ki se zgodijo med izvajanjem revidiranja. 

 

Pri načrtovanju revidiranja je dolžnost revizorja, da določi strategijo, v kateri mora biti 

določen obseg, čas ter usmeritev revidiranja (Mednarodna zveza računovodskih 

strokovnjakov 2009d, 6). Ta strategija revizorju pomaga opredeliti (Mednarodna zveza 

računovodskih strokovnjakov 2009d, 9): 

– vire, ki so potrebni za posebna revizijska področja, kot je na primer uporaba izkušenih 

članov delovne skupine na področjih z visokim tveganjem ali vključitev veščakov, 

– obseg virov, ki so namenjeni posebnim revizijskim področjem, kot je na primer 

opazovanje članov delovne skupine pri štetju zalog, 

– kdaj morajo biti ti viri na voljo, 

– kako te vire upravljati, usmerjati in nadzirati, kot na primer kdaj bodo potekali sestanki 

delovne skupine za dajanje navodil. 

 

V primeru revidiranja majhnega podjetja, lahko celotno revidiranje opravi majhna revizijska 

skupina, saj lahko ta delovna skupina šteje tudi le enega ali dva člana. Prednost takšnega 

revidiranja je vsekakor lažje usklajevanje in komunikacija med člani delovne skupine. V tem 

primeru tudi določitev celotne revizijske strategije ni zahteven postopek. 

 

Obseg dela s člani revizijske delovne skupine je odvisen od številnih dejavnikov, med 

katerimi so zagotovo najpomembnejši velikost in zapletenost poslovanja revidiranega 
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podjetja, področja revidiranja, ocenjenih tveganj pomembno napačnih navedb ter izkušenosti 

članov revizijske skupine (Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov 2009d, 9). 

 

Menimo, da je koristno, da revizijsko podjetje oziroma pooblaščeni revizor ob pričetku 

izvajanja revidiranja računovodskih izkazov nameni pozornost tudi načrtovanju revidiranja. Z 

dobrim načrtom je namreč mogoče prihraniti ogromno časa in doseči njegovo optimalnejšo 

razporeditev. Prav tako je mogoče s kakovostnim revizijskim načrtom prepoznati in vnaprej 

preprečiti možne težave.  

4.5 MSR 500 – Revizijski dokazi 

Standard, ki ga predstavljamo v nadaljevanju, se osredotoča na dokumente, ki jih lahko 

sestavljajo revizijski dokazi. Obravnava tudi revizorjevo odgovornost za izvedbo revidiranja, 

katere rezultat bodo med drugim tudi pridobljeni zadostni ter ustrezni revizijski dokazi. 

 

Revizijski dokazi so običajno kumulativni ter pridobljeni iz revizijskih postopkov. Prav tako 

so lahko vključene tudi druge informacije, pridobljene iz drugih virov, in računovodske 

evidence podjetja. To pomeni, da so revizijski dokazi sestavljeni iz uradnih trditev 

poslovodstva ter tudi druge informacije, ki so tem trditvam nasprotne.  

 

Revizijski postopki za pridobivanje revizijskih dokazov vključujejo pregledovanje, 

opazovanje, potrjevanje, ponovno izračunavanje in izvajanje ter analitične postopke. Zaradi 

pomembnosti tega standarda za delo revizorja in njegove delovne skupine v nadaljevanju 

predstavljamo vsakega od teh revizijskih postopkov. 

 

Pregledovanje vključuje preiskovanje notranjih ali zunanjih evidenc ali dokumentov ali 

pregled stvarnega sredstva. Preiskovanje evidenc in dokumentov daje revizijske dokaze z 

različnimi stopnjami zanesljivosti, odvisno od njihove vrste in vira, pri notranjih evidencah in 

dokumentih pa od uspešnosti kontrol nad njihovim nastajanjem (Mednarodna zveza 

računovodskih strokovnjakov 2009e, 11). 

 

Pri opazovanju gre za opazovanje procesa ali postopka, ki ga opravljajo drugi, na primer 

opazovanje štetja zalog, ki ga izvaja osebje revidiranega podjetja. Slabost postopka je 

omejenost na trenutek, v katerem se postopek izvaja, ter da zavedanje o opazovanju vpliva na 

izvedbo procesa (Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov 2009e, 11). 

 

Zunanja potrditev pomeni neposredni pisni odgovor tretje stranke na papirju, v elektronski 

obliki ali drugem mediju. Ta postopek je zelo pomemben pri obravnavanju uradnih trditev, pri 

saldih na posameznih kontih. 
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Ponovno izračunavanje je sestavljeno iz preverjanja matematične točnosti dokumentov in 

evidenc revidiranega podjetja. Ponovno izvajanje vključuje revizorjevo ponovno izvajanje 

postopkov, ki so že bili opravljeni v okviru notranjega kontroliranja v revidiranem podjetju. 

Analitični postopek pomeni ovrednotenje računovodskih informacij s proučevanjem verjetnih 

razmerij med računovodskimi in neračunovodskimi podatki. To pomeni, da ti postopki 

obsegajo preiskovanje, ki je potrebno za ugotavljanje nihanja ali razmerja, ki niso skladna z 

drugimi informacijami ali pa za bistven znesek odstopajo od pričakovanih vrednosti 

(Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov 2009e, 12). 

 

Pri poizvedovanju gre za pridobivanje informacij pri dobro obveščenih računovodskih in 

neračunovodskih osebah, zaposlenih v podjetju, ali od oseb zunaj podjetja. Ta postopek je  

uporaben ves čas izvajanja revidiranja, in sicer v povezavi z drugimi revizijskimi postopki. 

Odgovori na poizvedovanje lahko revizorju dajo informacije, ki jih pred poizvedovanjem ni 

imel, ali pa mu dajo informacije, ki se pomembno razlikujejo od predhodno pridobljenih 

drugih informacij (Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov 2009e, 12).  

 

Menimo, da mora biti vsako revidiranje opravljeno ob uporabi različnih postopkov 

pridobivanja revizijskih dokazov. Z uporabo različnih postopkov revizor pridobi različne vrste 

dokazov, ki so si različni po verodostojnosti. Menimo, da se pri revidiranju računovodskih 

izkazov pogosteje uporablja postopek pregledovanja (na primer pri preverjanju različnih 

konto kartic), postopek opazovanja (na primer pri izvajanju popisa) ter postopek zunanjih 

potrditev (na primer potrditve stanj terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev)   

 

Zanesljivost revizijskih dokazov je odvisna od vira, vrste in okoliščin, v katerih so revizijski 

dokazi pridobljeni. Tudi v primeru, ko so revizijski dokazi pridobljeni od zunanjih virov, se 

lahko zgodi, da obstajajo okoliščine, ki lahko vplivajo na zanesljivost revizijskih dokazov. 

Zaradi tega je potrebno upoštevati naslednje posplošitve o zanesljivosti revizijskih dokazov 

(Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov 2009e, 14–15): 

– zanesljivost dokazov se poveča, če so pridobljeni pri neodvisnih zunanjih virih, 

– zanesljivost dokazov, nastalih v podjetju, se poveča, če so uspešne z njimi povezane 

kontrole v podjetju,  

– neposredni revizijski dokazi (na primer opazovanje) so zanesljivejši kot posredni 

revizijski dokazi (na primer poizvedovanje), 

– revizijski dokazi v dokumentirani obliki so zanesljivejši od ustno pridobljenih dokazov, 

– revizijski dokazi, ki jih dajejo izvirni dokumenti, so zanesljivejši kot tisti, ki jih nudijo 

fotokopije, fotografirani ali kako drugače obdelani in preoblikovani dokumenti. 

 

Revizorjeva naloga je presoja zanesljivosti revizijskih dokazov, kar pomeni, da mora preveriti 

točnost in popolnost informacij ter ovrednotiti, ali je informacija dovolj natančna in podrobna 

za njegove namene. V primeru, ko so revizijski dokazi pridobljeni iz enega vira neskladni s 
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tistimi iz drugega vira, ali ko revizor dvomi v zanesljivost informacij, uporabljenih kot 

revizijski dokaz, mora določiti prilagoditve ali dopolnitve revizijskih postopkov, ki so 

potrebne, da se zadeve razrešijo. Prav tako mora revizor v takšnem primeru presoditi 

morebitne učinke zadeve na druge vidike revidiranja (Mednarodna zveza računovodskih 

strokovnjakov 2009e, 6–7).    

4.6 MSR 520 – Analitični postopki 

Standard obravnava uporabo analitičnih postopkov v zvezi s postopki preizkušanja podatkov, 

pri čemer se opira tudi na revizorjevo odgovornost, da proti koncu revidiranja opravlja 

analitične postopke, ki mu pomagajo pri oblikovanju sklepa o računovodskih izkazih. Izraz 

analitični postopek pomeni ovrednotenje računovodskih informacij, ki je opravljeno s 

proučevanjem verjetnostnih razmerij. Analitični postopki obsegajo tudi preiskovanje, ki je 

potrebno za ugotovljena nihanja ali razmerja, ki niso v skladu z drugimi ustreznimi 

informacijami ali za bistven znesek odstopajo od pričakovanih vrednosti (Mednarodna zveza 

računovodskih strokovnjakov 2009f, 5). 

 

Pri načrtovanju in izvajanju analitičnih postopkov preizkušanja podatkov mora revizor 

(Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov 2009f, 5–8): 

– Določiti primernost posameznih analitičnih postopkov preizkušanja podatkov za dane 

uradne trditve, ob upoštevanju ocenjenih tveganj pomembno napačne navedbe in 

morebitnih preizkusov podrobnosti za te uradne trditve. Ti postopki so uporabnejši v 

primeru velikega obsega poslov, ki postanejo sčasoma predvidljivi. Primernost vsakega 

postopka je tako odvisna od revizorjeve ocene, kako uspešen bo pri odkrivanju 

pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih.  

– Ovrednotiti zanesljivost podatkov, iz katerih izhaja revizorjevo prepričanje o knjiženih 

zneskih ali razmerjih, ob upoštevanju vira, primerljivosti ter vrste in pomembnosti 

razpoložljivih informacij in kontrol nad pripravo. Na zanesljivost podatkov za namene 

načrtovanih analitičnih postopkov vplivajo vir, primerljivost, vrsta in ustreznost 

razpoložljivih informacij ter kontrole nad pripravo informacij, ki so vzpostavljene za 

zagotovitev popolnosti, točnosti in veljavnosti informacij. 

– Izoblikovati pričakovanje za knjižene zneske ali razmerja in ovrednotiti, ali je 

pričakovanje dovolj natančno za opredelitev napačne navedbe, ki utegne posamično ali 

skupaj z drugimi napačnimi navedbami povzročiti pomembno napačno navedbo v 

računovodskih izkazih. 

– Določiti znesek tiste razlike med knjiženimi zneski in pričakovanimi vrednostmi, ki je še 

sprejemljiva brez nadaljnjega preiskovanja. V primeru, da je ta razlika večja od 

sprejemljive, revizor preišče te razlike s poizvedovanjem pri poslovodstvu in 

pridobivanjem ustreznih revizijskih dokazov glede na pojasnila poslovodstva ali z 

izvajanjem drugih revizijskih postopkov, ki so v takšnih okoliščinah potrebni. 
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4.7 MSR 530 – Revizijsko vzorčenje 

Ta standard je potrebno upoštevati v primeru, da se revizor odloči, da bo pri izvajanju 

revizijskih postopkov uporabil revizijsko vzorčenje. Pri tem je mišljena uporaba statističnega 

in nestatističnega vzorčenja pri oblikovanju in izbiranju revizijskega vzorca. 

 

Revizijsko vzorčenje pomeni uporabo revizijskih postopkov na manj kot 100 % postavk v 

populaciji, ki je pomembna za revidiranje. Pri tem imajo vse vzorčne enote možnost biti 

izbrane, tako da revizor dobi sprejemljivo podlago za ugotovitvene sklepe o celotni 

populaciji. Populacija je celota podatkov, iz katere je izbran vzorec in o kateri želi revizor 

priti do sklepov. Tveganje pri vzorčenju pomeni tveganje, da bi se revizorjev sklep na podlagi 

vzorca lahko razlikoval od sklepa, ki bi ga oblikoval, če bi bila celotna populacija 

obravnavana po istem revizijskem postopku (Mednarodna zveza računovodskih 

strokovnjakov 2009g, 5). 

 

Velikost vzorca revizor določi tako, da je ta dovolj velik, da doseže sprejemljivo nizko raven 

tveganja pri vzorčenju. To pomeni, da je velikost vzorca odvisna predvsem od ravni tveganja, 

ki jo je revizor pripravljen sprejeti. Prav tako revizor izbere postavke za vzorec na način, da 

ima vsaka vzorčna enota v populaciji možnost, da je izbrana. Pomembno je, da revizor izbere 

reprezentativen vzorec, tako da se je z izbiro postavk z lastnostmi, ki so značilne za celotno 

populacijo, mogoče izogniti nepristranskosti (Mednarodna zveza računovodskih 

strokovnjakov 2009g, 10). 

 

Če so ugotovljene napačne navedbe na vzorcu, mora revizor te napačne navedbe projicirati na 

populacijo, s čimer pridobi pogled na celoten obseg napačnih navedb. V primeru, da je 

napačna navedba izjema, je dovoljeno, da se izključi iz projiciranja na populacijo. 

 

Ob koncu revizor ovrednoti izide na podlagi vzorca. Hkrati s tem določi tudi, ali je uporaba 

revizijskega vzorčenja zagotovila sprejemljivo podlago za sklepe o populaciji, ki je bila 

preizkušena (Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov 2009g, 8). Če sprejemljiva 

podlaga ni bila dosežena, lahko revizor od poslovodstva zahteva, da raziščejo ugotovljene 

napačne navedbe in možnosti za nadaljnje napačne navedbe ter izvede potrebne popravke ali 

prilagodi vrsto, čas in obseg nadaljnjih revizijskih postopkov, s katerimi bo na najboljši način 

prišel do potrebnega zagotovila. To lahko naredi z razširitvijo vzorca ali preizkušanjem druge 

mogoče kontrole (Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov 2009g, 12–13). 

 

Menimo, da je revizijsko vzorčenje lahko revizorju prinese številne prednosti. Med 

pomembnejšimi so zagotovo krajši čas v katerem pridemo do rezultatov, manjše je število 

enot v vzorcu kot v celotni populaciji. Posledica vsega pa je v manjših stroških vzorčenja, kot 

bi znašali stroški za celotno populacijo.  
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4.8 MSR 580 – Pisne predstavitve 

Odgovornost revizorja je, da pri izvajanju revidiranja računovodskih izkazov pridobi pisne 

predstavitve od poslovodstva oziroma od pristojnih za upravljanje. Pisna predstavitev je pisna 

izjava, ki jo mora poslovodstvo izročiti revizorju, v kateri potrdi določene zadeve ali podpre 

druge revizijske dokaze. Pisne predstavitve v tem pomenu ne vključujejo računovodskih 

izkazov, uradnih trditev v njih ali dokaznih poslovnih knjig in evidenc (Mednarodna zveza 

računovodskih strokovnjakov 2009h, 6). Pisne predstavitve so torej potrebne informacije, ki 

jih revizor mora zahtevati pri revidiranju računovodskih izkazov. Za revizorja so tako 

pomemben revizijski dokaz. Kljub temu, da pisne predstavitve dajejo potrebne revizijske 

dokaze, same po sebi ne zagotavljajo zadostnih in ustreznih revizijskih dokazov o nobeni 

zadevi, ki jo obravnavajo (Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov 2009h, 5). 

 

V pisnih predstavitvah revizor zahteva pisno izjavo od poslovodstva o izpolnitvi njihove 

odgovornosti za pripravo računovodskih izkazov, ki so skladni s primernim okvirom 

računovodskega poročanja. To vključuje tudi pošteno predstavitev računovodskih izkazov. V 

pisni predstavitvi mora poslovodstvo navesti tudi, da so revizorju zagotovili vse ustrezne 

informacije in dostop do njih ter da so bili vsi posli knjiženi in so posledično izkazani v 

računovodskih izkazih (Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov 2009h, 6–7). 

 

V primeru, da ima revizor pomisleke glede sposobnosti, neoporečnosti, etičnih vrednost ali 

skrbnosti poslovodstva oziroma glede njihove pripadnosti tem vrednotam ali njihovega 

uveljavljanja, mora ugotoviti, kako lahko ti njegovi pomisleki vplivajo na zanesljivost 

predstavitev (ustnih ali pisnih) in na revizijske dokaze na splošno (Mednarodna zveza 

računovodskih strokovnjakov 2009h, 8). Če revizor ugotovi nedoslednost med eno ali več 

pisnimi predstavitvami in revizijskimi dokazi, ki so bili pridobljeni iz drugega vira, lahko 

prouči, ali je ocena tveganja še vedno ustrezna. V primeru, da le-ta ni več ustrezna, spremeni 

oceno tveganja ter določi vrsto, čas in obseg nadaljnjih revizijskih postopkov, s čimer se 

odzove na ocenjena tveganja (Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov 2009h, 15). 

4.9 MSR 610 – Uporaba dela notranjih revizorjev 

Standard obravnava odgovornost zunanjega revizorja v zvezi z delom notranjih revizorjev, če 

zunanji revizor ugotovi, da je notranje revidiranje pomembno za revizijo. To je običajno 

takrat, ko je vrsta nalog notranjega revidiranja ter njegove dejavnosti, povezane z 

računovodskim poročanjem podjetja, ter ko revizor namerava uporabiti delo notranjih 

revizorjev, da lahko prilagodi vrsto ali čas ali zmanjša obseg revizijskih postopkov, ki jih je 

treba izvesti (Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov 2009i, 4, 7). 

 

Cilje notranjega revidiranja določa poslovodstvo oziroma pristojni za upravljanje. Potrebno je 

poudariti, da kljub določeni stopnji samostojnosti in nepristranskosti notranjega revidiranja 
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takšna dejavnost ni neodvisna od podjetja, kot se to zahteva od zunanjega revizorja. Zunanji 

revizor je namreč odgovoren za izraženo revizijsko mnenje o računovodskih izkazih. Ta 

odgovornost se ne zmanjša v primeru, če zunanji revizor uporabi delo notranjih revizorjev 

(Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov 2009i, 4). 

 

Pri določanju, ali je delo notranjega revidiranja ustrezno za namene zunanjega revidiranja, 

zunanji revizor ovrednoti (Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov 2009i, 5–6): 

– nepristranskost notranjega revidiranja, 

– strokovne zmožnosti notranjih revizorjev, 

– ali je delo notranjih revizorjev verjetno opravljeno s potrebno poklicno skrbnostjo in  

– ali je verjetno, da bo medsebojno obveščanje med notranjimi revizorji in zunanjim 

revizorjem uspešno.   

 

Kljub posameznim slabostim notranjega revidiranja (na primer nepopolna neodvisnost) 

menimo, da v primeru uporabe njihovega dela pri revidiranju računovodskih izkazov revizor 

prihrani ogromno časa. Zaradi tega menimo, da je primerna uporaba dela notranjih revizorjev 

na manj pomembnih področjih revidiranja računovodskih izkazov. Prav tako je primerna 

uporaba pomoči notranjih revizorjev na področjih z oceno nizkega tveganja za nepravilnosti. 

4.10 MSR 700 – Oblikovanje mnenja in poročanje o računovodskih izkazih 

Standard obravnava odgovornost revizorja o oblikovanju mnenja o računovodskih izkazih 

podjetja, prav tako je določena oblika in vsebina revizorjevega poročila. Revizor izrazi pisno 

mnenje, ki se imenuje revizorjevo poročilo. To poročilo je sestavljeno iz naslednjih elementov 

(Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov 2009j, 9–13): 

– naslov – mora jasno pokazati, da gre za poročilo neodvisnega revizorja; 

– naslovnik – revizorjevo poročilo je naslovljeno, kot zahtevajo okoliščine posla; 

– uvodni odstavek: 

 opredeli podjetje, katerega računovodski izkazi so bili revidirani,  

 navede, da so bili računovodski izkazi revidirani, 

 opredeli naslove vseh izkazov, ki so vključeni v računovodske izkaze, 

 povzame bistvene računovodske usmeritve in druge pojasnjevalne informacije in 

 določi datum ali obdobje, na katerega se nanaša vsak od računovodskih izkazov; 

– odgovornost poslovodstva za računovodske izkaze – podano je pojasnilo o odgovornosti 

poslovodstva za pripravo računovodskih izkazov, ki so v skladu s primernim okvirom 

računovodskega poročanja in za notranje kontroliranje, da je dosežena priprava 

računovodskih izkazov brez pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake; 

– revizorjeva odgovornost – navede se, da je revizija opravljena v skladu z MSR, ki 

zahteva, da se revizor ravna po etičnih zahtevah ter načrtuje in izvaja revidiranje, da dobi 

sprejemljivo zagotovilo, da so računovodski izkazi brez pomembno napačne navedbe; 
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– revizorjevo mnenje, pri čemer ima revizor naslednje možnosti (Odar 2008, 25): 

 mnenje brez pridržkov, če so računovodski izkazi resničen in pošten prikaz ali v vseh 

pogledih poštena predstavitev v skladu s primernim okvirom računovodskega poročanja, 

 mnenje s pridržki, ko revizor ne more dati mnenja brez pridržkov, vendar posledice 

nesoglasja s poslovodstvom ali omejitve področja niso tako pomembne, da bi bilo 

potrebno odklonilno mnenje ali zavrnitev mnenja, 

 odklonilno mnenje, če so posledice nesoglasja tako pomembne in prodorne za 

računovodske izkaze, da revizor sklene, da pridržki v poročilu ne zadostujejo za razkritje 

zavajajoče ali nepopolne narave računovodskih izkazov, 

 revizor mnenje zavrne, če so možne posledice omejitve področja tako pomembne in 

prodorne, da ne more pridobiti zadostnih in ustreznih revizijskih dokazov ter ne more 

izraziti mnenja o računovodskih izkazih; 

– druge poročevalne obveznosti – revizor ima lahko dodatne obveznosti, da poroča o 

drugih zadevah poleg njegove obveznosti, da poda mnenje o računovodskih izkazih; 

– revizorjev podpis; 

– datum revizorjevega poročila; 

– revizorjev naslov. 

 

Revizorjevo poročilo po ameriških standardih revidiranja je zelo podobno revizorjevemu 

poročilu po MSR. V nadaljevanju predstavljamo nekaj razlik v revizorjevem poročilu po 

MSR in ameriških standardih revidiranja. Po ameriških standardih revidiranja je revizorjevo 

poročilo naslovljeno na delničarje, upravo ali poslovne partnerje, medtem ko je po MSR 

revizorjevo poročilo naslovljeno, kot zahtevajo okoliščine posla. Po ameriških standardih 

revidiranja v odstavku z mnenjem ni nujno uporabiti besedne zveze »resnična in poštena 

slika« oziroma »v vseh bistvenih pogledih poštena predstavitev«, mora pa biti iz besedila 

razvidno, da so revidirani računovodski izkazi resnični in pošteni. Prav tako po ameriških 

standardih revidiranja ni potrebno navesti naslova revizorja.   

 

Tudi ZRev-2 v 40. členu predpisuje obseg revizorjevega poročila o računovodskih izkazih, 

kar smo predstavili v poglavju 3.2.  
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5 LETNO POROČILO 

Letno poročilo je ena pomembnejših periodičnih listin komuniciranja uprave podjetja z 

lastniki in drugimi interesnimi skupinami podjetja. Besedilo, oblika in številke skupaj dajejo 

vtis resnosti in zanesljivosti vodstva ter podjetja kot celote. Letno poročilo ne le poroča, 

ampak tudi razlaga ozadje preteklega dogajanja in namene za prihodnost (Horvat 2000, 48). 

 

V 60. členu ZGD-1 so predpisana splošna pravila o letnem poročilu. Letno poročilo je tako 

sestavljeno iz računovodskega poročila in poslovnega poročila. Računovodsko poročilo 

sestavljajo računovodski izkazi in priloge s pojasnili k izkazom. Vse družbe, ne glede na 

velikost, morajo izdelati bilanco stanja in izkaz poslovnega izida ter priloge s pojasnili k 

izkazom. Podjetnikovo letno poročilo je sestavljeno le iz bilance stanja in izkaza poslovnega 

izida (Kocbek in drugi 2006, 330). 

 

Ključno dejstvo pri razumevanju letnih poročil je, da so ta namenjena zadovoljevanju 

informacijskih potreb različnih interesnih skupin, ki imajo različne potrebe. To so lahko 

delničarji, upniki, potencialni delničarji, potencialni upniki, ekonomisti, finančni analitiki, 

dobavitelji in kupci. Vsi pa bodo iskali v letnem poročilu tiste informacije, ki so za njih 

pomembne (Friedlob in Welton 2008, 3). 

 

Letno poročilo je torej vir informacij in sredstvo za komuniciranje z interesnimi skupinami, 

zaradi česar je pomembno, kako je letno poročilo oblikovano in kako so predstavljeni podatki. 

Dejavniki kakovostnega letnega poročila so tako (Horvat 2000, 147–153): 

– splošen vtis – ali letno poročilo vzbuja stabilno podobo kulture oziroma dejavnosti 

podjetja, in ali je prijetnega videza, 

– sestava – ali sestava upošteva logično in sistemsko zaporedje (na začetku morajo biti 

dosežki v preteklem letu, poročilo predsednika uprave in navedba dejavnosti podjetja, 

zadnji del poročila vsebuje poslovno in računovodsko poročilo), 

– naslovna stran mora pritegniti pozornost, zato mora biti zanimiva, privlačna in opazna, 

– besedilo mora biti lepo berljivo ter slovnično pravilno, medtem ko mora biti slog pisanja 

nebirokratski in sproščen, 

– spremna beseda mora odsevati ključna sporočila in omogočati, da bralec dobi vtis o 

strategiji in uspešnosti podjetja, 

– tipografija mora omogočati bralcu, da že na prvi pogled vidi hierarhijo besedila, 

– fotografije in ilustracije morajo biti vključene v zasnovo besedila, 

– pri računovodskih informacijah mora biti podjetje pozorno na tipografijo, prav tako je 

dobro, če obravnavane podatke primerja s podatki iz prejšnjega leta.  
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5.1 Računovodsko poročilo 

Bistveni del letnega poročila so računovodski izkazi, ki morajo biti v skladu s Slovenskimi 

računovodskimi standardi (v nadaljevanju SRS) in Mednarodnimi standardi računovodskega 

poročanja. Zahteve teh imajo tako dobre kot slabe strani, saj so računovodski izkazi zelo 

strukturirani zaradi vseh formalnih dogovorov in pravnih zahtev, po katerih se podjetja 

morajo ravnati. Zaradi tega ne morejo vedno zadovoljiti vseh potreb točno določene skupine 

uporabnikov. Uporabniki računovodskih izkazov pa se lahko zanesejo, da bo pooblaščeni 

revizor kvalitetno strukturiral in predstavil ključne podatke.  

