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PERCEPCIJA VLOGE IN UČINKOVITOSTI NOTRANJE REVIZIJE PRI
UPORABNIKIH V FARMACEVTSKI DEJAVNOSTI
Perception of the Role and Efficiency of Internal Audit for the Users in the Pharmaceutical
Industry
POVZETEK: Notranja revizija je danes v poslovnem svetu prepoznana kot ključna aktivnost, ki je
prešla ţe različne razvojne faze. Če je včasih delovala v smislu naknadnega odkrivanja
nepravilnosti in napak v sistemu notranjih kontrol ter skladnosti s pravili, pa se v sedanjih
globalnih in kriznih časih njena vloga spreminja v smer proaktivnega delovanja in partnerskih
odnosov med vsemi deleţniki (poslovodstvom, revidiranci, revizijskimi komisijami/odbori itd.). S
tem se povečuje tudi njena učinkovitost ter dodajanje vrednosti organizaciji.
Tudi pravni predpisi s tega področja (mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem
revidiranju, kodeks strokovnih načel, kodeks poklicnoetičnih načel itd.) so se skozi razvojne faze
notranje revizije dopolnjevali in nadgrajevali. Vse to je dobra podlaga, da notranji revizorji
prispevajo k dolgoročni naravnanosti vsake organizacije, k obvladovanju tveganj, vključno s
tveganji prevar. Njihov osnovni namen je podajanje zagotovil in svetovalne aktivnosti.
Tako kot v vsem globalnem gospodarstvu se tudi v farmacevtski dejavnosti povečuje kompleksnost
poslovanja, konkurenčnost, tveganja. Pogosto so v ospredje postavljena etična vprašanja. Kljub
temu gre za enega od najintezivnješih, najinovativnejših, najpropulzivnejših in
najdobičkonosnejših industrijskih sektorjev, ki pa je v obdobju velikih sprememb. Podjetja v tem
sektorju se strateško povezujejo, pogosti so prevzemi in druge oblike zdruţevanj. Zaradi navedenih
dejstev je vloga notranje revizije v tem sektorju zelo pomembna, prav tako so pomembni dejavniki,
s katerimi vrednotimo učinkovitost notranjerevizijskih aktivnosti. Empirična raziskava,
predstavljena v tem zaključnem delu, je pokazala, da proučevani uporabniki v tem sektorju
nadpovprečno vrednotijo posamezne vloge notranje revizije in dejavnike učinkovitosti. Še več,
med ključnimi deleţniki ni statistično pomembnih razlik v percepciji posameznih vlog in
dejavnikov učinkovitosti notranje revizije, kar je zelo pomembno in velika priloţnost za nadaljnji
razvoj notranje revizije v tem sektorju kot tudi v drugih.
Ključne besede: notranje revidiranje, vloga notranje revizije, učinkovitost, dodana vrednost,
sistem notranjih kontrol, uprava, računovodja, revidiranci, upravljanje, revizijska komisija,
obvladovanje tveganj, tveganje prevar, mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem
revidiranju, kodeks strokovnih načel, kodeks poklicnoetičnih načel, podajanje zagotovil,
svetovanje, farmacevtska dejavnost.
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SUMMARY: Internal audit is a key activity in the business world today and has already passed
various stages of development. If internal audit used to work in terms of subsequent detection of
irregularities and errors in the system of internal controls and compliance with the rules, its role in
the current time of globalization and crisis is changing in the direction of proactive action and
partnerships between all stakeholders (management, auditees, audit committee / committees, etc.).
This also increases its efficiency and adding value to the organization.
The legal regulations in this field (International Standards for the Professional Practice of Internal
Auditing and the Code of Internal Audit Principles, the Code of Professional Ethics for Internal
Auditors, etc.) have been supplemented and upgraded throughout the development phase of the
internal audit. All this is a good basis for internal auditors to contribute to long-term orientation of
each organization, to risk management, including risk of fraud. Their basic purpose is to provide
assurance and consulting activities.
As all the global economy, the pharmaceutical business is faced with increasing complexity of
operations, competitiveness and risk. Ethical issues often arise. However, it is one of the most
intense, most innovative, most propulsive and most profitable industrial sectors, which is in a
period of profound change. Companies in this sector are making strategic alliances, acquisitions
and other forms of acquisitions are frequent. Given the mentioned facts, the role of internal audit in
the sector is very important. Factors to evaluate the efficiency of internal audit activities are also
important. The empirical study presented in this thesis has shown that studied users in this sector,
value the individual roles of internal audit and performance factors higher than the average.
Moreover, there are no statistically significant differences among the key stakeholders in the
perception of the individual roles and performance factors of internal audit, which is very
important and a significant opportunity for further development of internal audit in this sector, as
well as in other sectors.
Key words: internal auditing, the role of internal audit, efficiency, value added, the system of
internal controls, management, accountant, auditees, governance, audit committee, risk
management, fraud risk, the International Standards for the Professional Practice of Internal
Auditing, the Code of Internal Audit Principles, the Code of Professional Ethics for Internal
Auditors, giving assurance, consulting, pharmaceutical activity.
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1
1.1

UVOD
Opredelitev področja in opis problema

V strokovni literaturi in v praksi se v globalnih kriznih razmerah, v katerih se je znašla svetovna
ekonomija, srečujemo med drugim tudi z vse večjim navzkriţjem interesov, ki je poznano pod
imenom »konflikt interesov«. Izoblikovalo se je razmerje lastnik (principal) – poslovodstvo
(agent), kar pomeni, da lastnik sam ne opravlja več vseh funkcij v podjetju, temveč nekatere ali
vse zaupa poslovodstvu, ki te funkcije opravlja v njegovem imenu. Vendar pa se tu večkrat pojavi
neskladje interesov lastnika na eni in poslovodstva na drugi strani. Lastnik si ves čas prizadeva za
uresničitev svojih ciljev, čeprav nalog, ki so za to najpomembnejše, sam ne opravlja. Te cilje mora
uresničevati poslovodstvo. Obstaja bojazen lastnikov, da vrhovno poslovodstvo postavlja osebne
cilje pred cilje lastnikov. Poslovodstvo lahko sprejema takšne odločitve, ki povečujejo njegovo
korist v škodo lastnika (Kaplan, Atkinson 1989, 446). Običajno namreč poslovodstvo (agent)
razpolaga z več informacijami kot lastnik (principal). Ena od rešitev za partnerski in zaupanja
vreden medsebojni odnos je v ustreznem nagrajevanju poslovodstva, vendar pri tem obstajajo
posamezne omejitve. Zato bi morali biti lastniki (principali) še toliko bolj zainteresirani za
ustrezen nadzor v samem podjetju, ki bi bil prisoten ves čas delovanja in ne le preko nadzornih
svetov ter morebitnih revizijskih komisij, skupščin itd. Za transparentno delovanje podjetja,
povečevanje njegove učinkovitosti, varčnosti in uspešnosti, delovanje sistema notranjih kontrol, bi
morali biti zainteresirani tako lastniki kot poslovodstvo. V svetu obstajajo različne ureditve in
razmejitve med poslovodstvi in nadzorniki podjetja. Kadar je vodenje zaupano poslovodstvu,
nadzor pa nadzornemu svetu, govorimo o dvotirnem sistemu upravljanja podjetij. V primeru, da
imamo vodenje in nadzor skoncentriran v upravnem odboru, operativno izvrševanje nalog pa
poteka s pomočjo izvršilnih direktorjev, pa govorimo o enotirnem sistemu upravljanja podjetij.
Slednji je po Zakonu o gospodarskih druţbah (ZGD-1) moţen od maja 2006 tudi v Sloveniji. In
prav pri enotirnem sistemu je uzakonjena tudi revizijska komisija. Obstajajo tudi drugi mehanizmi
dodatnega in trajnega nadzora in s tem zmanjševanja tveganj za podjetja, kot so: zunanja revizija,
skrbniki sistemov za obvladovanje tveganj, poslovodno računovodstvo, kontroling itd. Eden
pomembnejših mehanizmov je vsekakor tudi notranja revizija.
Notranja revizija je za nekatera podjetja v Sloveniji zakonsko obvezna (predvsem banke in
zavarovalnice), za druge pa ne. Po velikih finančnih škandalih v ZDA v letih 2001 (Enron,
WorldCom itd.) je ameriški Oxley-ev zakon poostril delovanje in odgovornost tako zunanje kot
notranje revizije. Od leta 2004 je v ZDA notranjerevizijska dejavnost obvezna v vseh podjetjih,
katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi vrednostnih papirjev v New Yorku. V EU jo le
priporočajo, verjetno pa ni daleč čas, ko bo tudi tu, vsaj za podjetja, katerih vrednostni papirji
kotirajo na borzi, obvezna.
Za področje raziskovanja v tem magistrskem delu sem si izbrala nekatere uporabnike
notranjerevizijskih storitev ter njihovo dojemanje vloge notranje revizije in njene učinkovitosti v
farmacevtski dejavnosti. V ZDA je bilo področje ţe raziskano, vendar ne v omenjeni dejavnosti,
ampak na področju javnih inštitucij – univerz (Woodard, C.A., 2000, str. 1-108). Kot
najpomembnejše vloge notranje revizije so bile razpoznane naslednje: nadzor nad ustreznostjo in
učinkovitostjo sistema notranjih kontrol, nadzor usklajenosti notranjih in zunanjih predpisov ter
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zakonodaje, nadzor nad spoštovanjem odgovornosti, ocena verodostojnosti računovodskih poročil,
svetovanje organom nadzora, vrhovnemu in srednjemu poslovodstvu pri finančnih zadevah, ocena
uspešnosti in učinkovitosti poslovnih procesov ter podaja priporočil za izboljšanje le-teh
(Woodard, C.A., 2000, str. 53). Ugotavljamo lahko, da je prepoznanih vlog notranje revizije
veliko in da si notranja revizija v svetu utira zelo pomemben poloţaj. Vendar, ali je v vseh
panogah tako? Kako je z vlogo notranje revizije v farmacevtski dejavnosti? Prepoznava različnih
vlog notranje revizije je povezana tudi z njeno učinkovitostjo. V ţe omenjeni raziskavi je avtor
identificiral več dejavnikov, ki vplivajo na vrednotenje učinkovitosti notranje revizije, kajti ni
dovolj, da je prepoznana določena vloga notranje revizije, pomembna je tudi njena učinkovitost.
Kot faktorje učinkovitosti, ki so jih uporabniki v omenjeni raziskavi ocenjevali in jih s tem
pripisovali različno dojemanje, so izpostavljeni predvsem naslednji: uporabnost revizorjevih
informacij, vpetost notranjih revizorjev v poslovanje druţbe, proaktivno delovanje notranjih
revizorjev, pravilno določanje prioritetnih področij, ki bodo predmet notranjega revidiranja,
sprejem ugotovitev notranjih revizorjev s strani revidirancev in implementacija le-teh v prakso,
realizacija plana dela notranje revizije, moţnost ocenjevanja dela notranjih revizorjev s strani
revidirancev, etičnost notranjih revizorjev, aţurno ocenjevanje tveganj, stalna nadgradnja
srednjeročnega planiranja dela notranjih revizorjev, razvijanje partnerskega odnosa s
poslovodstvom itd. (Woodard, 2000, str. 103). Omenjene dejavnike učinkovitosti je smiselno
preizkusiti tudi na farmacevtski dejavnosti, saj gre za izredno prepleteno in kompleksno
dejavnost, kjer ni prostora za neučinkovito notranjerevizijsko dejavnost. Na primeru izbranih
uporabnikov notranjerevizijskih storitev v farmacevtski dejavnosti pa tudi ţelim preizkusiti
zaznavanje v Woodardovi (2000) raziskavi identificiranih vlog notranje revizije.
Da sem si za področje raziskovanja izbrala farmacevtsko dejavnost, je razlog tudi v tem, da je
slednja izpostavljena različnim vrstam tveganj. V primeru uresničitve tveganj so posledice lahko
zelo velike (na primer padec ugleda, finančna nestabilnost, celo stečaj itd.). Tako kot v vsakem
globalnem gospodarstvu se tudi v tej panogi povečujeta kompleksnost
poslovanja in
konkurenčnost; gre za enega od najintezivnješih, najinovativnejših, najpropulzivnejših in konec
koncev najdobičkonosnejših industrijskih sektorjev, ki pa je v obdobju velikih sprememb. Podjetja
v tem sektorju se strateško povezujejo, pogosti so prevzemi in druge oblike akvizicij. V bliţnji
okolici je znan in odmeven primer nakup Plive Zagreb s strani ameriške farmacevtske firme Barr,
nakup slednje druţbe od izraelske Teve, nakup farmacevtske druţbe v Turčiji od češke Zentive, v
Sloveniji je še vedno odmeven nakup Lek-a s strani švicarskega Novartisa. Po prevzemu
farmacevtske druţbe Warner-Lambert v letu 2000 za 93 milijard EUR in druţbe Wyeth v letu
2009 za 68 milijard dolarjev, je največja farmacevtska firma na svetu Pfizer za 3,6 milijarde
dolarjev prevzela proizvajalca protibolečinskih zdravil King Pharmaceuticals s 40-odstotno
prevzemno premijo.1 Na farmacevtskem trgu vse večjo vlogo igrajo proizvajalci generičnih
zdravil. Originatorji so zato pod vse večjim pritiskom, da na trg stalno ponujajo nove izdelke, kar
pa je stroškovno velik zalogaj, zato rastejo tudi s pomočjo prevzemov.
Z namenom preprečitve neţeljenih posledic je potrebno natančno in sistematično spremljanje
razvoja dogodkov na svetovnem farmacevtskem trgu, pravočasno ukrepanje in sprejemanje
1 http://www.dnevnik.si/poslovni_dnevnik/1042394943
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relevantnih poslovnih odločitev ter učinkovito obvladovanje vseh vrst tveganj. V zadnjem času je
odmeven primer zdravila nemškega inovativnega farmacevtskega podjetja Bayer, za katerega
podjetje ni pravočasno razkrilo javnosti, da lahko povzroči teţke zdravstvene posledice, celo smrt.
Gre za t.i. stranske učinke zdravila. Omenjeno podjetje se ţe sooča s prvimi toţbami prizadetih
pacientov, kar je za vsako farmacevtsko podjetje lahko velik problem tveganja ugleda, ogroţena je
lahko celo finančna in poslovna stabilnost itd. V preteklosti so bili odmevni še nekateri škandali.
Tako je eno največjih odškodnin plačala ameriška farmacevtska druţba Wyeth, ki je morala od
leta 1998 zaradi škodljivih učinkov svojega shujševalnega sredstva redux oškodovancem nameniti
ţe 20 milijard dolarjev. Evropska komisija za zdravila (EMA) je prepovedala prodajo zdravila
acomplia tudi francoski farmacevtski druţbi Sanofi-Aventis.
Glede na velika tveganja, ki se pojavljajo v farmacevtski dejavnosti, kompleksnost sistemov,
avtomatizacijo procesov, visokih etičnih norm, ima notranja revizija tudi v farmacevtski
dejavnosti pomembno vlogo, še več, le-ta mora biti učinkovita. Kakšna je pri tem percepcija
vrhovnega poslovodstva (direktorjev podjetij oziroma predsednikov uprav), direktorjev
računovodstev in direktorjev/vodij notranjerevizijskih sluţb v farmacevtskih podjetjih?
1.2

Namen, cilji in osnovne trditve

Namen magistrskega dela je ugotoviti, ali obstajajo razlike med posameznimi uporabniki
notranjerevizijskih storitev pri njihovi percepciji vloge in učinkovitosti notranje revizije v
farmacevtski dejavnosti.
V teoretičnem delu raziskave bo glavni cilj proučitev relevantne literature in obstoječih
modelov s področja percepcije vloge in učinkovitosti notranje revizije pri uporabnikih nasploh
ter v farmacevtski dejavnosti oziroma na sorodnih področjih.
V empirični raziskavi bom v raziskovalnem magistrskem delu preverila sedem postavljenih
hipotez (H1 do H7), ki so prikazane v nadaljevanju, s ciljem, da ugotovim morebitne
pomembne razlike, če sploh so, v percepciji vlog in učinkovitosti notranje revizije pri
uporabnikih v farmacevtski dejavnosti.
H1: Ni statistično pomembnih razlik v percepciji različnih vlog notranje revizije s strani
posameznih direktorjev farmacevtskih druţb.
H2: Ni statistično pomembnih razlik v percepciji različnih vlog notranje revizije s strani
direktorjev računovodstev farmacevtskih druţb.
H3: Ni statistično pomembnih razlik v percepciji vloge notranje revizije med direktorji
farmacevtskih druţb in direktorji računovodstev farmacevtskih druţb.
H4: Ni statistično pomembnih razlik v percepciji direktorjev farmacevtskih druţb glede
posameznih dejavnikov, uporabljenih pri vrednotenju učinkovitosti notranjega revidiranja
v farmacevtskih druţbah.
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H5: Ni statistično pomembnih razlik v percepciji direktorjev računovodstev farmacevtskih
druţb glede posameznih dejavnikov, uporabljenih pri vrednotenju učinkovitosti notranjega
revidiranja v farmacevtskih druţbah.
H6: Ni statistično pomembnih razlik v percepciji direktorjev farmacevtskih druţb in
direktorjev notranjerevizijskih sluţb v farmacevtskih druţbah glede posameznih
dejavnikov, uporabljenih pri vrednotenju učinkovitosti notranjega revidiranja v
farmacevtskih druţbah.
H7: Ni statistično pomembnih razlik v percepciji direktorjev računovodstev in direktorjev
notranjerevizijskih sluţb v farmacevtskih druţbah glede posameznih dejavnikov,
uporabljenih pri vrednotenju učinkovitosti notranjega revidiranja v farmacevtskih druţbah.
1.3

Predpostavke in omejitve raziskave

Predpostavke:
V nalogi predpostavljam naslednje:
-

V farmacevtski dejavnosti obstaja velik interes po celovitem obvladovanju in
upravljanju s tveganji (RMS: risk management sistem).
Slovenska in zakonodaja EU, ki se nanaša na upravljanje druţb, sta usklajeni.
Standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju se ne bodo bistveno
spremenili v delu, ki se nanaša na cilje in namen delovanja ter načrtovanje,
izvajanje, poročanje o notranjerevizijskih aktivnostih.
Poslovodstvo je odgovorno za vzpostavitev in delovanje učinkovitega sistema
notranjih kontrol.
Opirali se bomo na veljavno doktrino s področja notranjega revidiranja v Sloveniji.
Metodološki pristop, ki ga je uporabil Woodard (2000), je moţno uporabiti tudi na
primeru farmacevtskih podjetij.
Dosedanje raziskave percepcije vlog in učinkovitosti notranje revizije pri
uporabnikih so bile pripravljene na visokem strokovnem nivoju in se nanje lahko
zanesemo.
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Omejitve:
-

-

-

1.4

Obstajajo omejena znanstvena raziskovanja na področju proučevanja percepcije
vloge notranje revizije v farmacevtski dejavnosti in na drugi strani dejavnikov, ki
bi jih uporabniki izbrali pri vrednotenju učinkovitosti notranjerevizijskih storitev v
farmacevtski dejavnosti.
V raziskavo bom vključila svetovna farmacevtska podjetja (vir:
www.scrip100.com), in sicer 100 največjih farmacevtskih podjetij po prihodkih v
letu 2008, drugih pa ne.
V raziskavo bom vključila le nekatere vrste uporabnikov (direktorje/predsednike
uprav farmacevtskih podjetij, direktorje računovodstev in direktorje
notranjerevizijskih sluţb), drugih pa ne (na primer zunanjih revizorjev,
nadzornikov/upravnih odborov, revizijskih odborov itd.).
Proučevali bomo le učinkovitost notranje revizije, njene uspešnosti, varčnosti itd.
pa ne.
Pri analizi odgovorov na anketna vprašanja bo prisoten skepticizem, saj ni nujno,
da bodo odgovori odraţali dejansko stanje.
Proučevani vzorec podjetij/oseb, ki bodo odgovorila na vprašanja, morebiti ne bo
reprezentativen.
Hipoteze, ki smo jih postavili, morebiti ne odraţajo vseh moţnih in pomembnih
kombinacij, ki bi jih bilo moţno z empirično raziskavo preveriti, kar pa pomeni
moţnost nadaljnjih raziskav.
Pri podjetjih v farmacevtski dejavnosti veljajo zelo stroga pravila o varovanju
poslovnih skrivnosti, zato bo teţava s pridobivanjem nejavnih informacij in
podatkov, kakor tudi samega dostopa do proučevanih skupin uporabnikov
notranjerevizijskih storitev.