 

Računovodsko poročilo sestavljajo računovodski izkazi ter pojasnila, ki se nanašajo na njih. 

Za pojasnila je odgovorno poslovodstvo podjetja, pri čemer je pomembno, da je vsaka 

pomembna postavka v računovodskih izkazih tudi pojasnjena. Na ta način poslovodstvo 

doseže, da jih uporabniki računovodskih izkazov bolje razumejo.    

 

V ZGD-1 je v 69. členu predpisana vsebina priloge k računovodskim izkazom. To pomeni, da 

mora podjetje v prilogi podati vsa razkritja, ki jih zahteva ta člen. Podjetje mora razkriti tudi 

pojasnila, ki jih zahtevajo drugi členi osmega poglavja prvega dela tega zakona. 

 

Mednarodni računovodski standard-1 – Predstavljanje računovodskih izkazov pravi, da so 

pojasnila navadno predstavljena v sledečem vrstnem redu, ki uporabnikom pomagajo 

razumeti računovodske izkaze in jih primerjati z računovodskimi izkazi drugih podjetij 

(Uradni list Evropske unije L 320/3): 

– izjava o skladnosti z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, 

– pregled pomembnih računovodskih usmeritev, ki so bile upoštevane, 

– podporne informacije o postavkah bilance stanja, izkaza poslovnega izida, izkaza 

denarnih tokov in izkaza sprememb lastniškega kapitala, ki morajo biti podane v istem 

vrstnem redu kot potekajo vrstične postavke, 

– druga razkritja, med njimi: pogojne obveznosti in nepripoznane pogodbene obveze ter 

razkritja nefinančne narave (na primer cilji in usmeritve ravnanja s finančnim tveganjem 

v podjetju). 

 

Razkritja v letnih poročilih za zadnja leta so povezana z uspešnostjo uresničevanja 

protikriznih ukrepov. Tako so med razkritji bilance stanja in izkaza poslovnega izida še 

posebej pomembna razkritja presoj poslovodstva. Prav tako morajo podjetja z likvidnostnimi 

težavami, prezadolžena podjetja ter podjetja z negativnim poslovnim izidom nameniti 

posebno pozornost predstavitvi možnostim za nadaljnje poslovanje (Vezjak 2011a, 146).  

 

V splošnih razkritjih mora podjetje predstaviti osnovne informacije o sedežu podjetja, pravni 

obliki, naravi poslovanja, predstaviti najpomembnejše dejavnosti ter podatke o zaposlenih. 

Prav tako mora podjetje navesti tečaj in način preračuna v domačo valuto ter zneske 
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porabljene za revidiranje. Pri tem mora ločeno navesti znesek, porabljen za revidiranje letnega 

poročila, druge storitve dajanja zagotovil, davčno svetovanje in druge nerevizijske storitve. 

 

Pomemben del splošnih razkritij je poročanje o zunajbilančih operacijah. To predpisuje 12. 

točka 69. člena ZGD-1, ki zahteva, da srednja in velika podjetja predstavijo operacije, ki jih 

ne izkazujejo v bilanci stanja. To pomeni, da morajo predstaviti vrsto in poslovni namen 

takšnih operacij ter vpliv na podjetje. Srednjim podjetjem je omogočena tudi izjema od te 

zahteve, saj jim je dovoljeno, da razkrijejo le podatke o vrstah in poslovnih namenih. 

 

Med zunajbilančne operacije lahko uvrstimo posle namenjene izogibanju konsolidaciji, 

izkoriščanju prednosti bolj ugodnih predpisov v tujini, razna zavarovanja (poroštva, 

garancije), poslovanje za tuj račun in drugo. Podjetje mora razkriti zunajbilančne operacije v 

primeru, ko so tveganja ali koristi, ki iz njih izhajajo, pomembni ter če je razkritje teh tveganj 

ali koristi nujno za oceno finančnega stanja podjetja (Vezjak 2010, 150).  

5.1.1 Razkritja postavk bilance stanja 

Pri razkrivanju vseh postavk bilance stanja in izkaza poslovnega izida mora podjetje 

upoštevati zahteve o razkritjih iz SRS 24 – Oblike bilance stanja za zunanje poslovno 

poročanje in SRS 25 – Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje. 

Skladno s SRS 24.12 do 24.15, SRS 25.17 in SRS 25.19 je potrebno razkriti (Slovenski 

inštitut za revizijo 2012o, 198, Slovenski inštitut za revizijo 2012p, 208): 

– informacije o podlagi za sestavitev bilance stanja in izkaza poslovnega izida ter o 

posebnih računovodskih usmeritvah, uporabljenih pri pomembnih poslih in drugih 

poslovnih dogodkih, 

– računovodske usmeritve pri vrednotenju postavk v izkazih ter tudi njihove morebitne 

pomembne spremembe in spremembe računovodskih ocen. 

 

To torej pomeni, da je naloga podjetja, da jasno in pregledno predstavi uporabljene 

računovodske usmeritve za vse pomembne gospodarske kategorije, ki so del računovodskih 

izkazov. Ta predstavitev je namreč namenjena uporabnikom letnega poročila podjetja, saj jim 

je s tem olajšano branje in razumevanje informacij v računovodskih izkazih. Pri tem je 

posebej pomembno tudi razkrivanje računovodskih usmeritev za slabitve posameznih vrst  

sredstev ter njihovih sprememb.  

 

Naloga podjetja je tudi razkritje dogodkov po datumu bilance stanja, in sicer je potrebno 

razkriti dogodke do datuma, ko poslovodstvo odobri računovodske izkaze za objavo. 

Razkritje teh dogodkov predpisujeta SRS 24.17 in 24.18, medtem ko ZGD-1 v tretjem 

odstavku 70. člena predpisuje, da je potrebno v poslovnem poročilu prikazati vse 

pomembnejše poslovne dogodke po koncu poslovnega leta. V tem členu pomembnejši 



 

44 

 

poslovni dogodki niso natančno opredeljeni, medtem ko SRS takšne dogodke natančno 

opredelijo (SRS 24.18). Dogodki po datumu bilance stanja, ki jih je podjetje dolžno razkriti, 

so takšni, da ne vplivajo na računovodske izkaze za preteklo leto, vendar pa so za podjetje 

pomembni, saj bi lahko v primeru nerazkritja prišlo do napačnega odločanja uporabnikov 

letnega poročila podjetja (Slovenski inštitut za revizijo 2012a, 198). 

 

V nadaljevanju opisujemo, katera razkritja mora podjetje vključiti v računovodskem delu 

letnega poročila za postavke v bilanci stanja. Pri vseh postavkah bilance stanja mora podjetje 

na začetku pojasniti podlage za merjenje, računovodske usmeritve ter informacije o 

morebitnih spremembah računovodskih usmeritev in evidentiranju bistvenih napak v 

poslovnem letu. 

Opredmetena osnovna sredstva 

Podjetje v letnem poročilu za opredmetena osnovna sredstva običajno razkrije metode 

amortiziranja, ki jih uporablja, dobe koristnosti osnovnih sredstev ter amortizacijske stopnje. 

Našteje tudi opredmetena osnovna sredstva, pridobljena s finančnim najemom, razkrije 

znesek stroškov izdelave opredmetenih osnovnih sredstev in znesek finančnih obvez nastalih 

z njihovo pridobitvijo. Podjetje razkrije tudi nabavno vrednost, popravek vrednosti ter 

nabrano izgubo zaradi oslabitve na prvi in zadnji dan poslovnega leta. Prav tako podjetje 

navede še spremembe knjigovodske vrednosti med letom (Vezjak 2011a, 154). 

 

V primeru, da je v obravnavanem poslovnem letu prišlo do prevrednotenja opredmetenih 

osnovnih sredstev podjetje razkrije tudi informacije, ki jih zahteva SRS 1.44. Podjetje torej po 

SRS 1 – Opredmetena osnovna sredstva razkrije (Slovenski inštitut za revizijo 2012b, 37): 

dan, na katerega je bilo opravljeno prevrednotenje, podlago, ki je bila uporabljena pri tem, 

datum predzadnjega prevrednotenja, sodelovanje pooblaščenega ocenjevalca vrednosti ter 

knjigovodsko vrednost, ki bi bila pripoznana, če bi se prevrednoteno sredstvo izkazovalo po 

modelu nabavne vrednosti. 

 

V času gospodarske krize, ko cene nepremičnin padajo, mora podjetje preveriti morebitno 

oslabitev. V primeru, ko podjetje ocenjuje, da oslabitev ni potrebna, je priporočljivo, da 

podjetje to odločitev utemelji. 

 

Zaradi spremenjenih SRS je prišlo do sprememb pri vlaganjih v tuja opredmetena osnovna 

sredstva, ki se od leta 2010 naprej prikazujejo med opredmetenimi osnovnimi sredstvi. To 

pomeni, da se med opredmetenimi osnovnimi sredstvi prikazujejo opredmetena osnovna 

sredstva v lasti podjetja ali tista, ki jih ima podjetje v finančnem najemu ali jih obvladuje na 

drug način (Vezjak 2011a, 146). 
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Neopredmetena sredstva 

Podjetje mora v skladu s SRS 2.45 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 

razmejitve pri razkrivanju podatkov v zvezi z neopredmetenimi sredstvi za vsako vrsto 

takšnega sredstva navesti dobo koristnosti ter metodo amortiziranja. Prav tako mora 

predstaviti nabavno in prevrednoteno nabavno vrednost, nabrane amortizacijske popravke, 

nabrano izgubo zaradi oslabitve ter spremembe knjigovodske vrednosti na prvi in zadnji dan 

poslovnega leta (Slovenski inštitut za revizijo 2012c, 48). 

 

Pri razkrivanju postavk neopredmetenih sredstev podjetja navedejo na podlagi SRS 2.46 tudi 

knjigovodsko vrednost ter preostalo dobo amortiziranja za vsa pomembna neopredmetena 

sredstva. Za neopredmetena sredstva, pridobljena z državno podporo, razkrijejo začetno 

pripoznano vrednost. Prav tako navedejo knjigovodske vrednosti za sredstva z omejeno 

lastninsko pravico ter sredstva, dana za poroštvo (Slovenski inštitut za revizijo 2012c, 48). 

 

V primeru modela prevrednotenja računovodskih informacij podjetja navedejo podatke, ki jih 

zahteva SRS 2.47 (Slovenski inštitut za revizijo 2012c, 48): dan, na katerega je bilo 

opravljeno prevrednotenje, knjigovodska vrednost prevrednotenega osnovnega sredstva, 

knjigovodska vrednost, ki bi bila pripoznana, če bi se prevrednotena vrsta neopredmetenih 

sredstev izkazovala po modelu nabavne vrednosti, in metode ter pomembne predpostavke, ki 

se uporabljajo pri ocenjevanju poštene vrednosti sredstev. 

Finančne naložbe 

SRS 3 – Finančne naložbe (Slovenski inštitut za revizijo 2012d, 56) določa, da je podjetje pri 

finančnih naložbah dolžno razkriti računovodske usmeritve za določanje njihovih nabavnih 

vrednosti ter vrsto razkritij v zvezi s prevrednotenjem na pošteno vrednost in z oslabitvami. 

Pojasnilo 1 k SRS 3 - Oslabitev finančnih naložb (Slovenski inštitut za revizijo 2008, 1) 

določa, da morajo podjetja preveriti morebitno oslabitev finančnih naložb, pri čemer mora 

podjetje razkriti način in znesek pripoznanja oslabitev, znesek zmanjšanja presežka iz 

prevrednotenja ter znesek negativnega presežka iz prevrednotenja za vse finančne naložbe. 

 

Podjetje, ki v bilanci stanja izkazujejo finančne naložbe, razkrijejo še (Vezjak 2011a, 155):  

– podatke o podjetju, v katerem ima najmanj 20 odstotni kapitalski delež, v primeru, ko je 

to pomembno za resnično in pošteno prikazovanje poslovanja podjetja,  

– podatke o podjetju, če je podjetje družbenik v drugem podjetju in neomejeno osebno 

odgovarja za njegove obveznosti, 

– če je podjetje pogodbena stranka pri skupnem podvigu, ki skupaj z drugimi obvladuje 

drugo podjetje, mora podjetje razkriti kapitalski delež, obveznosti v zvezi z njegovimi 

deleži ter del obvez v zvezi s kapitalom skupaj obvladovanih podjetij, 

– če posamezno odvisno podjetje ni konsolidirano, navede razloge za to, 
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– v skladu s SRS 3.42 in 3.44 razkrije izpostavljenost tveganjem in njihovo varovanje, 

– zapadle, vendar ne udenarjene naložbe. 

Zaloge 

Podjetja običajno na podlagi SRS 4 – Zaloge (odstavki 4.31 do 4.34) razkrijejo podatek o 

metodi vrednotenja porabe, v primeru nedokončane proizvodnje navedejo metodo vrednotenja 

ter upoštevane vrste stroškov. Prav tako morajo navesti metode ugotavljanja slabitve zalog, 

pri čemer navedejo odpise vrednosti zalog zaradi spremembe njihove kakovosti ali 

spremembe vrednosti ter knjigovodske in čiste iztržljive vrednosti po vrstah zalog. Pogosto 

podjetja razkrijejo še popisne presežke in primanjkljaje ter knjigovodske vrednosti zalog, ki 

so zastavljene kot jamstvo (Slovenski inštitut za revizijo 2012j, 67). 

Terjatve 

Podjetja v okviru postavke terjatve v skladu s SRS 5 – Terjatve (odstavki 5.39 do 5.45) 

razkrijejo nezavarovane in zavarovane terjatve do kupcev, razčlenijo terjatve podjetja po 

rokih zapadlosti ter razkrijejo znesek terjatev za odloženi davek in utemeljitev pripoznanja. V 

skladu s SRS 5 podjetje za vsako vrsto terjatev razkrije izpostavljenosti različnim vrstam 

tveganja ter obseg in vrsto finančnih inštrumentov za varovanje pred tveganjem. To je še 

posebej pomembno v času gospodarske krize, ko je finančna disciplina vse slabša, saj 

uporabnike letnega poročila zanima pojasnilo o razlogih za nepotrebnost slabitev (Slovenski 

inštitut za revizijo 2012e, 75). 

Naložbene nepremičnine 

Skladno s SRS 6 – Naložbene nepremičnine (odstavki 6.18 do 6.22) morajo podjetja pri 

postavki naložbene nepremičnine razkrivati uporabljen model vrednotenja (nabavna ali 

poštena vrednost) ter informacije o pripoznavanju prihodkov in odhodkov naložbenih 

nepremičnin. Če podjetje pri vrednotenju uporablja pošteno vrednost, razkrije podatke o 

okoliščinah razvrstitve nepremičnine v poslovnem najemu kot naložbene nepremičnine. Prav 

tako razkrije še informacije, povezane z določanjem poštene vrednosti, ter uskladitev 

knjigovodske vrednosti na prvi in zadnji dan poslovnega leta. V drugem primeru, ko podjetje 

uporablja model nabavne vrednosti, razkrije metodo amortiziranja, dobo koristnosti, nabavno 

vrednost, nabrano amortizacijo, uskladitev knjigovodske vrednosti na prvi in zadnji dan 

poslovnega leta ter pošteno vrednost naložbene nepremičnine (Slovenski inštitut za revizijo 

2012g, 79–80). 
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Denarna sredstva 

Poleg standardnih razkritij, ki veljajo za vse postavke bilance stanja, mora podjetje v skladu s 

SRS 7.20 – Denarna sredstva pri tej postavki razkriti še sestavne dele denarnih sredstev ter 

zneske dogovorjenih samodejnih zadolžitev na tekočih računih pri bankah (Slovenski inštitut 

za revizijo 2012h, 84). 

Kapital 

Podjetja, ki poslujejo v pravnoorganizacijski obliki družbe z omejeno odgovornostjo, morajo 

v okviru postavke kapital razkriti podatke o odobrenem ter pogojno povečanem kapitalu, 

podatke o lastnih deležih, razkriti morajo naravo in namen vseh vrst rezerv ter druge 

pomembne podatke o stanju in gibanju sestavin kapitala (Slovenski inštitut za revizijo 2012i, 

90). 

Dolgoročni in kratkoročni dolgovi 

Ker so razkritja pri kratkoročnih in dolgoročnih dolgovih običajno zelo podobna, 

predstavljamo ti dve postavki bilance stanja skupaj. Skladno s SRS 9 – Dolgoročni dolgovi  

(odstavki 9.33 do 9.40) in SRS 11 – Kratkoročni dolgovi (odstavki 11.32 do 11.36) se 

razkriva zavarovane dolgove s podatki o obliki in načinu zagotavljanja stvarnega jamstva. Za 

dolgove v skupini se razkrije nazive podjetij ter države, v katerih poslujejo. Podjetje razkrije 

še obdobje do zapadlosti v plačilo, obrestno mero, druge pogoje za posamezne vrste dolgov 

ter velikost vseh obveznosti z rokom zapadlosti daljšim od petih let. V velikih ter srednjih 

podjetjih razkrijejo tudi skupni znesek neizkazanih finančnih obveznosti v bilanci stanja v 

primeru, ko uporabniki bilance stanja brez tega ne morejo ustrezno odločati o finančnem 

položaju (Slovenski inštitut za revizijo 2012k, 97–98, Slovenski inštitut za revizijo 2012l, 

112) . 

Rezervacije in kratkoročne ter dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

Pri rezervacijah in kratkoročnih ter dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitvah gre za 

podobna razkritja, zato jih predstavljamo skupaj. Podjetja v okviru prej omenjenih postavk v 

skladu s SRS 10 – Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve (odstavek 10.32) in 

SRS 12 – Kratkoročne časovne razmejitve (odstavek 12.31) razkrivajo podatke o oblikovanju, 

in sicer razloge ter pogoje oblikovanja, metode oblikovanja, uporabljene predpostavke pri 

ocenjevanju vrednosti ter način obravnavanja nastalih razlik. Prav tako v skladu s SRS 10.33 

in SRS 12.32 razkrijejo razliko med načrtovanim ter dejanskim oblikovanjem in črpanjem v 

poslovnem letu, informacije o tveganjih ter načinu varovanja pred njimi (Slovenski inštitut za 

revizijo 2012m, 105, Slovenski inštitut za revizijo 2012n, 119). 
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5.1.2 Razkritja postavk izkaza poslovnega izida 

V skladu s SRS 25 –  Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje podjetje 

mora pri razkritjih postavk izkaza poslovnega izida razkriti informacije o podlagi za 

sestavitev izkaza poslovnega izida ter o posebnih računovodskih usmeritvah, uporabljenih pri 

pomembnih poslih in drugih poslovnih dogodkih. Prav tako mora podjetje razkriti 

računovodske usmeritve pri vrednotenju postavk v izkazih in tudi njihove morebitne 

pomembne spremembe (Vezjak 2011a, 158). 

 

Skladno s prenovljenimi SRS morajo podjetja za vse prihodke in odhodke pomembnih 

vrednosti dodatno razkriti njihovo naravo. To je še posebej pomembno pri slabitvah (zalog, 

opredmetenih osnovnih sredstvih) ter njihovih razveljavitvah, odtujitvah opredmetenih 

osnovnih sredstev ter finančnih naložb, ustavljenem poslovanju, poravnavanju pravd, 

reorganiziranju delovanja podjetja (tudi pri razveljavitvi rezervacij za reorganiziranje) ter 

drugih razveljavitvah rezervacij (Vezjak 2011a, 147). 

Prihodki 

Podjetje mora razkriti metode merjenja prihodkov ter računovodske usmeritve, na podlagi 

katerih je omogočeno razumevanje izkaza poslovnega izida. V primeru, da podjetje v 

obravnavanem poslovnem letu spremeni katero od računovodskih usmeritev ali 

računovodskih ocen, je dolžno v takem primeru predstaviti vrsto, razlog ter znesek vsake 

izmed takih sprememb.  

Odhodki 

Kot smo že navedli zgoraj, mora podjetje razkriti naravo ter vrsto vseh pomembnih odhodkov, 

kar pomeni, da mora podjetje razkriti podatke predvsem za odhodke zaradi oslabitev, 

odtujitev sredstev, ustavljenega poslovanja, poravnavanja pravd in reorganiziranja poslovanja 

podjetja. 

 

Prav tako je podjetje med razkritji odhodkov dolžno razkriti stroške po naravnih vrstah 

oziroma funkcionalnih skupinah. Razkriti mora tudi stroške dela in druge odhodke, ki se 

nanašajo na člane uprave ter druge organe v podjetju. Podjetje je dolžno razkriti tudi podatke, 

ki se nanašajo na programe drugih dolgoročnih zaslužkov zaposlenih razen odpravnin. To 

pomeni, da mora podjetje razkriti plačila za dolgotrajne odsotnosti, in sicer dopust za dolgo 

službovanje ter študijski dopust, jubilejne nagrade ter nagrade za dolgo službovanje, 

nadomestila za čas dolgotrajne delovne nezmožnosti in drugo (Vezjak 2011a, 159). 
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Podjetja med razkritji odhodkov razkrijejo tudi zahteve zaposlenih po izplačilih, ki jim 

podjetje nasprotuje, zaslužke in deleže v razširjenem dobičku, ki pripadajo upravi ter drugim 

organom in druge pomembne posamezne postavke odhodkov. 

Poslovni izid 

Pri razkrivanju poslovnega izida so podjetja dolžna preračunati poslovni izid obravnavanega 

poslovnega leta na podlagi cen življenjskih potrebščin. Prav tako morajo razkriti možno 

izgubo, ki še ni pripoznana v računovodskih izkazih. To pomeni, da je podjetje v skladu s 

SRS 25.21 dolžno razkriti vrsto možnega pojava ter negotove dejavnike, ki bi v prihodnosti 

lahko vplivali na poslovni izid (Slovenski inštitut za revizijo 2012f, 208). Podjetje mora v 

povezavi s tem razkriti tudi oceno vrednostnega učinka. Enaka razkritja so potrebna tudi v 

primeru možnih dobičkov. 

 

V razkritjih podatkov za leto 2010 so morala podjetja prvič razkriti čisti poslovni izid po 

obdavčitvi iz ustavitve poslovanja ter zaradi prevrednotenja sredstev na pošteno vrednost 

zmanjšano za stroške prodaje. Novost za razkrivanje podatkov za poslovno leto 2010 so bila 

tudi razkritja za postavke drugega vseobsegajočega donosa. To pomeni, da morajo podjetja 

razkriti tudi prilagoditve zaradi prerazvrstitev, ki se nanašajo na te postavke ter vplivajo na 

poslovni izid. 

 

V skladu z zahtevami SRS 19.27 morajo podjetja v zvezi z obračunanim in odloženim 

davkom razkriti razmerje med odhodkom za davek in računovodskim poslovnim izidom, za 

vsako vrsto odbitnih začasnih razlik in neizrabljenih davčnih izgub in davčnih dobropisov, 

znesek pripoznanih terjatev za odloženi davek ter znesek morebitnih obdavčljivih začasnih 

razlik, za katere niso pripoznane obveznosti za odloženi davek (Vezjak 2011b, 116). 

5.2 Poslovno poročilo 

Letno poročilo podjetja se razdeli na uvodni del, poslovno poročilo in računovodsko poročilo, 

zato v nadaljevanju predstavljamo podrobnejši prikaz uvodnega dela ter poslovnega poročila. 

 

Uvodni del letnega poročila mora biti razumljiv za strokovno slabše podkovane bralce. Prav 

tako mora biti prepričljiv za tiste, ki podjetja ne poznajo ter za druge, da se jih privabi k 

nadaljnjemu branju (Horvat, 2003b, 64). Uvodni del letnega poročila je tako lahko sestavljen 

iz (Horvat 2003b, 64–68): 

– Povzetka s pomembnimi finančnimi in drugimi poudarki, tako da se bralec na hitro 

seznani z vsebino letnega poročila. Takšen povzetek je smiselno predstaviti v obliki vrstic 

z nekaj besedami, številčne podatke pa v obliki grafov ali tabel, pri čemer je priporočljivo 

predstaviti podatke za obdobje 3 do 5 preteklih let in leto vnaprej.  
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– Kazala. 

– Kratke uvodne predstavitve podjetja, kjer podjetje prikaže osnovne podatke podjetja, 

zgodovinski pregled poslovanja ali glavne mejnike v preteklem poslovanju, na kratko 

predstavi temeljna sporočila poslanstva in vizije ter najpomembnejše cilje, ali opiše kako 

uspešno s svojimi proizvodi in storitvami zadovoljuje potrebe trga ter s katerimi partnerji 

sodeluje. 

– Poročilo predsednika uprave je skorajda obvezno na začetku letnega poročila, saj v 

strnjeni obliki prikazuje poslovanje podjetja v preteklem letu. V tem poročilu je lahko 

navedeno skoraj karkoli oziroma kar želi predsednik uprave. Običajno je to poročilo 

napisano v obliki pisma, naslovljenega na delničarje, ker so ti najpomembnejša interesna 

skupina podjetja. Takšno poročilo mora biti kratko (2 do 3 strani) in jedrnato, napisano 

mora biti prijazno in enostavno. Vsaka informacija v tem poročilu mora biti podrobneje 

predstavljena v nadaljevanju letnega poročila. Poročilo predsednika uprave tako običajno 

vsebuje podrobnosti o osnovnih značilnostih poslovanja v preteklem letu, pri čemer mora 

opozoriti na dogodke, ki so kakor koli zbujali pozornost, in na pomembnejše spremembe. 

V poročilu predstavi tudi jasen pregled razvoja poslovanja podjetja med letom in njegovo 

stanje ob koncu leta, informacije o gospodarskih gibanjih in dogajanju v širšem 

družbenem ali gospodarskem okolju, ki so vplivale na poslovne izide podjetja, 

informacije o zadovoljstvu zaposlenih, kupcev in/ali dobaviteljev, informacije o 

raziskovalnih in razvojnih dejavnostih, ki jih je podjetje uresničilo med letom, 

informacije o pomembnejših spremembah pri naložbenju podjetja med letom, informacije 

o spremembah deležev lastništva v osnovnem kapitalu, informacije o dejavnosti podjetja 

v lokalni skupnosti in na področju družbenega delovanja, komentar vrednosti delnice in 

tržne kapitalizacije, informacije o strateških povezavah, pogoje konkuriranja in 

primerjavo poslovanja s panogo, komentar uporabe dobička ter politiko dividend oziroma 

informacije o predlogu uprave o uporabi bilančnega dobička po ZGD-1. 

– Poročilo predsednika nadzornega sveta, saj je naloga nadzornega sveta, da preveri 

sestavljeno letno poročilo ter predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila 

uprava. Ko nadzorni svet preveri letno poročilo, sestavi pisno poročilo za skupščino. V 

njem mora zapisati kako in v kolikšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med 

poslovnim letom, izraziti stališče do revizijskega poročila, zapisati, ali ima po preverjanju 

k letnemu poročilu kakšne pripombe in izraziti, ali letno poročilo potrjuje. 

 

Avtorja Friedlob in Welton (2008, 5–6) navajata, da so prve strani običajno oblikovalsko 

dovršene in vsebujejo veliko slikovnega gradiva. Skrb managementa je torej oblikovanje 

prvih strani letnega poročila in obsega tri področja: 

– Povzetek letnega poročila, ki vsebuje povzetek poslovanja družbe, računovodskih 

izkazov, podatke o delnicah in drugo. Običajno so v tem delu letnega poročila grafi in 

tabele, ki prikazujejo pozitivne trende, katere management želi objaviti, kot tudi podatki o 

prodaji, prihodkih in dobičku na delnico v zadnjih letih. 
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– Pismo delničarjem, ki ga sestavi predsednik uprave družbe je sestavljeno kot samohvala 

managementa. 

– Managersko analizo poslovanja podjetja, s katero management objektivno in 

transparentno argumentira tri področja: rezultate poslovanja, ustreznost likvidnostnega in 

dolgoročnega kapitala. Prav tako mora management argumentirati vse pretekle in bodoče 

posle, njihove posledice ter tveganja, ki bi lahko vplivala na poslovanje družbe.   

 

Vse bolj pomembno področje letnega poročila postaja poročanje o tveganjih. To je predpisano 

v 70. členu ZGD-1, in sicer za podjetja, za katera je to pomembno pri ugotavljanju njihovega 

premoženja, finančnega položaja ter poslovnega izida. V tem primeru so podjetja dolžna 

predstaviti tveganja, ki so jim izpostavljena, ter predstaviti cilje in ukrepe za obvladovanje teh 

tveganj. To pomeni, da mora takšen opis vsebovati izpostavljenost negativnim posledicam 

različnih tveganj ter tudi priložnosti, ki izhajajo iz takih tveganj. Uporabnikom letnih poročil 

je s tem omogočeno razumevanje izpostavljenosti podjetja tveganjem, ureditve za 

obvladovanje tveganj ter uspešnosti podjetja pri obvladovanju tveganj. 

 

Prostovoljna razkritja so razkritja zunaj računovodskih izkazov in jih ne zahtevajo 

računovodski standardi, zakoni ali pravila borze vrednostih papirjev. To torej pomeni, da se 

vsako podjetje samo odloči, katera prostovoljna razkritja v letnem poročilu so primerna, 

pomembna in uporabna. Podjetja, ki se odločajo za prostovoljna razkritja, se želijo od drugih 

razlikovati po večji količini kakovostnih informacij o poslovanju, ki jih ponudijo zunanjim 

uporabnikom (Horvat 2003b, 61–62). 

 

Delničarji, upniki, poslovni partnerji in druge interesne skupine potrebujejo za svoje 

odločanje informacije. Zaradi tega so za te skupine boljše informacije o prihodnosti kot 

informacije o preteklosti iz poslovnega poročila. Vendar informacij o preteklosti ni dobro 

zanemariti, saj lahko povedo, kakšno je bilo ravnanje poslovodstva v preteklosti (Horvat 

2005, 28). Uporabniki računovodskih izkazov podjetja potrebujejo namreč dodaten vpogled v 

poslovno poročilo, in sicer v analizo poslovanja, mnenje revizorja, poročilo predsednika 

uprave, dosežke podjetja, njegovih proizvodov in drugo (Horvat 2005, 30). 

 

Glede na potrebe uporabnikov je potrebno oblikovati informacije, ki (Horvat 2005, 31): 

– pomagajo sedanjim in bodočim investitorjem pri odločanju, 

– omogočajo analiziranje sredstev in njihovih virov ter njihovega spreminjanja, 

– omogočajo analiziranje poslovnega izida, način merjenja in njegovo sestavo.  

 

V poslovnem poročilu so lahko torej opisane tudi sestavine, ki jih ne določata ZGD-1 in SRS. 

Sestavine poslovnega poročila so lahko gospodarska gibanja, prodaja in trženje, analiza 

poslovanja, zaposleni, kupci, dobavitelji, delničarji, naložbe, raziskovanje in razvijanje, 

kakovost, okoljevarstvena dejavnost, družbena odgovornost in načrti (Horvat 2003b, 68–69). 
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Podjetja ne morejo izdelati letnih poročil, ne da bi upoštevala svoje politično, socialno in 

naravno okolje. V zadnjih letih je bilo zaznati močne spremembe v miselnosti, ko gre za 

odgovornost do socioloških in naravo - varstvenih zadev. Podjetja tako ne smejo več 

upoštevati le finančne in ekonomske vidike poslovanja, temveč se morajo zavedati svoje širše 

odgovornosti in vloge v družbi (Stittle 2003, 181).   

 

V okviru gospodarskih gibanj podjetja pojasnijo gospodarske vplive iz gospodarskega okolja, 

ki so neposredno vplivali na poslovanje podjetja. To pomeni, da prikažejo vplive 

gospodarskih gibanj  (na primer višina inflacije, bruto domači proizvod, vrednost uvoza in 

izvoza) na poslovanje ali dejavnost podjetja. V okviru teh razkritij lahko podjetja pojasnijo 

tudi spremembe zakonodaje, gibanje obrestnih mer, vremenske in druge sezonske vplive, 

ceno goriva, kupno moč, dinamiko v dejavnosti, obdavčenje, konkurenco, ceno industrijskih 

proizvodov in drugo (Horvat 2003b, 69). 

 

Pri prodaji in trženju podjetje opiše prodajne oziroma storitvene programe, prodajo po tujih 

trgih, proizvode, tržne deleže, blagovne znamke, proizvodnjo, proizvajalnost in drugo. 

Priporočljivo je, da podjetja te podatke prikažejo količinsko in kjer je mogoče tudi 

vrednostno. V tem sklopu pojasnijo, kako prodajajo ter v katerem času največ prodajo (Horvat 

2003b, 69). 

 

Razkritja v povezavi s prodajo so lahko tako tudi podrobnosti o rasti tržnega deleža v vseh 

pomembnih regijah in državah, naročila po strateških poslovnih enotah in proizvodih, 

pojasnila o prodaji in trženju, produktivnosti prodaje in ugledu ter pojasnila o razlogih za 

spremembe pomembnejših prodajnih strategij (Horvat 2003c, 31). 

 

Pomembno je, da podjetje razkrije tudi načrte, saj je delničarji in potencialni vlagatelji 

odločajo na podlagi planskih predpostavk o tem, ali bodo delnice še obdržali oziroma ali jih 

bodo kupili. Na podlagi načrtov namreč ocenjujejo dividende in tveganje naložbe. Pri tem so 

predvsem pomembne informacije o ciljih podjetja in kako jih bodo v podjetju uresničili ter 

informacije o tveganjih in priložnostih ter kako se bodo z njimi v podjetju spopadli. Poleg 

tega je potrebno predstaviti, kateri so ključni dejavniki, ki omogočajo, da jim bodo načrti 

uspeli, in primerjave dejanskega poslovanja podjetja z načrtovanim ob priložnostih in 

tveganjih, ki so jih predvidevali (Horvat 2000, 123–124).    

 

Z analizo poslovanja podjetja prikažejo analizo finančnih in računovodskih podatkov 

tekočega in preteklega leta ter rezultate komentirajo. Opišejo gibanje ključnih postavk v 

bilanci stanja in izkazu poslovnega izida. Te postavke prikažejo z indeksi oziroma odstotki 

tako, da primerjajo obravnavano poslovno leto s prejšnjim poslovnim letom. V primeru večjih 

odmikov pojasnijo razloge, zakaj je do tega prišlo. Na tem mestu ima uprava možnost, da 
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pojasni vzroke za izgube, negativna gibanja v poslovanju ter druge večje odmike (Horvat 

2003b, 70). 

 

Analiza poslovanja vključuje razkritja o naravi, ciljih in strategiji poslovanja podjetja, 

razvijanju in poslovanju, sredstvih podjetja, tveganjih in negotovosti, razmerjih z interesnimi 

skupinami podjetja ter finančnem položaju (Horvat 2005, 35–37).  

 

Vse več podjetij se zaveda pomena zaposlenih v podjetju, zato tudi vedno več podjetij nameni 

zaposlenim posebno pozornost. Najpomembnejše informacije o zaposlenih so gibanje 

skupnega števila zaposlenih in izobrazbena sestava (obvezni sestavini letnega poročila po 

ZGD-1), število zaposlenih po sektorjih, enotah, lokacijah, odsotnost zaposlenih, delež 

stroškov dela glede na stroške iz poslovanja, kadrovska politika, zaposlovanje, odpovedi ter 

fluktuacija zaposlenih, nagrajevanje, izobraževanje zaposlenih in stroški izobraževanja, 

starostna sestava, stranske dejavnosti za zaposlene, tožbeni postopki v zvezi z zaposlenimi ter 

štipendiranje (Horvat 2003b, 71). 

 

Poročila o zaposlenih so del računovodstva socialne odgovornosti. Poleg zgoraj navedenih 

podatkov so primerne informacije za razkrivanje tudi zadeve povezane s sindikati in udeležbo 

zaposlenih pri odločanju, število izgubljenih delovnih dni zaradi stavk, dogovori glede 

pokojnin in boleznin ter zaposlitvene možnosti invalidov (Horvat 2000, 130). 

 

V poglavju kupci in dobavitelji lahko podjetja opišejo delitev kupcev, oblike spremljanja 

zadovoljstva kupcev ter opišejo ukrepe podjetja za ohranjanje in izboljšanje zadovoljstva 

kupcev. Prav tako lahko prikažejo število vseh dobaviteljev v letih in spremembe v odstotkih, 

skupno število in vrednost dobav po letih, podatke, ki vplivajo na zadovoljstvo dobaviteljev 

ter opišejo spremljanje in ocenjevanje zadovoljstva dobaviteljev (Horvat 2003b, 72). 

 

Med prostovoljnimi razkritji je priporočljivo, da podjetja namenijo posebno pozornost tudi 

delničarjem. V tem delu so informacije o gibanju tečaja delnice, različne tržne cene delnice, 

tržne kapitalizacije, kraj trgovanja, simbol delnice ter gibanje razmerja med tečajem in njeno 

dividendo (Horvat 2003b, 73). Zaradi delničarjev in potencialnih vlagateljev morajo podjetja 

razkriti in pojasniti naslednje kazalnike: dobiček na delnico, dividenda na delnico, 

cenovni/dobičkovni koeficient delnice, razmerje med tečajem in velikostjo dividende ter 

razmerje med tržno ceno in knjigovodsko vrednostjo delnice (Horvat 2003b, 73–74). 

 

Podjetja razkrijejo podatke o skupščini delničarjev, ki mora odločiti o uporabi bilančnega 

dobička. Zaradi tega podjetja v to poglavje vključijo tudi predlog o uporabi bilančnega 

dobička. Bilančni dobiček je primerno predstaviti z vsemi njegovimi sestavinami in 

vrednostmi, saj so tako delničarji seznanjeni o načinu izračuna bilančnega dobička (Horvat 

2003b, 74–75). 
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Nekaj besed je potrebno nameniti tudi naložbam, kjer podjetja opišejo sestavo naložb ter 

njihove vrednosti in gibanja po letih. Med te naložbe spadajo naložbe v osnovna sredstva in  

finančne naložbe.  

 

Naslednje priporočljivo področje je raziskovanje in razvijanje, kjer podjetja lahko prikažejo 

vrednost vlaganj v raziskovanje in razvijanje kot delež v prihodku. Podjetja pojasnijo, kako 

raziskovanje in razvijanje vodita do novih proizvodov. Pojasnijo tudi informacije o novih 

proizvodih, blagovnih znamkah ter opišejo prizadevanja za pridobitev ali ponovno 

certificiranje standardov kakovosti. 

 

Podjetja v zasebni lasti se najpogosteje srečujejo z več vrstami razkritij družbene 

odgovornosti. Pomembna skupina razkritij družbene odgovornosti so razkritja o ravnanju z 

okoljem. Obstajajo številna mnenja o tem, kaj razkriti v letnem poročilu v povezavi z 

ravnanjem z okoljem. Nekaj področij pa je ključnih in se pojavljajo pri večini teh mnenj 

(Horvat 2000, 128–130): 

- splošen pregled dejavnosti podjetja in njegovih vplivov na okolje, 

- jasno in razumljivo poročilo o politiki do okolja,  

- podrobnosti o tem, kako bo podjetje politiko do okolja izvajalo, 

- merljivi in dosegljivi cilji za vsako področje delovanja, 

- kvalitativni in kvantitativni podatki o doseženem napredku v primerjavi s temi cilji, 

- podrobnosti o presojah ravnanja z okoljem, ki so se izvajale, in o njihovih 

ugotovitvah, 

- podrobnosti o tem, kdo je v podjetju odgovoren za vprašanja okolja, 

- morebitni stroški in naložbe, ki se nanašajo na vprašanja okolja, 

- predstavitev obveznosti do okolja na najvišji ravni v podjetju.    

 

V zadnjih letih tako postaja vse bolj pomembnejše varovanje okolja. Pomemben vir podatkov 

in informacij o okoljevarstvenem delovanju podjetja so lahko tudi različni standardi ali drugi 

sistemi ravnanja z okoljem. Podjetja lahko opišejo politiko do okolja, okoljevarstveno 

delovanje po posameznih proizvodih podjetja, naložbe v varstvo okolja, cilje varstva okolja in 

drugo (Horvat 2003b, 76). 

 

Pomembno je, da podjetje razkrije tudi načrte, saj je delničarji in potencialni vlagatelji 

odločajo na podlagi planskih predpostavk o tem, ali bodo delnice še obdržali oziroma ali jih 

bodo kupili. Na podlagi načrtov namreč ocenjujejo dividende in tveganje naložbe. Pri tem so 

predvsem pomembne informacije o ciljih podjetja in kako jih bodo v podjetju uresničili ter 

informacije o tveganjih in priložnostih ter kako se bodo z njimi v podjetju spopadli. Poleg 

tega je potrebno predstaviti, kateri so ključni dejavniki, ki omogočajo, da jim bodo načrti 

uspeli, in primerjave dejanskega poslovanja podjetja z načrtovanim ob priložnostih in 

tveganjih, ki so jih predvidevali (Horvat 2000, 123–124). 
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To torej pomeni, da se delničarji in potencialni vlagatelji odločajo ali bodo delnice obdržali 

oziroma ali jih bodo kupili, saj na podlagi načrtov ocenjujejo prihodnje dividende in tveganje 

naložbe. Vendar se tudi druge interesne skupine na podlagi načrtov odločajo, ali bodo s 

podjetjem še poslovale ali ne. Zaradi tega so pomembne informacije o ciljih podjetja in 

načinu, kako jih bodo v podjetju uresničili, ter informacije o tveganjih, priložnostih in načinu, 

kako se bodo z njimi v podjetju spopadli. Prav tako je potrebno predstaviti ključne dejavnike, 

ki omogočajo uspešno uresničevanje načrtov (Horvat 2003b, 76–77). 

 

Letna poročila lahko v prilogi vsebujejo dodatne tabele, ki vsebujejo sledeče podatke 

(Friedlob in Welton 2008, 8): 

– poročila posameznih divizij oziroma temeljnih členov podjetja, 

– finančna poročila in spremembe cen, 

– petletni povzetek poslovnih rezultatov družbe,  

– povzetke četrtletnih rezultatov za tekoče in predhodno leto. 

 

Prednosti podjetja, ki razkrivajo več informacij so (Horvat 2003a, 38): večja likvidnost 

finančnih trgov, manjša verjetnost, da bi podjetje ali fizična oseba kot uporabnik 

računovodskih izkazov nepravilno razpršil svoja finančna sredstva ter napačno odločanje 

uporabnikov. 

5.3 Sklep teoretičnih izhodišč letnega poročila 

V tem poglavju smo predstavili pomen letnega poročila ter obvezne in prostovoljne sestavine 

letnega poročila. Letno poročilo mora torej obsegati računovodsko poročilo in poslovno 

poročilo. Predstavili smo obvezna razkritja ter tudi za katera prostovoljna razkritja se lahko 

podjetja odločajo.   

 

Menimo, da je letno poročilo med najpomembnejšimi dokumenti, s katerimi se podjetje 

predstavlja javnosti oziroma z njo komunicira. Podjetja se vse bolj zavedajo, da je letno 

poročilo javno dostopni dokument ter s tem pogosto edini vir podatkov o poslovanju podjetja.  

 

Letno poročilo podjetja torej daje informacije uporabnikom oziroma interesnim skupinam 

podjetja (delničarji, vlagatelji, kupci, zaposleni, dobavitelji, država, sindikati, ekologi in 

drugi) o preteklem, sedanjem ter tudi prihodnjem poslovanju podjetja. Podjetja, ki se odločajo 

za prostovoljna razkritja, s tem dodatno zadovoljujejo potrebe različnih interesnih skupin 

podjetja.  

 

Menimo, da si podjetja, ki se odločajo za prostovoljna razkritja s tem povečujejo svoj ugled in 

dajejo vtis o preglednosti svojega poslovanja, s čimer vzbujajo tudi vtis zaupanja vrednega 
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podjetja. Zaradi tega je dobro, da podjetje razkriva vse pomembne podatke, ki lahko vplivajo 

na odločitve vseh interesnih skupin oziroma uporabnikov letnega poročila podjetja.  
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6 IZVEDBA RAZISKAVE IN OPREDELITEV SEDANJEGA STANJA 

6.1 Izvedba intervjuja 

Z osebami, ki smo jih izbrali za sodelovanje v raziskavi, smo vzpostavili osebni stik. Po 

pridobitvi soglasja za sodelovanje v raziskavi smo te osebe ustno seznanili z vsebino 

raziskave. Predstavili smo jim namen in cilje raziskave. Prav tako smo jim predstavili 

načrtovan potek raziskave ter način obdelave podatkov. Sodelujočim v raziskavi smo 

zagotovili anonimnost. 

 

V raziskavi so sodelovali zaposleni v revizijskem podjetju, ki je predmet raziskave, in sicer: 

– prvo skupino intervjuvancev predstavlja pooblaščeni revizor,  

– drugo skupino intervjuvancev predstavljata dva revizorja ter 

– tretjo skupino intervjuvancev predstavljata dva člana revizijske skupine. 

 

Glede na zgoraj predstavljene skupine smo izvedli tri skupinske intervjuje v poslovnih 

prostorih revizijskega podjetja, ki je predmet raziskave. Za ta prostor smo se odločili v 

prepričanju, da se bodo tam intervjuvane osebe dobro počutile. 

 

Sodelujočim v raziskavi smo pred izvedbo skupinskih polstrukturiranih intervjujev 

posredovali okvirna vprašanja. S tem smo želeli doseči, da so se intervjuvane osebe pripravile 

na intervju. 

 

Vprašanja, ki smo jih posredovali intervjuvanim osebam, so se nanašala na: 

– Začetne postopke pri izvajanju revidiranja računovodskih izkazov. Vprašanja so se 

nanašala na neodvisnost članov revizijske skupine in revizijskega podjetja, načrtovanje 

revidiranja računovodskih izkazov, določitev dopustne napake pri revidiranju 

računovodskih izkazov, določanje tveganja napačnih navedb, tveganja vpletenosti 

revidiranega podjetja v pranje denarja, tveganja pri delovanju in odkrivanju ter postopke 

pri pregledu letnega poročila. 

– Potek izvajanja notranjih kontrol v revidiranem podjetju, ki se običajno izvajajo še pred 

koncem revidiranega poslovnega leta. Vprašanja so se nanašala na naslednja področja 

pregleda v okviru notranjih kontrol: nabava in poraba materiala (prejem in poraba 

materiala), nabava storitev (evidentiranje stroškov storitev), celovitost prodajnega 

področja, osnovna sredstva, obračunavanje plač ter blagajniško poslovanje. 

– Potek izvajanja preizkušanja podatkov, ki obsega izvedene revizijske postopke po koncu 

revidiranega poslovnega leta. Vprašanja so se nanašala na postopke, ki jih revizorji 

opravljajo pri preizkušanju podatkov na področju osnovnih sredstev, kratkoročnih 

terjatev in kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev, denarnih sredstev, poslovnih in 
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finančnih dolgov ter pasivnih časovnih razmejitev, dolgoročnih rezervacij in dolgoročnih 

pasivnih časovnih razmejitev ter izkaza poslovnega izida. 

– Sodelujoče v raziskavi smo prosili, da premislijo o pogostejših odkritih napakah pri 

revidiranju računovodskih izkazov v okviru notranjih kontrol in preizkušanja podatkov, 

ki jih odkrivajo pri svojem delu. 

6.1.1 Začetni postopki revidiranja računovodskih izkazov 

Na začetku intervjujev nas je zanimalo, kako revizorji sploh pričnejo s svojim delom. Zaradi 

tega smo jim zastavili naslednje vprašanje: Kako pričnete s svojim delom oziroma kateri 

postopki so tisti, ki jih najprej opravite? 

 

Sodelujoče osebe so nam povedale, da po prejemu povpraševanja za revidiranje 

računovodskih izkazov s strani podjetja, preverijo možnost izvajanja revidiranja v tem 

podjetju. To pomeni, da mora najprej pooblaščeni revizor, kasneje pa tudi vse ostale osebe, ki 

sodelujejo pri revidiranju računovodskih izkazov v tem podjetju, odgovoriti na vprašanja, ki 

se nanašajo na: 

– zaposlitev (redno, občasno, pogodbeno) v podjetju, ki se bo revidiralo, 

– obstoju lastništva delnic oziroma vložku kapitala v podjetju, ki se bo revidiralo, 

– ali so v revidiranem podjetju zaposleni sorodniki. 

 

Prav tako mora pooblaščeni revizor odgovoriti še na druga vprašanja, med katerimi so 

izpostavljena naslednja: 

– obstoj finančnega interesa za uspešnost podjetja, ki se bo revidiralo, 

– obstoj obveznosti (tudi ožjih družinskih članov pooblaščenega revizorja) do podjetja, ki 

se bo revidiralo, ki je ni mogoče obravnavati kot normalno zadolžitev (na primer 

posojilo), 

– ali je kdo od sorodnikov oziroma kdo od sorodnikov partnerja zaposlen v revidiranem 

podjetju kot vodstveni delavec, 

– ali je pooblaščeni revizor s prijateljskimi vezmi povezan s katerim koli vodstvenim 

delavcem,   

– obstoj lastništva delnic tega podjetja s strani pooblaščenega revizorja v obdobju zadnjih 

dveh let pred revidiranjem, 

– prejeta darila od tega podjetja v vrednosti višji od davčno priznane (v izračun vrednosti se 

upoštevajo tudi darila, ki so jih prejeli ožji sorodniki). 

 

V okviru načrtovanja revidiranja mora pooblaščeni revizor preveriti obstoj pogodbe o 

revidiranju računovodskih izkazov. Potrebno je upoštevati, ali se revidiranje opravlja prvič ali 

ne. V primeru, da so bili računovodski izkazi podjetja že revidirani, je potrebno preveriti, 

kakšna revizijska mnenja so bila dana v preteklih letih ter kakšne pomanjkljivosti so bile 
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ugotovljene. Načrt revidiranja obsega tudi določitev vrste (na primer redna revizija) in obsega 

revidiranja (na primer samostojna družba, matična in odvisne družbe in drugo). Potrebno je 

preveriti, ali imajo v revidiranem podjetju notranjo revizijsko službo ter če je v primeru 

zamenjave revizorja prišlo do postopkov, ki so v tem primeru potrebni. Določiti je potrebno 

tudi rok dokončanja revidiranja in čas revidiranja. 

 

Vsi člani revizijske skupine morajo pisno navesti, da se zavezujejo spoštovati poslovne 

skrivnosti, da so seznanjeni z vsebino njihove naloge pri revidiranju računovodskih izkazov 

ter da so seznanjeni z etičnimi načeli revidiranja. 

 

Naslednje vprašanje, ki smo ga zastavili je bilo: Kako določate dopustno napako oziroma 

pomembnost pri revidiranju računovodskih izkazov? Katera tveganja se določijo pri 

revidiranju ter na kateri osnovi določite ta tveganja?  

 

Osebe, ki so sodelovale v intervjuju so nam povedale, da je eno izmed pomembnejših 

področij pri začetnih postopkih revidiranja računovodskih izkazov določitev dopustne napake 

oziroma pomembnosti (materiality). Za določitev dopustne napake se uporablja več kriterijev: 

– dobiček pred obdavčitvijo se uporabi v primeru doseganja stabilnih rezultatov s trendom 

naraščanja (dopustna napaka lahko znaša od pet do deset odstotkov dobička pred 

obdavčitvijo), 

– kosmati dobiček iz prodaje se uporabi, ko dobički v podjetju nihajo po posameznih letih 

(dopustna napaka lahko znaša od enega do dveh odstotkov kosmatega dobička iz 

prodaje), 

– prihodki iz prodaje se uporabijo v primeru, ko zneski dobička podjetja nihajo (dopustna 

napaka lahko znaša od 0,25 do 0,5 odstotka prihodov iz prodaje), 

– kapital se uporabi v primeru, ko podjetje izkazuje negativen poslovni rezultat (dopustna 

napaka lahko znaša od enega do petih odstotkov kapitala), 

– kratkoročna sredstva se uporabijo izjemoma, in sicer v primeru, ko podjetje izkazuje 

negativen kapital (dopustna napaka lahko znaša do enega odstotka kratkoročnih sredstev), 

– bilančna vsota se prav tako uporabi izjemoma, in sicer v primeru, ko podjetje izkazuje 

negativen kapital (dopustna napaka lahko znaša od 0,25 do 0,5 odstotka bilančne vsote). 

 

Glede na zgoraj navedeno, se mora pooblaščeni revizor odločiti, kateri od kriterijev je za 

revidirano podjetje najprimernejši. To mora označiti v revizijski dokumentaciji. Prav tako 

mora določiti odstotek ter izračunati znesek dopustne napake. Intervjuvane osebe so pojasnile 

tudi, da ta izračunana dopustna napaka velja za postavke bilance stanja in izkaza poslovnega 

izida. 