Uporabljene metode raziskovanja

V prvem delu raziskave bom proučila in predstavila teoretične strokovne opredelitve in
spoznanja raziskav o vlogah in učinkovitosti notranje revizije pri uporabnikih ter jih povezala
z notranjo revizijo v farmacevtski dejavnosti. Predstavitev bom opravila s pomočjo
induktivne metode proučevanja domače in tuje strokovne literature ter virov in iz posamičnih
pojavov in dejstev na področju notranje revizije v farmacevtski dejavnosti navedla splošne
zaključke.
V drugem delu bom izvedla empirično raziskavo percepcije vloge in učinkovitosti notranje
revizije pri uporabnikih v farmacevtski dejavnosti in predstavila njene rezultate. V načrtu
raziskave bom predstavila metodologijo, s pomočjo katere bom v empiričnem delu raziskave
preizkusila postavljene hipoteze. V ta namen bom predstavila postopke, uporabljeno
metodologijo, izbrani vzorec, omejitve, statistična orodja, postopke validacije, planirane
statistične analize itd. Izbranemu vzorcu uporabnikov revizijskih storitev bom poslala
vprašalnike, uporabila bom metodo anketiranja. Vprašalnike za posamezne uporabnike
notranjerevizijskih storitev (direktorje/predsednike uprav farmacevtskih druţb, direktorje
računovodstev v farmacevtskih druţbah in direktorje notranjerevizijskih sluţb) bom poslala v
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ocenitev prvim stotim farmacevtskim druţbam na svetu po prihodku v letu 20082. Anketni
vprašalniki bodo zasnovani samostojno s ciljem pridobiti uporabne informacije, ki bodo v
nadaljevanju predmet statističnih izračunov ter analiz. Pri tem bom vprašalnike, ki so bili
uporabljeni na populaciji uporabnikov notranje revizije iz Woodardove (2000) raziskave s
področja javnih izobraţevalnih inštitucij, zaradi čim večje primerljivosti in verodostojnosti le
delno prilagodila in jih aplicirala na notranjo revizijo v farmacevtski dejavnosti. Vprašalniki
bodo vsebovali trditve, ki jim bodo anketiranci pripisovali določene, v vprašalnikih navedene,
ocene. Po pridobitvi rezultatov anket bom opravila obdelavo z ustreznim statističnim
programom (na primer PASW Statistics 183) ter izvedla analizo, ki bo vključevala pregled
opisnih statistik, t-test in binomski test, itd., s pomočjo katerih bom postavljene hipoteze
sprejela ali ovrgla.
V tretjem, sklepnem delu, bom na osnovi pridobljenih rezultatov s pomočjo uporabe različnih
statističnih izračunov posamezne postavljene hipoteze (H1 do H7) sprejela ali ovrgla.
Predstavila bom tudi zaključne ugotovitve, vključno z omejitvami in usmeritve za nadaljnjo
raziskovalno aktivnost na tem področju.

2 www.scrip100.com(Scrip's Pharmaceutical Company League Tables 2009)
3 PASW Statistics 18 – nova verzija programa SPSS (Statistical Package for Social Sciences)
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2
2.1

VLOGA IN UČINKOVITOST NOTRANJE REVIZIJE PRI UPORABNIKIH –
TEORETIČNA IZHODIŠČA
Vloga notranje revizije

Notranje revidiranje, kot so ga definirali mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri
notranjem revidiranju, veljavni do 1. 1. 20114, je neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja
zagotovil in svetovanja; namenjena je povečevanju koristi in izboljšanju delovanja organizacije.
S 1. 1. 2011 pa je bila definicija5 notranjega revidiranja delno spremenjena: notranje revidiranje
je še vedno neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja; namenjena je
povečevanju koristi in izboljševanju delovanja organizacije. Organizaciji pomaga uresničevati
njene cilje s spodbujanjem premišljenega, urejenega načina vrednotenja in izboljševanja
uspešnosti postopkov ravnanja s tveganjem ter njegovega obvladovanja in upravljanja.
Spremenjen je zadnji del definicije, kjer je nedvoumno poudarjeno upravljanje, ki v sedanjih
kriznih razmerah in po številnih poslovnih prevarah, netransparentnem delovanju
uprav/poslovodstev, neučinkovitih nadzornih svetih itd. vse bolj pridobiva na pomenu.
Glede na to, da še ni veliko teoretičnih stališč avtorjev po uvedbi sprememb standardov, v
nadaljevanju navajam nekatere avtorje in njihovo pojmovanje vloge notranje revizije, kakor je
bila opredeljena v do sedaj veljavnih standardih in drugih strokovnih pravilih.
Temeljni namen notranjega revidiranja je presojati ukrepe za varstvo sredstev ter dobro
gospodarjenje s sredstvi in poslovnim izidom, poiskati nesmotrnost in nepravilnosti pri
tamkajšnjem delovanju, ki se kaţejo pri delu, sredstvih in poslovnem izidu, tudi moţnosti za
osebno okoriščanje, ter oblikovati predloge za njihovo odstranjevanje. Ti predlogi se v
glavnem nanašajo na delovanje informacijskega podsistema in kontroliranja, vgrajenega v
izvajalni podsistem, lahko pa tudi na odločanje v okviru upravljalnega podsistema (Turk et al.,
1995, str. 27).
Dodana vrednost sluţbe notranje revizije se lahko izkazuje na več načinov: z zmanjševanjem
stroškov za najemanje zunanjih svetovalcev, z izvajanjem kompletnih storitev pri projektih, s
povečevanjem znanja in izkušenj v organizaciji, s konkretnimi prihranki zaradi ugotovljenih
nepravilnosti ali zaradi uvedbe predlaganih priporočil, poleg tega pa so notranji revizorji v
organizaciji navzoči ves čas in so tako odjemalcem svojih storitev vedno dosegljivi (Nemec,
2002, str. 9).
Pri pregledu oblikovanja področja delovanja notranjega revidiranja v letih 1950 do 2006 lahko
zasledimo dopolnitve v storitvah revidiranja, in sicer:

4 Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju (veljavnost od 1.1. 2009). Prevod.
Slovenski inštitut za revizijo. Ljubljana 2003 in spremembe.
5 Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju (veljavnost od 1.1. 2011) Prevod.
Slovenski inštitut za revizijo. Ljubljana 2003 in spremembe.
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-

kontrola knjigovodskih zapisov: 1950
ocenjevanje usklajenosti: 1960
preiskovanje postopkov: 1970
vrednotenje kontrol: 1980
poročanje o sistemu notranjih kontrol: 1990
ocena obvladovanja tveganj: 2000
storitve obvladovanja tveganj: 2002
zagotavljanje tveganj/kontrol: 2004
dodajanje vrednosti: 2006.

Ugotovimo lahko, da do leta 2006 področje upravljanja ni bilo eksplicitno izpostavljeno
(Jagrič, 2010, str.75).
Opredelitev notranjega revidiranja iz leta 1999 ne pušča nobenih dilem o vključevanju
notranjega revizorja na področje upravljalnih procesov. Od njega zahteva urejen in strokoven
pristop pri vrednotenju in izboljševanju obvladovanja upravljanja. Letošnja sprememba
opredelitve notranjerevizijskih aktivnosti upravljalne procese postavlja povsem v ospredje.
Temeljni razlog je prav gotovo v širjenju izvajalcev notranjega revidiranja in širjenju mej
revidiranja, saj notranjerevizijske aktivnosti ne izvajajo zgolj notranji revizorji znotraj
posamezne organizacije, ampak tudi zunanji izvajalci, katerih delo je sicer dolţan usmerjati
notranjerevizijski predstojnik. Predmet revidiranja ni zgolj podjetje kot izločeno premoţenje
investitorjev, ampak celovita organizacija, ki vključuje tudi odnose z investitorji. Nova
opredelitev pričakuje od notranjega revizorja zagotavljanje uspešnosti in učinkovitosti
upravljanja, obvladovanja tveganj in kontrolnih procesov (Jagrič, 2010, str. 76).
Notranja revizija prispeva k višji ravni kakovosti poslovanja in je s tem pomembna za prihodnje
poslovanje podjetja, ki se vse pogosteje srečuje z novimi priloţnostmi in nevarnostmi (razvoj
tehnologije, informacijske podpore, nova področja poslovanja, novi proizvodi itd.). S tem se širi
tudi delokrog notranjih revizorjev.
Notranje revidiranje je dejavnost oziroma strokovno opravilo, ki mora uporabljati sodobne
izsledke iz revizijskih in drugih znanstvenih disciplin, zato je strokovno vedno bolj zahtevno,
tvegano in odgovorno (Koletnik, 2007, str. 15).
Optimalno bi bilo, da notranji revizor podaja zagotovila o uspešnem in učinkovitem delovanju
posameznih ključnih elementov upravljanja, posamično ali skupaj z zagotovilom glede ocene
uspešnosti delovanja sistema ravnanja s tveganja in delovanja ključnih kontrol (Prevodnik,
2007, str. 206).
Notranja revizija je eden temeljev dobrega upravljanja druţb, zato je njena pomoč revizijskemu
odboru pri njegovih nadzornih nalogah dragocena in nepogrešljiva (Poboljšaj, 2007, str. 185)
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Med osrednje naloge sodobnega notranjega revidiranja štejemo preiskovanje in ocenjevanje
poslovodnega ravnanja s tveganji oziroma poslovodnih procesov in sistema notranjega
kontroliranja. Z revidiranjem sistema notranjih kontrol (Koletnik, 2007, str. 68):
-

preizkušamo, ocenjujemo in zagotavljamo, da gre za ustrezne sestavine notranjih kontrol
na revidiranem področju z vidika poslovnih ciljev, prisotnih tveganj in zaščite pred
pretečimi poslovnimi nevarnostmi.
predlagamo izboljšave na revidiranem področju oziroma razširitev notranjih kontrol, da
bi z večjo gotovostjo dosegali dolgoročne in kratkoročne poslovne cilje.

Vloga notranjih revizorjev je predvsem ta, da s svojim strokovnim znanjem in usposobljenostjo
pomagajo poslovodstvu reševati probleme in iskati poti za boljše poslovanje. Notranji revizor
mora razumeti strategijo podjetja. Poznati mora cilje podjetja in načine, kako jih doseči. Svoje
delovanje mora načrtovati na podlagi ocene tveganj, torej tveganj, da cilji ne bodo uresničeni.
Notranji revizor je usmerjen v prihodnost na podlagi ocene prihodnjih tveganj in v preventivno
ravnanje. Za uspešno delovanje mora notranji revizor tveganja nenehno zaznavati, jih ocenjevati
ter po potrebi spreminjati načrt svojega delovanja. Podajati mora zagotovila, da poslovodstvo
identificira, ocenjuje in obvladuje tveganja na njihovi sprejemljivi ravni in je pri tem uspešno ter
učinkovito. Pri tem pa je potrebno poudariti, da naloga notranjih revizorjev nikakor ni v tem, da
določijo, katera tveganja in do katere ravni bodo sprejeta, torej določiti preostalo raven
tveganja, ki ni obvladovana, kar je v domeni poslovodstva druţbe. Prav tako notranji revizor ne
sme v zvezi s tveganji sprejemati kakršnih koli odločitev. Kakšna je dejanska vloga notranje
revizije v posamezni druţbi, se kaţe tudi v tem, komu notranjerevizijski predstojnik poroča o
ugotovitvah, do katerih so prišli notranji revizorji pri opravljanju svojih aktivnosti. Višja je ta
raven, na primer vrhovnemu poslovodstvu in svetu, večja je vloga notranje revizije v druţbi.
Prihodnost notranjih revizorjev naj bi zajemala naslednje vloge:
-

svetovalno (svetovanje poslovodstvu v zadevah, vezanih na strateška tveganja,
organizacijo, poslovne procese in sistemske spremembe),
prognostično (pomoč pri napovedovanju prihodnjih tveganj in priloţnosti),
povezovalno (proučevanje tveganj in nadzor nad njihovim medsebojnim delovanjem –
interaktivnost),
specialistično (na primer identificiranje neuspešnih in neučinkovitih pojavov pri
upravljanju tveganj),
posredovalno (pomaga poslovodstvu pri obvladovanju poslovnih tveganj in prispeva k
ohranjanju in povečevanju rasti vrednosti delnic),
delovanje na ključnih področjih, povezanih s tveganji,
pomoč pri reševanju problemov, vezanih na tveganja itd.6

Naloga notranjega revizorja je, da proučuje cilje, sredstva, poslovne procese in tveganja, ki
ogroţajo revidirane aktivnosti. Ocenjuje ustreznost upravljanja s tveganji in kakovost kontrolnih
mehanizmov ter proučuje njihove moţne izboljšave. Na tej podlagi oblikuje cilje
6 www.deloitte.com/TheRiskIntelligentChiefAuditExecutive
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notranjerevizijskega posla ter opredeli njegov obseg in potrebne dejavnike, s katerimi bo lahko
opravil načrtovano revizijo (Lah, 2006, str. 12).
Vloga notranje revizije se je skozi leta spreminjala in je odraz sprememb v poslovanju in
vodenju. To se posebej odraţa skozi prizmo korporativnega upravljanja, ki je vlogo notranje
revizije bistveno povečala. Tako se poslovodstvo mnogo bolj zaveda potrebe po celovitem
obvladovanju tveganj, povečevanju njihove odgovornosti, preprečevanju morebitnih pojavov
prevar in povečevanju učinkovitosti poslovnih procesov. Glavna vloga notranje revizije je v
pomoči poslovodstvu pri identificiranju pomembnih tveganj ter pri podajanju zagotovil, da je
vzpostavljen dovolj učinkovit sistem notranjih kontrol, ki bi ta tveganja zmanjšal na
sprejemljivo raven (P. Dunne, G. Morris, str. 86).
Notranji revizor je veščak z visoko ravnijo ekonomskega znanja, posebej še s področja poslovne
ekonomije, računovodenja in samega revidiranja. Je glavni skrbnik poslovne higiene v podjetju
in vse ravni poslovodenja oskrbuje s spoznavnimi podlagami (sporočili) o pregledovanju,
ocenjevanju in izboljšanju urejenosti, to je prednosti in ciljne usmerjenosti podjetja (Koletnik,
2005, str. 30).
Mednarodni standard revidiranja (MSR 610) pravi, da je notranje revidiranje ocenjevalna
dejavnost, vzpostavljena v organizaciji v njeno korist.7
Notranje revidiranje ima svetlo prihodnost, če bodo slehernega notranjega revizorja vodili
naslednji motivi ter se bo zavedal naslednjih zahtev in odgovornosti (Koletnik, 2007, str. 15):
- visoka raven poklicne morale,
- visoka raven inteligence in sistematičnega ter preciznega razmišljanja,
- visoka raven produktivnosti in pripravljenost za trdo delo,
- strokovna radovednost in smelost ter odgovornost,
- usmerjenost v podrobnosti, vendar z zmoţnostjo ocene ključnih dejavnikov,
- dobro znanje o poslovodenju in upravljanju ter o računovodenju in financiranju podjetij
in drugih poslovnih oseb,
- ţelja in sposobnost skrbnega pripravljanja in podajanja izsledkov revidiranja,
- motiviranost za kariero na notranjem revidiranju in kasneje na drugih, predvsem
poslovodnih področjih delovanja podjetij ali drugih poslovnih oseb.
Iz treh poročil različnih organizacij (PWC, IFAC in COSO), ki so analizirale prihodnjo vlogo
notranje revizije, izhaja, da bo velik pomen v prihodnje na harmonizaciji komuniciranja med
vsemi uporabniki notranjerevizijskih storitev. Razvoj naj bi šel v smeri, da notranja revizija
konstantno spremlja (monitoring) notranji kontrolni sistem podjetja, ki bi moral biti še bolj
sledljiv in dokumentiran. Prav tako se pričakujejo stalne izboljšave in prispevek notranjih
revizorjev pri upravljanju s tveganji, predvsem s podajo zagotovil v zvezi s tem. Pri tem naj bi
bili notranji revizorji ustrezno usposobljeni (zaposlovanje visoko kvalitetnih kadrov),
uporabljali naj bi tudi napredne aplikativne podpore za svoje delo (R. Bloom, C. Luchs, M.
7 MSR 610 – Proučevanje notranjerevizijskih storitev. Mednarodni standardi revidiranja in mednarodna stališča o
revidiranju. Prevod. Slovenski inštitut za revizijo. Ljubljana 2006.
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Myring, 2009, str. 47). Povsem normalno je, da svoje aktivnosti, vezane na pokrivanje ključnih
področij, ki bodo predmet notranjerevizijskih pregledov, zajamejo v tri do štiri letne cikle.
Moţno je, da so ključna področja revidirana vsako leto, posebej če se na določenih segmentih
poslovanja pojavijo večja tveganja (P. Dunne, G. Morris, 2008, str. 93).
Raziskava, ki jo je v letu 2007 opravila revizijska druţba Ernest & Young med 138 velikimi
podjetji, kjer prihodki presegajo 4 mrd dolarjev, je pokazala na naslednje vloge notranje
revizije:
-

upravljanje (governance): pristojnost notranjih revizorjev bo v sodelovanju s
ključnimi lastniki podjetja,
človeški potencial: prepoznavanje, zaposlovanje, rotiranje in razvoj
notranjerevizijskega osebja,
tehnično tehnološka opremljenost in zagotavljanje kakovosti notranjerevizijskih
izvajalcev.

Poleg osredotočanja na posamezna tveganja in njihove različne aspekte, je raziskava pokazala
tudi usmerjenost notranje revizije na pomoč podjetju pri izboljševanju poslovnih procesov.
Vrhovno poslovodstvo pričakuje stalno strateško delovanje, dodajanje vrednosti in pomoč pri
doseganju uspešnosti in učinkovitosti poslovanja, tako da priloţnost za notranjo revizijo še
nikoli ni bila večja (Verschoor, 2007, str. 44-45).
Pri tem pa je potrebno, da je notranjerevizijski predstojnik pozoren na stalno spremljanje tako
notranjega kot zunanjega kontrolnega okolja in v primeru sprememb mora temu ustrezno
aţurirati letni plan dela, programe dela, predvsem programe, ki so vezani s preiskovanjem
pojava prevar. Pri zunanjem okolju je pozoren na gospodarsko rast in s tem v zvezi na BDP,
rast/padec potrošnje, stopnjo brezposelnosti itd., kar naj bi pomembno vplivalo na morebitne
spremembe načrtov dela notranje revizije (Head, 2009, str. 3).
Notranja revizija je na svoji razvojni poti prešla od preverjanja skladnosti in osredotočanja na
preverjanje notranjih kontrol, na preverjanje uspešnosti upravljanja, ravnanja s tveganji in
njihovega obvladovanja (B. Vezjak, 2009, str. 178).
Osnova vsakega letnega načrta dela notranjerevizijske sluţbe v organizaciji bi morala biti tudi
preveritev učinkovitosti in uspešnosti notranjih kontrol na ravni organizacije in s tem povezana
ocenitev upravljanja v organizaciji. S tem bi notranja revizija naredila pomemben preskok v
svojem delovanju in usklajenosti s standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju.
Utrdila bi svoj ugled pomembnega poslovnega partnerja v organizaciji (Nemec, 2010, str. 144).
Včasih je notranja revizija delovala zlasti v smislu naknadnega odkrivanja nepravilnosti in
napak v sistemu notranjih kontrol, danes pa se vse pogosteje pojavlja v vlogi preprečevalca
prihodnjih nepravilnosti in napak. Sodobna vloga notranje revizije vključuje nadziranje,
ocenjevanje ter analiziranje tveganj in notranjih kontrol, pregledovanje in potrjevanje
informacije za upravljanje ter usklajevanje poslovanja z usmeritvami, postopki in zakonodajo.
Vse pogosteje, na podlagi bolj ali manj gotovih predpostavk, predvideva prihodnja poslovna
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gibanja in opozarja na tveganja, ki ogroţajo uresničevanje zastavljenih poslovnih ciljev (Kovač,
2010, str. 11).
V zgodnejših fazah razvoja je bilo notranje revidiranje usmerjeno predvsem v revidiranje
računovodenja, kasneje se je delo razširilo na revidiranje poslovanja in nazadnje na revidiranje
poslovodenja. Slednje je še najmanj razvito, morda tudi zaradi občutljivosti, ker se notranji
revizor dotakne dela uprave in nadzornega sveta (Vuk, 2010, str. 175).
2.2

Uporabniki notranje revizije

Notranja revizija predstavlja enega od štirih temeljev upravljanja organizacije ali podjetja ob
upravi, nadzornem svetu oziroma upravnem odboru in zunanji reviziji (B. Vezjak, 2009, str.
169). Iz tega izhaja, da so uporabniki notranjerevizijskih storitev najmanj trije pomembni stebri,
ki sestavljajo t.i. corporate governance: uprava, nadzorni svet/upravni odbor in zunanji revizor.
Kot četrtega pomembnega uporabnika lahko identificiramo revidirance, saj notranji revizor tako
kot vodstvu tudi njim pomaga pri uresničevanju ciljev podjetja z ovrednotenjem uspešnosti in s
priporočili za izboljšanje postopkov ravnanja in obvladovanja tveganj z uporabo premišljenega
in metodičnega dela ter upravljanja.
Širšo opredelitev notranjih kontrol lahko razumemo kot proces, ki ga usmerja nadzorni svet,
uprava, poslovodstvo in drugi zaposlenci, ki je načrtovan z namenom pridobitve utemeljenega
zagotovila, da bodo doseţeni sledeči cilji: uspešnost in učinkovitost delovanja, zanesljivost
računovodskega poročanja, usklajenost z zakonodajo (Jagrič, 2007, str. 35).
Po letu 2001 (škandali v podjetjih Enron, WorldCom, Adelphia Communicions, Tyco in drugih)
so raziskave (J.C.Maxwell, 2003, str. 9) v ZDA pokazale, da je 72% vprašanih bilo prepričanih,
da ne gre za osamljene primere, ampak za vzorec zavajanja, ki mu sledijo tudi druga podjetja.
Tako je notranji nadzor v WorldCom-u odkril računovodske nepravilnosti za 3,8 milijard
dolarjev. Posledice so bile: 17 tisoč zaposelnih je ostalo brez dela, delnice so izgubile 75%
vrednosti. Vprašanja v zavesti javnosti so se samo mnoţila: Zakaj se to dogaja? Koliko podjetij
je neetičnih? Kaj se je zgodilo s poslovno etiko? (J.C.Maxwell, 2003, str. 9).
Ena od nalog notranjega revizorja je ugotavljanje nepravilnosti in znotraj njih elementov
gospodarskega kriminala, prevar, korupcije in podobnih oblik nezakonitega ravnanaja, čeprav
je to predvsem naloga policije, inšpekcijskih organov in drugih, posebej za te namene
ustanovljenih institucij (Povh, 2009, str. 133).
Glavna ugotovitev študije, ki je zajela 500 analiziranih podjetij in se je nanašala na stopnjo
poslovnih tveganj, s katerimi so se ta podjetja v obeh proučevanih letih srečevala, je v tem, da se
je ocena visoke ravni tveganja (udeleţenci so lahko izbirali še med majhnim in srednjim
tveganjem) podvojila. Tako se je leta 1985 le 35% podjetij izreklo, da se srečuje z visoko stopnjo
tveganja pri dolgoročni naravnanosti rasti podjetja, v letu 2006 pa se je o takšni stopnji tveganja
izrazilo ţe 71% (Colvin, 2006, str. 18).
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V nadaljevanju predstavljam tri ključne uporabnike notranjerevizijskih storitev in nekatera
razmerja med njimi.
2.2.1