 

V nadaljevanju mora pooblaščeni revizor določiti oceno tveganja napačnih navedb na ravni 

računovodskih izkazov in oceno tveganja napačnih navedb na ravni posameznih 
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računovodskih kategorij. Pri oceni si pomaga z izračuni posameznih kazalnikov, indeksov in 

struktur. Preveriti mora večje spremembe v poslovanju revidiranega podjetja glede na pretekla 

leta, preveriti ustreznost financiranja sredstev, kapitalsko ustreznost ter likvidnost 

revidiranega podjetja. 

 

V nadaljevanju intervjuja so nam intervjuvanci pojasnili, da je dandanes vse pomembneje, da 

se oceni tveganje vpletenosti revidirane organizacije v pranje denarja. Pooblaščeni revizor 

mora tako določiti to tveganje ob upoštevanju Zakona o preprečevanju pranja denarja-1. 

Tveganje se določi na osnovi značilnosti dejavnosti, v kateri revidirano podjetje deluje. 

Osnova za določitev tveganja je tudi informacija o tem, ali podjetje sporoča potrebne podatke 

Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja ter ali podjetje svojim zaposlenim 

omogoča izobraževanje na tem področju. 

 

Tveganje pri delovanju revidiranega podjetja se določi tako, da se pri značilnostih dejavnosti 

premisli o značilnostih proizvodov podjetja (na primer velikost proizvodov), ali je dejavnost 

kot celota podvržena tudi drugim predpisom ter v kakšnem stanju se nahaja celotna dejavnost. 

Pooblaščeni revizor mora premisliti tudi o odvisnosti revidiranega podjetja od velikih kupcev 

in dobaviteljev, številu naročil za prihodnje leto, potrebi po novem zadolževanju (v primerih, 

ko ne gre za razširitev dejavnosti) ter presoditi, ali obstajajo dokazi o problemih v tem 

podjetju. 

6.1.2 Notranje kontrole pri revidiranju računovodskih izkazov 

Ko je končana faza začetnih postopkov pri revidiranju računovodskih izkazov, se prične  

naslednja faza revidiranja, ki se imenuje notranje kontrole. Intervjuvane osebe so nam 

povedale, da običajno izvajajo notranje kontrole v revidiranem podjetju še pred koncem 

revidiranega poslovnega leta. Zaradi tega lahko v primeru odkritih večjih pomanjkljivosti v 

delovanju notranjih kontrol, revidirano podjetje še vedno popravi oziroma odpravi morebitne 

pomanjkljivosti.  

 

Revizorje smo v nadaljevanju intervjuja vprašali: Na katerih področjih najpogosteje izvajate 

notranje kontrole pri revidiranju računovodskih izkazov? 

 

Odgovorili so nam, da so področja in obseg pregleda odvisni predvsem od ocenjenih tveganj, 

določenih pri začetnih postopkih revidiranja računovodskih izkazov, ter tudi od tega, ali se 

revidiranje v podjetju opravlja prvič ali ne. Pogostejša področja preveritve v okviru notranjih 

kontrol so tako lahko: 

– nabava in poraba materiala, 

– nabava storitev oziroma njihovo evidentiranje, 

– področje prejema blaga, 
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– celovitost prodajnega področja oziroma izkazovanje prihodkov podjetja, 

– osnovna sredstva podjetja, 

– obračunavanje plač in kadrovske evidence ter 

– blagajniško poslovanje. 

 

Revizorje smo v intervjuju vprašali tudi: Kako poteka preverjanje notranjih kontrol pri 

nabavi in porabi materiala? 

 

Ob pričetku izvajanja notranjih kontrol člani revizijske skupine pridobijo informacijo od 

vodstvenih delavcev o tem, kdo je odgovoren za to področje. Vodja revizijske skupine določi 

člana revizijske skupine, ki opravi razgovor z odgovorno osebo za to področje. Vprašanja, 

zastavljena tej osebi, se nanašajo predvsem na način naročanja blaga ter postopke pri 

prejemanju blaga in materiala, pri čemer mora ta oseba na primer pojasniti evidentiranje 

prevzema ter zaporednost številčenja dokumentov. V nadaljevanju odgovorna oseba opiše 

način sprejemanja in evidentiranja prejetih računov od dobaviteljev, izvedene kontrole ob 

likvidaciji računov ter način izvajanja kontrole med naročilnico oziroma drugim spremnim 

dokumentom in prejetim računom. Ta oseba članu revizijske skupine odgovori tudi na 

vprašanje o načinu spremljanja porabe materiala ter uporabljene metode razbremenjevanja 

zalog, ki mora biti skladna s SRS. 

 

Ko član revizijske skupine konča razgovor z odgovorno osebo za področje nabave in porabe 

materiala, mora izdelati ustrezen zapis odgovorov in to priložiti v revizijski dokumentaciji. 

Revizijska dokumentacija mora biti pripravljena na način, ki omogoča razumevanje 

pridobljene informacije tudi ostalim članom revizijske skupine. 

 

Člani revizijske skupine v nadaljevanju sami preverijo delovanje sistema, opisanega s strani 

odgovorne osebe tega področja. Običajno člani revizijske skupine preverjajo opisani sistem z 

opazovanjem poslovnih procesov in vzorčno preverijo oziroma pregledajo določen obseg 

dokumentov. 

 

V revizijsko dokumentacijo morajo člani revizijske skupine opisati način preveritve sistema 

delovanja notranjih kontrol na tem področju. Zabeležiti morajo tudi pregledane dokumente in 

priložiti izpise revidiranega podjetja, če na osnovi teh izpisov vzorčno izberejo dokumente v 

preveritev. V primeru vzorčnega preverjanja dokumentov je potrebno izračunati vzorec 

preveritve dokumentov. Prav tako se morajo člani revizijske skupine odločiti, koliko od 

pregledanih dokumentov ustreza opisanemu sistemu s strani odgovorne osebe za nabavo in 

porabo materiala.   
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Naloga članov revizijske skupine na tem področju delovanja notranjih kontrol je tudi 

preveritev pravilnosti računovodskega evidentiranja na kontih obveznosti ter postopek 

plačevanja prejetih računov in računovodskega evidentiranja plačil prejetih računov. 

Glede na ugotovitve iz pregledanih dokumentov mora revizor določiti oceno vzpostavitve in 

delovanja notranjih kontrol, pri čemer lahko ugotovi, da: 

– so notranje kontrole vzpostavljene zadovoljivo in delujejo brez večjih pripomb, 

– so notranje kontrole pomanjkljive, zato lahko privedejo do večjih problemov, 

– ni vzpostavljenih sistematičnih notranjih kontrol, 

– v podjetju vlada popolna nepreglednost, kar pomeni, da se mora revizor posvetovati z 

vodjo revizijske skupine. 

 

Naslednje vprašanje, ki smo ga zastavili v intervjuju, je bilo: Kako poteka preverjanje 

notranjih kontrol pri evidentiranju storitev? 

 

Postopek preverjanja notranjih kontrol pri evidentiranju storitev je podoben kot pri postopku 

nabave in porabe materiala. To pomeni, da se na začetku preverjanja notranjih kontrol na 

področju evidentiranja storitev pridobi informacija o tem, kdo je odgovoren za to področje. 

Vodja revizijske skupine določi člana revizijske skupine, ki bo opravil razgovor z odgovorno 

osebo za to področje. Odgovorni osebi za to področje v revidiranem podjetju član revizijske 

skupine postavlja vprašanja, ki se nanašajo na postopke odobravanja prejetih računov od 

dobaviteljev za opravljene storitve, postopke pri likvidiranju teh računov ter  računovodsko 

evidentiranje prejetih računov za storitve. 

 

Po končanem razgovoru z odgovorno osebo iz revidiranega podjetja mora član revizijske 

skupine izdelati ustrezen zapis odgovorov in to odložiti v revizijski dokumentaciji, ki mora 

biti razumljiva tudi za druge člane revizijske skupine. 

 

V nadaljevanju preverjanja notranjih kontrol s tega področja člani revizijske skupine sami 

preverijo delovanje opisanega sistema evidentiranja storitev, kar se praviloma opravi z 

opazovanjem poslovnih procesov. Pri tem člani revizijske skupine tudi vzorčno preverijo 

oziroma pregledajo določen obseg dokumentov. 

 

Člani revizijske skupine morajo torej pri preverjanju notranjih kontrol na področju nabave in 

evidentiranja storitev preveriti dejanske postopke pri prevzemu in razdelitvi prejetih računov, 

sistem likvidiranja računov, knjiženje stroškov storitev (konto 41) ter preveriti sistem 

plačevanja prejetih računov za opravljene storitve. 

 

V revizijsko dokumentacijo se mora navesti tudi način preveritve sistema delovanja notranjih 

kontrol na tem področju. Pri tem se zabeleži pregledane dokumente in priloži izpise 

revidiranega podjetja, če so na osnovi teh izpisov vzorčno izbrali dokumente v preveritev. V 
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primeru, ko člani delovne skupine vzorčno preverjajo dokumente, je potrebno izračunati 

vzorec preveritve dokumentov. Prav tako se morajo člani revizijske skupine odločiti, koliko 

od pregledanih dokumentov ustreza opisanemu sistemu s strani odgovorne osebe za to 

področje.   

 

Glede na ugotovitve iz pregledanih dokumentov mora revizor določiti oceno vzpostavitve in 

delovanja notranjih kontrol, pri čemer lahko ugotovi, da: 

– so notranje kontrole vzpostavljene zadovoljivo in delujejo brez večjih pripomb, 

– so notranje kontrole vzpostavljene, vendar s pomanjkljivostmi, ki lahko privedejo do 

večjih problemov, 

– ni vzpostavljenih sistematičnih notranjih kontrol, 

– v podjetju vlada popolna nepreglednost, kar pomeni, da se mora revizor posvetovati z 

vodjo revizijske skupine. 

 

V nadaljevanju smo intervjuvancem zastavili vprašanje, ki se je glasilo: Kako poteka 

preverjanje notranjih kontrol pri celovitosti prodaje oziroma celovitosti izkazovanja 

prihodkov v revidiranem podjetju? 

 

Postopki izvajanja notranjih kontrol na tem področju so podobni kot pri zgoraj navedenih 

področjih. Ko člani revizijske skupine pričnejo z izvajanjem notranjih kontrol na tem 

področju, najprej pridobijo informacijo, kdo je odgovoren za področje fakturiranja oziroma 

izkazovanja prihodkov. Vodja revizijske skupine določi člana revizijske skupine, ki bo opravil 

razgovor z odgovorno osebo iz revidiranega podjetja. Zastavljena vprašanja se nanašajo na 

sistem izdajanja izdanih faktur, sistem zaporednega številčenja izdanih faktur ter 

računovodsko izkazovanje terjatev do kupcev iz naslova prodanega blaga oziroma opravljenih 

storitev. Posebno pozornost mora revizor nameniti vprašanju, ali odgovorna oseba meni, da je 

vso prodano blago oziroma vse opravljene storitve tudi fakturirano.   

 

Ko član revizijske skupine konča razgovor z odgovorno osebo za področje fakturiranja, mora 

izdelati ustrezen zapis odgovorov in to odložiti v revizijski dokumentaciji. Ta dokumentacija 

mora biti takšna, da vsi člani revizijske skupine razumejo pridobljene informacije. 

 

Člani revizijske skupine v nadaljevanju sami preverijo delovanje sistema, opisanega s strani 

odgovorne osebe tega področja, in sicer z opazovanjem poslovnih procesov. V tej fazi 

preverjanja notranjih kontrol člani revizijske skupine vzorčno preverijo oziroma pregledajo 

določen obseg dokumentov. 

 

V okviru tega procesa člani revizijske skupine preverjajo izdane fakture, in sicer skladnost 

izdanih faktur s ceniki ter skladnost izdanih faktur s pripadajočimi dobavnicami. V primeru, 

da so na izdanih računih prikazani tudi popusti, se preveri odobritev teh popustov ter podlage 
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za njih. Preveri se tudi zaporednost številčenja izdanih faktur in zaporednost številčenja 

dobavnic ter ali so dobavnice priložene pripadajočim izdanim fakturam. Pri preveritvi 

dobavnic se preveri tudi, ali so na dobavnici vsi zahtevani podpisi odgovornih oseb. Prav tako 

se preveri, ali so k izdanim fakturam priloženi tudi drugi ustrezni dokumenti (na primer 

naročilnice) oziroma ali s kupci obstajajo pogodbe. V primeru, da revidirano podjetje opravlja 

dobave kupcem iz držav Evropske unije oziroma kupcem tretjih držav, se preveri tudi 

spremljajoča dokumentacije (priloženi CMR, ECL oziroma sedaj EUL in drugo). 

 

Revizijska skupina preveri tudi izkazovanje terjatev do kupcev iz naslova prodanega blaga 

oziroma opravljenih storitev. To pomeni, da člani revizijske skupine preverijo pravilnost 

računovodskega knjiženja terjatev do kupcev na osnovi posameznih poslovnih dogodkov. 

Hkrati preverijo tudi pravilnost računovodskega evidentiranja prejetih plačil s strani kupcev 

revidiranega podjetja. Zaradi dejstva, da so zaloge revidiranega podjetja neposredno povezane 

s prodajnim področjem (prihodki), mora revizijska skupina pri tem področju preveriti tudi 

analitične evidence zalog.  

 

Posebna pozornost se nameni preveritvi možnosti, da revidirano podjetje določenega blaga 

oziroma storitev ni fakturiralo. Pri tem je potrebno preveriti tudi seznam dobavnic, za katere 

podjetje še ni izdalo računov. 

 

V revizijsko dokumentacijo morajo člani revizijske skupine opisati način preveritve sistema 

delovanja notranjih kontrol na tem področju. Zabeležiti morajo tudi pregledane dokumente in 

priložiti izpise revidiranega podjetja, če so na osnovi teh izpisov vzorčno izbrali dokumente v 

preveritev. V primeru, ko člani revizijske skupine vzorčno preverjajo dokumente, je potrebno 

izračunati vzorec preveritve dokumentov. Prav tako se morajo člani revizijske skupine 

odločiti, koliko od pregledanih dokumentov je ustrezalo opisanemu sistemu s strani 

odgovorne osebe za to področje.   

 

Tudi na tem področju preveritve morajo člani revizijske skupine glede na ugotovitve iz 

pregledanih dokumentov, določiti oceno vzpostavitve in delovanja notranjih kontrol, pri 

čemer lahko ugotovijo, da: 

– so notranje kontrole vzpostavljene zadovoljivo in delujejo brez večjih pripomb, 

– so notranje kontrole sicer vzpostavljene, ampak imajo pomanjkljivosti, ki lahko privedejo 

do večjih problemov, 

– ni vzpostavljenih sistematičnih notranjih kontrol, 

– v podjetju vlada popolna nepreglednost, kar pomeni, da se mora revizor posvetovati z 

vodjem revizijske skupine. 

 

Naslednje zastavljeno vprašanje je bilo: Kako poteka preverjanje notranjih kontrol pri 

preveritvi osnovnih sredstev? 
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Pomembnejše področje notranjih kontrol je tudi preveritev osnovnih sredstev, zato člani 

revizijske skupine na tem področju pridobijo podatek o tem, kdo je odgovoren za področje 

osnovnih sredstev. Vodja revizijske skupine nato določi člana revizijske skupine, ki bo 

opravil razgovor z odgovorno osebo na tem področju. Član revizijske skupine opravi razgovor 

o postopku pri nakupovanju osnovnih sredstev, računovodskem knjiženju osnovnih sredstev, 

usklajevanju evidenc osnovnih sredstev z glavno knjigo ter načinu zagotavljanja varovanja 

osnovnih sredstev. 

 

Ko član revizijske skupine konča razgovor z odgovorno osebo na področju osnovnih sredstev,  

mora izdelati ustrezen zapis odgovorov in to odložiti v revizijski dokumentaciji, ki mora biti 

takšna, da vsi člani revizijske skupine razumejo pridobljene informacije. 

 

Tako kot na ostalih področjih izvajanja notranjih kontrol, tudi tukaj člani revizijske skupine v 

nadaljevanju sami preverijo delovanje sistema, opisanega s strani odgovorne osebe. Postopki 

dela članov revizijske skupine so tako pregled novih nabav osnovnih sredstev v določenem 

poslovnem letu, preverijo se morebitne odtujitve osnovnih sredstev ter skladnost le-teh z 

zapisniki, preverijo se uporabljene amortizacijske stopnje in njihova skladnost z zakonodajo 

ter opremljenost osnovnih sredstev z inventarnimi številkami. Preveri se tudi usklajenost 

registra osnovnih sredstev z izkazanimi stanji v glavni knjigi. 

 

V okvir pregleda notranjih kontrol na področju osnovnih sredstev sodi tudi sodelovanje 

revizorja pri popisu osnovnih sredstev. V primeru, da revidirano podjetje opravlja popis 

osnovnih sredstev več dni in po posameznih skupinah osnovnih sredstev, se revizor sam 

odloči, pri katerih popisih bo sodeloval. Pri popisu revizor najprej preveri navodilo za popis, 

ki je namenjen popisovalcem. Nato preveri osebe, ki izvajajo popis, saj morajo biti neodvisne 

oziroma neodgovorne za sredstva, ki so predmet popisa. Revizor preveri tudi, ali se popisne 

razlike raziščejo ter ali so v popis zajeta vsa sredstva v lasti podjetja. Revizor, prisoten na 

popisu, si vzorčno izbere posamezna osnovna sredstva in tudi sam prešteje izbrana osnovna 

sredstva, s čimer preveri pravilnost opravljenega dela s strani popisne komisije. 

 

Ko revidirano podjetje konča s popisom osnovnih sredstev, revizor preveri popisane količine 

osnovnih sredstev s podatki v analitičnih evidencah. Preveri tudi zapisnike popisnih komisij 

ter računovodsko evidentiranje popisnih razlik.  

 

V revizijsko dokumentacijo morajo člani revizijske skupine opisati način preveritve sistema 

delovanja notranjih kontrol na tem področju. Zabeležiti morajo tudi pregledane dokumente in 

priložiti izpise revidiranega podjetja, če so na osnovi teh izpisov vzorčno izbrali dokumente v 

preveritev. V primeru vzorčnega preverjanja dokumentov, je potrebno izračunati vzorec 

preveritve dokumentov. Prav tako se morajo člani revizijske skupine odločiti, koliko od 
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pregledanih dokumentov je ustrezalo opisanemu sistemu s strani odgovorne osebe za to 

področje.   

 

Glede na ugotovitve iz pregledanih dokumentov mora revizor tudi na tem področju določiti 

oceno vzpostavitve in delovanja notranjih kontrol, pri čemer lahko ugotovi, da: 

– so notranje kontrole vzpostavljene zadovoljivo in delujejo brez večjih pripomb, 

– so notranje kontrole vzpostavljene, vendar s pomanjkljivostmi, ki lahko privedejo do 

večjih problemov, 

– ni vzpostavljenih sistematičnih notranjih kontrol, 

– v podjetju vlada popolna nepreglednost, kar pomeni, da se mora revizor posvetovati z 

vodjo revizijske skupine. 

 

V nadaljevanju smo osebam, vključenim v raziskavo, zastavili naslednje vprašanje: Kako 

poteka preverjanje notranjih kontrol pri preveritvi stroškov plač in kadrovskih evidenc? 

 

Tako kot na zgoraj opisanih področjih izvajanja notranjih kontrol, tudi tukaj vodja revizijske 

skupine določi člana revizijske skupine, ki bo opravil razgovor z odgovorno osebo. Vprašanja 

se nanašajo na sistem evidentiranja delovnega časa s strani zaposlenih, način pripravljanja 

podatkov za obračun plač, osebe, ki izvedejo obračune plač ter osebe, ki so odgovorne za 

nakazilo plač in sistem računovodskega evidentiranja stroškov plač.  

 

Ob koncu razgovora z odgovorno osebo za področje obračunavanja plač mora revizor izdelati 

ustrezen zapis odgovorov in to odložiti v revizijski dokumentaciji, ki mora biti razumljiva tudi 

drugim članom revizijske skupine. 

 

Člani revizijske skupine v nadaljevanju sami preverijo delovanje sistema, opisanega s strani 

odgovorne osebe za obračun plač. To naredijo tako, da vzorčno preverijo oziroma pregledajo 

določen obseg dokumentov, ki se nanašajo na notranje kontrole pri obračunavanju plač 

zaposlenih. 

 

Člani revizijske skupine preverijo obračune plač za posamezne mesece ter obračune plač za 

posamezne zaposlene, ki jih izberejo v vzorec preveritve. Pri tem preverijo evidentiranje 

delovnega časa zaposlenih, preverijo skladnost obračunov plač za posamezne zaposlene glede 

na sklenjene pogodbe o zaposlitvi in glede na morebitne interne pravilnike, ki se nanašajo na 

plače v revidiranem podjetju. Preverijo tudi, ali zaposleni prevzamejo plačilne liste in 

evidentiranje prevzema plačilnih list na podpisnem listu. 

 

Tudi na tem področju morajo člani revizijske skupine opisati način preveritve sistema 

delovanja notranjih kontrol. Zabeležiti morajo pregledane dokumente in priložiti izpise 

revidiranega podjetja, če so na osnovi teh izpisov vzorčno izbrali dokumente v preveritev. V 



 

67 

 

primeru, ko so člani revizijske skupine vzorčno preverjali dokumente, je potrebno izračunati 

vzorec preveritve dokumentov. Prav tako se morajo člani revizijske skupine odločiti, koliko 

od pregledanih dokumentov je ustrezalo opisanemu sistemu s strani odgovorne osebe za to 

področje.   

 

Glede na ugotovitve iz pregledanih dokumentov morajo določiti oceno vzpostavitve in 

delovanja notranjih kontrol, pri čemer imajo naslednje možnosti: 

– so notranje kontrole vzpostavljene zadovoljivo in delujejo brez večjih pripomb, 

– so notranje kontrole vzpostavljene s pomanjkljivostmi, ki lahko privedejo do večjih 

problemov, 

– ni vzpostavljenih sistematičnih notranjih kontrol, 

– v podjetju vlada popolna nepreglednost, kar pomeni, da se mora član revizijske skupine 

posvetovati z vodjo revizijske skupine. 

 

Zadnje področje notranjih kontrol se nanaša na preveritev pravilnosti blagajniškega 

poslovanja, zato smo intervjuvanim osebam zastavili vprašanje: Kako poteka preverjanje 

notranjih kontrol pri preveritvi blagajniškega poslovanja? 

 

Če revidirano podjetje v poslovnih knjigah izkazuje blagajniško poslovanje, vodja revizijske 

skupine določi člana revizijske skupine, ki bo opravil razgovor z odgovorno osebo. Ko član 

revizijske skupine konča razgovor, mora izdelati ustrezen zapis odgovorov in to odložiti v 

revizijski dokumentaciji. Revizijska dokumentacija mora biti takšna, da vsi člani revizijske 

skupine razumejo pridobljene informacije. 

 

Člani revizijske skupine tudi na tem področju sami preverijo blagajniško poslovanje. 

Preveritev blagajne je lahko celotna (v primeru majhnega obsega) ali vzorčna. Pri tem 

preverijo, ali so določene odgovorne osebe za vodenje in računovodsko evidentiranje 

blagajniškega poslovanja, ali obstajajo ustrezne knjigovodske listine za blagajniško 

poslovanje (blagajniški izdatki, blagajniški prejemki in blagajniški dnevniki), ali so 

knjigovodske listine za blagajniško poslovanje ustrezno zaporedno številčene in podpisane s 

strani odgovornih oseb ter ali se upošteva blagajniški maksimum. Izvedejo tudi kontrolo 

skladnosti analitične evidence (zadnjega blagajniškega dnevnika) z izkazanim stanjem v 

glavni knjigi. 

 

Po končanem preverjanju blagajniškega poslovanja morajo člani delovne skupine opisati 

način preveritve sistema delovanja notranjih kontrol na tem področju. Zabeležiti morajo tudi 

pregledane dokumente in priložiti izpise revidiranega podjetja, če so na osnovi teh izpisov 

vzorčno izbrali dokumente v preveritev. V primeru, ko so člani delovne skupine vzorčno 

preverjali dokumente, je potrebno izračunati vzorec preveritve dokumentov. Prav tako se 
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morajo člani revizijske skupine odločiti, koliko od pregledanih dokumentov je ustrezalo 

opisanemu sistemu s strani odgovorne osebe za to področje.   

 

Tako kot na vseh ostalih področjih preverjanja delovanja notranjih kontrol, je potrebno tudi 

tukaj določiti oceno vzpostavitve in delovanja notranjih kontrol, pri čemer se lahko ugotovi, 

da: 

– so notranje kontrole vzpostavljene zadovoljivo in delujejo brez večjih pripomb, 

– so notranje kontrole vzpostavljene s pomanjkljivostmi, ki lahko privedejo do večjih 

problemov, 

– ni vzpostavljenih sistematičnih notranjih kontrol, 

– v podjetju vlada popolna nepreglednost, kar pomeni, da se mora član revizijske skupine 

posvetovati z vodjo revizijske skupine. 

6.1.3 Preizkušanje podatkov pri revidiranju računovodskih izkazov 

Intervjuvancem smo zastavili vprašanje, ki se je glasilo: Kdaj pričnete z izvajanjem faze 

preizkušanja podatkov ter katere revizijske postopke opravite najprej? 

 

Faza revidiranja računovodskih izkazov, ki se imenuje preizkušanje podatkov, se lahko prične 

po koncu poslovnega leta, ko revidirano podjetje izvede vso računovodsko evidentiranje 

poslovnih dogodkov. Revidirano podjetje pripravi končno bruto bilanco, računovodske izkaze 

ter letno poročilo (poslovno in računovodsko poročilo). Nato lahko revizorji pričnejo s fazo 

preizkušanja podatkov. 

 

Ob pričetku izvajanja preizkušanja podatkov se morajo člani revizijske skupine seznaniti z 

uporabljenimi računovodskimi usmeritvami, ki jih je revidirano podjetje upoštevalo pri 

izkazovanju sredstev in obveznosti do virov sredstev (bilanca stanja) ter pri izkazovanju 

prihodkov in odhodkov (izkaz poslovnega izida). 

 

Revizor mora na podlagi prejete končne bruto bilance sam sestaviti računovodske izkaze, s 

čimer preveri skladnost oziroma pravilnost sestave računovodskih izkazov revidiranega 

podjetja. To torej pomeni, da mora revizor primerjati računovodske izkaze, ki jih je sestavil 

sam, s tistimi, ki so jih sestavili v revidiranem podjetju. 