Poslovodstva

Poslovodstva, kot eni izmed uporabnikov notranjerevizijskih storitev8, se danes več ne morejo
zanašati na to, da se poslovna tveganja ne morejo uresničiti in da se to lahko dogaja samo
drugim. S pojavom svetovne globalne gospodarske krize temu še zdaleč ni več tako, pa tudi
sicer se na to ni za zanašati oziroma je to moţno le na kratek rok. Tako je v tem obdobju za
vodje notranjerevizijskih sluţb še dodatna priloţnost in obenem velika odgovornost, da
sodelujejo pri izboljšanju učinkovitosti in uspešnosti ERM sistema, predvsem pri spoznavanju
in razumevanju relevantnih tveganj. Najpomembnejša med njimi so: strateška tveganja,
operativna tveganja, infrastrukturna tveganja, zunanja tveganja itd. Poslovodstva podjetij naj
bi imela ERM sistem uravnoteţen, pri tem pa je ključna vloga tudi vodje notranjerevizijskega
področja, da s svojim sistematičnim, strokovnih delom, izkušnjami, vedenji in drugimi
ustreznimi atributi prispeva k tej uravnoteţenosti s podajanjem zagotovil o ustreznosti
obvladovanja tveganj. Vodja notranjerevizijske sluţbe, ki je sistematično usmerjen v
identificiranje in ocenjevanje tveganj (Risk Intelligent Chief Audit Executive)9, razume cilje
podjetja (ohranjanje njegove vrednosti oziroma rast) in kako različne vrste tveganja, ki niso
obvladovana učinkovito, lahko povzročijo, da se ti zastavljeni cilji podjetja ne uresničijo10.
Poslovodstva podjetij so torej eden izmen najpomembnejših uporabnikov notranjerevizijskih
storitev. Njihova odgovornost je predvsem v tem, da vodijo podjetje, vključno s tem, da stalno
identificirajo tveganja, jih ocenjujejo in obvladujejo. Nosijo tudi odgovornost, da v zvezi s tem
podajajo ustrezna zagotovila (Assurance) nadzornemu svetu/upravnemu odboru, torej
predstavnikom lastnikov kot tudi tretjim strankam (celotni zainteresirani javnosti).
Odgovornost vodje notranjerevizijskega oddelka v takšnem podjetju pa je v tem, da tem
strankam zagotavlja (Reassurance), da so posredovane informacije, tako ustne kot pisne,
ustrezne in prikazujejo resnična in poštena relevantna dejstva, vezana na učinkovitost
obvladovanja tveganj.
2.2.2 Nadzorni svet/upravni odbor in revizijska komisija/odbor
Tako smo prišli do naslednjega ključnega uporabnika notranjerevizijskih storitev, t.j.
revizijskega odbora (Audit Committee). Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri
notranjem revidiranju med drugim določajo, da mora notranji revizor vzajemno in neposredno

8 www.deloitte.com/TheRiskIntelligentChiefAuditExecutive
9 Risk Intelligent Chief Audit Executive: direktor notranjerevizijske sluţbe, usmerjen v inteligentno
obvladovanje tveganj
10 www.deloitte.com/TheRiskIntelligentChiefAuditExecutive
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sodelovati z revizijskim odborom.11 Glavna področja sodelovanja, ki jih predvidevajo
omenjeni standardi, so naslednja:

-

predlaganje temeljne notranjerevizijske listine (odobritev ob formalni ustanovitvi
notranjerevizijske dejavnosti kot tudi ob spremembah listine),
predlaganje na osnovi ocene tveganj zasnovanih načrtov dela notranjih revizorjev
in dejavnikov, ki so pri tem potrebni,
neposredno poročanje o namenu, pristojnostih in nalogah ter o izvedbi letnega
načrta dela notranjih revizorjev kot tudi o pomembni izpostavljenosti tveganjem,
vključno s tveganji prevar, zadevami upravljanja itd.,
določitev področij, ki naj bi bila predmet podrobnejšega pregleda in so povezana
z večjimi tveganji,
poročanje (vsaj enkrat letno) o organizacijski neodvisnosti notranjerevizijskega
izvajalca in vzajemno delovanje notranjerevizijskega predstojnika s »svetom«12,
razprava o morebitnih potrebah po pogostosti zunanjih presoj
notranjerevizijskega izvajalca in poročanje o izsledkih programa za zagotavljanje
in izboljševanje kakovosti,
poročanje o sprejemu preostale ravni tveganja s strani poslovodstva, ki ni
sprejemljiva za podjetje.

-

Po ZGD-1- UPB3, 280. člen13 so glavne naloge revizijske komisije, ki je v Sloveniji obvezna
v primeru enotirnega sistema upravljanja, naslednje:
-

spremljanje obvezne revizije letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov,
pregledovanje in spremljanje neodvisnosti revizorja za letno poročilo druţbe,
zlasti zagotavljanja dodatnih nerevizijskih storitev,
predlaganje nadzornemu svetu imenovanje kandidata za revizorja letnega
poročila druţbe,
nadzorovanje neoporečnosti finančnih informacij, ki jih daje druţba,
ocenjevanje sestavljanja letnega poročila, vključno z oblikovanjem predloga za
nadzorni svet,
sodelovanje pri določitvi pomembnejših področij revidiranja,
sodelovanje pri pripravi pogodbe med revizorjem in druţbo,
opravljanje drugih nalog, določenih s statutom ali sklepom nadzornega sveta in
sodelovanje z revizorjem pri opravljanju revizije letnega poročila druţbe, še
zlasti z medsebojnim obveščanjem o glavnih zadevah v zvezi z revizijo.

11 Medanarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju. Prevod. Slovenski inštitut za revizijo.
Ljubljana 2003 in spremembe.
12 S »svetom« skladno z razlago Mednarodnih standardov strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju
razumemo: nadzorni svet, revizijski odbor itd.
13 Zakon o gospodarskih druţbah (uradno prečiščeno besedilo) (ZGD-1-UPB3)
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Po Direktivi Sveta 84/253/EGS (direktiva o obveznih revizijah) mora biti vsaj en član
revizijske komisije neodvisen in usposobljen za računovodstvo oziroma revizijo (Duhovnik,
2009, str. 22). ZGD-1-UPB3 je zelo slabo izkoristil za v zadnjem času zelo visoko opevano
strokovnost in neodvisnost delovnih teles. V svojih določilih je predpisal, da mora biti vsaj en
član revizijske komisije neodvisen strokovnjak ter usposobljen za računovodstvo in revizijo,
ostali člani revizijske komisije pa so lahko le člani nadzornega sveta ali člani upravnega
odbora, ki niso izvršilni direktorji. S tem je druţbam dal priloţnost, da stopnjo strokovnosti
revizijskih komisij prilagajajo svojim potrebam oziroma brez ustrezne dodatne učinkovitosti,
ki jo lahko zagotovi samo neodvisna in visoko strokovna komisija, pokrivajo stroške njenega
delovanja. Če upoštevamo še ostala zakonska določila, ki so pomembna za delovanje
revizijske komisije, in sicer:
-

komisija ne more odločati o vprašanjih, ki so v pristojnosti nadzornega sveta ali
upravnega odbora,
komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana,
predsednika imenuje nadzorni svet ali upravni odbor izmed svojih članov.

V skladu s strokovnimi izhodišči je pomembno, da bi imeli vsi člani revizijske komisije takšne
strokovne in osebne lastnosti, ki jim zagotavljajo kvalitetno in neodvisno delovanje. Med temi
lastnostmi naj bi bile najpomembnejše:
-

sposobnost objektivnega presojanja,
neodvisnost od poslovodstva,
popolno razumevanje namena in odgovornosti revizijske komisije,
razpoloţljiv čas za delo v komisiji,
široko strokovno obzorje članov,
poznavanje področij poslovanja druţbe,
vsebinsko poznavanje področja financ, računovodstva in revizije.

Lastnost, ki je za člane revizijskega odbora posebej pomembna in je implicitno vsebovana v
sposobnosti objektivnega presojanja, je njihova vsestranska neodvisnost (Duhovnik, 2009, str.
22-27).
V Veliki Britaniji (P. Dunne, G. Morris, 2009, str. 38) revizijski odbor pregleduje in spremlja
naslednje notranjerevizijske aktivnosti:
-

pregleduje in odobrava glavne dejavnike za izvajanje notranjerevizijskih
aktivnosti,
potrjuje, da so razmerja med notranjim in zunanjim revizorjem ustrezna in da
se njuno delo ne podvaja ter da se dejavniki za delo porabljajo učinkovito,
potrjuje, da vodja notranje revizije neposredno poroča predsedniku upravnega
odbora in predsedniku revizijskega odbora,
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-

-

zagotavljajo, da ima notranja revizija dovolj dejavnikov za delo, da je
neodvisna od ostalih funkcij in da ima dostope do vsega, kar potrebuje za
opravljanje svojega dela,
pregleduje načrte dela notranjerevizijskega izvajalca pred potrditvijo v
upravnem odboru,
spremlja izpolnjevanje letnega načrta dela notranjerevizijskega izvajalca,
pregleduje rezultate dela notranjerevizijskega izvajalca skupaj s
poslovodstvom, ki je odgovorno za uresničitev predlaganih priporočil,
spremlja in ocenjuje vlogo ter učinkovitost notranje revizije v povezavi z
obvladovanjem tveganj podjetja (RMS – Risk Management System).

Po Smith Guidance je priporočilo, da revizijski odbor odobri tudi imenovanje vodje notranje
revizije (P. Dunne, G. Morris, 2009, str. 38).
2.2.3

Triangel: notranji revizor, poslovodstvo in revizijski odbor

Dejstvo je, da so vedno priloţnosti za izboljšanje sodelovanja med notranjo revizijo,
poslovodstvom podjetja in revizijskim odborom. Da med njimi ni vedno popolne harmonije ni
nič novega, vendar je v današnjih kriznih razmerah kaj takega nesprejemljivo. Še več:
potrebno je sistematično delo in prevzem odgovornosti vsakega izmed njih in vzajemno
delovanje, da se ohrani in poveča vrednost premoţenja delničarjev, dosledno spoštuje
zakonodaja in sistematično upravlja s poslovnimi tveganji ter teţi k dolgoročni naravnanosti
obstoja in rasti podjetja. Harmonija med poslovodstvom, revizijskim odborom in notranjo
revizijo naj bi se povečala:
-

z izboljšanjem komunikacije med vsemi tremi uporabniki notranjerevizijskih storitev,
z izboljšanjem ravni poročanja (neposredno vrhovnemu poslovodstvu in »svetu«14),
z redefiniranjem notranje revizije (nudenje notranjerevizijskih storitev vključno s
svetovanjem),
z definiranjem pričakovanj vseh strani (na primer usklajen letni plan dela notranje
revizije),
z upravljanjem pričakovanj (podajanje zagotovil s strani notranje revizije),
z osredotočanjem na ključna tveganja, ki povečujejo rast vrednosti podjetja in
realizacijo postavljenih ciljev podjetja,
z definiranjem identitete notranje revizije (policaj, detektiv ali konzultant),
s širitvijo področja notranjerevizijskih storitev,
z dosledno kontrolo stroškov notranje revizije,
z definiranjem potreb po kadrih (lastni viri, kooperacija, outsourcing),
s povečevanjem ugleda notranjerevizijskega predstojnika.15

14 S »svetom« skladno z razlago Mednarodnih standardov strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju
razumemo: nadzorni svet, revizijski odbor itd.
15 www.deloitte.com/TheBrokenTriangle
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Za učinkovito poročanje vrhovnemu poslovodstvu in revizijskemu odboru je potrebno, da
notranja revizija pozna sistem GRC: »governance, risk management and compliance«16, ki je
med drugim definiran kot sistem ljudi, procesov in tehnologije. Za omenjeni sistem GRC je
več definicij. Tako OCEG’s (Open Complience and Ethics Group’s) v ta sistem vključuje
naslednje komponente, ki so obenem tudi predmet notranjereviziskih proučevanj: korporativno
upravljanje, strategijo in poslovno delovanje, upravljanje tveganj, skladnost, notranje kontrole,
korporativno varnost, pravne zadeve, informacijsko tehnologijo, poslovno etiko, druţbeno in
korporacijsko odgovornost, upravljanje kakovosti, človeške zmoţnosti in organizacijsko
kulturo, revizijo in presojo ter finance (Norman, 2010, str. 7).
2.2.4 Zunanji revizorji
Vsebina in način delovanja zunanjih in notranjih revizorjev imata veliko razlik, pa tudi veliko
skupnega. Potrebno je intenzivno sodelovanje predvsem na področju medsebojnega
informiranja o načrtovanju in uresničevanju revizijski del, preiskovanja in ocenjevanja
poslovnih tveganj in sistema notranjih kontrol ter pri usklajevanju njunega dela v podjetju.
Prednosti takega sodelovanja so v:
-

večji zanesljivosti in manjšem tveganju zunanjega revizorja,
prenosu znanja med zunanjimi in notranjimi revizorji,
prenosu nalog na notranjega revizorja.

V povezavi z revidiranjem računovodskih izkazov si bo zunanji revizor prizadeval za
naslednje oblike sodelovanja z notranjim revizorjem:
-

-

V zadostni meri bo spoznaval delovanje notranje revizije, da bi lahko določil in ocenil
tveganja pomembnih napačnih navedb v računovodskih izkazih ter načrtoval in
uresničil nadaljnje revizijske postopke.
Ocenjeval bo delo notranje revizije, kadar je njegova ocena tveganja odvisna od
notranjega revidiranja.
Proučeval bo okvirne načrte notranjega revidiranja in se o njih pogovarjal v primerih
nameravane uporabe notranjerevizijske storitve.
Pri uporabi notranjerevizijskih storitev jih bo ocenil in v povezavi z njimi izvedel
revizijske postopke, da bi dobil sprejemljivo zagotovilo o njihovi ustreznosti; njegova
ocena vključuje preučevanje ustreznosti notranjerevizijskih del z vidika primernih
notranjerevizijskih kadrov, revizijskih dokazil in sklepov.
Zabeleţil bo prevzete in ocenjene sklepe od notranjih revizorjev, na katere se opira pri
opravljanju revizijskih postopkov (F. Koletnik, 2009, str. 238-241).

Kot sem omenila, pa obstajajo med notranjo in zunanjo revizijo tudi razlike. Pomembnejše so
vidne iz naslednje preglednice:
16 GRC (Governance, Risk management and Compliance) pomeni sistem upravljanja, obvladovanja tveganj in
skladnost poslovanja z notranjimi in zunanjimi predpisi ter poslovno etiko.
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Slika 1 PRIKAZ POMEMBNEJŠIH RAZLIK MED NOTRANJO IN ZUNANJO REVIZIJO

Imenovanje s strani
Poročanje
Vloga določena
Osnovna vloga

Zunanji revizor
delničarjev
delničarjem
z zakonodajo, predpisi
neodvisno mnenje na letno
poročilo

Notranji revizor
vrhovnega poslovodstva
vrhovnemu poslovodstvu
z vrhovnim poslovodstvom
pomoč poslovodstvu z
identificiranjem in kontrolo
poslovnih tveganj

Vir: P. Dunne, G. Morris: Non-executive Director’s Handbook, str. 87

2.2.5

Revidiranci

Notranjerevizijski izvajalci si teţko predstavljajo izvajanje svojih aktivnosti brez ene
najpomembnejših uporabnikov teh storitev, t.j. revidirancev. Standardi notranjega revidiranja
posebej ne omenjajo te skupine uporabnikov, vendar dosledno izpolnjevanje standardov
pomeni, da je odnos notranjrevizijskih izvajalcev do revidirancev nepristranski, saj standard št.
112017 govori o tem, da morajo biti notranji revizorji nepristranski in brez predsodkov ter se
morajo izogibati navzkriţju interesov. Pri tem ravnanje brez predsodkov dovoljuje, da notranji
revizorji pri izvajanju svojih poslov verjamejo v rezultate svojega dela in da ne sklepajo
pomembnih kompromisov glede kakovosti. Nepristranskost pa zahteva od notranjih
revizorjev, da svojega mnenja o zadevah, povezanih z revizijo, ne podrejajo mnenju drugih.
Primerno je, da notranji revizor vnaprej napove svoj prihod k revidirancu. Nenapovedani
prihod je moţen samo v izrednih primerih, na primer v primeru, da gre za sum zlorabe ali
prevare. Revidirancu je potrebno ustrezno predstaviti cilje notranjrevizijskega pregleda, ga
seznanjati z vmesnimi rezultati, z njim uskladiti izsledke pregleda, ga spodbujati k
sprejemanju predlaganih priporočil s strani notranjega revizorja, skratka ustvariti partnerski
odnos (R. Moeller, 2009, str. 162).
Obstajajo nekateri »mehki« prijemi, kako izboljšati odnose notranjih revizorjev in
revidirancev18. Pogosto notranji revizorji ne dobijo najboljših in verodostojnih odgovorov na
njihova vprašanja pri poslovodstvu in srednjem managementu, ampak pri niţjih ravnem,
predvsem pri zaposlenih, ki dan za dnem izvajajo operativne aktivnosti. V praksi se dogaja, da
zaposleni, ki so višje po funkciji, ki jo zasedajo v podjetju, povedo, kako bi moralo biti in ne,
kako dejansko je. Notranji revizor mora najprej predvsem razumeti procese, ki jih pregleduje,
kar pa od njega zahteva, da se na intervju in srečanje z revidirancem kar se da najbolje
pripravi. Obstaja nekaj pravil, kako izboljšati odnos med notranjim revizorjem in
revidirancem:

17 Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju. Prevod. Slovenski inštitut za revizijo.
Ljubljana 2003 in spremembe.
18 www.theiia.org/chapets/index.cfm/view.public_file/cid/88/...17037
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-

-

Dobra priprava s strani notranjega revizorja pred njegovim prihodom k
revidirancu.
Navezati predhodni neformalni stik (na primer srečati se z revirancem ob
kakšni drugi priloţnosti).
Ne biti preveč nezaupljiv in aroganten, potrebna je prijaznost, vljudnost,
predvsem pa taktnost.
Postavljati prava vprašanja, ki revidiranca ne bodo napeljevala na odgovor,
vprašanja naj ne vsebujejo groţnje – biti moramo odprti.
Potrebno je pozorno poslušati revidiranca s strani notranjega revizorja in včasih
brati med vrsticami, kaj nam hočejo povedati, ter priznavati njegovega
prispevka v podjetju.
Osredotočiti se moramo na dejstva in cilje, ki jih zasledujemo, in ne na
revidirančeve osebne karakteristike.
Notranji revizor ne sme biti vzhičen ob posameznih ugotovitvah, pa če so te
tudi zelo teţke za revidiranca, ostati mora miren in kredibilen ter ohraniti
zadeve pod kontrolo.

Notranji revizor naj bi v prihodnje več časa v okviru svojega izobraţevanja namenil tudi
izboljšanju komunikacijskih veščin, psihološkim temam in pred revidiranci manj uporabljal
znanstveni pristop.
Učinkovitost notranje revizije

2.3

Naloga notranjerevizijskega predstojnika je tudi v tem, da stalno spremlja in izboljšuje
kakovost notranjerevizijskih storitev ter o tem vsaj enkrat letno poroča revizijskemu odboru.
Pri tem gre za notranje spremljanje kakovosti, za kar predstojnik v skladu z standardom 1300
pripravi Program za zagotavljanje in izboljševanje kakovosti; ustrezno usposobljene osebe
permanentno izvajajo notranje presoje, v skladu s standardom št. 1312 pa je potrebno najmanj
enkrat na pet let opraviti tudi neodvisno zunanjo presojo kakovosti notranjerevizijske
dejavnosti.19
Z zgoraj navedeno notranjo in zunanjo presojo notranjerevizijskih aktivnosti (D. Kinsella,
2010, str. 12) se ugotavlja tudi neodvisna presoja uspešnosti in učinkovitosti
notranjerevizijskega izvajalca. Preden se notranjerevizijski predstojnik v sodelovanju s
poslovodstvom druţbe in revizijskim odborom odloči o izvedbi neodvisne zunanje presoje, naj
bi najprej odgovoril na naslednja vprašanja:
-

Ali je notranja revizija učinkovita, izvaja prave aktivnosti, na pravem mestu in ob
pravem času?
Ali notranja revizija dodaja vrednost podjetju?
Ali je notranja revizija v podjetju vplivna in spoštovana?

19 Standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju. Prevod. Slovenski inštitut za revizijo. Ljubljana
2003 in spremembe.
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-

Ali notranja revizija razume potrebe lastnikov ter izpolnjuje njihova pričakovanja?
Ali notranja revizija razvija in uporablja zadnje dobre strokovne prakse?
Ali ima notranja revizija pravo strategijo za njen nadaljnji razvoj in rast?
Ali notranja revizija prispeva h kreiranju »Risk Intelligent« 20podjetja?
Ali je notranja revizija kadrovsko ustrezno podprta in razpolaga z zadostnimi in
ustreznimi dejavniki za svoje delo?
Ali vladajo med notranjo revizijo in drugimi sorodnimi dejavnostmi v podjetju ustrezni
medsebojni odnosi (harmoničnost)?
Ali ima notranja revizija pomembno in ustrezno vlogo pri obvladovanju poslovnih
tveganj?