 

Naslednje zastavljeno vprašanje se je glasilo: Na katerih področjih oziroma računovodskih 

postavkah izvajate preizkušanje podatkov? 

 

Sodelujoči v raziskavi so nam povedali, da so področja in obseg pregleda v fazi preizkušanja 

podatkov močno odvisni od ugotovitev iz pregleda notranjih kontrol. Če pri preveritvi 

notranjih kontrol ugotovijo, da so te vzpostavljene in tudi delujejo, potem je obseg pregleda v 
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okviru preizkušanja podatkov manjši. Če pa se pri pregledu notranjih kontrol ugotovi, da te ne 

delujejo oziroma delujejo pomanjkljivo, potem je pregled v fazi preizkušanja podatkov 

obsežnejši. Pomembnejša področja preveritve v okviru preizkušanja podatkov so: 

– osnovna sredstva, 

– kratkoročne terjatve in kratkoročne aktivne časovne razmejitve, 

– denarna sredstva, 

– kratkoročni in dolgoročni poslovni in finančni dolgovi ter pasivne časovne razmejitve, 

– zaloge, 

– izkaz poslovnega izida. 

 

V nadaljevanju smo sodelujočim v intervjuju zastavili naslednje vprašanje: Kako oziroma 

kakšne postopke dela uporabljate pri preizkušanju podatkov na področju osnovnih sredstev? 

 

Intervjuvanci so nam povedali, da je obseg preizkušanja podatkov na področju osnovnih 

sredstev odvisen predvsem od dejavnosti revidiranega podjetja ter pomena osnovnih sredstev 

(opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, naložbenih nepremičnin in drugega) v 

sredstvih podjetja. 

 

Od revidiranega podjetja morajo člani revizijske skupine pridobiti register osnovnih sredstev 

(celoten in zbiren po kontih) na zadnji dan poslovnega leta, ki je predmet revidiranja. 

Revidirana družba mora predložiti tudi izpis novih nabav ter pripadajoče prejete fakture 

oziroma druge dokumente, ki so osnova za knjiženje pridobitev osnovnih sredstev. V primeru 

izkazovanja opredmetenih osnovnih sredstev v gradnji in izdelavi v bilanci stanji oziroma 

končni bruto bilanci, mora revidirano podjetje predložiti izpise, iz katerih je razvidno, na kaj 

se saldi na teh kontih nanašajo. Revidirano podjetje mora predložiti tudi obračun amortizacije 

za osnovna sredstva ter temeljnico, na podlagi katere je bilo izvedeno računovodsko 

evidentiranje amortizacije za revidirano poslovno leto. Naloga članov revizijske skupine je 

tudi pridobitev vseh zemljiškoknjižnih izpiskov za nepremičnine v lasti revidiranega podjetja.  

 

Revizorji morajo pridobiti vse dokumente povezane s popisom osnovnih sredstev, in sicer 

sklep o začetku popisa osnovnih sredstev, izpolnjene popisne liste ob popisu osnovnih 

sredstev, zapisnike inventurnih komisij o popisu osnovnih sredstev, sklep o odpisu 

posameznih osnovnih sredstev, temeljnico za knjiženje popisnih razlik in drugo. 

 

Ko člani revizijske skupine prejmejo vso potrebno dokumentacijo, morajo preveriti 

usklajenost registra osnovnih sredstev z izkazanimi stanji saldov osnovnih sredstev v glavni 

knjigi. Če v okviru notranjih kontrol niso bile preverjene vse nove pridobitve osnovnih 

sredstev, morajo te preveriti v okviru preizkušanja podatkov. Pri tem morajo preveriti 

pravilnost datuma aktiviranja osnovnega sredstva, uporabljeno amortizacijsko stopnjo ter 

pravilnost izračuna amortizacije. Pravilnost obračuna amortizacije morajo člani revizijske 
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skupine preveriti za vsa osnovna sredstva v lasti podjetja ter preveriti pravilnost 

računovodskega knjiženja amortizacije osnovnih sredstev. 

 

V primeru izkazovanja opredmetenih osnovnih sredstev v gradnji in izdelavi morajo preveriti 

prejete račune in druge dokumente, ki so osnova za knjiženje. Člani revizijske skupine morajo 

presoditi in preveriti, ali so ta opredmetena osnovna sredstva še vedno dejansko v gradnji 

oziroma izdelavi. 

 

V okviru preverjanja podatkov osnovnih sredstev morajo revizorji preveriti tudi konte 

stroškov vzdrževanja in presoditi, ali so morda na teh kontih knjižene postavke, ki bi po 

vsebini morale biti knjižene v okviru osnovnih sredstev. Revizorji morajo pridobiti in 

preveriti tudi zavarovalne police za zavarovanje osnovnih sredstev, s čimer se revizor prepriča 

o primernosti zavarovanja osnovnih sredstev. 

 

Ob koncu preveritev na tem področju mora revizor pregledati morebitne okrepitve oziroma 

oslabitve osnovnih sredstev, pri čemer mora preveriti računovodsko evidentiranje 

prevrednotenja ter pregledati cenitveno poročilo pooblaščene osebe. 

 

Intervju smo nadaljevali z naslednjim vprašanjem: Kako oziroma kakšne postopke dela 

uporabljate pri preizkušanju podatkov na področju kratkoročnih terjatev in kratkoročnih 

aktivnih časovnih razmejitev? 

 

Člani revizijske skupine so nam povedali, da morajo od revidiranega podjetja pridobiti izpis 

odprtih postavk kupcev na zadnji dan poslovnega leta, ki je predmet revidiranja. Iz izpisa 

morajo biti razvidne posamezne izdane fakture, ki so odprte ob koncu poslovnega leta. 

Pridobiti morajo tudi analitično evidenco za evidentiranje spornih in dvomljivih terjatev. Prav 

tako morajo pridobiti izpis prometa po kupcih (brez začetnega stanja) za revidirano poslovno 

leto, iz česar pridobijo podatek o večjih kupcih revidiranega podjetja. 

 

Od revidiranega podjetja morajo revizorji pridobiti tudi specifikacijo nakazil po posameznih 

bančnih karticah (na primer Maestro, Activa, Mastercard, Visa in druge), ki se nanašajo na 

dobave blaga oziroma opravljene storitve, ki so bile opravljene v revidiranem poslovnem letu, 

prilivi na tekoče račune revidiranega podjetja pa so izvedeni v naslednjem poslovnem letu. 

 

Na začetku preveritve kratkoročnih terjatev do kupcev mora torej revizor preveriti, ali so vse 

terjatve vključene v bilanco stanja. To naredi s pregledom področja celovitosti fakturiranja 

oziroma celovitosti izkazovanja prihodkov revidiranega podjetja. Revizor mora torej 

pregledati tudi analitične sezname terjatev do kupcev ter preveriti usklajenost teh analitičnih 

evidenc z izkazanim stanjem saldov terjatev do kupcev v glavni knjigi. 
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Analitični seznam terjatev do kupcev je revizorju osnova za preveritev pomembnejših kupcev 

ter preveritev večjih izdanih faktur s pripadajočimi spremnimi dokumenti. Na osnovi tega 

analitičnega seznama terjatev, revizor vzorčno izbere tudi posamezne kupce, za katere mora 

revidirano podjetje poslati izpise odprtih postavk. Ti izpisi odprtih postavk se pošljejo na 

sedež podjetja izbranih kupcev, ki morajo potrjen izpis odprtih postavk vrniti na naslov 

revizijskega podjetja. S temi potrditvami izpisov odprtih postavk posameznih kupcev dobi 

revizor zadosten dokaz o obstoju in točnosti terjatev, ki jih revidirano podjetje izkazuje. V 

primeru, da posamezni kupci ne vrnejo potrjenega izpisa odprtih postavk (gre predvsem za 

tuje kupce), lahko revizor preveri plačila odprtih računov v naslednjem poslovnem letu, če so 

bila ta izvedena do dneva revizijskega pregleda. Če revizor ob preveritvi ugotovi, da so bili 

vsi ob koncu poslovnega leta odprti računi, plačani v naslednjem poslovnem letu, lahko 

sprejme sklep, da so izkazane terjatve ob koncu poslovnega leta pravilne. 

 

Revizor mora preveriti popis terjatev ter preveriti zapisnike inventurnih komisij o popisu 

terjatev in preveriti skladnost popisnega stanja s knjiženim stanjem. Naloga revizorja je tudi 

pridobitev seznama terjatev po zapadlosti (do 30 dni, 31 do 60 dni, 61 do 90 dni ter nad 90 

dni). Na osnovi tega seznama lahko preveri dvomljive in sporne terjatve, preveri zavarovanje 

teh terjatev ter slabitve terjatev. Za vsa podjetja (kupce) revizor preveri, ali so morda šla v 

stečaj ali prisilno poravnavo. 

 

Če revidirano podjetje izkazuje kratkoročne aktivne časovne razmejitve, mora revizor 

preveriti osnove, na podlagi katerih jih je revidirano podjetje evidentiralo. Običajno podjetja 

med aktivnimi časovnimi razmejitvami izkazujejo razmejitve različnih stroškov zavarovanj 

(na primer avtomobilsko zavarovanje za vozila v lasti podjetja, zavarovanje zgradb, 

odgovornosti in drugega), vnaprej plačane članarine, naročnine na revije, plačila licenc. Vsi ti 

stroški se običajno nanašajo na daljše časovno obdobje (običajno eno leto), ki pa praviloma ni 

enako poslovnemu letu. Zaradi tega je potrebno te stroške razmejiti v pravilna poslovna 

obdobja. Revizor mora tako preveriti ustreznost razmejitev teh stroškov, zato mora pridobiti 

prejete fakture za te stroške. Nato mora sam preračunati, kakšen znesek stroška se nanaša na 

revidirano poslovno leto in kakšen znesek na prihodnja poslovna leta.   

 

Naslednje vprašanje v intervjuju se je glasilo: Kako oziroma kakšne postopke dela uporabljate 

pri preizkušanju podatkov na področju denarnih sredstev? 

 

Revizor v okviru preverjanja podatkov na tem področju preveri popis denarnih sredstev. Pri 

tem mora pridobiti zapisnik inventurne komisije o popisu denarnih sredstev ter preveriti 

skladnost popisnega stanja s knjigovodskim stanjem. 
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Naslednji delovni korak je preverjanje usklajenosti stanja denarnih sredstev na zadnjih 

bančnih izpiskih za tekoče račune podjetja ter izkazanega stanja saldov na kontih denarnih 

sredstev za tekoče račune v glavni knjigi. 

 

V primeru izkazovanja blagajniškega poslovanja mora revizor preveriti usklajenost zadnjih 

blagajniških dnevnikov z izkazanimi stanji saldov na kontih blagajne v glavni knjigi. Ob 

pregledu blagajne mora revizor pridobiti informacijo o vrstah transakcij (vplačila in izplačila), 

ki se prikazujejo skozi blagajno, preveriti ali podjetje redno polaga dnevne iztržke na 

transakcijski račun ter upoštevanje blagajniškega maksimuma. 

 

V nadaljevanju smo intervjuvancem postavili sledeče vprašanje: Kako oziroma kakšne 

postopke dela uporabljate pri preizkušanju podatkov na področju kratkoročnih in 

dolgoročnih poslovnih in finančnih dolgov ter pasivnih časovnih razmejitvah? 

 

Od revidiranega podjetja morajo člani revizijske skupine pridobiti izpis odprtih postavk do 

dobaviteljev na zadnji dan revidiranega poslovnega leta, pri čemer morajo biti vidni 

posamezni neplačani prejeti računi. Pridobiti morajo tudi izpis prometa po dobaviteljih brez 

začetnega stanja za revidirano poslovno leto. Na osnovi tega izpisa pridobijo informacijo o 

večjih dobaviteljih revidiranega podjetja. 

 

V primeru izkazovanja dolgoročnih ali kratkoročnih posojil oziroma dolgov je zelo 

pomembno, da revizijska skupina od revidiranega podjetja pridobi vse izpise odprtih postavk 

od posojilodajalcev na zadnji dan revidiranega poslovnega leta. 

 

Delovni postopki preveritve kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev zahtevajo od revizorja 

preveritev vključenosti vseh obveznosti v bilanco stanja. To se naredi v okviru pregleda 

računovodskega evidentiranja stroškov oziroma odhodkov revidiranega podjetja. To pomeni, 

da mora revizor preveriti posamezne prejete fakture za dobavljeno blago oziroma opravljene 

storitve z vsemi spremnimi dokumenti. V nadaljevanju mora revizor preveriti tudi analitične 

sezname obveznosti do dobaviteljev ter usklajenost teh analitičnih evidenc z izkazanim 

stanjem saldov obveznosti do dobaviteljev na zadnji dan revidiranega poslovnega dela v 

glavni knjigi. 

 

Postopki preveritve obveznosti do dobaviteljev so zelo podobni kot pri preverjanju 

kratkoročnih terjatev do kupcev. To pomeni, da je tudi pri revidiranju obveznosti do 

dobaviteljev osnova za delo analitični seznam obveznosti do dobaviteljev, iz česar se pridobi 

podatke o pomembnejših dobaviteljih. Na osnovi analitičnega seznama obveznosti do 

dobaviteljev revizor vzorčno izbere posamezne dobavitelje, za katere mora revidirano podjetje 

poslati izpis odprtih postavk. Ti izpisi odprtih postavk se nato pošljejo na sedež podjetja 

izbranih dobaviteljev, ki morajo izpis odprtih postavk vrniti na naslov revizijskega podjetja. S 
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temi potrditvami posameznih dobaviteljev dobi revizor zadosten dokaz o obstoju in točnosti 

obveznosti. V primeru, da posamezni dobavitelji ne vrnejo potrjenega izpisa odprtih postavk 

(gre predvsem za tuje dobavitelje), lahko revizor preveri plačila odprtih računov v naslednjem 

poslovnem letu, če so bila ta izvedena do dneva revizijskega pregleda. Če revizor ob 

preveritvi ugotovi, da so bili vsi neplačani prejeti računi ob koncu poslovnega leta, plačani v 

naslednjem poslovnem letu, lahko sprejme sklep, da so izkazane obveznosti do dobaviteljev 

ob koncu poslovnega leta pravilne. 

 

Naslednji delovni postopek, ki ga mora revizor opraviti, je preveritev prejetih faktur v mesecu 

januarju oziroma po potrebi tudi drugih mesecih naslednjega poslovnega leta. Pri tem mora 

preveriti, da so vsi stroški, ki se nanašajo na datum opravljene storitve v revidiranem 

poslovnem letu, tudi knjiženi v to poslovno leto. 

 

Revizorji morajo pridobiti izpis obrazca za obračun davka na dodano vrednost (DDV-O) za 

zadnje davčno obdobje revidiranega poslovnega leta, pripadajočo knjigo izdanih faktur in 

knjigo prejetih faktur. Preveriti namreč morajo tudi izkazane obveznosti do države, kar 

naredijo s primerjavo usklajenosti zadnjega oddanega obrazca za obračun davka na dodano 

vrednost in izkazanimi saldi na kontih obveznosti do države iz naslova davka na dodano 

vrednost. Če mora podjetje po zadnjem obračunu davka na dodano vrednost plačati ta davek, 

potem mora podjetje v svojih poslovnih knjigah izkazovati obveznost do države. Če pa 

podjetje v zadnjem obračunu davka na dodano vrednost izkazuje presežek tega davka, potem 

mora podjetje v svojih poslovnih knjigah izkazovati terjatev do države. V tem primeru 

revizorji preverjajo pravilnost tega področja pri terjatvah. 

 

Pri preverjanju obveznosti mora revizor preveriti tudi kratkoročne obveznosti do zaposlenih, 

pri čemer mora revizor preveriti usklajenost obračuna zadnje plače (mesec december 

revidiranega poslovnega leta) in izkazanih saldov obveznosti do zaposlenih v glavni knjigi. 

 

Če revidirano podjetje izkazuje kratkoročno ali dolgoročno prejeta posojila, mora revizor 

primerjati usklajenost izpisa odprtih postavk, ki ga prejme od posojilodajalca, ter izkazanih 

saldov (kratkoročnih ali dolgoročnih) obveznosti iz naslova prejetih posojil v glavni knjigi. V 

primeru, da revidirano podjetje izkazuje dolgoročna posojila, mora revizor preveriti tudi 

pravilnost izkazovanja kratkoročnega dela teh dolgoročnih kreditov. 

 

V okviru popisa obveznosti podjetja mora revizor preveriti zapisnik inventurne komisije o 

popisu obveznosti ter primerjati popisno stanje s knjigovodskim. Revizor mora pridobiti tudi 

izpis obveznosti po zapadlosti (do 30 dni, od 31 do 60 dni, od 61 do 90 dni ter nad 90 dni) ter 

na osnovi tega preveriti morebitne odpise obveznosti. 
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Če revidirano podjetje izkazuje rezervacije, je naloga revizorja preveritev usklajenosti 

analitične evidence in izkazanih stanj v glavni knjigi ter preveritev morebitnih sprememb 

rezervacij tekom revidiranega poslovnega leta. Prav tako mora revizor v primeru izkazovanja 

izvenbilančnih evidenc pregledati, če so resnično zajete vse znane potencialne obveznosti 

revidiranega podjetja. 

 

Intervju smo nadaljevali s pogovorom, ki se je nanašal na naslednje vprašanje: Kako oziroma 

kakšne postopke dela uporabljate pri preizkušanju podatkov na področju zalog? 

 

V primeru izkazovanja zalog v bilanci stanja revidiranega podjetja mora revizor najprej 

preveriti, za kakšne zaloge gre. Podjetje namreč lahko izkazuje zaloge materiala, trgovskega 

blaga, nedokončane proizvodnje in drugega. Prav tako mora revizor preučiti spremljanje zalog 

ter računovodsko evidentiranje zalog. 

 

Člani revizijske skupine morajo od revidiranega podjetja pridobiti izpis stanja zalog na zadnji 

dan revidiranega poslovnega leta ter izpis analitične in sintetične evidence nabave in prodaje 

trgovskega blaga za določen vzorec (na primer en mesec). Prav tako morajo pridobiti vse 

dokumente, ki se nanašajo na popis zalog, in sicer sklep o popisu zalog, zapisnik inventurnih 

komisij o popisu zalog, popisne liste s podpisanimi člani inventurnih komisij in drugo. 

Pridobiti morajo tudi temeljnico oziroma drugo osnovo, na podlagi katere so zaposleni v 

revidiranem poslovnem letu opravili računovodsko evidentiranje inventurnih razlik. 

Revidirano podjetje mora članom revizijske skupine posredovati tudi izpis zalog na zadnji dan 

revidiranega poslovnega leta za zaloge, pri katerih več kot eno leto ni bilo gibanja.   

 

Pomembno je torej, da revizor pri preizkušanju podatkov na področju zalog natančno preveri 

popis, pri čemer mora pregledati zapisnike inventurnih komisij o popisu zalog ter preveriti 

skladnost popisnega stanja z izkazanim stanjem v glavni knjigi. Posebno pozornost mora 

nameniti tudi preveritvi pravilnosti računovodskega evidentiranja inventurnih razlik, ki so bile 

ugotovljene pri popisu zalog. 

 

Delovni postopki na tem področju od revizorja zahtevajo tudi preveritev usklajenosti 

analitične evidence zalog z izkazanim stanjem na kontih zalog v glavni knjigi. Preveriti mora 

tudi metode vrednotenja in porabe zalog, zato na podlagi ustreznega vzorca sam preveri 

pravilnost uporabljenih metod. V primeru izkazovanja slabitev oziroma krepitev zalog 

revidiranega podjetja mora revizor to preveriti. Prav tako mora preveriti izpis zalog po stanju 

na zadnji dan poslovnega leta, ki so brez gibanja že več kot eno leto in pri tem presoditi o 

kurantnosti zalog. 
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Zadnje področje preizkušanja podatkov se nanaša na izkaz poslovnega izida, zato se je 

zastavljeno vprašanje glasilo: Kako oziroma kakšne postopke dela uporabljate pri 

preizkušanju podatkov izkaza poslovnega izida? 

 

Obseg preizkušanja podatkov na področju izkaza poslovnega izida je močno odvisen od 

izvedenih postopkov v okviru notranjih kontrol ter ugotovitev, ki so bile pri tem sprejete.  

Preizkušanje podatkov na tem področju se tako močno navezuje na notranje kontrole na 

področju nabave in porabe materiala, nabave storitev oziroma njihovega evidentiranja, 

preveritev stroškov plač ter na področje preizkušanja podatkov pri terjatvah do kupcev ter 

obveznostih do dobaviteljev. 

 

Dokumentacijo, ki jo morajo člani revizijske skupine kljub že izvedenim postopkom pridobiti 

pri preizkušanju podatkov izkaza poslovnega izida, lahko razdelimo na več skupin: 

– stroški materiala in storitev (na primer konto kartice posameznih vrst stroškov, obračune 

avtorskih pogodb, podjemnih pogodb in obračune sejnin ter s temi obračuni povezane 

REK obrazce, prejete fakture za opravljeno delo študentov ter specifikacijo opravljenega 

dela s strani študentov in drugo), 

– stroški plač (podatke za obrazec M4 za revidirano poslovno leto, obračun plače za mesec 

december revidiranega poslovnega leta, rekapitulacijo za plače v decembru, temeljnico za 

knjiženje teh plač, evidence prisotnosti na delu v tem mesecu, izpis po zaposlenih s 

podatki o bruto in neto plači, prispevkih in dohodnini ter oddani REK obrazec za te plače 

ter evidenco o prevzemu plačilne liste), 

– v primeru obračuna 13. plače oziroma božičnice je potrebno pridobiti sklep o izplačilu, 

rekapitulacijo obračuna, oddani REK obrazec, temeljnico za knjiženje, izpis po 

zaposlenih s podatki o bruto in neto plači oziroma božičnici, prispevkih in dohodnini ter 

evidenco o prevzemu plačilne liste. 

 

Revizor mora pri preizkušanju podatkov na področju prihodkov presoditi upravičenost 

njihovega nastanka v povezavi s panogo, v kateri posluje revidirano podjetje. Preveri tudi, da 

so vsi prihodki, nastali v poslovnem letu, vključeni v izkaz poslovnega izida. Revizor vzorčno 

preveri posamezne izdane fakture v povezavi s sprejetimi ceniki oziroma pogodbami ter 

preveri pravilnost računovodskega evidentiranja na posamezne konte. V povezavi z izdanimi 

fakturami preveri tudi zaporednost številčenja ter odobravanja s strani odgovornih oseb.   

 

Revizor se v naslednji fazi preizkušanja podatkov na področju izkaza poslovnega izida 

osredotoči na izkazane stroške oziroma odhodke revidiranega podjetja. Vzorčno preveri 

prejete fakture, ki so knjižene na različne konte, pri čemer pozornost nameni predvsem 

pravilnemu evidentiranju na posamezne vrste stroškov ter odobritvi prejetih računov s strani 

odgovornih oseb. 
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Revizor preveri tudi stroške plač, pri čemer so postopki preveritve enaki, kot so bili opisani že 

pri postopkih pregleda v okviru notranjih kontrol. 

6.1.4 Preveritev letnega poročila 

V nadaljevanju intervjuja smo intervjuvancem zastavili naslednje vprašanje: Ko končate s 

preverjanjem podatkov, lahko pričnete s pregledom letnega poročila. Zanima nas, na kaj ste 

pozorni pri pregledu letnega poročila ter katere postopke pri tem opravite? 

Ko revizorji opravijo vse začetne revizijske postopke, preverijo delovanje notranjih kontrol, 

nato nadaljujejo s preizkušanjem podatkov, na koncu pa pričnejo s pregledom letnega 

poročila. Letno poročilo pripravijo zaposleni v podjetju, vendar ga mora v okviru revidiranja 

računovodskih izkazov preveriti tudi revizor. Revizor mora preveriti poslovno in 

računovodsko poročilo, medtem ko prostovoljna razkritja niso predmet pregleda v okviru 

revidiranja računovodskih izkazov. 

Pomembnejši postopki pri pregledu letnega poročila revidiranega podjetja so tako pregled 

poslovnega poročila, primerjava usklajenosti tega poročila s podatki v revidiranih 

računovodskih izkazih ter pridobljenimi podatki članov revizijske skupine tekom revidiranja. 

Revizor mora preveriti, ali so v letnem poročilu navedeni vsi pomembni poslovni dogodki po 

koncu poslovnega leta, ali so razkrite aktivnosti na področju raziskav in razvoja ter 

pričakovan razvoj podjetja, ali so razkrite podružnice podjetja ter aktivnosti podružnic v 

tujini, ali so razkriti cilji ter ukrepi za obvladovanje finančnih tveganj podjetja. Prav tako je 

potrebno preveriti, če je podjetje v poslovnem poročilu navedlo izjavo o upravljanju podjetja, 

v kateri med drugim navede tudi, ali pri poslovanju uporablja kakšen kodeks.   

 

Intervjuvanci so nam našteli sledeče naloge revizorja: 

– preverjanje, ali je računovodske izkaze ter letno poročilo podpisala odgovorna oseba 

revidiranega podjetja, 

– preverjanje, ali so v letnem poročilu razkrita vsa obvezna razkritja navedena v ZGD-1, 

– preverjanje predstavitvenega pisma vodstva podjetja, pri čemer mora revizor preveriti, ali 

je ustrezno in podpisano s strani vodstva, 

– izvajanje kontrole skladnosti računovodskih izkazov, bruto bilance in letnega poročila, 

– izvajanje kontrole skladnosti poslovnega poročila in revidiranih računovodskih izkazov. 

 

Pri preveritvi računovodskega dela letnega poročila mora revizor preveriti, ali so razkrite in 

pojasnjene vse postavke, ki jih podjetje izkazuje v računovodskih izkazih. Intervjuvanci so 

nam povedali, da si pri pregledu računovodskega poročila pomagajo s preverjalnim 

seznamom razkritij v letnem poročilu za revidirana podjetja, ki je vsako leto objavljen v reviji 

Iks, katere založnik je Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. Zaradi 
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obsežnosti razkritij, ki jih morajo revidirana podjetja razkriti v računovodskem delu letnega 

poročila, tega v magistrskem delu ne obravnavamo. 

   

Revizorji so nam povedali, da po opravljenih potrebnih revizijskih postopkih, sledi izdaja 

revizorjevega mnenja o resničnosti in poštenosti računovodskih izkazov. Pooblaščeni revizor 

lahko izda naslednja mnenja: 

– brez pridržkov, če računovodskih izkazi resnično in pošteno prikazujejo finančno stanje 

in poslovni izid, 

– s pridržki se izrazi dvome glede resničnosti in poštenosti prikazovanja posameznih 

kategorij v računovodskih izkazih,  

– odklonilno mnenje, če pooblaščeni revizor oceni, da računovodski izkazi niso resnični in 

pošteni. 

6.2 Pogoste pomanjkljivosti odkrite pri revidiranju računovodskih izkazov 

Revizorji pri svojem delu odkrivajo različne pomanjkljivosti in nepravilnosti, in sicer tako pri 

preverjanju notranjih kontrol, kot tudi na ravni preizkušanja podatkov pri računovodskih 

izkazih. Zaradi tega smo to poglavje razdelili na dva dela, in sicer opis pomanjkljivosti, ki se 

odkrivajo pri notranjih kontrolah ter opis pomanjkljivosti, odkritih pri preizkušanju podatkov. 

 

V tem poglavju odgovarjamo na raziskovalno vprašanje: Na katerih področjih je odkritih 

največ nepravilnosti v računovodskih izkazih? Zaradi tega smo intervjuvance prosili, da nam 

opišejo, katere so tiste pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki jih pri svojem delu opažajo 

pogosteje. 

6.2.1 Notranje kontrole 

Kot smo opisali v zgornjih poglavjih, revizorji pri preverjanju notranjih kontrol običajno 

preverjajo nabavo in porabo materiala, stroške storitev, celovitost prodaje in fakturiranja 

(prihodki), osnovna sredstva, plače zaposlenih v podjetju ter blagajniško poslovanje. V 

nadaljevanju predstavljamo pomanjkljivosti po posameznih področjih notranjih kontrol, ki jih 

revizorji opažajo pri svojem delu.  

 

Revizorjem smo v polstrukturiranem intervjuju zastavili naslednje vprašanje: Katere 

pomanjkljivosti se po vašem mnenju pogosteje pojavljajo pri preverjanju notranjih kontrol na 

področju nabave in porabe materiala? 

 

Pri nabavi in porabi materiala revizorji pri svojem delu odkrivajo pomanjkljivosti, ki jih v 

nadaljevanju predstavljamo po posameznih področjih:  

– pri prevzemu materiala: 
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 zaposleni v podjetju ne naredijo kontrole med dejanskim prevzemom in dobavnico, 

 prevzemni dokument ni podpisan s strani odgovorne osebe v podjetju; 

– pri likvidiranju prejetih računov: 

 na prejeti fakturi ni podpisa odgovorne osebe, zaradi česar ni dokaza, da je odgovorna 
oseba prejeto fakturo tudi pregledala, 

 zaposleni v podjetju ne naredijo kontrole prejete fakture z dobavnico, prevzemnico in 

naročilnico, 

 v podjetju nimajo ustrezne razmejitve odgovornosti (ista oseba opravlja več funkcij); 
– pri računovodskem evidentiranju prejetih faktur: 

 prejete fakture niso kontirane, 

 na prejetih fakturah ni odtisnjenega žiga datuma prejema prejetega računa, ki je ena 
izmed osnov, da si podjetje lahko odbije DDV v pravilnem davčnem obdobju, 

 analitična in sintetična evidenca obveznosti do dobaviteljev nista usklajeni (znesek 

prikazan v bruto bilanci je drugačen od izpisa odprtih postavk dobaviteljev), 

 zaloge blaga niso popisane vsaj enkrat letno; 

– pri plačilu prejetih faktur: 

 v podjetju nimajo ustrezne razmejitve odgovornosti (oseba, ki knjiži prejete fakture, te 

tudi plačuje). 
 

Naslednje vprašanje, zastavljeno revizorjem, je bilo: Katere pomanjkljivosti se po vašem 

mnenju pogosteje pojavljajo pri preverjanju notranjih kontrol na področju stroškov storitev? 

 

Pri stroških storitev revizorji pri svojem delu odkrivajo sledeče pomanjkljivosti: 

– pri prevzemu in razdelitvi računov: 

 podjetje ne evidentira prejetih računov v poštno knjigo; 
– pri likvidiranju prejetih računov:  

 prejeti računi niso odobreni s stani odgovorne osebe, 

 v podjetju nimajo ustrezne razmejitve odgovornosti (ista oseba je odredbodajalec, oseba, 

ki kontira in tudi knjiži prejete fakture), 

 zaposleni v podjetju ne primerjajo prejete fakture z naročilnico oziroma pogodbo, 

 k prejetim fakturam niso priložene ustrezne priloge; 
– pri računovodskem evidentiranju prejetih faktur: 

 prejete fakture niso kontirane, 

 zaposleni v podjetju ne usklajujejo saldov odprtih postavk s svojimi dobavitelji; 

– pri plačilih prejetih faktur:     

 v podjetju nimajo ustrezne razmejitve odgovornosti (oseba, ki knjiži prejete fakture, te 

tudi plačuje), 

 zaposleni v podjetju ne izvajajo kontrole pravilnosti zapiranja plačil (v primeru, ko to 

dela zaposleni v podjetju ročno oziroma v primeru, ko ne gre za avtomatsko zapiranje 

plačil). 
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Naslednje vprašanje zastavljeno revizorjem je bilo: Katere pomanjkljivosti se po vašem 

mnenju pogosteje pojavljajo pri preverjanju notranjih kontrol na področju celovitosti prodaje 

(prihodkov podjetja)? 

 

Pri preverjanju celovitosti prodaje revizorji pri svojem delu odkrivajo naslednje 

pomanjkljivosti: 

– pri evidentiranju prodaje blaga: 

 zaposleni v podjetju ob odpremi prodanega blaga ne izdajo ustreznega knjigovodskega 

dokumenta (dobavnice), 

 v podjetju nimajo evidence o listinah o odpremi blaga, za katere še niso izdane fakture 

(evidenca nefakturiranega); 

– pri izdajanju računov: 

 zaposleni ne izvajajo naknadne kontrole med podatki na dobavnici in podatki na izdani 

fakturi, 

 v podjetju nimajo ustrezne razmejitve odgovornosti (ista oseba fakturira prodano blago in 

izdaja blago oziroma izpisuje dobavnice), 

 zaposleni v podjetju ne izvajajo naknadne kontrole nad zaračunanimi cenami na izdanih 

fakturah in cenikih oziroma sklenjenimi pogodbami, 

 izdane fakture niso podpisane s strani odgovorne osebe, 

 izdane fakture, dobropisi ter plačila po tekočem računu niso kontirani. 

 

Pri preverjanju celovitosti prodaje v maloprodaji revizorji pri svojem delu odkrivajo sledeče  

pomanjkljivosti: 

– zaposleni v podjetju neustrezno arhivirajo dnevne zaključke blagajne in ne izvajajo 

kontrole dnevnih izkupičkov z registrskim trakom, 

– na dnevnih zaključkih blagajne odgovorna oseba ni podpisana, 

– dnevni blagajniški izkupički se ne polagajo dnevno na tekoči račun oziroma zaposleni v 

podjetju ne spoštujejo blagajniškega maksimuma določenega v podjetju, 

– zaposleni v podjetju ne izvajajo naknadnih kontrol nad evidencami negotovinskih plačil 

(plačilnih kartic) in dejanskimi prilivi na tekoči račun podjetja, 

– ob prodaji blaga zaloga ni računovodsko pravilno razbremenjena v glavni knjigi. 

 

V nadaljevanju smo zastavili naslednje vprašanje: Katere pomanjkljivosti se po vašem mnenju 

pogosteje pojavljajo pri preverjanju notranjih kontrol na področju osnovnih sredstev? 

 

Revizorji pri preverjanju osnovnih sredstev opažajo naslednje pomanjkljivosti: 

– na osnovnih sredstvih, ki jih podjetje izkazuje v registru osnovnih sredstev, ni inventarnih 

številk, 

– v nabavno vrednost osnovnega sredstva podjetje ne vključi vseh stroškov (na primer 

stroškov usposobitve, stroškov transporta, carine in drugo), 
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– datum aktiviranja osnovnega sredstva ni pravilno določen (v podjetju aktivirajo osnovno 

sredstvo, preden je bilo le-to dejansko dano na razpolago), 

– odpisi osnovnih sredstev niso pravilno evidentirani in niso odobreni s strani odgovorne 

osebe, 

– amortizacija osnovnih sredstev ni pravilno izračunana, 

– analitična evidenca osnovnih sredstev ni skladna sintetični evidenci, kar pomeni, da je 

register osnovnih sredstev neskladen z glavno knjigo, 

– osnovna sredstva niso popisana vsaj enkrat letno, 

– popis osnovnih sredstev izvajajo zaposleni v podjetju, ki jih tudi evidentirajo, 

– osnovna sredstva podjetja niso zavarovana.   

 

Revizorjem smo zastavili tudi vprašanje: Katere pomanjkljivosti se po vašem mnenju 

pogosteje pojavljajo pri preverjanju notranjih kontrol na področju preverjanja plač 

zaposlenih in spremljajočih kadrovskih postopkih? 

 

Pri preverjanju plač zaposlenih revizorji odkrivajo sledeče pomanjkljivosti: 

– opravljene delovne ure zaposlenih v podjetju niso ustrezno evidentirane, 

– evidenca opravljenih delovnih ur ni odobrena s strani odgovorne osebe, 

– obračun plač v posameznem mesecu ni skladen s pogodbami o zaposlitvi zaposlenih, 

– zaposleni ne evidentirajo prejema plačilne liste na podpisni list, 

– zaposlenemu ni nakazan pravilen znesek neto plače in drugih povračil stroškov na njegov 

transakcijski račun. 

 

Zadnje področje notranjih kontrol je preverjanje blagajne, zato smo revizorjem zastavili tudi 

vprašanje: Katere pomanjkljivosti se po vašem mnenju pogosteje pojavljajo pri preverjanju 

notranjih kontrol na področju preverjanja blagajne? 

 

Revizorji na področju preverjanja blagajne odkrivajo naslednje pomanjkljivosti: 

– podjetje ne vodi ustrezne analitične evidence o vodenju gotovinskega poslovanja, 

– blagajniški dokumenti (blagajniški prejemek, blagajniški izdatek in blagajniški dnevnik) 

niso podpisani s strani odgovornih oseb, 

– blagajniški dnevnik vsebuje dokumente (blagajniški izdatki ali blagajniški prejemki) za 

več dni skupaj, 

– knjigovodske listine niso kontirane, 

– blagajniški dokumenti in konti, ki se nanašajo na blagajniško poslovanje, so neusklajeni, 

– v podjetju ne spoštujejo blagajniškega maksimuma. 
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6.2.2 Preizkušanje podatkov 

Kot so nam intervjuvanci povedali že pri vprašanjih o poteku dela v fazi preizkušanja 

podatkov, se ta faza prične po koncu poslovnega leta, ko revidirano podjetje pripravi končno 

bruto bilanco ter računovodske izkaze. Po dogovoru z revizorji, s katerimi je podjetje sklenilo 

pogodbo o revidiranju računovodskih izkazov, lahko torej revizorji pričnejo s preizkušanjem 

podatkov. Tudi v fazi preizkušanja podatkov revizorji odkrivajo pomanjkljivosti, zato smo jih 

v intervjuju prosili, ali nam lahko opišejo pogostejše pomanjkljivosti, ki jih odkrivajo pri 

svojem delu v tej fazi revidiranja računovodskih izkazov. 

 

V tem sklopu vprašanj smo jim najprej zastavili vprašanje: Katere pomanjkljivosti pogosteje 

odkrivate pri preizkušanju podatkov na področju osnovnih sredstev? 

 

Revizorji na področju osnovnih sredstev odkrivajo naslednje pomanjkljivosti: 

– analitična evidenca opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev (register 

osnovnih sredstev) ni skladna z glavno knjigo, 

– podjetje nima zapisnikov inventurnih komisij oziroma niso potrjeni s stani odgovorne 

osebe, 

– zapisnik inventurne komisije ni podpisan s strani članov inventurne komisije, 

– glede na zapisnik inventurne komisije niso pravilno evidentirani inventurni viški in 

manjki v glavno knjigo, 

– odpisana osnovna sredstva niso izločena iz registra osnovnih sredstev, 

– osnovna sredstva, ki jih podjetje ne uporablja več (so uničena ali prodana) niso izločena 

iz registra osnovnih sredstev, 

– v register osnovnih sredstev je pod eno inventarno številko vneseno večje število enot  

osnovnih sredstev, 

– na konto 412 – stroški vzdrževanja so knjižena sredstva, ki bi po svoji naravi morala biti 

osnovna sredstva in bi se morala amortizirati, 

– za osnovna sredstva so uporabljene višje amortizacijske stopnje kot so zakonsko 

dovoljene. 

 

V nadaljevanju smo jim zastavili naslednje vprašanje: Katere pomanjkljivosti pogosteje 

odkrivate pri preizkušanju podatkov na področju kratkoročnih terjatev in kratkoročnih 

aktivnih časovnih razmejitev? 

 

Pri preizkušanju podatkov kratkoročnih terjatev in kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev 

revizorji pri svojem delu odkrivajo naslednje pomanjkljivosti: 

– analitične odprte postavke terjatev niso enake izkazanemu stanju v glavni knjigi, 

– kratkoročne terjatve do domačih in tujih kupcev so izkazane na istem kontu, 

– terjatve do kupcev niso usklajene s stanji, ki jih izkazujejo kupci (kar revizor ugotovi na 

osnovi izpisov odprtih postavk prejetih v revizijsko podjetje), 
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– podjetje ne oblikuje dvomljivih in spornih terjatev, čeprav bi bilo to potrebno, 

– podjetje ne izvede slabitev terjatev (povezava s kontom 72 – prevrednotovalni odhodki). 

 

Naslednje vprašanje, ki smo ga zastavili, je bilo: Katere pomanjkljivosti pogosteje odkrivate 

pri preizkušanju podatkov na področju denarnih sredstev? 

 

Na področju denarnih sredstev revizorji odkrivajo, da: 

– denarna sredstva niso bila popisana, 

– se stanje denarja na tekočem računu ne ujema z izkazanim stanjem v glavni knjigi, 

– se stanje gotovine v blagajni (zadnji blagajniški dnevnik) ne ujema z izkazanim stanjem v 

glavni knjigi. 

 

Revizorjem smo zastavili tudi vprašanje: Katere pomanjkljivosti pogosteje odkrivate pri 

preizkušanju podatkov na področju poslovnih in finančnih dolgov ter pasivnih časovnih 

razmejitev? 

 

Revizorji pri preverjanju poslovnih in finančnih dolgov ter pasivnih časovnih razmejitev 

odkrivajo naslednje pomanjkljivosti: 

– analitični seznam (izpis odprtih postavk) dobaviteljev ni skladen z izkazanim stanjem 

(skupnim zneskom) v glavni knjigi, 

– posamezne odprte postavke do dobaviteljev niso skladne z odprtimi postavkami, ki jih 

izkazuje dobavitelj (neusklajen IOP), 

– obveznosti do domačih in tujih dobaviteljev ter do družb v skupini so izkazane na enem 

kontu, 

– obveznosti do dobaviteljev niso pravilno časovno razmejene ob koncu leta glede na 

datum opravljene storitve (cut-off), 

– zaposleni v podjetju ne naredijo odpisa posameznih obveznosti do dobaviteljev, čeprav bi 

ga morali, 

– zaposleni v podjetju ne naredijo pravilnega preračuna obveznosti, izraženih v tuji valuti,  

na zadnji dan poslovnega leta, 

– podjetje ne prikaže pravilno ali sploh ne prikaže kratkoročnega dela obveznosti (del 

dolgoročnih posojil, ki zapadejo v plačilo v naslednjem letu je potrebno preknjižiti iz 

dolgoročnega posojila na kratkoročno posojilo), 

– pri dobljenih kratkoročnih ali dolgoročnih posojilih od povezanih oseb je obračunana 

nepravilna obrestna mera, 

– podjetje ne izkazuje izvenbilančne evidence oziroma v vanjo niso zajete vse znane 

potencialne obveznosti. 
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V intervjuju smo revizorje vprašali tudi: Katere pomanjkljivosti pogosteje odkrivate pri 

preizkušanju podatkov na področju dolgoročnih rezervacij in dolgoročnih pasivnih časovnih 

razmejitev? 

 

Pri preizkušanju podatkov na področju dolgoročnih rezervacij in dolgoročnih pasivnih 

časovnih razmejitev revizorji pri svojem delu odkrivajo predvsem sledečo pomanjkljivost: 

– podjetje oblikuje dolgoročne rezervacije, ki niso upravičene. 

 

Ob koncu tega dela intervjuja smo jim zastavili še sledeče vprašanje: Katere pomanjkljivosti 

pogosteje odkrivate pri preizkušanju podatkov na področju izkaza poslovnega izida? 

 

Pri preizkušanju podatkov na področju izkaza poslovnega izida revizorji pri svojem delu 

odkrivajo sledeče pomanjkljivosti: 

– prihodki: 

 prihodki so nepravilno evidentirani na posamezne konte (na primer prihodki od prodaje 

na domačem trgu, prihodki od prodaje na trgu Evropske unije ter prihodki od prodaje na 

trgu izven Evropske unije), 

 nepravilno evidentiranje prihodkov v posamezno obdobje, 

– stroški: 

 stroški so nepravilno evidentirani na posamezne konte, 

 nepravilno evidentiranje stroškov v posamezno obdobje. 
 



 

84 

 

7 RAZVOJ MODELA ZA REVIDIRANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 

 

V nadaljevanju je predstavljena opredelitev pojmov metoda, metodika in metodologija. 

Metoda je oblika načrtnega in premišljenega delovanja, ravnanja ali mišljenja za dosego 

določenega cilja. Gre za celoto neprotislovnih pravil, ki določajo postopek delovanja (Turk 

2000, 263). Metodika pomeni skupek metod, ki jih bodisi uporabljamo za reševanje kakega 

razreda problemov ali pa izvirajo iz iste teoretične podlage (Turk 2000, 275). Metodologija pa 

je teorija o metodah in njihovi uporabi (Turk 2000, 275–276). Za potrebe magistrskega dela v 

nadaljevanju uporabljamo izraz metodologija revidiranja računovodskih izkazov, saj so 

revizijski postopki z metodologijo natančno predpisani, s tem pa so določeni postopki dela. 

 

Revizijska podjetja imajo namreč običajno razvito metodologijo revidiranja računovodskih 

izkazov, ki vsebuje seznam potrebnih postopkov, ki jih mora revizijska skupina opraviti. Prav 

tako takšne metodologije običajno vsebujejo sezname potrebne revizijske dokumentacije, ki 

jih mora revizijska skupina pridobiti pri revidiranju računovodskih izkazov. Ker je razvoj 

celovite metodologije revidiranja računovodskih izkazov povezan z visokimi stroški, je v 

praksi pogost problem, da člani revizijske skupine v manjših revizijskih podjetjih opravljajo 

delo na podlagi preteklih delovnih izkušenj. Zaradi tega obstaja nekoliko večja verjetnost, da 

pri revidiranju računovodskih izkazov ne bodo odkrite vse pomembno napačne navedbe, saj 

postopki niso standardizirani. Slabost predstavlja tudi onemogočena hitra in enostavna 

kontrola opravljenega dela s strani nadrejenih, saj morajo ti pri kontroli ponovno pregledati 

vso pridobljeno revizijsko dokumentacijo. 

 

V tem poglavju tako odgovarjamo na temeljno raziskovalno vprašanje, ki smo si ga zastavili 

ob pričetku našega raziskovanja: Kako zasnovati celovito metodologijo za revidiranje 

računovodskih izkazov, da revizijska skupina pri svojem delu ne bo spregledala pomembno 

napačnih navedb v računovodskih izkazih? 

 

Prav tako v tem poglavju odgovarjamo na raziskovalno vprašanje, ki se je glasilo: Na kakšen 

način je mogoče odkriti nepravilnosti v računovodskih izkazih? Z odgovori revizorjev o 

delovnih postopkih pri njihovem delu smo izpeljali metodologijo, v kateri so zajete vse 

postavke, in ki revizorjem omogoča, da odkrijejo vse pomembne nepravilnosti v 

računovodskih izkazih. 

 

Zasnovali smo metodologijo revidiranja računovodskih izkazov iz podatkov oziroma 

informacij, ki smo jih pridobili s polstrukturiranimi intervjuji. Odgovore intervjuvancev smo 

predstavili v prejšnjem poglavju, medtem ko v tem poglavju izpeljujemo modele revidiranja 

računovodskih izkazov po posameznih postavkah bilance stanja in izkaza poslovnega izida. 

Te modele prikazujemo tudi grafično.  
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Iz opredelitve sedanjega izvajanja revidiranja računovodskih izkazov izhaja, da se tovrstno 

revidiranje izvaja v petih osnovnih korakih (slika 2), in sicer: 

– začetni postopki revidiranja računovodskih izkazov ter določanje tveganj, 

– izvajanje notranjih kontrol, 

– preizkušanje podatkov, 

– pregled letnega poročila ter 

– izdaja revizijskega mnenja. 

 

 

Slika 2: Metodološki okvir izvajanja revidiranja računovodskih izkazov 

 

V naslednjem poglavju se osredotočamo na razvoj metodologije pri začetnih postopkih 

revidiranja ter določanju revizijskih tveganj (na primer tveganje napačnih navedb, tveganje 

vpletenosti naročnika v pranje denarja ter tveganje pri delovanju in odkrivanju). 

7.1 Metodologija začetnih postopkov revidiranja računovodskih izkazov ter tveganj 

Iz pridobljenih informacij iz intervjujev izhaja, da je potrebno na začetku izvajanja revidiranja 

računovodskih izkazov obdelati naslednja področja: 

– neodvisnost, 

– načrtovanje revidiranja, 

– določitev dopustne napake, 

– določitev tveganja napačnih navedb, 

– določitev tveganja vpletenosti revidiranega podjetja v pranje denarja, 

– določitev tveganja pri delovanju in odkrivanju, 

– določitev izvedbe postopka pregleda letnega poročila. 

 

Vsak posameznik, ki kakorkoli sodeluje pri izvajanju revidiranja računovodskih izkazov, 

mora pred začetkom opravljanja revidiranja odgovoriti na več sklopov vprašanj. Vprašanja se 

nanašajo na podatke v zvezi z razmerjem med revidiranim podjetjem in članom revizijske 

skupine. Tako mora član revizijske skupine odgovoriti na primer na vprašanja v povezavi z 

zaposlitvijo v revidiranem podjetju, z lastništvom delnic oziroma kapitala ter sorodstvom z 

Začetni postopki pri revidiranju računovodskih izkazov 
ter določanje tveganj. 

Notranje kontrole. 

Preizkušanje podatkov. 

Pregled letnega poročila. 

Izdaja revizijskega mnenja. 
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vodstvom podjetja. Vodja revizijske skupine odgovori še na vprašanja v zvezi z zaslužkom v 

podjetju, interesih revidiranja ter drugih poslovnih razmerjih z revidiranim podjetjem. 

 

Ko vsi sodelujoči pri revidiranju računovodskih izkazov odgovorijo na zahtevana vprašanja, 

se preveri revizorjeva neodvisnost. Preveritev se nanaša na vprašanja v zvezi s prepovedanimi 

razmerji ter na občutljiva razmerja. Prepovedana razmerja se nanašajo na zaposlitev v 

revidiranem podjetju, sorodstvene vezi ter lastništvo delnic oziroma kapitala v revidiranem 

podjetju. Občutljiva razmerja se nanašajo na zaslužek v revidiranem podjetju, interesih 

revidiranja ter druga poslovna razmerja. 

 

V nadaljevanju revidiranja se revizor osredotoči na načrtovanje. Pri načrtovanju revidiranja 

mora revizor preveriti obstoj podpisane pogodbe s strani naročnika revidiranja. Prav tako 

preveri, ali se revidiranje v tem podjetju opravlja prvič. V primeru, da se revidiranje ne 

opravlja prvič, mora revizor preveriti, ali so bile ugotovljene pomanjkljivosti iz preteklih let 

odpravljene ter kakšna revizijska mnenja so bila izdana v preteklih letih.  

 

Revizor opredeli vrsto in obseg revidiranja ter poda splošne ugotovitve analitičnega pregleda, 

v okviru katerega mora določiti tveganje napačnih navedb na ravni računovodskih izkazov in 

posameznih postavk. Pri načrtovanju revidiranja mora revizor določiti tudi rok dokončanja 

revidiranja in čas revidiranja. Pri tem mora določiti obdobje preverjanja notranjih kontrol, 

popisa, preizkušanja podatkov ter rok za oddajo poročila.  

 

Pred začetkom izvajanja revidiranja revizor preveri osnovne informacije o naročniku, kar 

pomeni preveritev podatkov in dokumentacije v stalnem revizijskem dosjeju. Naloga revizorja 

je preveritev morebitne zamenjave revizorja. V kolikor je prišlo do zamenjave revizorja, je 

potrebno preveriti, ali so bili opravljeni vsi potrebni postopki.  

 

Revizor mora določiti tudi dopustno napako – pomembnost (materiality). Pomembnost se 

izračuna kvantitativno na osnovi določenih predpostavk. Pri oceni tveganja napačnih navedb 

na ravni računovodskih izkazov si revizor pomaga z izsledki analitičnih postopkov ter analizo 

poslovanja. Pregledati mora, ali je v poslovanju podjetja prišlo do kakšnih velikih sprememb 

glede na pretekla leta, ali je struktura financiranja sredstev ustrezna, likvidnostni položaj 

družbe, kapitalsko ustreznost glede na višino izgub in drugo. 

 

Vse bolj pomembno področje revidiranja računovodskih izkazov postaja definiranje tveganja 

vpletenosti naročnika v pranje denarja. Zaradi tega revizor odgovori na določena vprašanja, s 

pomočjo katerih določi tovrstno tveganje. Vprašanja se nanašajo na Zakon o preprečevanju 

pranja denarja-1 ter izvajanju zahtev, ki jih ta zakon predpisuje. 
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Naslednje izmed tveganj, ki ga mora prepoznati revizor, je tveganje pri delovanju podjetja. Pri 

tem mora revizor odgovoriti na več vprašanj. Prvi sklop vprašanj se nanaša na značilnost 

dejavnosti, v kateri revidirano podjetje deluje. Pri tem mora revizor odgovoriti tudi na 

vprašanja v zvezi s proizvodi podjetja. 