V kolikor je le eden od zgornjih odgovorov negativen, je potrebno nemudoma pristopiti k
aktivnostim za pričetek zunanje neodvisne presoje (D. Kinsella, 2010, str. 12).
Ena izmed pomembnih nalog notranje revizije se nanaša na aktivnosti, povezane s tveganjem
prevar. V raziskavi, ki se je nanašala na 959 primerov, povezanih s prevarami v obdobju od
januarja 2006 do januarja 2008, je bilo ugotovljeno, da podjetja v ZDA izgubljajo zaradi
prevar 7% letnih prihodkov. Če te izgube prevedejo na bruto domači proizvod za leto 2008, to
pomeni 994 bilijonov ameriških dolarjev. Leta 2002 je znesek znašal le 400 bilijonov
ameriških dolarjev. Zato naj bi prav notranji revizorji v boju s prevarami imeli pomembno
vlogo. Tega bi se moralo zavedati tudi vrhovno poslovodstvo. Raziskave so pokazale dokaj
nizko učinkovitost notranjih revizorjev pri odkrivanju prevar. Tako je preteţni del prevar
(46%) odkritih po naključju, 23% z notranjimi kontrolami in »le« 19% s pomočjo notranjih
revizorjev (Cezair, 2009, str. 26). Za odkrivanje prevar so odgovorni tako notranji kot zunanji
revizorji kot tudi poslovodstva podjetij in njihov sleherni zaposleni. O tem govori tudi
MRS21, in sicer se standard nanaša na odgovornost zunanjega revizorja za obravnavanje
prevar pri reviziji računovodskih izkazov. O odgovornosti notranjega revizorja, vezanih na
obravnavo prevar pri strokovnem opravljanju notranjerevizijskih aktivnosti, govorijo tudi
mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju – na primer standard št.
2120.A2, standard št. 2060. 22
2.4

Zaznavanje vloge in učinkovitosti notranje revizije pri uporabnikih

Po svetovnih škandalih v letu 2001, grozečem pojavu terorizma, svetovni gospodarski krizi je
prišlo tudi do sprememb percepcije vloge notranje revizije. Raziskave so pokazale, da so se
notranjerevizijske sluţbe v podjetjih kadrovsko okrepile, povečali so se tudi izdatki za njihove
aktivnosti, pogostejša so neposredna srečanja med notranjimi revizorji in revizijskim
20 »Risk Intelligent« podjetja: pomeni »inteligentno« obvladovanje tveganj z namenom dolgoročne naravnanosti
podjetja in ohranjanja, oziroma povečevanja njegove vrednosti.
21 MSR 240 – Revizorjeva odgovornost za obravnavanje prevar pri reviziji računovodskih izkazov. Prevod.
Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana 2006.
22 Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju. Prevod. Slovenski inštitut za revizijo.
Ljubljana 2003 in spremembe.
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odborom, povečala se je neodvisnost notranjih revizorjev tudi z dejstvom, da morajo
neposredno poročati revizijskemu odboru. Krepitev notranjerevizijske dejavnosti v podjetjih
izhaja iz podatkov raziskave, ki je bila opravljena v ZDA, kjer je 71% vprašanih notranjih
revizorjev izjavilo, da je v podjetju zaposlenih manj kot pet let, da prevladuje redno zaposleno
notranjerevizijsko osebje, le 15% vprašanih izvaja več kot 50% notranjerevizijskih aktivnosti s
pomočjo outsourcinga. Pomemben in zgovoren je tudi podatek, da gre za podjetja, ki so bila
ustanovljena pred več kot 20 leti. Takih podjetij je bilo kar 62%, na drugi strani pa v teh
podjetjih formalne notranjerevizijske sluţbe v 65% podjetjih delujejo manj kot pet let. Skoraj
70% teh podjetij ima v takšnih sluţbah manj kot pet zaposlenih. Na drugi strani pa se je 70%
vprašanih notranjih revizorjev izjasnilo, da se več kot štirikrat letno sreča s člani revizijskega
odbora, prav tako z zunanjimi revizorji (87% vprašanih). Na drugi stani je 45% vprašanih
povedalo, da o nagrajevanju notranjih revizorjev odloča finančni direktor (CFO), le v 28% pa
o tem odloča revizijski odbor (Audit Committee). Poročanje o izvajanju notranjerevizijskih
aktivnosti v primeru 51% vprašanih poteka neposredno revizijskemu odboru in v 31%
primerih poteka do nivoja finančnega direktorja (Dickins, 2009, str.18).
V novembru 2003 (P. Dunne, G. Morris, 2008, str. 95) je angleška fakulteta za revizijo in
podajanje zagotovil: Audit and assurance Faculty (AAF) opravila raziskavo vrednotenja
učinkovitosti notranjerevizijske funkcije (Evaluating the Efficiency of Internal Audit), ki je
pokazala, da je učinkovitost najpogosteje merjena v medletnih in letnih poročilih vodje
notranje revizije. V teh poročilih so pogosto zajeti povzetki samoocenitvenih vprašalnikov, ki
jih izpolnjujejo notranji revizorji, in povratne informacije s strani poslovodstva, zunanjih
revizorjev in ostalih pristojnih inštitucij. Prav tako kot pomembno dejstvo, ki kaţe na
učinkovitost notranje revizije, omenjajo izsledke neodvisne zunanje preveritve skladnosti
delovanja s standardi, ki je sicer potrebna enkrat na pet let (P. Dunne, G. Morris, 2008, str.
95).
Analiza, ki jo je v letu 2009 opravil ameriški inštut notranjih revizorjev (The Institute of
Internal Auditors – IIA)23, vezana na merjenje učinkovitosti notranjerevizijske dejavnosti, je
pokazala, da v proučevanih skupinah podjetij merijo realizacijo planiranih notranjerevizijskih
pregledov. Realizacija je bila pri vseh večja kot 90%. Kot pokazatelja učinkovitosti
notranjerevizijsko osebje meri tudi strukturo njihovih aktivnosti: v proučevanih skupinah
podjetij je v povprečju enaka, in sicer odpade na planiranje dela 20% časa, 61% za delo na
terenu in 19% na poročanje. Pogosto kot kriterij učinkovitosti merijo tudi število dni, ki poteče
od zaključka dela na terenu do končnega poročila o reviziji. V povprečju to traja 24 dni in ni
velikih razlik med proučevanimi skupinami. Število opravljenih revizij na posameznega
notranjerevizijskega izvajalca je prav tako pogost kazalnik merjenja učinkovitosti. Analiza je
pokazala, da v povprečju en izvajalec opravi 4 notranje revizije. Notranjerevizijsko osebje v
povprečju navede v svojih poročilih 102 pomembni ugotovitvi, pri tem pa poda v povprečju
465 priporočil, od katerih jih je povprečno 79% implementiranih v prakso. Na drugi strani
notranji revizorji v 52% uporabljajo vprašalnike za oceno njihovega dela s strani revidirancev.

23 www.theiia.org/gain
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2.5

Notranja revizija v farmacevtski dejavnosti

2.5.1 Farmacevtska dejavnost
Farmacevtska panoga velja za eno izmed najdonosnejših svetovnih gospodarskih panog. Po
podatkih za leto 2007 publikacije Fortune Global 500 panoga po dobičkonosnosti prihodkov
(17,7%) zaseda drugo mesto, po dobičkonosnosti sredstev (10,9%) pa zaseda celo prvo mesto
med vsemi panogami24. Visoka privlačnost farmacevtske panoge je zato razumljiva; tako za
vstop novih podjetij vanjo, kot tudi za nenehne teţnje po doseganju čim boljšega
konkurenčnega poloţaja znotraj nje.
Na konkurenčni poloţaj farmacevtskega podjetja vpliva veliko število notranjih in zunanjih
dejavnikov. Konkurenčna prednost, ki jo inovativna farmacevtska podjetja črpajo iz notranjih
virov podjetja, izhaja iz razvoja novih zdravil, ki so patentno zaščitena, ustrezno umeščena na
trge in običajno tudi trţno uspešna (Zupančič, 2009, str. 4). Donosnost največjih
farmacevtskih podjetij v večini primerov sloni na le nekaj trţno najuspešnejših izdelkih. Med
najpomembnejše dejavnike za uspešno prihodnost in poslovanje farmacevtskega podjetja se
uvršča ravno sposobnost razvoja zdravil z velikim prodajnim potencialom.
Farmacevtska panoga je zaradi svojih značilnosti eno izmed regulatorno najbolj urejenih
področij. Zagotavljanje varovanja javnega zdravja in vzporedno uresničevanje zahtev prostega
pretoka zdravil ter enotnega evropskega trga terja tako od drţavnih struktur, ki vodijo
nacionalno politiko na področju zdravil, kot od vseh strokovnih akterjev, ki vstopajo v sistem
zdravljenja, dosledno upoštevanje postavljenih in uveljavljenih pravil, ki pokrivajo to področje
(Irgolič, 2004).
Avtorji študije The Top 10 Generic Pharmaceutical Companies (2008, str. 170) na podlagi
rasti prodaje in trţnih deleţev ugotavljajo, da generična farmacevtska podjetja danes
predstavljajo pomemben del farmacevtskega trga. Razloge iščejo v ukrepih razvitih drţav, ki
vse bolj podpirajo uporabo cenejših generičnih farmacevtskih izdelkov. Le-ti namreč
pozitivno vplivajo na vzdrţnost virov financiranja zdravstva. Tako velike spremembe na trgih
lahko povzročijo premike v strateškem razmišljanju podjetij.
Farmacevtska industrija je panoga, katere glavne naloge so odkrivanje, hitro in varno
razvijanje novih zdravilnih učinkovin ter proizvodnja in trţenje novih ter učinkovitih zdravil
(Smith, 1991, str. 1).
Osrednji element trţenja v farmacevtski panogi predstavlja farmacevtski izdelek oz. zdravilo.
V farmacevtski panogi delimo izdelke na 5 različnih področij (Zupančič, 2009, str. 4 – 6):
-

inovativna zdravila (inovativno zdravilo je zdravilo, ki ima poleg farmacevtskokemičnih, bioloških in mikrobioloških podatkov lastne tudi vse podatke o
farmakološko-toksikoloških in kliničnih preizkušanjih; pot inovativnega zdravila se

24 http: //money.cnn.com
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-

začne z raziskavo mehanizma nastanka bolezni, z izbiro biološke tarče in s sintezo
potencialnih učinkovin),
generična zdravila (so ekvilalentna inovativnim zdravilom, ki jim je patentna zaščita ţe
potekla; vsebujejo enake zdravilne učinkovine kot inovativna zdravila, kakovostno so
enakovredna, so pa cenovno bolj sprejemljivejša kot inovativna),
biotehnološka zdravila (so zdravila, ki jih proizvajajo iz ţivih organizmov z
biotehnološko tehniko, takšno zdravilo je nap. inzulin),
diagnostični izdelki (raziskave za te izdelke so običjano krajše in trajajo od dve do pet
let) in
medicinski izdelki (raziskave in razvoj za te izdelke trajajo od tri do pet let).

V farmacevtski panogi poslujeta dve vrsti podjetij, zato jo v splošnem delimo na inovativno
ali originatorsko. Osnovna razlika med obema skupinama je v tem, da inovativna
farmacevtska podjetja (v nadaljevanju: inovativna podjetja) proizvajajo inovativna zdravila po
samostojno razvitih in patentno zaščitenih metodah ali molekulah, generična farmacevtska
podjetja (v nadaljevanju: generična podjetja) pa proizvajajo generična zdravila, ki so kopije
inovativnih zdravil in se lahko proizvajajo ter trţijo šele po poteku patentne zaščite
inovativnih zdravil (Zupančič, 2009, str. 4). Temeljne razlike med inovativnimi in generičnimi
podjetji navajam na sliki 2.
Slika 2 TEMELJNE RAZLIKE MED INOVATIVNIMI IN GENERIČNIMI PODJETJI

Kriterij /
Tip podjetja
Organizacija
proizvodnje
Registracija
zdravil
Patenti
Regulatorna
dejavnost
Raziskave in
razvoj
Vpliv
zdravstvenih
reform
Prodaja
Trţenje

Generično podjetje




velik ustanovitveni kapital
številna zdravila v manjših
serijah
kompleksna procesna oprema

Inovativno podjetje



zelo velik ustanovitveni kapital
majhno število zdravil v večjih
serijah
 prihranki obsega
 visoko ekskluzivna tehnologija



hitrejša in cenejša





ovira za vstop na trg

 zaščita za inovativna
podjetja



stalna in močna



stroţja in draţja

stalna in zelo močna

 številna nova zdravila
 poudarek na razvoju
 niţji stroški
 pozitiven (ugodne zdravstvene
reforme, manjše vstopne
ovire)

 malo novih zdravil
 poudarek na raziskavah
 zelo visoki stroški
 negativen (neugodne zdravstvene
reforme, večje vstopne ovire)







ţe izdelan trg
niţji stroški promocije

trg ni izdelan
višji stroški promocije

Vir: M. Tomše, Ugotavljanje vodilnih parametrov, ki vplivajo na prodajo in tržni delež, 2002, str.44.

Največji farmacevtski trg predstavljajo drţave ZDA, sledita Evropa in Japonska. Na visoko
prodajo na teh trgih so v preteklih letih vplivali predvsem ugodna gospodarska situacija, trend
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staranja prebivalstva in visoki izdatki za zdravstvo na prebivalca, predvsem na preventivni
ravni zdravljenja. V obdobju do leta 2006 so največji deleţ k rasti svetovnega farmacevtskega
trga prispevale ZDA, od leta 2007 dalje pa najvišje stopnje rasti prodaje dosegajo drţave v
razvoju25.
Slika 3 OBSEG SVETOVNE PRODAJE FARMACEVTSKIH IZDELKOV (V MIA $) IN STOPNJE
RASTI (V %) V OBDOBJU 2004-2009 (f)

Legenda: (f ) = napoved po IMS Health.
Vir: M.L. Aitken, Industry in Figures, 2009, str. 19

V vse konkurenčnejših trţnih razmerah ţelijo podjetja zadovoljiti interese svojih lastnikov,
zato za doseganje uspešnega poslovanja posegajo po različnih orodjih. Na razmere na trgu se
morajo odzvati hitro in učinkovito. Za farmacevtsko panogo je v zadnjih letih značilna
intenzivna konsolidacija podjetij, predvsem so pogosti prevzemi in zdruţitve v velika
mednarodna podjetja v panogi oz. strateška povezovanja na različnih ravneh. Vse manj je
podjetij, ki rast dosegajo le z organsko rastjo. Med razloge za prevzeme in zdruţitve
prevzemna podjetja navajajo (Tomše, 2002, str. 42):
-

povečanje stroškovne učinkovitosti ob vse draţjem razvoju novih zdravil,
osvajanje novih trgov in
konkurenčni boj za prevlado na trgu.

25 Vse drţave razen ZDA, EU5 (Nemčija, Francija, Italija, Velika Britanija, Španija) in Japonske. Drţave oz.
trge v razvoju avtorji imenujejo tudi »Pharmerging markets«.
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Da bi inovativna podjetja bolj uspešno konkurirala generičnim, morajo torej nenehno
spreminjati strategijo. Le tako lahko dosegajo višje trţne deleţe, se obranijo pred generičnimi
konkurenti ter pridobljene dobičke ponovno investirajo v nove izdelke. Radikalno
prestrukturiranje farmacevtske panoge v zadnjih letih se odraţa v zmanjševanju razlik med
obema vrstama podjetij ter njunimi izdelki, s tem pa seveda izginja tudi tradicionalna oblika
konkuriranja med generičnimi in inovativnimi podjetji (Tomše, 2002, str. 42-45).
Dejstvo je, da svetovno povpraševanje po farmacevtskih izdelkih še naprej raste in nobenih
znakov ni, da bi se to spremenilo. Svetovna finančna in ekonomska kriza je imela manjši vpliv
na farmacevtski sektor kot na druge sektorje, saj zdravstvene potrebe niso ciklične. Prav tako
naj bi se konsolidacija (na primer zdruţitve) nadaljevala. Prihranki v zdravstvenih blagajnah
naj bi bili večji tudi s predpisovanjem cenejših generičnih zdravil ob enaki kakovosti, varnosti
in učinkovitosti. Zelo pomembna postaja biofarmacija s svojimi biološkimi zdravili26, ki
predstavlja ţe skoraj 30% svetovne proizvodnje. Svetovni trg s temi zdravili je v letu 2008
znašal ţe 86 milijard dolarjev, do 2015 pa naj bi dosegel 140 milijard dolarjev.27
2.5.2 Notranja revizija v farmacevtski dejavnosti
Največje farmacevtsko podjetje na svetu Pfizer ima na svojih javno objavljenih spletnih
straneh28 navedene glavne naloge revizijskega odbora (Audit Committee), ki svoje aktivnosti
izvaja v sklopu upravnega odbora (Board of directors), vendar je povsem samostojen in
neodvisen organ, ki se sestaja najmanj šestkrat letno, od tega neposredno in ločeno: z
managementom, notranjim in zunanjim revizorjem. Revizijski odbor pomaga upravnemu
odboru in kot njihova podaljšana roka ocenjuje zanesljivost računovodskih informacij v
finančnih poročilih, stanje v zvezi s sistemom notranjih kontrol, skladnost poslovanja podjetja
z zakonodajo in predpisi, skrbi in zagotavlja neodvisnost ter strokovnost izvajanja
notranjerevizijskih aktivnosti in neodvisnost zunanjega revizorja. Javno je objavljen tudi
poslovnik o delu revizijskega odbora, kjer je določen poloţaj, članstvo, namen in odgovornosti
odbora. Posebej je poudarjena neodvisnost članov odbora, kar je regulatorna zahteva SEC-a29
kot tudi standardov in pravil borze v New York-u (New York Stock Exchange Listing
Standards – NYSE Listing Standards30) in seveda visoka strokovnost članov: slednji morajo
biti strokovnjaki s področja računovodstva in financ skladno z zahtevami navedenih inštitucij.
Poleg izbire in nadzora nad delom neodvisnega zunanjega revizorja, sodelujejo tudi pri izbiri v
kolikor je potrebno, javnega podjetja, ki nudi neodvisne računovodske storitve. Poleg ţe
26 Biološka zdravila (biofarmacevtika) so zdravila, ki jih proizvajajo iz ţivih organizmov z biotehnološko
tehniko. Nastajajo z uporabo tehnologije »rekombinantna DNK« (vstavljanje posebnega gena v celico gostiteljico
iz česar nastane določen protein). Zelo znano tako zdravilo je inzulin.
27 http://www.dnevnik.si/poslovni_dnevnik/1042343436
28 http://www.pfizer.com/about/corporate_governance/audit_committee.jsp?print
29 SEC: Securities and Exchange Commission. Omenjena institucija je ena vodilnih, ki je svojo vlogo pridobila
tudi po svetovno odmevnih škandalih (Enron, WordCom itd.).
30 http://www.nyse.com/regulation/nyse/1147474807344.html
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omenjenih nalog revizijskega odbora je tudi naloga preveritve politik, vezanih na upravljanje
in ocenjevanje tveganj ter potencialnih obveznosti, ki bi lahko nastale ob uresničitvi
materialno pomembnih tveganj.
Švicarska farmacevtska druţba Novartis ima na svojih javno objavljenih straneh31 opisane
relacije med poslovodstvom podjetja, notranjim in zunanjim nadzorom poslovodstva ter z
zunanjim revizorjem. Skupino Novartis vodi direktor (Chairman Executive Officer - CEO), za
finančno-računovodsko področje je odgovoren finančni direktor (Chief Financial OfficerCFO). Nadzor nad poslovanjem opravlja upravni odbor (Board of directors), ki ima v svoji
sestavi različne odbore, med drugim tudi revizijskega. Omenjeni odbor za revizijo in skladnost
poslovanja v svojem poslovniku predvideva podobne naloge, kot so navedene pri farmacevtski
druţbi Pfizer, saj delnice obeh farmacevtskih gigantov kotirajo na borzi vrednostnih papirjev v
New Yorku. Revizijski odbor sestavlja tri do pet članov, ki morajo biti neodvisni, imeti
morajo ustrezna znanja s področja računovodstva (poznavanje računovodskih usmeritev), vsaj
eden od njih mora biti veščak na računovodsko-revizijskem področju. Sestajajo se najmanj
štirikrat letno, neposredno tudi z vodstvom podjetja, notranjim in zunanjim revizorjem ter
drugimi, ki so potrebni za podajo relevantnih informacij. Imajo pristojnost, da lahko najamejo
neodvisne zunanje svetovalce. Njihova odgovornost je povezana z zagotavljanjem
strokovnosti in neodvisnosti zunanjega revizorja, urejenostjo in poloţajem notranjerevizijskih
izvajalcev, računovodskega poročanja, skladnosti z zakonodajo, ocenjevanjem tveganj,
skladnosti poslovanja s sprejetimi računovodskimi usmeritvami in ostalo. V poslovniku o delu
revizijskega odbora je navedena tudi omenitev, da njihova vloga ni v podaji mnenja o
resničnosti in poštenosti računovodskih izkazov, kar je naloga vrhovnega poslovodstva (nap. z
ustrezno izjavo v zvezi s tem) in zunanjega revizorja.
Poudarek na neodvisnosti članov revizijskega odbora je prisoten tudi v angleški farmacevtski
druţbi AstraZeneca32, kjer je omenjeni odbor sestavljen iz treh članov, ki ne morejo biti
izvršilni direktorji, biti morajo finančni strokovnjaki, članstvo pa mora biti skladno s
Sarbanes-Oxley Act-om. Člane in predsednika revizijskega odbor imenuje upravni odbor,
kateremu revizijski odbor tudi poroča o delu. Revizijski odbor se sestaja najmanj štirikrat
letno, njegove glavne naloge pa so: pregled poročil o obsegu in načrtu dela tako zunanjih kot
notranjih revizorjev, implementacija planov dela revizorjev in proučitev njihovih pomembnih
ugotovitev, pregled sistema notranjih kontrol, vezanih na finančno poročanje, pregled
obvladovanja tveganj, pregled računovodskih usmeritev, kvartalnih in letnih računovodskih in
poslovnih poročil in drugo. V nadaljevanju javno objavljenih nalog in odgovornosti
revizijskega odbora so podrobno navedene odgovornosti za vsako od navedenih področij.
Vodja notranjerevizijske sluţbe poroča finančnemu direktorju (CFO) o opravljanju notranjih
revizij, o ugotovitvah v zvezi s tem, morebitnih okoliščinah, s katerimi se je srečal revizor pri
tem, o morebitnih nesoglasjih z vodstvom druţbe pri izvajanju notranjerevizijskih aktivnosti in
o rešitvi le-teh. O tem poroča tudi revizijskemu odboru. Revizijski odbor periodično preverja
tudi obseg in načrte dela notranjega revizorja, z vodjem notranjerevizijske dejavnosti preverja
pomembnost pri posameznih pregledih, preverja tudi dejavnike, ki jih mora notranji revizor
31 http://www.novartis.com
32 http://www.astrazeneca.com
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imeti na razpolago za svoje delo, kot tudi strukturo in organizacijo notranje revizije. Posebej je
poudarjeno, da ima revizijski odbor pravico, da se predsednik tega odbora neposredno sestane
z vodjem notranjerevizijske dejavnosti brez navzočnosti managementa (nap. CFO-ja, CEO-ja
itd.).
Na drugi strani švicaska farmacevtska druţba Hoffmann La - Roche prav tako navaja33
osnovne naloge Revizijskega odbora, ki so predvsem usmerjene v preverjanje sistema
računovodenja in računovdskega poročanja, organizacijo in obseg finančnega kontrolinga,
vključno z notranjim revidiranjem, finančnih poročil, namenjena delničarjem, in odnosov z
zunanjim revizorjem. Preverjajo tudi letne načrte podjetja, večje investicijske odločitve,
stopnje donosnosti le-teh, razpršenost naloţb kot tudi dolgoročne načte poslovanja in strategijo
podjetja ter letna poročila podjetja. Člani so izvoljeni med člani upravnega odbora, kateremu
predsednik revizijskega odbora tudi poroča. Velik poudarek je namenjen tudi pregledu
obvladovanja tveganj, sistema notranjih kontrol in ocenjevanju tveganj. V poslovniku o delu
revizijskega odbora je navedeno, da imajo člani pravico do vseh relevantnih poročil in
dokumentov (na primer poročil notranje/zunanje revizije) kot tudi do osebja, ki ga lahko po
lastni presoji povabijo na sejo odbora.
Francosko farmacevtsko podjetje Sanofi-Aventis na svojih javno objavljenih straneh34
poudarja, da so vsi člani njihovega revizijskega odbora neodvisni in v tem dosledno spoštujejo
Sarbanes-Oxley Act v delu, ki se nanaša na to zahtevo. Prav tako morajo imeti dolgoletne
izkušnje s področja računovodstva in financ, dva člana odbora pa morata imati s tega področja
priznano ustrezno pooblastilo/licenco in veljati za veščaka na tem področju. Njihove glavne
naloge so usmerjene v pregled finančnih informacij, pregled učinkovitosti sistema notranjih
kontrol in sistema obvladovanja tveganj, revidiranje računovodskih izkazov matične druţbe in
konsolidiranih računovodskih izkazov skupine ter preveritev neodvisnosti zunanjega revizorja.
Na seje lahko odbor povabi odgovorne osebe za posamezna področja: finance, računovodstvo,
vrednostne papirje. Pri tem seje lahko potekajo brez navzočnosti glavnega izvršilnega
direktorja. Prav tako odbor lahko povabi na razgovor notranjega revizorja.
Na javno dostopnih straneh nemškega farmacevtskega giganta STADA Arzneimittel AG 35 je
razvidno, da podjetje, ki je delniška druţba, vodita predsednik in član uprave, odgovoren za
področje proizvodnje in razvoja (Chairman of the Executive Board in Chief Production &
Development), nadzor nad poslovanjem podjetja pa opravlja nadzorni svet, ki sestoji iz
devetih članov, od tega je šest predstavnikov lastnikov, trije pa so predstavniki zaposlenih.
Njihovo poslanstvo naj bi bil nadzor in svetovanje upravi pri njenem vodenju podjetja. Prav
tako deluje tudi revizijski odbor, sestavljen iz treh članov, s tem, da sta dva o teh predstavnika
lastnikov, eden pa je predstavnik zaposlenih delavcev podjetja. V konkretnem primeru so vsi
tudi člani nadzornega sveta, s tem, da je član revizijskega odbora tudi predsednik nadzornega
sveta. Njihove glavne naloge so vezane na spremljanje računovodskih poročil in poslovnih
33 http://www.roche.com/about_roche/corporate_governance/commmittees-htm#audit_committee
34 http://en.sanofi-aventis.com/investors/corporate/specialist_committees/specialist_committees.asp
35 http://www.stada.de/english/investorrelations/corp_gov/
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poročil, upravljanje tveganj, zagotavljanje skladnosti, preverjanje zahtev po neodvisnosti
revizorjev, sklepanje pogodbe z zunanjim revizorjem, vključno z določitvijo pogodbene cene
in določitev ključnih področij, ki bodo predmet podrobnejšega pregleda. Prav tako morajo
nadzornemu svetu pred javno objavo podati poročila o medletnih in letnih finančnih poročilih.
Poleg teh organov imajo še odbor za kadre (Human Resources Committee) in štirinajstčlanski
svetovalni odbor (Advisory Board), ki ga imenuje predsednik nadzornega odbora na predlog
uprave in nadzornega odbora, katerega glavna naloga je svetovanje in podpora upravi ter
nadzornemu odboru. Imajo tudi pristojnost, da sprejemajo pooblastila delničarjev, ki sami ne
uveljavljajo glasovalnih pravic na skupščini lastnikov. STADA v svojih javno objavljenih
letnih poročilih zagotavlja transparentno korporativno upravljanje (corporate governance), ki
rezultira v pravočasnem in poštenem informiranju lastnikov, finančnih analitikov in ostalih
udeleţencev na kapitalskem trgu, sredstev javnega obveščanja in vse ostale zainteresirane
javnosti o vseh pomembnih spremembah v poslovanju podjetja.
Angleško farmacevtsko podjetje GlaxoSmithKline (v nadaljevanju: GSK) v okviru
predstavitve korporativnega upravljanja36 velik poudarek namenja skladnosti poslovanja in
etičnosti. Tako imajo svet za tveganja in skladnost delovanja, ki ga vodi direktor za skladnost
poslovanja podjetja (Corporate Compliance Officer - CCO) in vključuje najmanj tri člane, od
katerih je član tudi vodja notranjerevizijske dejavnosti za celotno skupino GSK. Omejeni svet
je podpora Odboru za revizijo in tveganja, saj s svojimi pregledi in drugimi aktivnostmi
zagotavlja, da je za pomembna tveganja implementiran učinkovit sistem notranjih kontrol. V
ta namen omenjeni odbor od sveta prejema poročila in ostale potrebne informacije. Sicer je
naloga in odgovornost odbora, da preverja in nadzira predvsem celovito obvladovanje tveganj,
katerim je izpostavljeno podjetje. Prav tako ima podjetje oblikovan poseben program za
korporativno etiko in skladnost poslovanja z zakonodajo in predpisi. Odgovorne osebe za
posamezna področja, navedena v tem programu, poročajo predsedniku uprave o skladnosti
poslovanja z zakonom, regulativo, politikami podjetja, pozitivno zakonodajo in etičnimi
vrednotami.
Madţarsko generično podjetje Gedeon Richter, ima na svojih spletnih straneh37 objavljeno
poročilo o korporativnem upravljanju, kjer je podrobno opisana struktura organov upravljanja
podjetja, njihove naloge, odgovornosti in relacije med njimi. Med drugim je navedeno tudi
sodelovanje revizijskega odbora z nadzornim svetom, notranjo in zunanjo revizijo. Revizijski
odbor sestavljajo trije člani, ki so obenem tudi člani nadzornega sveta, bili naj bi neodvisni.
Odgovornost revizijskega odbora je v nadzoru skladnosti uporabljenih računovodskih
usmeritev s predpisi. Ostale naloge revizijskega odbora se nanašajo predvsem na preverjanje
poslovnih in računovodskih poročil in dejavnosti v zvezi z zunanjim revizorjem (izbor,
pregled strokovnosti in neodvisnosti le-teh, sklenitev pogodbe) in pomoč nadzornemu svetu.
Podjetje sicer kot del učinkovitega korporativnega upravljanja navaja obvladovanje tveganj,
saj je cilj podjetja identifikacija, razumevanje in ocenjevanje tveganj ter sprejemanje ustreznih
mehanizmov za njegovo obvladovanje, kar je predvsem naloga poslovodstva podjetja.
Poslovodstvo je v javno objavljenem poročilu izjavilo, da notranja revizija poroča predsedniku
36 http://www.gsk.com/about/corp-gov-rocc.htm
37 http://www.richter.hu/een/pages/corporate-governance2.aspx
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uprave podjetja (Chief executive officer - CEO) in ne revizijski komisiji ali nadzornemu svetu,
kot to določajo Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju.
Izraelska Teva je največje generično farmacevtsko podjetje na svetu. Na svojih spletnih
straneh38 je v okviru predstavitve korporativnega upravljanja podjetja navedeno, da ima med
svojimi organi tudi revizijski odbor, objavljen je pravilnik o delovanju le-tega. Iz pravilnika je
razvidno, da je revizijski odbor najmanj tri članski in da je sestavljen iz neodvisnih članov
upravnega odbora, s tem da predsednik upravnega odbora ne more biti član revizijskega
odbora. Za članstvo se zahteva spoštovanje lokalne zakonodaje kot tudi SEC39 in NASDAQ40,
saj delnice podjetja kotirajo tudi na borzi vrednostnih papirjev v New Yorku. Za člane
revizijskega odbora se zahtevajo poleg neodvisnosti tudi visoka strokovnost in izkušnje s
področja računovodstva, financ in revizije. Glavni namen revizijskega odbora je pomoč
upravnemu odboru v zadevah, vezanih na: poštenost računovodskega poročanja, neodvisnost
zunanjega revizorja, učinkovitost notranjih kontrol, izvajanje funkcije notranje revizije,
programu za identificiranje tveganj prevar in preprečevanje le-tega, skladnost poslovanja z
zakonodajo in odpravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti. Revizijski odbor ima vrsto
odgovornosti, med drugim tudi glede preverjanja izvajanja notranjerevizijske dejavnosti. V ta
namen notranji revizor poroča revizijskemu odboru o uresničevanju zastavljenih načrtov,
katere tudi odobrava, o delovanju sistema notranjih kontrol in obvladovanju tveganj ter o
obvladovanju tveganja prevar. Na zahtevo revizijskega odbora se z notranjim revizorjem
sestane lahko ločeno brez prisotnosti uprave. Revizijski odbor se sestaja najmanj šestkrat
letno.
Kanadska farmacevtska druţba Bioval Corporation ima na svojih spletnih straneh, ki so javno
dostopne, objavljen Kodeks poklicne etike, ki ga mora podpisati finančni direktor in se s tem
zavezati, da ga bo v celoti spoštoval. V njem je med drugim določeno, da bo v primeru
navzkriţja interesov, pojava morebitnih prevar in zlorab, opravljanja nezdruţljivih funkcij
(segregation of duties) in drugih odklonov od zakonov, standardov, posebej od SarbanesOxley Act-a41 iz leta 2002, internih aktov, dobre poslovne prakse itd. o tem nemudoma
obvestil predsednika revizijskega odbora. Prav tako je nedopustno, da bi izvršilni direktor s
kakršnimi koli dejanji vplival na neodvisnost in nepristranskost tako notranjih kot zunanjih
revizorjev pri opravljanju njihovih nalog. Za morebitne kršitve so predvidene kazenske
sankcije.42
38 http://www.teva.com
39 SEC: Securities and Exchange Commission. Omenjena institucija je ena vodilnih, ki je svojo vlogo pridobila
tudi po svetovno odmevnih škandalih (Enron…).
40 NASDAQ: indeks stotih največjih domačih in mednarodnih podjetij, katerih denice kotirajo na borzi
vrednostnih papirjev v New York-u (http://dynamic.nasdaq.com/dynamic/nasdaq100_activity.stm).
41 Sarbanes-Oxley Act (SOA). Ameriški zakon je prinesel pomembne spremembe v njihovo zakonodajo,
predvsem v zvezi z urejenostjo finančnih trgov. Nastal je kot odgovor na svetovno odmevne škandale (Enron,
WorldCom…). Pripravila sta ga takratni predsednik Odbora za bančne storitve Paul S. Sarbanes in predsednik
Odbora za finančne storitve Michael Oxley in po njiju se zakon tudi imenuje. Zakon je zlasti poudaril
odgovornost poslovodstva, zaostril je poročanja gospodarskih druţb in nadzor nad tem, poostren je nadzor nad
izvajalci zunanjih revizij računovodskih izkazov, povečana je tudi vloga revizijskega odbora.
42 http://www.adamson-associates.com/projects/biovail-corporate-head-office
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Ameriški inštitut notranjih revizorjev (Institute of Internal Auditors – IIA) je na svojih spletnih
straneh43 objavila izsledke raziskave notranje revizije v farmacevtskem sektorju primerjalno z
vsemi ostalimi sodelujočimi podjetji v raziskavi in podjetji, ki imajo zaposlenih od enega do
10 notranjih revizorjev. Vrhovno poslovodstvo v farmacevtskih podjetjih pričakuje popolno
osredotočenje notranjih revizorjev na podajanje zagotovil o skladnosti poslovanja in oceno
tveganj ter verodostojnost računovodskih in poslovnih poročil, manj pa na svetovalne
aktivnosti. Razlika je vidna tudi v linijah poročanja: tako znotraj farmacevtskih druţb
notranjerevizijski predstojniki poročajo 65% direktorju za finančno področje (Chief financial
officer - CFO), medtem ko v ostalih dveh proučevanih skupinah podjetij notranji revizor
poroča tej liniji vodenja (CFO) le 39%, 33% pa predsedniku uprave/direktorju podjetja (Chief
executive officer – CEO). V 18% primerov v farmacevtskih druţbah tako tudi ostane. V 71%
poročajo notranji revizorji tudi neposredno revizijskemu odboru, pri ostalih dveh proučevanih
skupinah podjetij pa je ta odstotek višji: 78%. Notranjerevizijski predstojniki imajo v
proučevanih primerih različen naziv, in sicer v farmacevtskih podjetjih ima v 53%
notranjerevizijski predstojnik naziv »predsednik«, 18% »direktor«, 12% »izvršilni direktor«,
12% »generalni revizor« in drugo. Pri ostalih proučevanih sektorjih so odstotki pri teh nazivih
drugačni, saj je na področjih, kjer je zaposlenih od 5 do 10 notranjih revizorjev, v 41% naziv
»direktor«.
Pomemben je tudi podatek iz raziskave, da je v 94% predsednik revizijskega odbora v
farmacevtskih druţbah neodvisni član upravnega odbora. Povprečno se letno srečajo na petih
sejah revizijskega odbora, kamor so vključeni formalni sklici odborov kot tudi neposredna
srečanja (na primer z notranjim/zunanjim revizorjem ali ostalimi na zahtevo odbora). V tem
farmacevtska panoga ne odstopa od ostalih dveh proučevanih skupin, prav tako ne odstopa od
števila članov revizijskega odbora, saj povprečno šteje štiri člane, v proučevanem vzorcu pa so
vsi vprašani iz farmacevtske panoge imeli revizijski odbor. Poslovnik o delovanju revizijskega
odbora ima skoraj 90% revizijskih odborov v farmacevtski panogi. Vprašani so odgovarjali
tudi na vprašanja o glavnih odgovornostih revizijskega odbora. Najpogosteje omenjene so
bile: izbira zunanjega revizorja, določitev cene teh storitev in pogodbe, pregled planov dela
zunanjega revizorja, pregled letnih in obdobnih računovodskih izkazov, pregled izsledkov dela
zunanjega revizorja vključno s pismom poslovodstvu, odobritev notranjerevizijskega
pravilnika, plana dela notranjih revizorjev in dejavnikov za delo, neposredna komunikacija z
vodjem notranjerevizijske dejavnosti, poleg njegove prisotnosti na rednih sejah revizijskega
odbora, pregled poročil notranjega revizorja, vezane na vrednotenje obvladovanja tveganj in
postopke korporativnega upravljanja, pregled politik, vezanih na neetična in nelegalna dejanja.
Odgovori so podobni tudi za ostali proučevani skupini. Razlika pa je v številu opravljenih
notranjerevizijskih pregledov na posameznega revizorja, saj jih v farmacevtski panogi
opravijo 3,5, v ostalih podjetjih, kjer imajo zaposlenega od enega do deset notranjih
revizorjev, pa pet pregledov, povprečje pa so štirje pregledi. Vprašanja, vezana na
notranjerevizijsko planiranje, so pokazala, da v farmacevtski dejavnosti v 65% obstajajo letni
plani dela, ki se obdobno aţurirajo. Letni plani pa zajemajo prihodnje petletno obdobje
revidiranja. Notranjerevizijske aktivnosti zajemajo naslednja področja: 70% jih je namenjenih
43 www.theiia.org/gain
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dajanju zagotovil, 12% svetovalni dejavnosti, 8% izpolnjevanju zahtev poslovodstva, 6%
raziskavam prevar ter 4% preverjanju izpolnjevanja predlaganih priporočil in ukrepov. Ob
pripravi letnega plana dela notranjih revizorjev se naredi tudi ocena tveganj (85% vprašanih),
le 12% vprašanih oceno tveganj izvaja kvartalno. Pri tem ocenjujejo naslednje dejavnike:
stopnjo avtomatizacije in formalne urejenosti procesov, zaupanje v management, bistvene
spremembe, občutljivost področja, zaposlovanje, moţnost tveganja prevar, vgrajeno tveganje,
dejavnike okolja, kompleksnost, kontrolno okolje, datum zadnjega pregleda, stopnjo
materialnosti in druge dejavnike, katerim pa vprašani ne pripisujejo večjega pomena.
Raziskava je identificirala tudi najbolj pogoste metode dela, ki jih notranjerevizijski izvajalci
uporabljajo pri izvajanju pregledov. Najpogosteje uporabljena so: analitični pregled,
računalniško podprte tehnike (CAAT – Computer-Assisted Audit Techniques), manj
benchmarking in samoocenitveni vprašalniki. Zelo malo pa se uporablja sistem uravnoteţenih
kazalnikov, sistem nepretrganega revidiranja (continouos/real-time auditing), statistično
vzorčenje, orodja, povezana za vodenje sistemov kakovosti in podobno. Odgovori ostalih
proučevanih skupin so bili podobni.
Razporeditev delovnega časa notranjerevizijskega osebja je naslednja: preteţni del časa je
namenjen opravljanju rednih notranjerevizijskih pregledov in podajanju zagotovil (58%),
svetovanju je namenjenih 9% delovnega časa, 5% odgovorom na vprašanja poslovodstva, 4%
preiskavam tveganj morebitnih prevar, 3% preverjanju uresničevanja predlaganih priporočil
po akcijskih planih, 4% izobraţevanju, 6% predstavlja odsotnost, 1% je namenjen sodelovanju
z zunanjim revizorjem in drugo 10%. Primerjava z ostalima dvema skupinama daje podobne
rezultate, s tem da je delovni čas, namenjen podajanju zagotovil, malo manjši, manj je
svetovanja, več časa se nameni delu na zahtevo poslovodstva, sodelovanju z zunanjim
revizorjem in preverjanju uresničenih predlaganih priporočil. Pri opravljanju rednih
posameznih notranjerevizijskih pregledov je povprečna razporeditev delovnega časa
naslednja: 20% časa se nameni planiranju, 61% izvajanju in 19% poročanju. Odgovori ostalih
dveh proučevanih skupin so identični. Prevedeno v dnevnih pomeni, da traja v povprečju
posamezni noranjerevizijski pregled v farmacevtski dejavnosti 56 dni, od tega je za planiranje
porabljenih 10, za izvajanje 31 dni, 8 za poročanje in 7 za preveritev izvrševanja predlaganih
priporočil. Podatki za eno proučevano skupino so povsem identični, za drugo pa v povprečju
posamezni pregled traja 63 dni, torej 7 dni več kot v farmacevtski dejavnosti. Razlika je
predvsem v času, ki je namenjen poročanju in preveritvi predlaganih priporočil, saj je za ti dve
vrsti opravil porabljenih v povprečju več časa.
Pri načinu poročanja o opravljenih notranjerevizijskih pregledih se najpogosteje uporablja
tehnika poudarjenega teksta v delih, ki se nanašajo na pomembne ugotovitve in rangiranje
ugotovitev po stopnjah tveganja. Poročilo vključuje tudi seznam potrebnih ukrepov/priporočil
za vodstvo revidirane enote oziroma ostalih nosilcev, dodano je tudi sklepno mnenje o
revizijskem pregledu. Manj se pri poročanju uporablja grafične oblike prikazov posameznih
ugotovitev, zelo redko pa poročevalci poročajo o pozitivnih ugotovitvah.
Vse proučevane skupine so odgovorile, da spremljajo uresničevanje predlaganih priporočil
(follow-up), s tem da se pri tem le občasno uporablja posebno testiranje. Pri tem obstaja tudi
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razlika med proučevanimi skupinami, ki je vezana na število predlaganih priporočil na
posamezno notranjo revizijo. Tako je v primeru farmacevtske dejavnosti podanih enajst
priporočil na pregled, pri ostalih proučevanih skupinah pa je to število polovico manjše. Od
tega so pri farmacevtski dejavnosti skoraj štiri ugotovitve in s tem povezana priporočila
identificirana z visokim tveganjem v primeru uresničitve, pri ostalih dveh proučevanih
skupinah pa je to število v povprečju malo nad ena. Vprašani so odgovorili tudi na vprašanje,
kolikšen je odstotek uresničitve predlaganih ukrepov. Tako za farmacevtsko dejavnost znaša
84%, za ostali dve proučevani skupini pa je precej niţji in znaša v povprečju 78,5%.
Trend na področju notranjega revidiranja naj bi bilo tudi t.i. kontinuirano revidiranje
(Continuous Auditing), vendar vprašani v farmacevtski dejavnosti to uporabljajo v 19%,
preostalih 19% vprašanih to planira, ostali pa o tem ne razmišljajo. Ob tem razumemo
kontinuirano revidranje kot nepretrgano revidiranje posameznih področij poslovanja podjetja.
Identični odgovori so bili tudi za ostali dve proučevani skupini. Vprašani vidijo moţnost za
tovrstno revidiranje predvsem na področju ocenjevanja tveganj, testiranja kontrol in pri
posameznih področjih revidiranja z ozko postavljenimi cilji. Dejavniki, ki vplivajo na
kontinuirano revidiranje, so predvsem potreba po periodičnem testiranju transakcij in po
spremljavi trendov, manj pa vsakodnevno testiranje posameznih transakcij. Kot največ koristi
kontinuiranega revidiranja v farmacevtski dejavnost vprašani vidijo predvsem v večjem
pokritju področij revidiranja, kontinuiranem testiranju ključnih kontrol, stalnem identificiranju
stopnje tveganj in morebitnih sprememb, manj pa v niţjih stroških revidiranja, konsistentnosti
revidiranja, moţnosti večjega obsega testiranja. Nobene koristi pa ne vidijo v morebitnem
skrajševanju revizijskih pregledov. Ostali dve proučevani skupini koristi kontinuiranega
revidiranja vidita precej drugače, vendar tudi med njima obstajajo razlike, zato lahko
sklepamo, da si kontinuirano revidiranje šele utira pot in išče svoj prostor pri izvajanju
notranjerevizijskih aktivnosti. Kot največjo teţavo vprašani vidijo v slabi integriranosti
podatkov, ki bi bili za to potrebni in v oteţenem dostopu do podatkov. Med moţnimi izbirami
ocen od ena do 8 sta navedeni teţavi bili ocenjeni s 6,7 oziroma 7, za preostali proučevani
skupini pa omenjeni dejavniki, ki ovirajo moţnost kontinuiranega revidiranja, ne predstavljajo
takšnih teţav. Ocene pri ostalih dveh skupinah niso nikjer višje od pet, še največjo oviro
predstavlja slabo poznavanje računalniških aplikacij in s tem kakovost pridobljenih podatkov,
ki bi jih notranji revizorji uporabljali pri svojem delu.
Revidiranje informacijske tehnologije (v nadaljevanju: IT) je prisotno v 88% farmacevtske
dejavnosti, kar je nad povprečjem ostalih dveh proučevanih skupin, kjer je ta procent 44%
oziroma 67%. Povsem identični pa so odgovori, vezani na vključevanje revizorjev
informacijskih sistemov v procese notranjega revidiranja. Tako so vključeni predvsem v
planiranje notranjerevizijskih aktivnosti in v samo izvajanje pregledov. Več kot tretjina
vprašanih pa je odgovorila, da revizorji informacijskih sistemov niso vključeni v splošne
procese notranjega revidiranja. Vprašani so tudi odgovarjali, kdo testira kontrole na
informacijskem področju. V 88% te kontrole v farmacevtski dejavnosti testirajo skupaj, tako
notranji revizorji kot revizorji informacijske tehnologije, kar je identično tudi v drugih dveh
proučevanih skupinah. Pri revidiranju IT področja so uporabljeni v preteţnih primerih vsi
pristopi in ne le osredotočenost na primer na posamezne sisteme, tehnologije, skupine itd.
Notranji revizorji za informacijsko tehnologijo v farmacevtski dejavnosti občasno revidirajo
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naslednja področja: varovanje fizičnih dostopov, neprekinjeno poslovanje, dostope, nadzor
nad sistemi, informacijsko varnost, obstoječe in nove poslovne aplikacije, projekte
izboljševanja in spremljanja sprememb, sistem licenc, telekomunikacijske kontrole,
protivirusno zaščito, strateški plani za IT področje, IT vodenje in drugo.
Sestavni del notranjerevizijskih aktivnosti je tudi spremljanje in nadziranje kakovosti
delovanja in vodenja. Tako v farmacevtski dejavnosti v 80% izvajajo formalne programe
zagotavljanja in izboljševanje kakovosti. Ta procent je v ostalih proučevanih skupinah
bistveno niţji in znaša 49% oziroma 65%. Podoben razkorak se kaţe tudi pri odgovorih, ki so
vezani na vprašanje o notranjem ocenjevanju kakovosti; v farmacevtski dejavnosti je prisotna
v 92% v obliki stalnih ocenjevanj: nadzor nad notranjerevizijskim izvajanjem, pridobivanjem
povratnih informacij, izpolnjevanjem plana dela in povzetki o opravljenem pregledu, manj pa
na primer s sprotnimi opomniki. Poleg naštetih orodij za ocenjevanje kakovosti se uporabljajo
predvsem metode, kot so samoocenitveni vprašalniki in benchmarking, manj pa intervjuji in
kombinacije naštetih metod. Rezultati internega presojanja kakovosti notranjerevizijskega
izvajanja so v farmacevtski dejavnosti prediskutirani predvsem s srednjim managementom
in/ali revizijskim odborom, manj pa z odborom direktorjev (poslovodstvom) in zunanjim
revizorjem. Ostali dve proučevani skupini v večjih odstotkih prediskutirata rezultate internega
ocenjevanja kakovosti s poslovodstvom, srednjim managementom, revizijskim odborom in
zunanjim revizorjem.
Poleg internega spremljanja programov zagotavljanja kakovosti po standardih strokovnega
ravnanja pri notranjem revidiranju, standard 131244, je enkrat na pet let potrebna tudi
neodvisna zunanja presoja notranjerevizijskih aktivnosti. V farmacevtski dejavnosti je bila po
podatkih omenjene raziskave IIA45 tovrstna presoja izvedena pri 53% vprašanih, medtem ko je
deleţ pri ostalih dveh proučevanih skupinah enak oziroma pri eni višji. Kot glavno oviro, da
tovrstni kakovostni pregled ni bil opravljen, navajajo dejstvo, da je notranjerevizijska
dejavnost nova dejavnost v podjetju in še ni minilo obdobje, ki ga narekujejo omenjeni
standardi, da bi pristopili k tovrstnemu pregledu. Prav tako skoraj tretjina vprašanih v
farmacevtski dejavnosti tovrstne presoje ne obravnava kot prvo prioriteto. V primerih, ko se za
tovrstno presojo odločijo, pa je izvedena v 67% enkrat na pet let, v 22% pa enkrat na 3-4 leta.
Pri tovrstnih presojah se v farmacevtski dejavnosti presoja predvsem skladnost delovanja z
Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, pravilnik o
delovanju in ostale politike, pričakovanja poslovodstva, izkušnje in znanje zaposlenih,
uporaba orodij za delo, integracija v korporativno upravljanje, manj pa morebitno dodajanje
vrednosti podjetju in formalni predpisi/regulativa. Ostali dve proučevani skupini navajata
podobne elemente, ki so predmet presoje, razlika je v elementu, ki se nanaša na dodajanje
vrednosti notranje revizije, saj je v teh dveh proučevanih skupinah ta element predmet presoje
pri 78,5% vprašanih, v farmacevtski dejavnosti pa v 44%. Vprašani so z rezultati v
farmacevtski dejavnosti zelo zadovoljni, saj naj bi bila identificirana 100% skladnost, medtem
ko je pri ostalih dveh proučevanih skupinah v povprečju 15% vprašanih odgovorilo, da so bila
44 Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju. Prevod. Slovenski inštitut za revizijo,
Ljubljana 2003 s sprem.
45 www.theiia.org/gain
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identificirana manjša odstopanja. S tovrstnimi rezultati so v večji meri kot pri internih presojah
kakovosti seznanjene različne ravni: srednji management, revizijski odbor, zunanji revizor,
poslovodstvo in ostala zainteresirana javnost. Tudi pri tem je v farmacevtski dejavnosti
razlika, vezana na precej manjši deleţ pregleda rezultatov s strani poslovodstva, kot pri ostalih
dveh proučevanih skupinah. Vprašani so v 78% primerov odgovorili, da je tovrstna presoja
dodala vrednost notranjerevizijskim izvajalcem, delno se je povečala tudi kredibilnost in
dodana vrednost podjetja po tako opravljeni zunanji presoji. Revizorji v svojih poročilih v
preteţni meri (v 88%) uporabljajo frazo, da je notranjerevizijski pregled opravljen v skladu z
Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju.
Zadovoljstvo nad izvajanjem notranjerevizijskih storitev se v farmacevtski dejavnosti preverja
predvsem na pobudo notranjerevizijskega osebja s pomočjo vprašalnikov in
intervjujev/sestankov. V 71% primerov je tovrstna aktivnost izvedena po vsaki opravljeni
notranji reviziji. Ostali dve proučevani skupini tovrstnih aktivnosti ne opravljata po vsaki
opravljeni notranji reviziji v tolikšni meri (39% oziroma 52%). Podoben pa je odstotek
vrnjenih, izpolnjenih vprašalnikov s strani revidirancev: v povprečju med 72% do 76%
(slednji, najvišji odstotek velja za farmacevtsko dejavnost). Ostali deleţniki ocenjujejo
delovanje notranjerevizijskega osebja v 60% enkrat letno, podobno je tudi pri ostalih dveh
proučevanih skupinah. Pri tem je odzivnost pribliţno pri vseh proučevanih skupinah v
povprečju nekaj več kot 80%. Merjenje notranjerevizijskega procesa se najpogosteje izvaja z
metodo povratnih informacij s strani različnih deleţnikov (59% vprašanih uporablja omenjeno
metodo), prav tako uporabljajo še predvsem naslednje metode:
-