 

V naslednji fazi določanja tveganja pri delovanju podjetja mora revizor razmisliti o 

dejavnikih, ki so pomembni za delujoče podjetje. Revizor mora razmisliti o velikih kupcih ali 

dobaviteljih revidiranega podjetja, o pričakovanih izgubah v tekočem letu ali zbranih izgubah, 

nizkem številu naročil za naslednje poslovno leto, o potrebah po pridobitvi posojil ter drugem. 

Na tej osnovi mora revizor priti do sklepa, ali obstajajo dokazi, ki kažejo na morebitne 

probleme v delujočem podjetju. Na sliki 3 grafično prikazujemo potek začetnih revizijskih 

postopkov. 

 

 

Slika 3: Metodologija pri začetnih postopkih revidiranja računovodskih izkazov 

 

Večino začetnih postopkov revidiranja računovodskih izkazov opravi pooblaščeni revizor 

oziroma vodja revizijske skupine. Po opravljenih začetnih postopkih revidiranja lahko člani 

revizijske skupine pričnejo z izvajanjem notranjih kontrol v revidiranem podjetju. V 

naslednjem poglavju opisujemo metodologijo revidiranja računovodskih izkazov v fazi 

notranjih kontrol.   

7.2 Notranje kontrole 

Notranje kontrole v revidiranem podjetju se običajno izvajajo pred koncem poslovnega leta, 

pri čemer se nameni pozornost več področjem. Obseg preveritev je odvisen predvsem od 

ocenjenih tveganj. Področja pregleda v okviru notranjih kontrol so lahko: 

– nabava in poraba materiala, 

– nabava storitev (evidentiranje stroškov storitev), 

– celovitost prodajnega področja,  

– osnovna sredstva, 

– obračunavanje plač, 

– blagajniško poslovanje. 

Preveritev neodvisnosti članov revizijske skupine. 

Načrt izvedbe revidiranja. 

Določitev dopustne napake in določitev tveganj. 

Določitev postopka pregleda letnega poročila 
revidiranega podjetja. 
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7.2.1 Nabava in poraba materiala 

Revizor se mora v okviru preveritve notranjih kontrol s tega področja pogovoriti z 

zaposlenimi v revidiranem podjetju, in sicer glede poteka nabava in poraba materiala. 

Vprašanja se nanašajo na način naročanja in postopke pri prejemanju materiala (evidentiranje 

prevzema materiala, zaporedno številčenje dokumentov), način sprejemanja in evidentiranja 

prejetih računov s strani dobavitelja, opis kontrol, ki se izvajajo pri likvidiranju računov, 

izvajanje kontrol skladnosti med naročilnico in prejetim računom, načinu spremljanja porabe 

materiala ter uporabe metode razbremenjevanja zalog v skladu s SRS. Prav tako revizor 

preveri pravilnost knjiženja na kontih obveznosti ter postopek plačevanja in evidentiranja 

plačil. 

 

Po opravljenem razgovoru s pristojnimi zaposlenimi mora revizor sam preveriti delovanje 

opisanega sistema. To običajno naredi z opazovanjem poslovnih procesov na tem področju ter  

s pregledom določenega obsega dokumentov. Revizor mora opisati način preveritve sistema 

revidiranega podjetja. Prav tako mora zabeležiti pregledane dokumente oziroma jih priložiti v 

primeru, da jih je vzorčno izbral na podlagi v podjetju dobljenega izpisa. Pri tem mora 

izračunati vzorec pregledanih dokumentov ter opredeliti, koliko dokumentov je ustrezalo 

sistemu, opisanemu s strani zaposlenih. 

 

Glede na ugotovitve iz pregledanih dokumentov mora revizor določiti oceno vzpostavitve in 

delovanja notranjih kontrol, pri čemer lahko ugotovi, da: 

– notranje kontrole so vzpostavljene zadovoljivo in delujejo brez večjih pripomb, 

– notranje kontrole so sicer vzpostavljene, vendar imajo določene pomanjkljivosti, ki lahko 

privedejo do večjih problemov, 

– ni vzpostavljenih sistematičnih notranjih kontrol, 

– v podjetju vlada popolna nepreglednost, kar pomeni, da se mora član revizijske skupine 

posvetovati z vodjo revizijske skupine oziroma pooblaščenim revizorjem. 

 

Na sliki 4 prikazujemo model revidiranja notranjih kontrol na področju nabave in porabe 

materiala, pri čemer so predstavljeni bistveni delovni koraki na tem področju. 

 

 

Slika 4: Model notranjih kontrol nabave in porabe materiala 

 

Razgovor z zaposlenimi o postopkih pri nabavi in porabi materiala, njunem evidentiranju ter 
kontrolah, ki jih zaposleni pri tem izvajajo. 

Preveritev revizijske skupine dejanskega izvajanja nabave in porabe materiala. 

Na osnovi ugotovitev iz pregleda dokumentacije določitev ocene delovanja notranjih kontrol. 
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Revizorji nadaljujejo svoje delovne postopke s preveritvijo delovanja notranjih kontrol na 

področju nabave storitev oziroma evidentiranju le-teh. 

7.2.2 Nabava storitev 

V okviru notranjih kontrol na področju nabave storitev mora revizor preveriti notranje 

kontrole pri odobravanju, likvidiranju ter evidentiranju storitvenih prejetih računov. To so vsi 

računi, ki se knjižijo na konte 41. Revizor mora v okviru preveritve teh notranjih kontrol 

opraviti razgovor z zaposlenimi v podjetju, ki so odgovorni za to področje. 

 

Po opravljenem razgovoru z zaposlenimi, mora revizor sam preveriti sistem, ki naj bi v 

podjetju deloval. To revizor običajno naredi z opazovanjem ali s pregledom določenega 

obsega dokumentov. Revizor mora način preveritve sistema revidiranega podjetja opisati. 

Prav tako mora zabeležiti pregledane dokumente oziroma jih priložiti v primeru, da jih je 

vzorčno izbral na podlagi v podjetju dobljenega izpisa. Pri tem mora izračunati vzorec 

pregledanih dokumentov ter opredeliti, koliko dokumentov je ustrezalo sistemu, opisanemu s 

strani zaposlenih. 

 

Da se lahko revizor odloči, ali notranje kontrole na področju nabave storitev delujejo ali ne, 

mora preveriti področja kot so: prevzem in razdelitev računov, sistem likvidiranja računov, 

knjiženje stroškov ter sistem plačevanja storitvenih računov.  

 

Glede na ugotovitve iz pregledanih dokumentov mora revizor določiti oceno vzpostavitve in 

delovanja notranjih kontrol v revidiranem podjetju, pri čemer ima na voljo enake možnosti, 

kot so opisane v prejšnjem poglavju. 

 

Zgoraj navedene delovne postopke pri izvajanju notranjih kontrol na področju evidentiranja 

storitev grafično prikazujemo na sliki 5. 

 

 

Slika 5: Model notranjih kontrol evidentiranja storitev 

 

Razgovor z zaposlenimi o odobravanju, likvidiranju ter evidentiranju stroškov 
storitev. 

Preveritev revizijske skupine dejanskega izvajanja postopkov pri stroških storitev. 

Na osnovi ugotovitev iz pregleda dokumentacije določitev ocene delovanja 
notranjih kontrol. 
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Po preveritvi notranjih kontrol na področju nabave in porabe materiala ter nabave storitev, se 

člani revizijske skupine osredotočijo na notranje kontrole na področju prodaje oziroma 

prihodkov podjetja. To opisujemo v naslednjem poglavju.  

7.2.3 Celovitost prodaje revidiranega podjetja 

Revizor mora v okviru preveritve notranjih kontrol celovitosti izdajanja faktur opraviti 

razgovor z zaposlenimi, ki so odgovorni za področje fakturiranja. Po opravljenem razgovoru z 

zaposlenimi revizor sam preveri opisani sistem. To revizor običajno naredi s pregledom 

določenega obsega dokumentov. Revizor mora način preveritve sistema revidiranega podjetja 

opisati v revizijski dokumentaciji. Prav tako mora zabeležiti pregledane dokumente oziroma 

jih priložiti v primeru, da jih je vzorčno izbral na podlagi v podjetju dobljenega izpisa. 

Potrebno je tudi izračunati vzorec pregledanih dokumentov ter  opredeliti, koliko dokumentov 

je ustrezalo sistemu, opisanemu s strani zaposlenih. 

 

Na področju fakturiranja prodanega blaga oziroma opravljenih storitev revizijska skupina 

preveri sistem izdajanja izdanih faktur ter način izkazovanja terjatev do kupcev iz naslova 

prodanega blaga oziroma opravljenih storitev. Preveri se, ali so k izdanim računom priloženi 

ustrezni dokumenti (naročilnice) oziroma ali obstajajo pogodbe s kupci ter zaporednost 

številčenja izdanih računov. Prav tako mora revizijska skupina ugotoviti, ali obstaja možnost, 

da kaj ni bilo fakturirano. V primeru ugotovitve, da obstaja verjetnost, da nekaj ni bilo 

fakturirano, morajo ugotoviti tudi nefakturiran znesek. 

 

V okviru notranjih kontrol se preverijo tudi dobavnice, in sicer zaporednost številčenja ter 

prisotnost vseh potrebnih podpisov odgovornih oseb. Preveriti je potrebno seznam dobavnic, 

za katere podjetje še ni izdalo izdanih računov. 

 

Naloga revizorjev v okviru notranjih kontrol celovitosti prodajnega področja obsega tudi 

preverjanje pravilnosti knjiženja terjatev do kupcev na osnovi pravilnih poslovnih dogodkov 

ter preverjanje notranjih kontrol nad prejetimi plačili s strani kupcev. Ker so zaloge podjetja 

neposredno povezane s prihodki podjetja, mora revizijska skupina v okviru tega področja 

preveriti tudi analitične evidence zalog. 

 

Ob koncu preverjanja notranjih kontrol tega področja mora revizor na osnovi pridobljenih 

informacij določiti oceno delovanja notranjih kontrol, pri čemer ima na voljo enake možnosti, 

kot smo jih navedli že v prejšnjih poglavjih. 

 

Postopke pri izvajanju notranjih kontrol na področju celovitosti zaračunavanja prodanega 

blaga in storitev grafično prikazujemo na sliki 6. 
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Slika 6: Model notranjih kontrol celovitosti zaračunavanja prodanega blaga in storitev 

 

Ko nadaljujejo izvajanje notranjih kontrol se člani revizijske skupine osredotočijo na izvajanje 

notranjih kontrol na področju osnovnih sredstev. Metodologijo revidiranja na tem področju 

opisujemo v naslednjem poglavju. 

7.2.4 Osnovna sredstva 

Revizor tudi na področju osnovnih sredstev opravi razgovor z za osnovna sredstva 

odgovornimi zaposlenimi. Postopek dela je enak kot pri zgornjih področjih.  

 

Revizijska skupina preveri delovanje notranjih kontrol pri nakupovanju osnovnih sredstev, pri 

knjiženju ter usklajevanju analitične evidence osnovnih sredstev z glavno knjigo ter preveri 

obstoj in varovanje osnovnih sredstev. To torej pomeni, da revizorji preverijo vse potrebne 

postopke v povezavi z novimi nabavami osnovnih sredstev v določenem poslovnem letu, 

morebitne odtujitve osnovnih sredstev in njihovo skladnost z zapisniki, preverijo sistem 

izračunavanja amortizacije, preverijo pravilnost amortizacijskih stopenj ter preverijo 

opremljenost osnovnih sredstev z inventarnimi številkami. 

 

Zelo pomembno je, da revizor sodeluje pri popisu osnovnih sredstev. Pri tem računovodstvo 

podjetja revizorjem predhodno posreduje sklep o imenovanju inventurnih komisij, v katerega 

je vključen tudi terminski plan izvajanja popisa. Revizor se nato sam odloči, pri katerih 

popisih bo prisoten. Revizorji morajo preveriti opravljen popis s strani podjetja, saj je ta 

obvezen vsaj enkrat v poslovnem letu. V okviru tega revizor pregleda navodila za popis 

popisovalcem. Preveri tudi, ali popis izvajajo osebe neodgovorne za sredstva, ki so predmet 

popisa, ali je delo popisnih komisij neodvisno, ali se ugotovljene razlike raziščejo in ali so v 

popis zajeta vsa sredstva v lasti podjetja. Revizor, ki sodeluje pri popisu naknadno sam 

prešteje posamezna (izbrana) osnovna sredstva in s tem preveri pravilnost opravljenega dela 

popisne komisije. Po končanem popisu primerja popisne količine s podatki v analitični 

evidenci podjetja ter pregleda poročila oziroma zapisnike popisnih komisij ter knjiženje 

popisnih razlik.  

Razgovor z zaposlenimi o sistemu evidentiranja prihodkov. 

Preveritev revizijske skupine dejanskega sistema fakturiranja, preveritev spremnih 
dokumentov k izdanim fakturam ter izkazovanje terjatev do kupcev. 

Preveritev celovitosti fakturiranja oziroma preveritev možnosti, da kaj ni fakturirano. 

Na osnovi ugotovitev iz pregleda dokumentacije določitev ocene delovanja notranjih 
kontrol. 
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Na osnovi pridobljenih ugotovitev mora revizor določiti oceno delovanja notranjih kontrol, 

pri čemer ima na voljo enake možnosti kot smo jih navedli v prejšnjih poglavjih. Navedene 

postopke pri izvajanju notranjih kontrol na področju osnovnih sredstev prikazujemo na sliki 7. 

 

 

Slika 7: Model notranjih kontrol osnovnih sredstev 

 

Po končanih revizijskih postopkih pri notranjih kontrolah osnovnih sredstev pričnejo člani 

revizijske skupine z izvajanjem notranjih kontrol obračunavanja in evidentiranja stroškov 

dela, ki jih opisujemo v sledečem poglavju. 

7.2.5 Stroški dela (plače) 

Postopek revizijskega dela na področju notranjih kontrol obračunavanja plač zaposlenim v 

podjetju je enak kot v zgornjih primerih, le da revizorji na tem področju preverijo 

obračunavanje plač zaposlenih, preverijo način evidentiranja opravljenega dela s strani 

zaposlenih ter obračun plač za zaposlene. To pomeni, da revizorji preverijo sistem 

evidentiranja časa, ki ga zaposleni preživijo na delovnem mestu, morebitne pravilnike s 

področja plač v podjetju, skladnost obračuna plač z ustreznimi pogodbami o zaposlitvi, 

prevzemanje plačilnih list s strani zaposlenih in drugo. Revizor ob koncu notranjih kontrol 

stroškov dela določi oceno delovanja notranjih kontrol. Navedene postopke pri izvajanju 

notranjih kontrol na področju stroškov dela prikazujemo na sliki 8. 

 

 

Slika 8: Model notranjih kontrol stroškov dela 

 

Razgovor z zaposlenimi o sistemu evidentiranja in izkazovanja osnovnih sredstev. 

Preveritev nakupovanja in evidentiranja osnovnih sredstev ter usklajenost analitične 
in sintetične evidence. 

Preveritev popisa osnovnih sredstev. 

Na osnovi ugotovitev iz pregleda dokumentacije določitev ocene delovanja notranjih 
kontrol. 

Razgovor z zaposlenimi o sistemu evidentiranja stroškov dela ter pomožnih evidenc 
za obračun plač. 

Preveritev obračuna plač, skladnost obračuna plač s pogodbami o zaposlitvi ter  
načina evidentiranja opravljenih delovnih ur. 

Na osnovi ugotovitev iz pregleda dokumentacije določitev ocene delovanja 
notranjih kontrol. 
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Ko revizorji opravijo delovne postopke pri notranjih kontrolah stroškov dela, se osredotočijo 

na notranje kontrole blagajniškega poslovanja, ki jih opisujemo v sledečem poglavju. 

7.2.6 Blagajna 

V primeru, da podjetje izkazuje v poslovnih knjigah blagajniško poslovanje, se v okviru 

notranjih kontrol preveri tudi to področje. Revizorji preverijo obstoj odgovornih oseb za 

vodenje blagajniškega poslovanja, obstoj ustreznih knjigovodskih listih (blagajniški dnevnik, 

blagajniški izdatek ter blagajniški prejemek), zaporedno številčenje blagajniških 

knjigovodskih listin in upoštevanje blagajniškega maksimuma. Izvede se tudi naknadna 

kontrola stanja analitične evidence ter glavne knjige in drugo.  

 

Na osnovi pridobljenih ugotovitev revizor določi oceno delovanja notranjih kontrol na 

področju blagajniškega poslovanja. Navedene postopke prikazujemo na sliki 9. 

 

 

Slika 9: Model notranjih kontrol na področju blagajne (denarna sredstva) 

 

Običajno se s tem področjem konča preverjanje notranjih kontrol revidiranega podjetja. V 

primeru specifičnih dejavnosti revidiranega podjetja se izvedejo tudi drugi postopki 

preverjanja notranjih kontrol. Ko člani revizijske skupine zaključijo s fazo preverjanja 

notranjih kontrol, sledi faza preizkušanja podatkov, ki jo opisujemo v sledečem poglavju.  

7.3 Preizkušanje podatkov 

Ob koncu poslovnega leta revidirano podjetje pripravi končno bruto bilanco ter izdela 

računovodske izkaze, vse navedeno izroči revizorju. Ko revizor prejme končno bruto bilanco 

in računovodske izkaze, lahko nadaljuje s tretjo fazo revidiranja računovodskih izkazov 

podjetja. Preizkušanje podatkov je torej ena izmed faz v procesu revidiranja računovodskih 

izkazov, s katero preverjamo, ali so podatki brez pomembnih napak.  

 

Razgovor z zaposlenimi o sistemu evidentiranja blagajniškega poslovanja 
(prejemkov in izdatkov v gotovini). 

Preveritev odgovornih oseb za vodenje blagajne, evidentiranje knjigovodskih listin 
(blagajniški dnevniki, izdatki in prejemki), zaporednost številčenja, upoštevanje 

blagajniškega maksimuma ter usklajenost analitične in sintetične evidence. 

Na osnovi ugotovitev iz pregleda dokumentacije določitev ocene delovanja 
notranjih kontrol. 
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Na začetku tretje faze revidiranja računovodskih izkazov revizor spozna računovodske 

usmeritve, ki jih revidirano podjetje uporablja pri izkazovanju sredstev in obveznosti do virov 

sredstev ter prihodkov in odhodkov. Prav tako pred pričetkom izvajanja tretje faze revidiranja 

računovodskih izkazov revizor preveri skladnost oziroma pravilnost sestave računovodskih 

izkazov s predloženo končno bruto bilanco. To pomeni, da revizor sam naredi računovodske 

izkaze glede na predloženo bruto bilanco in primerja, ali so računovodski izkazi revidiranega 

podjetja enaki kot računovodski izkazi revizorja. 

 

Na tem mestu poudarjamo, da se posamezni delovni postopki pri revidiranju računovodskih 

izkazov v fazi notranjih kontrol ter fazi preizkušanja podatkov podvajajo. Prav tako se lahko 

revizijska skupina pri preverjanju notranjih kontrol odloči, da posameznih preveritev ne bo 

opravila v okviru notranjih kontrol, ampak v okviru preizkušanja podatkov.  

 

V prilogi 1 predstavljamo bilanco stanja v obliki, kot jo predpisujejo SRS. V nadaljevanju 

predstavljamo model revidiranja za najpomembnejša področja preveritve v okviru tretje faze 

revizijskega postopka – preizkušanja podatkov.  

7.3.1 Osnovna sredstva 

Vsebina in obseg revidiranja opredmetenih osnovnih sredstev se od družbe do družbe 

razlikuje. Oboje je odvisno predvsem od dejavnosti podjetja ter pomena osnovnih sredstev v 

sredstvih revidiranega podjetja. 

 

Revizor pri preizkušanju podatkov osnovnih sredstev preveri usklajenost analitičnih evidenc 

opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev z glavno knjigo, preveri zapisnike 

inventurnih komisij o opravljenem popisu ter skladnost zapisnikov s knjigovodskim stanjem v 

glavni knjigi. Pri tem mora biti revizor posebej pozoren na knjižene presežke in primanjkljaje, 

ki so bili ugotovljeni s popisom.  

 

Naloga revizorja v okviru preizkušanja podatkov osnovnih sredstev je tudi, da pridobi 

zemljiškoknjižne izpiske za nepremičnine. Preveriti mora tudi konte stroškov vzdrževanja 

(konti 412), pri čemer mora preveriti, ali so morda na teh kontih knjižene postavke, za katere 

bi bilo pravilno izkazovanje med osnovnimi sredstvi. Preveriti je potrebno tudi druge odhodke 

z namenom ugotavljanja, ali so na odhodke knjižena kakšna sredstva, za katere bi bilo 

pravilno, da bi se izkazovali med osnovnimi sredstvi in bi se posledično morala amortizirati. 

Prav tako revizor preveri vse zavarovalne police, ki se nanašajo na osnovna sredstva.  

 

Pri opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstvih mora revizor preveriti nove nabave v 

poslovnem letu, pri čemer preveri račun oziroma pogodbo dobavitelja, datum aktiviranja 

osnovnega sredstva, znesek obračunane amortizacije in drugo. Izračun amortizacije in 
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pravilnost uporabljenih amortizacijskih stopenj je potrebno preveriti tudi za ostala osnovna 

sredstva v lasti podjetja in ne le za nove nabave v poslovnem letu.   

 

Revizor mora preveriti prevrednotenja osnovnih sredstev, pri čemer lahko podjetje izkazuje 

oslabitev ali okrepitev osnovnih sredstev. Pri tem je potrebno preveriti pravilnost 

prevrednotenja, pri čemer mora revizor preveriti cenitveno poročilo za to pooblaščene osebe 

ter preveriti pravilnost evidentiranja (knjiženja) v poslovne knjige. Vse zgoraj navedene 

postopke pri izvajanju preizkušanja podatkov na tem področju prikazujemo na sliki 10. 

 

 

Slika 10: Model preizkušanja podatkov osnovnih sredstev 

 

V nadaljevanju opisujemo metodologijo preizkušanja podatkov na področju kratkoročnih 

terjatev in kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev.  

7.3.2 Kratkoročne terjatve in kratkoročne aktivne časovne razmejitve 

V okviru preizkušanja podatkov terjatev do kupcev revizor preveri, ali so vse terjatve 

vključene v bilanco stanja. Osnova za to je preverjanje celovitosti fakturiranja prodaje 

(prihodkov). Pri tem revizor pregleda analitične sezname terjatev do kupcev in znesek, ki je 

evidentiran v glavni knjigi revidiranega podjetja. Pri pregledu seznama terjatev do kupcev 

revizor za pomembne kupce preveri še večje fakture z vsemi prilogami. Prav tako iz seznama 

terjatev do kupcev revizor izbere večje kupce, katerim mora revidirano podjetje poslati izpis 

odprtih postavk, ki mora biti vrnjen na naslov revizijskega podjetja. S potrjenim izpisom 

odprtih postavk dobi revizor zagotovilo, da so terjatve, ki jih revidirano podjetje izkazuje, 

točne in da resnično obstajajo. V primeru, da revizor ne dobi nazaj potrjenega izpisa odprtih 

postavk, lahko opravi tudi pregled plačil odprtih računov s strani kupca, če jih je kupec 

opravil do dneva, ko se izvaja revidiranje računovodskih izkazov. 

 

Preveritev skladnosti analitičnih evidenc z izkazanim stanjem v glavni knjigi. 
Preveritev popisa ter skladnosti zapisnikov inventurnih komisij s knjigovodskim 

stanjem v glavni knjigi. 

Preveritev knjiženja stroškov vzdrževanja in presoja, ali je po vsebini kateri od teh 
stroškov osnovno sredstvo. 

Preveritev novih nabav, datuma aktiviranja osnovnega sredstva, uporabljene 
amortizacijske stopnje ter izračuna amortizacije.  

Preveritev popisa ter skladnosti zapisnikov inventurnih komisij s knjigovodskim 
stanjem v glavni knjigi. 

Preveritev pravilnosti prevrednotenja osnovnih sredstev na osnovi cenitvenega 
poročila in računovodskega evidentiranja. 
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Revizor preveri še popis terjatev revidiranega podjetja, v okviru katerega se preveri skladnost 

popisnega stanja s knjiženim stanjem. Od revidiranega podjetja mora torej revizor pridobiti 

podpisan zapisnik o inventuri terjatev. Posebno pozornost mora revizor nameniti še 

dvomljivim in spornim terjatvam, pri čemer si pomaga s seznamom terjatev po zapadlosti. Pri 

tem revizor preveri zapadle terjatve, preveri zavarovanja dvomljivih terjatev ter zneske 

oblikovanih popravkov terjatev. Zelo pomembno je preverjanje podjetja z zapadlimi  

terjatvami. To zajema predvsem preverjanje, ali je podjetje šlo v stečaj ali prisilno poravnavo. 

Zgoraj navedene postopke na področju kratkoročnih terjatev prikazujemo na sliki 11. 

 

 

Slika 11: Model preizkušanja podatkov kratkoročnih terjatev in aktivnih časovnih 

razmejitev 

 

Revizor preveri tudi kratkoročne aktivne časovne razmejitve, kar pomeni, da mora preveriti 

prejete fakture oziroma pogodbe, na osnovi katerih je podjetje opravilo razmejitev stroškov. 

To pomeni, da revizor preračuna pravilnost razmejitev stroškov v poslovna obdobja. V 

nadaljevanju opisujemo model preizkušanja podatkov denarnih sredstev. 

7.3.3 Denarna sredstva 

Tudi pri preizkušanju podatkov denarnih sredstev revizor preveri popis, pri čemer preveri 

podpisan inventurni zapisnik ter skladnost dejanskih denarnih sredstev s knjiženimi stanji. To 

pomeni, da mora revizor preveriti skladnost saldov na kontih denarnih sredstev na tekočih 

računih v glavni knjigi z bančnimi izpiski ob koncu poslovnega leta.  

 

Če podjetje izkazuje blagajniško poslovanje, revizor preveri skladnost salda na kontu blagajne 

v glavni knjigi z zadnjim blagajniškim dnevnikom revidiranega podjetja. Pri preveritvi 

blagajne je potrebno ugotoviti vrste izplačil in vplačil, ki se izvršujejo preko blagajne, preveri 

se pogostost polaganja dnevnih iztržkov na transakcijski račun ter spoštovanje blagajniškega 

maksimuma. Revizijske postopke pri preizkušanju podatkov na področju denarnih sredstev 

prikazujemo na sliki 12. 

 

Preveritev celovitosti fakturiranja in preveritev analitičnega seznama terjatev do 
kupcev ter primerjava z izkazanim stanjem v glavni knjigi. 