ocena notranjerevizijskih izvajalcev, da so bila pokrita vsa področja s ključnimi
tveganji,
ustreznost planiranja, določanja ciljev, dejavnikov in terminskih načrtov dela za
vsak opravljeni notranjerevizijski pregled,
ocena o skladnosti opravljenih notranjih revizij v skladu z metodologijo dela in
dobrimi praksami,
implementacija predlaganih priporočil za izboljšanje poslovanja.

Na drugi strani se meri tudi notranjerevizijski razvoj. Najpogosteje so uporabljene naslednje
metode: uvajanje ustreznega izobraţevanja za notranjerevizijsko osebje, merjenje njihovega
zadovoljstva v zvezi s tem, spremljanje števila licenciranih sodelavcev (nap. število licenc
potrjenih notranjih revizojev: Certified Internal Auditor - CIA), merjenje doseganja ciljev,
vezanih na avtomatiziranje notranjerevizijskih aktivnosti, merjenje napredovanja znanj
sodelavcev, merjenje doseganja postavljenih ciljev, benchamarking notranjerevizijskih
aktivnosti z vodilnimi praksami.
Vse tri proučevane skupine so bile dokaj enotne glede moţnosti izobraţevanja, ki jih ponujajo
centralni izobraţevalni oddelki v teh podjetjih in bi bile primerne teme za notranje revizorje.
Na drugi strani pa so za notranje revizorje uporabna druga izobraţevanja, ki jih ti oddelki
ponujajo. Med proučevanimi skupinami so opazne razlike pri virih, ki jih uporabljajo
posamezne skupine. V farmacevtski dejavnosti enakomerno uporabljajo tako zunanja
izobraţevanja, kombinacijo notranjih in zunanjih izvajalcev, izobraţevanja, ki jih organizirajo
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stanovske organizacije (na primer inštitut notranjih revizorjev - Institute of Internal Auditors IIA) in izobraţevanja, ki jih organizira notranjerevizijsko osebje. Drugi dve proučevani
skupini uporabljata le izobraţevanja, ki jih organizirajo zunanji izvajalci in stanovske
organizacije (na primer Inštitut notranjih revizorjev – Institute of Internal Auditors - IIA).
Osrednja korist dela notranjega revizorja za lastnika podjetja ni vedno čim večji dobiček,
čeprav je najpogostejša pričakovana korist. Pogled na delo in iz tega izhajajoče koristi dela
notranjega revizorja pri članih uprave je lahko drugačen od pogleda lastnika podjetja.
Zagotovo pa je pogled drugačen pri zaposlenih. Torej je notranji revizor postavljen pred
nalogo, da na lastno delo pogleda z vsaj treh perspektiv in razmisli (tudi najde odgovore) o
tem, kaj naj kot korist predstavi posameznemu segmentu, zato da bo na koncu laţje opravil
svoje delo (F. Koletnik, D. Mumel, 2009, str. 50).
2.6
2.6.1

Sklepne ugotovitve o vlogi in učinkovitosti notranje revizije
Ugotovitve o vlogi in učinkovitosti notranje revizije na splošno

Notranja revizija je prepoznana aktivnost, ki je prešla ţe skozi različne razvojne faze. Če je
včasih delovala v smislu naknadnega odkrivanja nepravilnosti in napak v sistemu notranjih
kontrol ter skladnosti poslovanja s pravili, pa se v sedanjih globalnih in kriznih časih njena
vloga spreminja. Razvoj notranje revizije naj bi šel v smeri, da le-ta konstantno spremlja
notranji kontrolni sistem, ki bo moral biti še bolj sledljiv in dokumentiran. Pomembna bo tudi
aplikativna podpora notranjerevizijski stroki, t.j. uporaba računalniških aplikacij, posebej pri
preiskovanju prevar, katerim bo morala notranja revizija v prihodnje posvetiti še večjo
pozornost.
Ugotavljamo lahko, da so raziskave pokazale, da se notranjerevizijske aktivnosti osredotočajo
predvsem na preverjanje uspešnosti upravljanja, ravnanja s tveganji in njihovega obvladovanja.
V prihodnje bodo lastniki pričakovali neodvisna mnenja notranjih revizorjev glede vodenja
podjetja, torej o delovanju vrhovnega poslovodstva skladno s postavljenimi cilji in predpisi, kot
tudi o učinkovitosti relacij z ostalimi tremi stebri, ki predstavljajo t.i. korporotivno upravljanje
(nadzorni svet, zunanji revizor in notranji revizor). S tem se bo povečala tudi vloga notranjih
revizorjev in izboljšala komunikacija, tudi neposredna, s predstavniki lastnikov in lastniki
samimi. Za ravnanje s tveganjem in postavitev ustreznih mehanizmov za njegovo obvladovanje
je odgovorno poslovodstvo vsakega podjetja. Poročila o obvladovanju tveganj mora
poslovodstvo zagotavljati (assurance) lastnikom. Iz tega izhaja, da notranji revizor na osnovi teh
zagotovil poslovodstva in lastne notranjerevizijske proučitve obvladovanja tveganj podaja na tej
osnovi neodvisna zagotovila (reassurance) o ustreznosti postavljenih mehanizmov za učinkovito
obvladovanje tveganj. V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti poda priporočila za izboljšanje
le-teh. Ta ugotovitev postavlja notranjo revizijo v novo vlogo, saj se je v preteklosti v podjetjih
od notranjih revizorjev pričakovalo tudi izvajanje operativnih zadev, predvsem pa pripravo
raznih poslovodskih poročil za organe nadzora in razne druge institucije.
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Raziskave so tudi pokazale, da so pričakovanja poslovodstev podjetij usmerjene v pomoč
notranjih revizorjev podjetju pri izboljšanju poslovnih procesov, pri njegovem strateškem
delovanju, dodajanju vrednosti, doseganju poslovnih ciljev, kar kaţe na veliko priloţnost za
notranjo revizijo. Torej so poslovodstva prepoznala tudi svetovalno vlogo, ki pa jo je potrebno
na ustrezen način ločiti od storitev dajanja zagotovil. Ugotavljamo lahko, da je s takšnim
pričakovanjem poslovodstev notranje revidiranje strokovno vedno bolj zahtevno, tvegano in
odgovorno.
Pokazatelj glede pomembnosti vloge notranje revizije v podjetju je tudi ta, da identificiramo,
komu notranji revizor poroča o svojih izsledkih. Čim višje po hierarhiji v organizaciji podjetja
poroča, tem pomembnejša je njegova vloga.
Ugotovimo lahko, da je vloga notranje revizije, kot jo zaznavajo njeni uporabniki, jasna. Kako
pa je z njeno učinkovitostjo? Raziskave s tega področja kaţejo, da je pri tem še nekaj rezerv, saj
ni enotnih kriterijev za merjenje njene učinkovitosti.
Ugotavljam, da se učinkovitost notranjerevizijskih aktivnosti presoja ob notranjih in zunanjih
presojah, posebej je pomembna neodvisna zunanja presoja skladnosti delovanja notranje revizije
s standardi. Pri tem se presoja tudi uspešnost in učinkovitost. Nadzor nad tem izvaja tudi
revizijski odbor (komisija). Glede na to, da je namen notranje revizije dodajanje vrednosti
podjetju, je pomemben element učinkovitosti notranje revizije tudi partnerski odnos s
poslovodstvom podjetja. O učinkoviti notranje revizije lahko govorimo, kadar:
-

izvaja prave aktivnosti na pravem mestu in ob pravem času,
dodaja vrednost podjetju,
je v podjetju identificirana kot vplivna in spoštovana,
razume potrebe lastnikov, izpolnjuje njihova pričakovanja z uporabo dobrih praks na
tem področju,
ima razvito dolgoročno strategijo svojega delovanja,
prispeva h kreiranju skrbnega obvladovanja tveganj podjetja,
je kadrovsko ustrezno podprta in razpolaga z ustreznimi dejavniki za delo,
med notranjo revizijo in drugimi sorodnimi funkcijami v podjetju veljajo harmonični
odnosi,
ima pomembno vlogo pri upravljanju s tveganji (podajanjem zagotovil).

Ugotovimo lahko, da so še velike rezerve pri izboljšanju učinkovitosti notranjerevizijskih
izvajalcev glede odkrivanj tveganosti prevar. V ZDA podjetja zaradi uresničitve tega tveganja
izgubijo 7% letnih prihodkov, zneski v absolutnih vrednostnih so enormni in so se v letu 2008 v
primerjavi z letom 2002 podvojili (iz 400 bilijonov USD na 994 bilijonov USD). Notranji
revizorji so odkrili le 19% vseh odkritih prevar.
Raziskave so pokazale, da se o učinkovitosti notranje revizije najpogosteje poroča v medletnih
in letnih poročilih notranjerevizijskega predstojnika. V teh poročilih so zajeti povzetki
samoocenitvenih vprašalnikov o delovanju notranje revizije, kjer je pomemben del tudi
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ocenjevanje njene učinkovitosti. Pomemben del so tudi izpolnjeni vprašalniki o zadovoljstvu
nad opravljenimi notranjerevizijskimi storitvami, ki jih pripravijo revidiranci, prav tako so
pomembne povratne informacije poslovodstva.
2.6.2 Ugotovitve o vlogi in učinkovitosti notranje revizije v farmacevtski dejavnosti
Po proučitvi javno dostopnih podatkov, vezanih na korporativno upravljanje in s tem v zvezi
tudi obravnavo notranjerevizijskih aktivnosti za nekatere večje farmacevtske firme v svetu,
lahko sklenemo:
-

-

V večini podjetij kot podaljšana roka nadzornih organov/upravnih odborov delujejo
revizijske komisije/odbori, ki se sestajajo v povprečju od 4-6-krat letno.
Revizijski odbori sodelujejo in se opirajo na izsledke notranje revizije ter skrbno
pregledujejo načrte njenega delovanja, poročila o realizaciji notranjerevizijskih
aktivnosti, skupaj z njimi diskutirajo o sistemih obvladovanja ključnih tveganj,
vključno s tveganji prevar, sistemih notranjih kontrol itd.
V večini primerov se direktorji notranjerevizijskih sluţb občasno sestajajo s člani
revizijske komisije/odbora brez prisotnosti poslovodstva.
V komisijah/odborih je običajno vsaj en član neodvisen zunanji strokovnjak s področja
financ, računovodenja ali revizije.