Izbor posameznih kupcev za katere se pošlje izpis odprtih postavk, ki mora biti 
vrnjen na naslov revizijskega podjetja. 

Preveritev popisa terjatev.  

Preveritev dvomljivih in spornih terjatev do kupcev ter oblikovanje popravkov 
terjatev do kupcev. 
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Slika 12: Model preizkušanja podatkov denarnih sredstev 

 

Po končanem preizkušanju podatkov denarnih sredstev se člani revizijske skupine 

osredotočijo na preizkušanje podatkov kratkoročnih in dolgoročnih poslovnih in finančnih 

dolgov ter pasivnih časovnih razmejitev. Delovne postopke na tem področju opisujemo v 

naslednjem poglavju. 

7.3.4 Kratkoročni in dolgoročni dolgovi ter pasivne časovne razmejitve 

Podobno kot pri preizkušanju podatkov terjatev do kupcev tudi pri dolgovih revizor pregleda 

analitične sezname obveznosti do dobaviteljev in druge obveznosti ter zneske, ki so 

evidentirani v glavni knjigi. Pri pregledu seznama obveznosti do dobaviteljev in drugih 

revizor za pomembne dobavitelje preveri še večje prejete fakture z vsemi pripadajočimi 

prilogami. Prav tako iz seznama obveznosti do dobaviteljev revizor izbere večje dobavitelje, 

katerim mora revidirano podjetje poslati izpis odprtih postavk, ki mora biti vrnjen na naslov 

revizijskega podjetja. 

 

Revizor vzorčno pregleda tudi prejete fakture z datumom prejema v januarju (po potrebi tudi 

v drugih mesecih) naslednjega poslovnega leta, pri čemer preveri pravilnost časovnih 

razmejitev ob koncu poslovnega leta glede na datum nastanka obveznosti. 

 

Revizor preveri tudi popis obveznosti revidiranega podjetja, v okviru katerega se preveri 

skladnost popisnega stanja s knjiženim stanjem. Od revidiranega podjetja mora torej revizor 

pridobiti podpisan zapisnik o inventuri obveznosti ter seznam večjih obveznosti po zapadlosti. 

Revizor preveri tudi morebitne odpise obveznosti. 

 

Pri podjetjih, ki izkazujejo kratkoročna in dolgoročna posojila, revizor preveri obrestne mere, 

roke vračila ter zaračunane obresti. V primeru, da ima revidirano podjetje tudi dolgoročne 

kredite se preveri pravilnost izkazovanja kratkoročnega dela. Revizor preveri tudi usklajenost 

stanj oziroma saldov z bankami in drugimi upniki. V okviru tega področja se preverijo še 

kratkoročne obveznosti do zaposlenih, pri čemer se preverijo saldi v glavni knjigi v povezavi 

z obračunanimi plačami za december, ki so izplačane v januarju naslednjega poslovnega leta. 

 

Preveritev popisa denarnih sredstev ter zapisnika o popisu denarnih sredstev. 

Preveritev usklajenost bančnih izpiskov ob koncu poslovnega leta in saldov 
na kontih denarnih sredstev v glavni knjigi. 

Preveritev usklajenosti zadnjega blagajniškega dnevnika in izkazanih saldov 
na kontu blagajne v glavni knjigi. 
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Če podjetje izkazuje rezervacije, revizor preveri usklajenost analitičnih in sintetičnih evidenc 

v poslovnih knjigah ter preveri morebitne spremembe rezervacij tekom poslovnega leta. Prav 

tako mora nameniti pozornost izkazovanju izvenbilančne evidence, pri čemer mora preveriti 

zajetje vseh znanih potencialnih obveznosti revidiranega podjetja. Postopke, ki smo jih 

navedli v tem poglavju, grafično prikazujemo na sliki 13. 

 

 

Slika 13: Model preizkušanja podatkov kratkoročnih in dolgoročnih poslovnih in 

finančnih dolgov ter pasivnih časovnih razmejitev 

 

Po preizkušanju podatkov kratkoročnih in dolgoročnih poslovnih in finančnih dolgov ter 

pasivnih časovnih razmejitev člani revizijske skupine pričnejo s preizkušanjem podatkov 

zalog. Te postopke opisujemo v sledečem poglavju. 

7.3.5 Zaloge 

Revizor ob začetku preizkušanja podatkov za področje zalog najprej preveri, kakšne zaloge 

revidirano podjetje izkazuje (na primer material, nedokončano proizvodnjo, trgovsko 

blago...). Nato preveri še spremljanje in evidentiranje zalog. Ena od pomembnejših nalog pri 

revidiranju tega področja je natančna preveritev popisa zalog, pri čemer revizor preveri 

inventurne zapisnike ter pravilnost knjiženja nastalih inventurnih razlik. Prav tako revizor 

ponovno preveri fizični popis zalog, pri katerem je bil prisoten član revizijske skupine, pri 

čemer preveri celovitost opravljenih postopkov v zvezi s popisom. 

 

Preveritev usklajenosti analitičnih seznamov obveznosti do dobaviteljev in drugih 
obveznosti ter izkazanih saldov v glavni knjigi. 

Izbor posameznih dobaviteljev, za katere se pošlje izpis odprtih postavk, ki mora biti 
vrnjen na naslov revizijskega podjetja. 

Vzorčna preveritev prejetih faktur prejetih v mesecu januarju naslednjega poslovnega leta 
(preveritev cut-off). 

Preveritev popisa obveznosti, skladnosti zapisnikov inventurnih komisij s knjigovodskim 
stanjem v glavni knjigi, preveritev obveznosti po zapadlosti in morebitne odpise. 

Preveritev pravilnosti izkazovanja kreditov (primerjava z IOP posojilodajalca) ter 
izkazovanje kratkoročnega dela dolgoročnega posojila.  

Preveritev usklajenosti obračuna plač za mesec december in izkazanim stanjem 
kratkoročnih obveznosti do zaposlenih v glavni knjigi. 

Preveritev usklajenosti analitičnih evidenc z izkazanim stanjem kontov rezervacij v glavni 
knjigi, preveritev sprememb rezervacij med poslovnim letom ter preveritev izkazovanja 

izvenbilančnih evidenc. 



 

99 

 

V okviru preizkušanja podatkov zalog revizor pregleda analitične evidence zalog in zneske, ki 

so evidentirani v glavni knjigi revidiranega podjetja (sintetična evidenca). V nadaljevanju se 

revizor osredotoči na metode vrednotenja zalog ter metode porabe zalog. To pomeni, da 

revizor vzorčno preveri pravilnost uporabljenih metod v revidiranem podjetju. Prav tako je 

pomembno preverjanje morebitnih slabitev oziroma krepitev zalog ter seznama zalog brez 

gibanja več kot eno leto. Pri slednjem mora presoditi o kurantnosti zalog. Navedene postopke 

grafično prikazujemo na sliki 14. 

 

 

Slika 14: Model preizkušanja podatkov na področju zalog 

 

Do sedaj smo opisali modele revidiranja računovodskih izkazov, ki se nanašajo na postavke 

bilance stanja. V nadaljevanju se osredotočamo na model preizkušanja podatkov na področju 

izkaza poslovnega izida. 

7.3.6 Izkaz poslovnega izida 

Področje preizkušanja podatkov izkaza poslovnega izida je močno odvisno od ugotovitev na 

področju notranjih kontrol, saj običajno revizorji že tam preverijo področje prodaje. V 

primeru, da notranje kontrole v podjetju delujejo, se temu področju pri preizkušanju podatkov 

nameni manj pozornosti in obratno. Prav tako se to področje močno navezuje na revizijske 

postopke pri terjatvah do kupcev. 

 

Ko revizor prične s preizkušanjem podatkov na področju prihodkov, mora najprej presoditi 

upravičenost nastanka prihodkov v povezavi s panogo oziroma dejavnostjo revidiranega 

podjetja. V nadaljevanju se revizor osredotoči na pregled posameznih izdanih faktur, ki jih 

preveri glede na veljavne pogodbe, veljavne cene oziroma cenike ter preveri še pravilnost 

knjiženja izdanih faktur. Revizor preveri tudi zaporednost številčenja izdanih faktur ter 

odobravanja s strani odgovornih oseb. Preveri tudi, ali so vsi izkazani prihodki poslovnega 

leta vključeni v izkaz poslovnega izida. 

Preveritev spremljanja in računovodskega evidentiranja zalog. 

Preveritev popisa zalog (inventurnih zapisnikov, evidentiranje popisnih razlik, ponovna 
preveritev fizičnega popisa, na katerem je bil prisoten tudi revizor). 

Preveritev usklajenosti analitičnih evidenc zalog in saldov zalog, ki so izkazanih v glavni 
knjigi. 

Preveritev metod vrednotenja in porabe zalog ter vzorčna preveritev uporabe teh metod. 

Preveritev slabitev oziroma krepitev zalog ter zalog brez gibanja več kot eno leto. 
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V nadaljevanju se revizor osredotoči na preizkušanje podatkov na področju stroškov 

revidiranega podjetja. To področje se močno navezuje na revizijske postopke v bilanci stanja 

v okviru obveznosti do dobaviteljev. Velikost vzorca pri preveritvi odhodkov je zelo odvisna 

od ugotovitev, ki jih je revizor pridobil z notranjimi kontrolami na področju preveritve nabave 

in porabe materiala ter nabave storitev. 

 

Revizor vzorčno izbere prejete račune, ki jih pregleda. Posebno pozornost nameni preveritvi 

pravilnosti knjiženja na konte in odobritvi prejetih računov. Pri preveritvi stroškov plač mora 

revizor najprej preveriti veljavno kolektivno pogodbo za revidirano podjetje. Za posamezne 

zaposlene revizor preveri skladnost obračuna plače s pogodbo o zaposlitvi ter kolektivno 

pogodbo. Pri stroških plač revizor preveri tudi pravilnost obračunanih odpravnin, stroškov 

pogodbenih delavcev ter pravilnost drugih stroškov dela (prehrana na delu in prevoz na delo 

in z dela). Revizor preveri tudi, ali je na kratkoročnih obveznostih do zaposlenih obračunana 

le plača za mesec december. Zgoraj navedene postopke grafično prikazujemo na sliki 15. 

 

 

Slika 15: Model preizkušanja podatkov na področju izkaza poslovnega izida 

 

V prilogi 2 prikazujemo izkaz poslovnega izida za eno koledarsko oziroma poslovno leto v 

obliki, kot ga predpisujejo SRS. 

 

V tem poglavju smo predstavili modele revidiranja računovodskih izkazov po posameznih 

postavkah bilance stanja ter model preveritve izkaza poslovnega izida. Pri tem poudarjamo, 

da smo se osredotočili le na pomembnejše oziroma pogostejše postavke v bilancah stanja in 

izkazov poslovnega izida revidiranih podjetij. 

7.4 Pregled letnega poročila 

Prav tako kot računovodski izkazi, je tudi letno poročilo revidiranega podjetja predmet 

preveritve v okviru revidiranja računovodskih izkazov. Revizor mora preveriti računovodski 

del ter poslovno poročilo letnega poročila, medtem ko prostovoljna razkritja niso predmet 

preveritve. 

 

Presoja upravičenosti izkazanih prihodkov ter vzorčna preveritev izdanih faktur. 

Prevritev ali so vsi prihodki prikazani v izkazu poslovnega izida. 

Vzorčna prevritev stroškov in preveritev pravilnosti računovodskega evidentiranja na konte. 

Preveritev pravilnosti razvrstitve stroškov v izkazu poslovnega izida (stroški materiala, 
storitev, dela in drugo). 
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Revizor mora preveriti, ali je računovodske izkaze ter letno poročilo podpisala odgovorna 

oseba revidiranega podjetja. Prav tako mora revizor: 

– preveriti obvezna razkritja, ki so določena z ZGD-1, 

– preveriti predstavitveno pismo vodstva podjetja, ki mora biti podpisano s strani vodstva 

podjetja, ter ustreznost tega pisma, 

– izvesti navzkrižno kontrolo med računovodskimi izkazi, bruto bilanco in letnim 

poročilom revidiranega podjetja, 

– izvesti navzkrižno kontrolo med poslovnim poročilom in revidiranimi računovodskimi 

izkazi. 

 

Po pregledu letnega poročila pooblaščeni revizor na osnovi informacij, ki jih je pridobil 

oziroma so jih pridobili člani revizijske skupine, izda mnenje, ki je lahko: 

– brez pridržkov, če računovodski izkazi resnično in pošteno prikazujejo finančno stanje in 

poslovni izid, 

– s pridržki se izrazi dvome glede resničnosti in poštenosti prikazovanja posameznih 

kategorij v računovodskih izkazih,  

– odklonilno mnenje, če pooblaščeni revizor oceni, da računovodski izkazi niso resnični in 

pošteni. 

 

Na spodnji sliki strnjeno prikazujemo celotno metodologijo revidiranja računovodskih 

izkazov po posameznih ključnih fazah revidiranja v grafični obliki. 
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Slika 16: Celotna metodologija revidiranja računovodskih izkazov 

 

Iz zgornje slike je razvidno, da se revidiranje računovodskih izkazov prične z začetnimi 

postopki revidiranja (preverjanje neodvisnosti, načrtovanjem revidiranja, določitvijo dopustne 

napake in tveganj ter postopkom določitve pregleda letnega poročila), nadaljuje se z 

izvajanjem notranjih kontrol ter preizkušanjem podatkov. Ob koncu sledi še preveritev 

letnega poročila ter izdaja revizorjevega mnenja, s čimer se tudi uradno konča postopek 

revidiranja računovodskih izkazov v določenem poslovnem letu. 

 

 

Začetni postopki revidiranja računovodskih izkazov: 

- preveritev neodvisnosti članov revizijske skupine, 

- preveritev neodvisnosti revizijskega podjetja, 

- načrt izvedbe revidiranja, 

- določitev dopustne napake, 

- določitev tveganj ter 

- določitev postopka pregleda letnega poročila. 

V okviru notranjih kontrol se opravi razgovor z odgovornimi zaposlenimi, nato revizorji 
preverijo delovanje notranjih kontrol ter na koncu določijo oceno delovanja notranjih 
kontrol. Notranje kontrole se izvajajo na naslednjih področjih:  

- nabava in poraba materiala, 

- nabava storitev in njihovo evidentiranje, 

- celovitost prodaje (prihodkov),  

- osnovna sredstva, 

- stroški dela, 

- blagajniško poslovanje. 

Preizkušanje podatkov se opravlja na sledečih postavkah računovodskih izkazov: 

- osnovna sredstva, 

- kratkoročne terjatve in kratkorčne aktivne časovne razmejitve, 

- denarna sredstva, 

- kratkoročni in dolgoročni poslovni in finančni dolgovi ter pasivne časovne razmejitve, 

- zaloge ter 

- postavke izkaza poslovnega izida. 

Pregled letnega poročila revidiranega podjetja. 

Mnenje pooblaščenega revizorja o resničnosti in poštenosti računovodskih izkazov 
revidiranega podjetja, pri čemer lahko pooblaščeni revizor poda: 

- mnenje brez pridržkov, 

- mnenje s pridržki ali 

- odklonilno mnenje. 
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8 SKLEP 

V magistrskem delu je najprej predstavljena strokovna literatura s področja revidiranja in 

nekaj empiričnih raziskav s tega področja. V nadaljevanju je opisana pravna ureditev 

revidiranja v Sloveniji. Predstavljeni so tudi Mednarodni standardi revidiranja, ki so jih 

revizorji dolžni upoštevati pri izvajanju revidiranja. Naslednje poglavje govori o letnem 

poročilu, ki ga mora podjetje pripraviti za vsako poslovno leto posebej. Revizor mora torej v 

okviru revidiranja računovodskih izkazov preveriti tudi poslovno in računovodsko poročilu, ki 

sta sestavna dela letnega poročila.  

Po teoretičnem delu magistrskega dela se osredotočamo na izvedbo raziskave, ki predstavlja 

bistveni del tega dela. Raziskavo smo opravili s polstrukturiranimi intervjuji s tremi 

skupinami oseb, in sicer pooblaščenim revizorjem, revizorjema ter članoma revizijske 

skupine. Z raziskavo smo ugotovili, kako trenutno poteka revidiranje računovodskih izkazov 

ter katere napake odkrivajo revizorji pri revidiranju računovodskih izkazov. Na podlagi teh 

odgovorov smo odgovorili na raziskovalno vprašanje: Kako zasnovati celovito metodologijo 

za revidiranje računovodskih izkazov, da revizijska skupina pri delu ne spregleda pomembno 

napačnih navedb v računovodskih izkazih? Prav tako smo v tem delu odgovorili na 

raziskovalno vprašanje: Na kakšen način je mogoče odkriti nepravilnosti v računovodskih 

izkazih? Intervjuvanci v raziskavi so nam opisali delovne postopke, s katerimi odkrivajo 

nepravilnosti v računovodskih izkazih, in področja, ki jim namenjajo največ pozornosti pri 

svojem delu.  

V intervjujih so nam sodelujoči povedali, da se revidiranje računovodskih izkazov prične z 

začetnimi postopki. V okviru te faze revidiranja se torej najprej preveri neodvisnost 

revizijskega podjetja ter neodvisnost vseh članov revizijske skupine, ki kakorkoli sodelujejo 

pri revidiranju računovodskih izkazov posameznega podjetja. V nadaljevanju morajo revizorji 

pripraviti načrt izvedbe revidiranja, v katerem je med drugim potrebno predstaviti načrtovan 

potek revidiranja, delovne postopke, predvideno število potrebnih delovnih ur ter število 

članov delovne skupine. Revizorji v tej fazi določijo tudi dopustno napako ter tveganja. 

Revizor je izpostavljen tveganju pri delovanju (tveganje, da pride do pomembno napačnih 

navedb), tveganju pri kontroliranju (tveganje, da naročnikov sistem notranjega kontroliranja 

ne prepreči ali ne odkrije napačnih navedb), tveganju pri odkrivanju (tveganje, da revizor ne 

odkrije preostalih pomembno napačnih navedb) ter tveganju vpletenosti naročnika v pranje 

denarja. 

Naslednja faza revidiranja računovodskih izkazov se imenuje notranje kontroliranje. Obseg 

notranjih kontrol, ki se v posameznem podjetju izvajajo, je predvsem odvisen od ocenjenih 

tveganj v okviru začetnih postopkov revidiranja računovodskih izkazov. 

Intervjuvanci so nam povedali, da običajno izvajajo notranje kontroliranje na področju nabave 

in porabe materiala, nabave storitev in njihovega evidentiranja, celovitosti prodajanja oziroma 
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fakturiranja (prihodki podjetja), osnovnih sredstev, stroških dela (plač) ter blagajniškega 

poslovanja. V primeru posebnosti v poslovanju revidiranega podjetja in v primeru, da so 

ocenjena revizijska tveganja višja, revizorji izvajajo preveritev notranjih kontrol tudi na 

drugih področjih. 

Postopek dela v okviru zgoraj navedenih področij je običajno precej podoben. Najprej vodja 

revizijske skupine oziroma pooblaščeni revizor določi člana revizijske skupine, ki opravi 

razgovor z odgovorno osebo na posameznem področju preveritve. Po opravljenem razgovoru 

z odgovorno osebo o postopkih dela ter kontrolah, ki jih izvajajo zaposleni v revidiranem 

podjetju na posameznem področju, morajo člani revizijske skupine sami preveriti delovanje 

opisanega sistema. Vse opravljene delovne postopke in ugotovitve morajo revizorji ustrezno 

zabeležiti v revizijsko dokumentacijo. Ob koncu vsakega področja preveritve v okviru 

notranjih kontrol morajo člani revizijske skupine opredeliti, koliko dokumentov je ustrezalo 

opisanemu sistemu s strani odgovornih oseb za posamezna področja. Prav tako morajo 

določiti oceno delovanja notranjih kontrol za vsako posamezno področje posebej. 

Intervjuvanci so nam povedali tudi, da se naslednja faza revidiranja računovodskih izkazov 

imenuje preizkušanje podatkov. Ta se lahko prične po koncu poslovnega leta, ko revidirano 

podjetje izvede vso računovodsko evidentiranje poslovnih dogodkov, pripravi končno bruto 

bilanco, računovodske izkaze in letno poročilo.  

Obseg in področja preizkušanja podatkov v revidiranem podjetju so močno odvisni od 

ugotovitev iz pregleda notranjih kontrol. V primeru, da pri preveritvi notranjih kontrol 

revizorji ugotovijo, da so vzpostavljene in delujejo, je obseg pregleda v okviru preizkušanja 

podatkov manjši. Če pa se pri pregledu notranjih kontrol ugotovi, da ne delujejo oziroma 

delujejo pomanjkljivo, je obseg pregleda v fazi preizkušanja podatkov obsežnejši. 

Področja preveritve v fazi preizkušanja podatkov se nanašajo na posamezne postavke v 

računovodskih izkazih (osnovna sredstva, kratkoročne terjatve in kratkoročne aktivne časovne 

razmejitve, denarna sredstva, kratkoročni in dolgoročni poslovni in finančni dolgovi ter 

pasivne časovne razmejitve, zaloge ter postavke izkaza poslovnega izida). 

Intervjuvanci so povedali, da se revidiranje nadaljuje s pregledom letnega poročila, ki ga 

pripravi revidirano podjetje, ter izdajo mnenja pooblaščenega revizorja o resničnosti in 

poštenosti računovodskih izkazov revidiranega podjetja. 

Sodelujoči revizorji so povedali tudi, katere pomanjkljivosti in nepravilnosti odkrivajo pri 

svojem delu. Napake smo predstavili po posameznih fazah revidiranja računovodskih izkazov 

ter po področjih, ki jih revizorji preverjajo pri svojem delu. S tem smo odgovorili na 

raziskovalno vprašanje: Na katerih področjih je odkritih največ nepravilnosti v računovodskih 

izkazih? 
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Na osnovi tako dobljenih informacij smo v zadnjem poglavju izpeljali posamezne modele 

revidiranja računovodskih izkazov, ki se bodo v prihodnosti uporabljali v revizijskem 

podjetju, v katerem so intervjuvane osebe zaposlene. To revizijsko podjetje namreč do sedaj 

ni imelo razvite celovite metodologije revidiranja računovodskih izkazov, zato so zaposleni 

opravljali delovne postopke na podlagi preteklih delovnih izkušenj. To je pomenilo tudi 

nekoliko večjo verjetnost, da pri revidiranju računovodskih izkazov ne bodo odkrite vse 

pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih.  
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Priloga 1 Bilanca stanja v obliki predpisani v SRS 

Priloga 2 Izkaz poslovnega izida 

 





Priloga 1 

 

 

Bilanca stanja v obliki predpisani v SRS 

 

  Tekoče leto Preteklo leto 

SREDSTVA     

A. DOLGOROČNA SREDSTVA     

     I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne      

       aktivne časovne razmejitve     

         1. Neopredmetena sredstva     

             a) Dolgoročne premoženjske pravice     

         2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve     

     II. Opredmetena osnovna sredstva     

         1. Zemljišča in zgradbe     

             a) Zemljišča     

             b) Zgradbe     

         2. Proizvajalne naprave in stroji     

         3. Druga naprave in oprema     

         4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo     

              a) Opredmetena OS v gradnji in izdelavi     

              b) Predujmi za pridobitev opredmetenih OS     

    III. Naložbene nepremičnine     

    IV. Dolgoročne finančne naložbe     

1.Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil     

             a) Druge dolgoročne finančne naložbe     

         2. Dolgoročna posojila     

    V. Dolgoročne poslovne terjatve     

    VI. Odložene terjatve za davek     

      

B. KRATKOROČNA SREDSTVA     

     I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo     

     II. Zaloge     

        1. Material     

        2. Nedokončana proizvodnja     

        3. Proizvodi in trgovsko blago     

        4. Predujmi za zaloge     

    III. Kratkoročne finančne naložbe     

        1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil     

        2. Kratkoročna posojila     

             a) Kratkoročna posojila družbam v skupini     

             b) Kratkoročna posojila drugim     

    IV. Kratkoročne poslovne terjatve     

             1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini     

             2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev     

             3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih     

   V. Denarna sredstva     

   C. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE     

        ZABILANČNA SREDSTVA     
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV     

A. KAPITAL     

     I. Vpoklicani kapital     

        1. Osnovni kapital     

        2. Nevpoklican kapital (odbitna postavka)     

    II. Kapitalske rezerve     

   III. Rezerve iz dobička     

       1. Zakonske rezerve     

       2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže     

       3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (odbitna postavka)     

       4. Statutarne rezerve     

       5. Druge rezerve iz dobička     

  IV. Presežek iz prevrednotenja     

  V. Preneseni poslovni izid     

  VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta     

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE     

     ČASOVNE RAZMEJITVE     

    1. Rezervacije     

    2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve     

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI     

  I. Dolgoročne finančne obveznosti     

          1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini     

          2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank     

          3. Druge dolgoročne finančne obveznosti     

  II. Dolgoročne poslovne obveznosti     

          1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini     

          2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev      

          3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti      

  III. Odložene obveznosti za davek     

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI     

  I. Obveznosti vključene v skupine za odtujitev     

II. Kratkoročne finančne obveznosti     

           1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini     

           2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank     

           3. Druge kratkoročne finančne obveznosti     

III. Kratkoročne poslovne obveznosti     

           1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini     

           2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev     

           3. Kratkoročne menične obveznosti     

           4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov       

           5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti     

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE     

     ZABILANČNE OBVEZNOSTI                                                                   
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Izkaz poslovnega izida 

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA   

  Tekoče leto Preteklo leto 

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE     

    a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu     

    b) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu     

2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV      

     IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE     

3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE     

4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotov.poslovnimi prihodki)     

5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV     

    a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter     

        stroški porabljenega materiala     

    b) Stroški storitev     

6. STROŠKI DELA     

    a) Stroški plač     

    b) Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja     

    c) Drugi stroški dela     

7. ODPISI VREDNOSTI     

    a) Amortizacija     

    b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih     

          sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih     

    c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih     

8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI     

9. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV     

10. FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL     

11. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV     

      a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini     

      b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih     

12. FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE IN ODPISOV      

      FINANČNIH NALOŽB     

13. FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI     

      a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini      

      b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank     

      c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic     

      č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti     

14. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI     

      a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini      

      b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih 
obveznosti     

      c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti     

15. DRUGI PRIHODKI     

16. DRUGI ODHODKI     

17. CELOTNI DOBIČEK     

18. DAVEK IZ DOBIČKA     

19. ODLOŽENI DAVKI     

20. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA     



 

 

 