Do podobnih ugotovitev lahko pridemo ob analizi raziskave IIA, ki je proučevala notranjo
revizijo v farmacevtski dejavnosti v primerjavi z ostalimi panogami/sektorji. Tako vrhovno
poslovodstvo v farmacevtski panogi od notranjih revizorjev pričakuje predvsem podajanje
zagotovil o skladnosti poslovanja, oceni tveganj in verodostojnosti računovodskega poročanja,
manj pa nudenje svetovalnih storitev.
Bistveno razliko z ostalimi panogami in s tem tudi pripisovanje pomembnosti ter neodvisnega
izvajanja notranjerevizijskih aktivnosti kaţe podatek, da kar 65% vprašanih direktorjev
notranjerevizijskih sluţb poroča le vrhovnemu poslovodstvu, konkretno finančnemu
direktorju, medtem ko je v ostalih panogah ta odstotek polovico manjši. Kljub temu pa ima kar
71% vprašanih v farmacevtski panogi imenovano revizijsko komisijo/odbor. Prav tako je v
94% predsednik revizijske komisije/odbora neodvisni član upravnega odbora, povprečno se
letno sestanejo na petih sejah. Revizijska komisija/odbor je sestavljen povprečno iz petih
članov. Med ključnimi aktivnostmi delovanja revizijskih komisij/odborov, vezane na notranjo
revizijo, so izpostavljene naslednje:
-

Odobritev notranjerevizijskega pravilnika/ustanovne listine.
Pregled načrta dela notranje revizije, notranjerevizijskega osebja in dejavnikov za delo.
Izvajanje neposredne komunikacije z direktorjem notranjerevizijske sluţbe.
Pregled poročil o delu notranje revizije, ki so vezani na vrednotenje tveganj in
postopke korporativnega upravljanja.
Pregled politik, ki so vezane na neetična in nelegalna dejanja.
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Pri tem se odgovori farmacevtske dejavnosti ne razlikujejo od odgovorov ostalih panog. Trend
naj bi bil tudi tako imenovano kontinuirano revidiranje (continuous auditing), vendar je v
farmacevtski panogi prisotno samo v 19%, pribliţno takšen odstotek vprašanih o njem še
razmišlja. Podobno je tudi v drugih panogah, zato lahko sklepamo, da si ta vrsta revidiranja
šele utira pot. Kot enega glavnih vzrokov so vprašani v farmacevtski dejavnosti navedli oteţen
dostop do podatkov in relativna razpršenost le-teh.
Na drugi strani je v farmacevtski dejavnosti nadpovprečno prisotno revidiranje informacijske
tehnologije, tako s strani zunanje kot notranje revizije oziroma v kombinaciji obeh.
V farmacevtski dejavnosti je 80% vprašanih odgovorilo, da imajo vzpostavljen formalni
program zagotavljanja kakovosti notranjerevizijskih aktivnosti, v ostalih panogah je ta
odstotek precej niţji (med 49 in 65%). Poleg tega je polovica vprašanih odgovorila, da so ţe
imeli zunanjo neodvisno presojo notranjerevizijskega izvajalca in da so bili s podanimi
ugotovitvami relativno zadovoljni in s tem dodali vrednost podjetju. V večini primerov je bila
ugotovljena popolna skladnost delovanja notranjerevizijskega izvajalca s standardi. Bistveno
(pozitivno) odstopanje od ostalih proučevanih panog je tudi pri ocenjevanju dela notranje
revizije s strani revidirancev. Tako v farmacevtski dejavnosti 71% vprašanih (drugje med 39
in 51%) pridobiva formalne ocene s strani revidirancev na osnovi izpolnjenih in vrnjenih
ocenitvenih vprašalnikov.
Analiza IIA je pokazala, da se kot kazalnik učinkovitosti pogosto uporablja primerjava med
planiranimi in realiziranimi notranjerevizijskimi pregledi. O učinkovitosti govorimo, če je
realiziranih najmanj 90% planiranih pregledov. Kot merilo učinkovitosti se uporablja tudi
primerjava razporeditve notranjerevizijskih aktivnosti na posamezna opravila. Tako naj bi v
povprečju na planiranje dela odpadlo 20% razpoloţljivega delovnega časa, 61% za delo na
terenu in 19% na poročanje. Pomembna je tudi ugotovitev, da je kazalnik učinkovitosti tudi
število dni, ki preteče od zaključka dela na terenu do prejema končnega poročila o notranji
reviziji. Kriterij uspešnosti je 24 dni in manj. Analize so pokazale, da povprečno posamezni
notranjerevizijski izvajalec opravi 4 notranje revizije na leto. Notranjerevizijsko osebje
identificira v povprečju 102 pomembne ugotovitve na leto in v povprečju poda 465 priporočil;
skoraj 80% le-teh je uspešno implementiranih v prakso.
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3

EMPIRIČNA RAZISKAVA PERCEPCIJE VLOGE IN UČINKOVITOSTI
NOTRANJE REVIZIJE PRI UPORABNIKIH V FARMACEVTSKI DEJAVNOSTI

3.1
3.1.1

Načrt empirične raziskave
Cilji empirične raziskave

Pri raziskavi bomo z izbranimi metodami, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju, preizkusili
postavljene hipoteze in pri tem zasledovali dva osnovna namena raziskave, in sicer:
-

-

ugotoviti razlike, če obstajajo, v percepciji direktorjev/predsednikov uprav in
direktorjev računovodstev v farmacevtskih druţbah glede vloge notranje
revizije in
ugotoviti razlike, če obstajajo, v percepciji direktorjev/predsednikov uprav,
direktorjev računovodstev in direktorjev notranjerevizijskih sluţb v
farmacevtskih druţbah glede dejavnikov, ki vplivajo na vrednotenje
učinkovitosti notranjerevizijskih aktivnosti.

Podatki za raziskavo so bili zbrani s pomočjo ankete (uporaba neeksperimentalne
metodologije), ki je bila poslana 100 farmacevtskim podjetjem (prvim stotim v svetu po
prometu v letu 2008), in sicer trem skupinam uporabnikov: direktorjem/predsednikom uprav
farmacevtskih podjetij, direktorjem računovodstev in direktorjem notranjerevizijskih sluţb v
teh farmacevtskih podjetjih.
3.1.2 Opis postopka
Izbrano populacijo v raziskavi predstavlja prvih 100 farmacevtskih podjetij po prometu v letu
2008. Podatki so bili javno objavljeni.46 Anketni vprašalniki, vključno s priloţenim dopisom (v
Prilogah 3 – 5), so bili poslani po pošti na 100 farmacevtskih podjetij, in sicer ločeno na
direktorje/predsednike uprav, direktorje računovodstev in direktorje notranjerevizijskih sluţb v
začetku septembra 2010. Izpolnjeni anketni vprašalniki so bili vrnjeni do sredine oktobra 2010,
delno do konca oktobra 2010. Tako je bilo poslanih skupno n=300 (3 x 100) anketnih
vprašalnikov. Do konca oktobra 2010 je bilo pridobivanje podatkov zaključeno in preverjen
rezultat pravilno vrnjenih in izpolnjenih anketnih vprašalnikov. Pri tem je bila upoštevana dobra
praksa (Woodard 2000, str. 41), da je za nadaljnjo raziskavo ustrezna vsaj 50%-na stopnja
odgovorov. Stopnja odgovorov je bila 55,7%. Vsi vrnjeni vprašalniki so bili pregledani glede
morebitnih napak in verodostojnosti z namenom, da bi bili vhodni podatki, ki bodo uporabljeni
za izračune in vneseni v statistični program PASW Statistics 18, kar najbolj kvalitetni in
pravilni.

46 www.scrip100.com(Scrip's Pharmaceutical Company League Tables 2009)
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3.1.3 Inštrumenti raziskave
Glede na izpolnitev namena raziskave, so definirane a) vloge notranje revizije in b) dejavniki,
ki vplivajo na merjenje učinkovitosti notranjerevizijskih aktivnosti, glavna dva inštrumenta
raziskave. Na osnovi osmih identificiranih vlog notranje revizije in petnajstih dejavnikov, ki
vplivajo na vrednotenje njene učinkovitosti, so bili zbrani podatki za raziskavo. Pri tem je bil
tovrstni model raziskave ţe uporabljen v drugih raziskavah, vendar na drugi panogi (Woodard,
2000, str. 42-43). Prvi inštrument, ki se je nanašal na percepcijo vloge notranje revizije, je
vseboval omenjene različne vloge notranje revizije, ki so jih ocenjevali direktorji/predsedniki
uprav in direktorji računovodstev, ne pa tudi direktorji notranjerevizijskih sluţb. Pri tem smo
uporabili pet nivojsko ocenjevalno lestvico, in sicer je ocena 1 pomenila, da anketirana oseba
vlogo dojema kot nepomembno, ocena 5 pa je pomenila, da anketirana oseba vlogo dojema
kot izjemno pomembno.
Drugi inštrument, ki se je nanašal na percepcijo dejavnikov, ki vplivajo na vrednotenje
učinkovitosti notranje revizije, je vseboval petnajst dejavnikov, ki so bili prav tako ţe
identificirani v predhodnih raziskavah in preverjeni v praksi (Woodard, 2000, str. 43), vendar
na primeru druge panoge. Anketirane osebe so ocenjevale vseh petnajst dejavnikov. Pri tem
smo imeli pet nivojsko ocenjevalno lestvico (od ocene 1 do ocene 5), in sicer je ocena 1
pomenila, da anketirana oseba dejavnik dojema kot nepomemben, ocena 5 pa je pomenila, da
anketirana oseba dejavnik dojema kot izjemno pomemben.
Teh petnajst dejavnikov smo po vzoru omenjenih raziskav smiselno (glede na vsebinsko
sorodnost, jo ti dejavniki predstavljajo) zdruţili v pet ključnih dejavnikov (Woodard, 2000, str.
43). Pri tem so bili zdruţeni po trije sorodni dejavniki, po enaki metodi, kot v omenjeni
raziskavi (Woodard, 2000, str. 43), kar pomeni, da so bili v nov večdimenzionalni dejavnik
zdruţeni enaki dejavniki, kot v omenjeni raziskavi. Vrednosti posamezne spremenljivke od D1
do D5 smo dobili na način, da smo sešteli vrednosti za tri dejavnike, ki so vsebinsko sodili
skupaj, in dobljeno vrednost delili s tri. Na osnovi tega je bil identificiran nov
večdimenzionalni (tridimenzionalni) ključni dejavnik, kot sledi:
1. Tridimenzionalni dejavnik 1 (D1): Podajanje priporočil za izboljšanje (seštete
vrednosti dejavnikov: 1, 6, 11 in tako dobljena vrednost deljena s tri).
2. Tridimenzionalni dejavnik 2 (D2): Revizorjeva odzivnost in povratne informacije
(seštete vrednosti dejavnikov: 5,10,15 in tako dobljena vrednost deljena s tri).
3. Tridimenzionalni dejavnik 3 (D3): Strokovnost notranjerevizijskih izvajalcev
(seštete vrednosti dejavnikov: 2, 7, 12 in tako dobljena vrednost deljena s tri).
4. Tridimenzionalni dejavnik 4 (D4): Osredotočenost na revizijski plan (seštete
vrednosti dejavnikov: 4, 9, 14 in tako dobljena vrednost deljena s tri).
5. Tridimenzionalni dejavnik 5 (D5): Preprečevanje morebitnih presenečenj (seštete
vrednosti dejavnikov: 3, 8, 13 in tako dobljena vrednost deljena s tri).
V podatkovno bazo programa PASW Statistics 18 smo vnesli ocene iz anketnih vprašalnikov
za vseh osem vlog notranje revizije in petnajst dejavnikov. Za slednjih petnajst dejavnikov
smo z ustreznim programskim ukazom sešteli vrednosti zgoraj navedenih treh sorodnih
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dejavnikov in dobljeno vrednost delili s tri. Na ta način smo dobili nov tridimenzionalni
dejavnik. V predhodnih raziskavah je bila preverjena tudi verodostojnost in zanesljivost
inštrumentov raziskave. Prav tako je v predhodnih raziskavah (Woodard, 2000, str. 46) ţe bila
izvedena pilotna študija, zato tega pri tej raziskavi nismo izvajali ponovno.
3.1.4 Uporabljena metodologija
V raziskavi bosta uporabljeni tako opisna kot tudi sklepna vrsta analize. V predhodnih
raziskavah (Woodard, 2000, str. 47) so bile ţe definirane nekatere vrste analiz, ki so bile
uporabljene za testiranje posameznih hipotez.
V empiričnem delu raziskave bomo imeli dve vrsti metodoloških prijemov, in sicer:
-

preverjanja domnev o strukturnem deleţu in
preverjanje domnev o statistično značilnih razlikah v povprečnih vrednosti
spremenljivke v dveh skupinah.

Za naslednje štiri hipoteze bomo preverjali domneve o strukturnem deleţu:
-

-

H1: Ni statistično pomembnih razlik v percepciji različnih vlog notranje revizije s
strani posameznih direktorjev farmacevtskih druţb.
H2: Ni statistično pomembnih razlik v percepciji različnih vlog notranje revizije s
strani direktorjev računovodstev farmacevtskih druţb.
H4: Ni statistično pomembnih razlik v percepciji direktorjev farmacevtskih druţb
glede posameznih dejavnikov, uporabljenih pri vrednotenju učinkovitosti notranjega
revidiranja v farmacevtskih druţbah.
H5: Ni statistično pomembnih razlik v percepciji direktorjev računovodstev
farmacevtskih druţb glede posameznih dejavnikov, uporabljenih pri vrednotenju
učinkovitosti notranjega revidiranja v farmacevtskih druţbah.

Te štiri osnovne hipoteze bomo testirali s pomočjo dodatnih podhipotez, in sicer v okviru
hipoteze H1 z osmimi podhipotezami:
H10: πdi = 50 %
H11: πdi ≠ 50 %
i=1,2,…,8 in kjer je
πdi
- odstotek respondentov - direktorjev farmacevtskih druţb, ki so pomembnost i-te
vloge notranje revizije ocenili z oceno do vključno 3, i=1,2,…,8.
V okviru hipoteze H2 z osmimi podhipotezami:
H20: πdi = 50 %
H21: πdi ≠ 50 %
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i=1,2,…,8 in kjer je
πdi
- odstotek respondentov - direktorjev računovodstev farmacevtskih druţ, ki so
pomembnost i-te vloge notranje revizije ocenili z oceno do vključno 3, i=1,2,…,8.
V okviru hipoteze H4 s petnajstimi podhipotezami:
H40: πdj = 50 %
H41: πdj ≠ 50 %
j=1,2,…,15 in kjer je
πdj
- odstotek respondentov - direktorjev farmacevtskih druţb, ki so pomembnost i-tega
dejavnika, uporabljenega pri vrednotenju učinkovitosti notranjega revidiranja, ocenili z oceno
do vključno 3, j=1,2,…,15.
V okviru hipoteze H5 s petnajstimi podhipotezami:
H50: πdj = 50 %
H51: πdj ≠ 50 %
j=1,2,…,15 in kjer je
πdj
- odstotek respondentov - direktorjev računovodstev farmacevtskih druţb, ki so
pomembnost i-tega dejavnika, uporabljenega pri vrednotenju učinkovitosti notranjega
revidiranja, ocenili z oceno do vključno 3, j=1,2,…,15.
Z izbrano statistično metodo, bomo ugotavljali, ali je deleţ direktorjev/predsednikov uprav in
direktorjev računovodstev, ki dojemajo vlogo notranje revizije in dejavnike njene
učinkovitosti kot nadpovprečno pomembne, statistično značilno enak deleţu tistih, ki
dojemajo to vlogo kot povprečno oziroma podpovprečno. Za preverjanje zgoraj zapisanih
ničelnih domnev bomo uporabili binomski test. V kolikor bo stopnja tveganja višja od 5%, bo
to pomenilo, da je tveganje, da bo naš zaključek, da domneva H0 ne drţi, napačen, višje od
5%. V tem primeru ničelne domneve ne bomo zavrnili.
Na drugi strani bomo za naslednje tri hipoteze preverjali domneve o statistično značilnih
razlikah v povprečnih vrednosti spremenljivke v dveh skupinah:
-

H3: Ni statistično pomembnih razlik v percepciji vloge notranje revizije med direktorji
farmacevtskih druţb in direktorji računovodstev farmacevtskih druţb.
H6: Ni statistično pomembnih razlik v percepciji direktorjev farmacevtskih druţb in
direktorjev notranjerevizijskih sluţb v farmacevtskih druţbah glede posameznih
dejavnikov, uporabljenih pri vrednotenju učinkovitosti notranjega revidiranja v
farmacevtskih druţbah.
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-

H7: Ni statistično pomembnih razlik v percepciji direktorjev računovodstev in
direktorjev notranjerevizijskih sluţb v farmacevtskih druţbah glede posameznih
dejavnikov, uporabljenih pri vrednotenju učinkovitosti notranjega revidiranja v
farmacevtskih druţbah.

Te tri osnovne hipoteze bomo testirali s pomočjo dodatnih podhipotez, in sicer v okviru
hipoteze H3 z osmimi podhipotezami:
H30: y
i, direktorji - 1 y i, direktorji - 2
H31: y
y
i, direktorji - 1

i, direktorji - 2

i=1,2,…,8 in kjer je
y i, direktorji - 1 - povprečna ocena pomembnosti i-te vloge notranje revizije, i=1,2,…,8, s strani

direktorjev farmacevtskih druţb
- povprečna ocena pomembnosti i-te vloge notranje revizije, i=1,2,…,8, s strani
y
i, direktorji - 2

direktorjev računovodstev farmacevtskih druţb.
Osnovno hipotezo H6 bomo testirali s pomočjo dodatnih, petnajstih podhipotez:
H60: y
j, direktorji - 1 y j, direktorji - 3
H61: y
y
j, direktorji - 1

j, direktorji - 3

j=1,2,…,15 in kjer je
y i, direktorji - 1 - povprečna ocena pomembnosti j-tega dejavnika notranje revizije, j=1,2,…,15,

s strani direktorjev farmacevtskih druţb
- povprečna ocena pomembnosti j-tega dejavnika notranje revizije, j=1,2,…,15,
y
i, direktorji - 3

s strani direktorjev notranjerevizijskih sluţb farmacevtskih druţb.
Prav tako bomo hipotezo H7 testirali s petnajstimi podhipotezami:
H70: y
j, direktorji - 2
H71: y
j, direktorji - 2

y j, direktorji - 3
y j, direktorji - 3

j=1,2,…,15 in kjer je
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y i, direktorji - 2 - povprečna ocena pomembnosti j-tega dejavnika notranje revizije, j=1,2,…,15,

s strani direktorjev računovodstev farmacevtskih druţb
- povprečna ocena pomembnosti j-tega dejavnika notranje revizije, j=1,2,…,15,
y
i, direktorji - 3

s strani direktorjev notranjerevizijskih sluţb farmacevtskih druţb.
Glede na to, da bomo preverjali hipoteze za dva neodvisna vzorca (statistične enote v prvem
vzorcu niso povezane s statističnimi enotami v drugem vzorcu), bomo s pomočjo programa
PASW Statistics 18 uporabili t-test za dva neodvisna vzorca oziroma skupini. Z omenjenim ttestom bomo preverjali domneve o statistično značilnih razlikah v povprečnih vrednosti
spremenljivke v dveh skupinah.
3.2

Omejitve empirične raziskave

Raziskava je bila omejena le na prvih sto farmacevtskih podjetij v svetu po prihodkih leta
2008. Od takrat pa do danes so se nekatera podjetja ţe zdruţevala, tako da prihodki
posameznih podjetij lahko niso več relevantni, vendar je omejena panoga zelo omejena z
dostopnostjo podatkov. Javne objave le-teh so prav tako pozne. Določeno omejitev predstavlja
tudi različna zakonodaja v teh podjetjih, saj je v nekaterih notranja revizija obvezna, v drugih
jo zakonodaja (na primer kodeksi) le priporoča.
Pri raziskavi smo bili omejeni tudi z javno dostopnostjo o kontaktnih osebah v teh
proučevanih podjetjih; običajno niso neposredno objavljeni e-naslovi direktorjev uprav,
direktorjev računovodstev kot tudi ne direktorjev notranjerevizijskih sluţb, kar je vplivalo na
počasnejše zbiranje poslanih vprašalnikov, saj so le-ti bili poslani po klasični pošti, prav tako
tudi vrnjeni. Kot smo ţe omenili, smo izhajali iz pogoja, da je stopnja odgovorov vsaj 50%,
kar je bilo tudi doseţeno.
Za uporabljeno metodologijo v drugi raziskavi (Woodard, 2000, str. 42), na katero smo se
naslanjali tudi v tej raziskavi, je bil predpogoj slučajnost vzorca. V empirični delu raziskave
v tej nalogi pa so podatki, ki jih sicer obravnavam kot slučajni vzorec, neslučajni.
Prav tako določeno omejitev predstavlja zdruţevanje posameznih dejavnikov pri vprašalnikih,
ki so vezani na vrednotenje učinkovitosti notranje revizije v pet ključnih dejavnikov (tri
sorodne komponente predstavljajo po en ključni dejavnik). Obstaja namreč moţnost, da bi z
drugačnim zdruţevanjem prišli do drugačnih rezultatov, predpostavljamo pa, da uporabniki
notranjerevizijskih storitev podobno dojemajo te dejavnike in je opravljeno zdruţevanje
logično ter smiselno. Prav tako je bilo podobno zdruţevanje uporabljeno na podobnih vrstah
uporabnikov notranjerevizijskih storitev, vendar v drugi panogi (Woodard, 2000, str. 43).
Skupno vsem pa je, da so Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem
revidiranju ne glede na panogo ali drţavo za vse uporabnike notranjerevizijskih storitev in
izvajalce le-teh enaki. Prav tako smo postavili sedem izhodiščnih raziskovalnih hipotez in ne
več. Moţne bi bile še dodatne kombinacije respondentov in postavitev ustreznih hipotez, kar
lahko predstavlja določeno priloţnost za nadaljnje raziskovanje.
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3.3

Izvedba empirične raziskave z rezultati

3.3.1 Struktura vzorca
Od poslanih 300 anket vsem trem različnim vrstam uporabnikov notranjerevizijskih storitev
smo dobili vrnjenih 167 izpolnjenih vprašalnikov, oziroma 55,7%, kar predstavlja tudi vzorec
(n=167), ki bo predmet nadaljnje raziskave. Od tega 30,5% vrnjenih in pravilno izpolnjenih
anket predstavljajo odgovori direktorjev/predsednikov uprav farmacevtskih druţb, 32,9%
direktorjev računovodstev in 36,6% direktorjev notranjerevizijskih sluţb.
V vzorcu 55,1% elementov predstavljajo uporabniki notranjerevizijskih storitev iz
farmacevtskih podjetij, ki imajo letne prihodke večje od 5.000 mio dolarjev. Prav tako 75,4%
elementov predstavljajo uporabniki, kjer je bilo število zaposlenih v letu 2008 večje od
10.000. V tabeli 1 je prikazana analiza strukture vzorca.
Tabela 1 STRUKTURA VZORCA

Kategorija

Število odgovorov

Deleţ v %

Število zaposlenih:
pod 5.000

11

6,6

5.001 do 10.000

30

18,0

10.001 do 20.000

47

28,1

20.001 do 35.000

64

38,3

več kot 35.000

15

9,0

9

5,4

901 do 1.500

22

13,2

1.501 do 5.000

39

23,3

5.001 do 10.000

31

18,6

10.001 do 19.000

52

31,1

nad 19.000

14

8,4

Direktor/ predsednik uprave podjetja

51

30,5

Direktor računovodstva

55

32,9

Direktor notranjerevizijske sluţbe

61

36,6

n = 167
Prihodki od prodaje:
pod 900 mio dolarjev

n = 167
Pozicija anketiranca:

n = 167
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3.3.2 Velikost vzorca in stopnja odgovorov
Izhodišče za raziskavo je bila populacija prvih 100 farmacevtskih podjetij po prometu v letu
2008 v svetu. Anketni vprašalniki so bili poslani v vsako podjetje trem udeleţencem. Od 300
poslanih anket je bilo vrnjenih 167, vse so bile ustrezno izpolnjene. Tako je stopnja odgovorov
55,7%.
3.3.3

Hipoteze

V raziskavi smo si postavili naslednjih sedem hipotez, ki jih predstavljamo v nadaljevanju,
kakor tudi seznam spremenljivk za posamezno hipotezo:
H1: Ni statistično pomembnih razlik v percepciji različnih vlog notranje revizije s strani
posameznih direktorjev farmacevtskih druţb.
Tabela 2 SEZNAM SPREMENLJIVK ZA HIPOTEZO 1
(ime
spremenljivke Vrednosti
Oznaka Spremenljivka
sprem.
PASW)
spremenljivke
U1
Direktor podjetja (direktor)
Podajanje zagotovil o ustreznosti in 1-5
V1
učinkovitosti sistema notranjih kontrol
(podajanje zagotovil o NK).
Podajanje zagotovil o usklajenosti 1-5
delovanja druţbe z notranjimi pravili in
V2
zakonodajo (podajanje zagotovil o
skladnosti).
Pomoč poslovodstvu pri učinkovitem 1-5
V3
opravljanju njihovih nalog (pomoč
poslovodstvu).
Podaja zagotovil o odgovornem vodenju 1-5
V4
in upravljanju druţbe (podajanje
zagotovil o vodenju).
Podaja
zagotovil
o
zanesljivosti 1-5
V5
finančnih poročil (podajanje zagotovil o
fin_por).
Podaja zagotovil o poslovanju druţbe v 1-5
V6
skladu z etičnimi načeli (podajanje
zagotovil o etičnosti).
Svetovanje
upravi,
uporabnikom 1-5
V7
notranjerevizijskih storitev in drugim
(svetovalne aktivnosti).
Ocena učinkovitosti in uspešnosti 1-5
delovanja druţbe s podajo priporočil za
V8
izboljšanje (podajanje priporočil za
izboljšanje).
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Vrednost spremenljivke
PASW
Direktor = 1

H2: Ni statistično pomembnih razlik v percepciji različnih vlog notranje revizije s
strani direktorjev računovodstev farmacevtskih druţb.
Tabela 3 SEZNAM SPREMENLJIVK ZA HIPOTEZO 2
(ime
spremenljivke Vrednosti
Oznaka Spremenljivka
sprem.
PASW)
spremenljivke
U2
Direktor računovodstva (računovodja )
Podajanje zagotovil o ustreznosti in 1-5
V1
učinkovitosti sistema notranjih kontrol
(podajanje zagotovil o NK).
Podajanje zagotovil o usklajenosti 1-5
delovanja druţbe z notranjimi pravili in
V2
zakonodajo (podajanje zagotovil o
skladnosti).
Pomoč poslovodstvu pri učinkovitem 1-5
V3
opravljanju njihovih nalog (pomoč
poslovodstvu).
Podaja zagotovil o odgovornem vodenju 1-5
V4
in upravljanju druţbe (podajanje
zagotovil o vodenju).
Podaja
zagotovil
o
zanesljivosti 1-5
V5
finančnih poročil (podajanje zagotovil o
fin_por).
Podaja zagotovil o poslovanju druţbe v 1-5
V6
skladu z etičnimi načeli (podajanje
zagotovil o etičnosti).
Svetovanje
upravi,
uporabnikom 1-5
V7
notranjerevizijskih storitev in drugim
(svetovalne aktivnosti).
Ocena učinkovitosti in uspešnosti 1-5
delovanja druţbe s podajo priporočil za
V8
izboljšanje (podajanje priporočil za
izboljšanje).

Vrednost spremenljivke
PASW
Računovodja = 2

H3: Ni statistično pomembnih razlik v percepciji vloge notranje revizije med direktorji
farmacevtskih druţb in direktorji računovodstev farmacevtskih druţb.
Tabela 4 SEZNAM SPREMENLJIVK ZA HIPOTEZO 3
(ime
spremenljivke Vrednosti
Oznaka Spremenljivka
sprem.
PASW)
spremenljivke
U1
Direktor podjetja (direktor)
U2
Direktor računovodstva (računovodja )
Podajanje zagotovil o ustreznosti in 1-5
V1
učinkovitosti sistema notranjih kontrol
(podajanje zagotovil o NK).
Podajanje zagotovil o usklajenosti 1-5
delovanja druţbe z notranjimi pravili in
V2
zakonodajo (podajanje zagotovil o
skladnosti).
V3
Pomoč poslovodstvu pri učinkovitem 1-5
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Vrednost spremenljivke
PASW
Direktor = 1
Računovodja = 2

V4

V5

V6

V7

V8

opravljanju njihovih nalog (pomoč
poslovodstvu).
Podaja zagotovil o odgovornem vodenju
in upravljanju druţbe (podajanje
zagotovil o vodenju).
Podaja
zagotovil
o
zanesljivosti
finančnih poročil (podajanje zagotovil o
fin_por).
Podaja zagotovil o poslovanju druţbe v
skladu z etičnimi načeli (podajanje
zagotovil o etičnosti).
Svetovanje
upravi,
uporabnikom
notranjerevizijskih storitev in drugim
(svetovalne aktivnosti).
Ocena učinkovitosti in uspešnosti
delovanja druţbe s podajo priporočil za
izboljšanje (podajanje priporočil za
izboljšanje).

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

H4: Ni statistično pomembnih razlik v percepciji direktorjev farmacevtskih druţb glede
posameznih dejavnikov, uporabljenih pri vrednotenju učinkovitosti notranjega revidiranja
v farmacevtskih druţbah.
Tabela 5 SEZNAM SPREMENLJIVK ZA HIPOTEZO 4
Spremenljivka (ime spremenljivke Vrednosti
Oznaka
sprem.
PASW)
spremenljivke
U1
Direktor podjetja (direktor)
Podajanje priporočil za izboljšanje 1-5
D1
(podajanje priporočil).
Revizorjeva odzivnost in povratne 1-5
D2
informacije (rev_odzivnost in info).
Strokovnost
notranjerevizijskih 1-5
D3
izvajalcev (strokovnost notr_rev).
Osredotočenost na revizijski plan 1-5
D4
(osredotočenost na plan).
Preprečevanje morebitnih presenečenj 1-5
D5
(preprečevanje).

Vrednost spremenljivke
PASW
Direktor = 1

H5: Ni statistično pomembnih razlik v percepciji direktorjev računovodstev farmacevtskih
druţb glede posameznih dejavnikov, uporabljenih pri vrednotenju učinkovitosti notranjega
revidiranja v farmacevtskih druţbah.
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Tabela 6 SEZNAM SPREMENLJIVK ZA HIPOTEZO 5
Spremenljivka (ime spremenljivke Vrednosti
Oznaka
sprem.
PASW)
spremenljivke
U1
Direktor računovodstva (računovodja)
Podajanje priporočil za izboljšanje 1-5
D1
(podajanje priporočil).
Revizorjeva odzivnost in povratne 1-5
D2
informacije (rev_odzivnost in info).
Strokovnost
notranjerevizijskih 1-5
D3
izvajalcev (strokovnost notr_rev).
Osredotočenost na revizijski plan 1-5
D4
(osredotočenost na plan).
Preprečevanje morebitnih presenečenj 1-5
D5
(preprečevanje).

Vrednost spremenljivke
PASW
Računovodja = 2

H6: Ni statistično pomembnih razlik v percepciji direktorjev in direktorjev
notranjerevizijskih sluţb v farmacevtskih druţbah glede posameznih dejavnikov,
uporabljenih pri vrednotenju učinkovitosti notranjega revidiranja v farmacevtskih druţbah.
Tabela 7 SEZNAM SPREMENLJIVK ZA HIPOTEZO 6
Spremenljivka (ime spremenljivke Vrednosti
Oznaka
sprem.
PASW)
spremenljivke
U1
Direktor podjetja (direktor)
U2
Direktor računovodstva (računovodja)
Podajanje priporočil za izboljšanje 1-5
D1
(podajanje priporočil).
Revizorjeva odzivnost in povratne 1-5
D2
informacije (rev_odzivnost in info).
Strokovnost
notranjerevizijskih 1-5
D3
izvajalcev (strokovnost notr_rev).
Osredotočenost na revizijski plan 1-5
D4
(osredotočenost na plan).
Preprečevanje morebitnih presenečenj 1-5
D5
(preprečevanje).

Vrednost spremenljivke
PASW
Direktor = 1
Računovodja = 2

H7: Ni statistično pomembnih razlik v percepciji direktorjev računovodstev in direktorjev
notranjerevizijskih sluţb v farmacevtskih druţbah glede posameznih dejavnikov,
uporabljenih pri vrednotenju učinkovitosti notranjega revidiranja v farmacevtskih druţbah.
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Tabela 8 SEZNAM SPREMENLJIVK ZA HIPOTEZO 7
Spremenljivka (ime spremenljivke Vrednosti
Oznaka
sprem.
PASW)
spremenljivke
U2
Direktor računovodstva (računovodja)
Direktor notranjerevizijske sluţbe
U3
(revizor)
Podajanje priporočil za izboljšanje 1-5
D1
(podajanje priporočil).
Revizorjeva odzivnost in povratne 1-5
D2
informacije (rev_odzivnost in info).
Strokovnost
notranjerevizijskih 1-5
D3
izvajalcev (strokovnost notr_rev).
Osredotočenost na revizijski plan 1-5
D4
(osredotočenost na plan).
Preprečevanje morebitnih presenečenj 1-5
D5
(preprečevanje).

Vrednost spremenljivke
PASW
Računovodja = 2
Revizor = 3

3.3.4 Statistično preizkušanje hipotez
Prvih osem podhipotez hipoteze H1 se nanaša na dojemanje (percepcijo) predsednikov
uprav/direktorjev podjetij glede osmih identificiranih vlog notranje revizije. Postavili smo
hipotezo, da ni pomembnih statističnih razlik pri dojemanju različnih vlog notranje revizije s
strani predsednikov uprav/direktorjev farmacevtskih druţb. Preverjali bomo trditve, da deleţ
direktorjev farmacevtskih druţb, ki nadpovprečno pomembno (več od 3 na lestvici od 1 do 5)
dojemajo posamezno vlogo notranje revizije (V1 do V8) ni statistično različen od deleţa
direktorjev farmacevtskih druţb, ki posamezne vloge dojemajo povprečno ali podpovprečno.
V Tabeli 9 je prikaz rezultatov binomskega testa (podrobni izračuni so razvidni v Prilogi 2),
vezanega na preizkušanje percepcije pomembnosti posameznih vlog notranje revizije s strani
direktorjev podjetij.
Tabela 9 BINOMSKI TEST MERJENJA PERCEPCIJE POMEMBNOSTI POSAMEZNIH VLOG
NOTRANJE REVIZIJE DIREKTORJEV PODJETIJ (51)
Deleţ pod
Vloga
Deleţ nad
oz. enak
Asymp.Sig (2notranje
povprečjem
povprečju v
tailed)
rev.
v%
%
1
2
3
4
5
6
7
8

0
0
63
2
29
31
43
45

100
100
37
98
71
69
57
55

0,0
0,0
0,092
0,0
0,005
0,01
0,401
0,576

Zgornje vrednosti Sig (2-tailed) kaţejo, da je za vloge V1, V2, V4, V5 in V6 stopnja tveganja,
da je naš zaključek, da ničelne domneve, povezane s posamezno vlogo, ne drţijo, napačen,

-54-

manjša od 5% ( p ≤0,05). Zato bomo to ničelno domnevo zavrnili. Deleţ direktorjev, ki
nadpovprečno dojemajo posamezne vloge notranje revizije (V1, V2, V4, V5 in V6) se torej
statistično značilno razlikuje od deleţa direktorjev, ki povprečno ali podpovprečno dojemajo
omenjene vloge. Na drugi strani je za V3, V7 in V8 stopnja tveganja, da je naš zaključek, da
ničelna domneva, povezana s posamezno vlogo ne drţi, napačen, višje od 5% (p = 0,092 za
V3, p = 0,401 za V7 in p = 0,576 za V8). Zato domneve H0 ne bomo zavrnili. To pa pomeni,
da se deleţ direktorjev, ki nadpovprečno dojemajo posamezne vloge V3, V7 in V8 notranje
revizije statistično značilno ne razlikuje od deleţa direktorjev, ki povprečno ali podpovprečno
dojemajo omenjene vloge.
Glede na to, da smo postavili hipotezo, da ni statistično pomembnih razlik v dojemanju
različnih vlog notranje revizije s strani direktorjev/predsednikov uprav farmacevtskih druţb,
lahko hipotezo H1 delno potrdimo, saj se v petih primerih deleţ direktorjev, ki nadpovprečno
dojemajo posamezne vloge notranje revizije, statistično značilno razlikuje od direktorjev, ki
povprečno ali podpovprečno dojemajo omenjene vloge. To pomeni, da so vloge V1, V2, V4,
V5 in V6 nadpovprečno pomembne za več kot polovico direktorjev.
Prvih osem podhipotez hipoteze H2 se nanaša na dojemanje (percepcijo) direktorjev
računovodstev farmacevtskih druţb glede osmih identificiranih vlog notranje revizije.
Postavili smo hipotezo, da ni pomembnih statističnih razlik pri dojemanju različnih vlog
notranje revizije s strani direktorjev računovodstev farmacevtskih druţb. Preverjali bomo
trditve, da deleţ direktorjev računovodstev farmacevtskih druţb, ki nadpovprečno pomembno
(več od 3 na lestvici od 1 do 5) dojemajo posamezno vlogo notranje revizije (V1 do V8) ni
statistično različen od deleţa direktorjev računovodstev farmacevtskih druţb, ki posamezne
vloge dojemajo povprečno ali podpovprečno.
V Tabeli 10 je prikaz rezultatov binomskega testa (podrobni izračuni so razvidni v Prilogi 2),
vezanega na preizkušanje percepcije pomembnosti posameznih vlog notranje revizije s strani
direktorjev računovodstev.
Tabela 10 BINOMSKI TEST MERJENJA PERCEPCIJE POMEMBNOSTI POSAMEZNIH VLOG
NOTRANJE REVIZIJE DIREKTORJEV RAČUNOVODSTEV (55)
Deleţ pod
Vloga
Deleţ nad
oz. enak
Asymp.Sig (2notranje
povprečjem
povprečju v
tailed)
rev.
v%
%
1
2
3
4
5
6
7
8

0
0
13
7
4
93
20
53

100
100
87
93
96
7
80
47

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,788

Zgornje vrednosti Sig (2-tailed) kaţejo, da je za vloge V1, V2, V3, V4, V5, V6 in V7 stopnja
tveganja, da je naš zaključek, da ničelne domneve, povezane s posamezno vlogo ne drţijo,

-55-

napačen, manjša od 5% ( p ≤0,05). Zato bomo to ničelno domnevo zavrnili. Deleţ direktorjev
računovodstev, ki nadpovprečno dojemajo posamezne vloge notranje revizije (V1, V2, V3,
V4, V5, V6 in V7) se torej statistično značilno razlikuje od deleţa direktorjev računovodstev,
ki povprečno ali podpovprečno dojemajo omenjene vloge. Na drugi strani je za V8 stopnja
tveganja, da je naš zaključek, da ničelna domneva, povezana s posamezno vlogo, ne drţi,
napačen, višje od 5% (p = 0,788 za V8). Zato domneve H0: ne bomo zavrnili. To pa pomeni,
da se deleţ direktorjev računovodstev, ki nadpovprečno dojemajo vlogo V8 notranje revizije
statistično značilno ne razlikuje od deleţa direktorjev računovodstev, ki povprečno ali
podpovprečno dojemajo omenjene vloge.
Glede na to, da smo postavili hipotezo, da ni statistično pomembnih razlik v dojemanju
različnih vlog notranje revizije s strani direktorjev računovodstev, lahko hipotezo H2 delno
potrdimo, saj se v sedmih primerih deleţ direktorjev računovodstev, ki nadpovprečno
dojemajo posamezne vloge notranje revizije, statistično značilno razlikuje od deleţa
direktorjev računovodstev, ki povprečno ali podpovprečno dojemajo omenjene vloge.
Hipoteza H3 pravi, da ni statistično pomembnih razlik dojemanja vloge notranje revizije s
strani dveh skupin uporabnikov notranjerevizijskih storitev: direktorjev/predsednikov uprav
farmacevtskih druţb in direktorjev računovodstev. Za sprejem hipoteze oziroma zavrnitev lete bomo uporabili t-test analizo, in sicer za vsako vlogo notranje revizije posebej. Vsaka od
osmih vlog je bila ocenjena s strani omenjenih dveh skupin uporabnikov z ocenami od 1 do 5.
V vzorcu je bilo zajetih 51 direktorjev/predsednikov uprav farmacevtskih druţb in 55
direktorjev računovodstev, ki so ocenjevali različne vloge oziroma jim pripisovali
pomembnost. Za vsak vzorec bomo najprej izračunali povprečno dojemanje. V nadaljevanju
nas bo zanimalo, ali je razlika statistično značilna, ali pa jo je mogoče pripisati variabilnosti
vrednosti po statističnih enotah. Pri tem bomo predhodno opravili tudi Levenov test. V
nadaljevanju prikazujem rezultate t-testa pri preverjanju osmih podhipotez v okviru hipoteze
H3.
Rezultati za vlogo št. 1, V1:
Tabela 11 T-TEST REZULTATOV MERJENJA PERCEPCIJE DIREKTORJEV PODJETIJ IN
DIREKTORJEV RAČUNOVODSTEV – VLOGA ŠT. 1
Direktorji/predsedniki
Statistika
Direktorji računovodstev
uprav
povprečna vrednost (ā)
standardni odklon (S.D.)
Levenov test - Sig
povprečna razlika (ā diff.)
t vrednost
razlika (df)
Sig

4,69
0,46862

4,62
0,49031
0,150
0,06809
0,730
104
0,467

Iz zgornje tabele vidimo, da je dojemanje vloge št. 1 dokaj podobno ocenjeno s strani obeh
uporabnikov. Povprečna vrednost odgovorov direktorjev podjetij znaša 4,69, direktorjev
računovodstev pa 4,62. Standardni odklon znaša pri prvi skupini 0,47, pri drugi pa 0,49. Iz
stopnje značilnosti preizkusa pri Levenovem testu (pri katerem se ničelna domneva glasi, da
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sta varianci obravnavane spremenljivke v obeh obravnavanih skupinah enaki, alternativna
domneva pa, da se varianci statistično značilno razlikujeta), ki je 0,150 izhaja, da se
variabilnost spremenljivke v obeh skupinah statistično značilno ne razlikuje. Stopnja
značilnosti preizkusa za t-test pa je enaka 0,467, kar pomeni, da je tveganje, da se zmotimo, če
ničelno domnevo zavrnemo enako 46,7%. Zato ničelne domneve, da se povprečni oceni
pomembnosti vloge V1, med direktorji druţb in direktorji računovodstev, razlikujeta, ne bomo
zavrnili. Rezultati Independent Samples Tests so v Prilogi 6. Povprečni vrednosti
spremenljivke V1 med direktorji/predsedniki uprav in direktorji računovodstev se med seboj
statistično značilno ne razlikujeta. Razlike lahko pripišemo slučajnim vplivom oziroma
variabilnosti spremenljivke. Z omenjeno statistično analizo smo pokazali, da ne obstajajo
pomembne statistične razlike pri dojemanju vloge št. 1 tako s strani
direktorjev/predsednikov uprav farmacevtskih druţb kot direktorjev računovodstev.
V nadaljevanju prikazujemo rezultate t-testa za vlogo št. 2, V2:
Tabela 12 T-TEST REZULTATOV MERJENJA PERCEPCIJE DIREKTORJEV PODJETIJ IN
DIREKTORJEV RAČUNOVODSTEV– VLOGA ŠT. 2
Direktorji/predsedniki
Statistika
Direktorji računovodstev
uprav
povprečna vrednost (ā)
standardni odklon (S.D.)
Levenov test - Sig
povprečna razlika (ā diff.)
t vrednost
razlika (df)
Sig

4,86
0,34754

4,45
0,50252
0,000
0,4082
4,893
96,381
0,000

Iz zgornje tabele vidimo, da je dojemanje vloge št. 2 dokaj podobno ocenjeno s strani obeh
uporabnikov. Povprečna vrednost odgovorov direktorjev podjetij znaša 4,86, direktorjev
računovodstev pa 4,45. Standardni odklon znaša pri prvi skupini 0,35, pri drugi pa 0,50. Iz
stopnje značilnosti preizkusa pri Levenovem testu (pri katerem se ničelna domneva glasi, da
sta varianci obravnavane spremenljivke v obeh obravnavanih skupinah enaki, alternativna
domneva pa, da se varianci statistično značilno razlikujeta), ki je 0,00 izhaja, da se variabilnost
spremenljivke v obeh skupinah statistično značilno razlikuje. Stopnja značilnosti preizkusa za
t-test pa je prav tako enaka 0,00, kar pomeni, da je tveganje, da se zmotimo, če ničelno
domnevo ne sprejmemo enako 0,00%. Zato bomo ničelno domnevo, da se povprečni oceni
pomembnosti vloge V2, med direktorji druţb in direktorji računovodstev, razlikujeta, zavrnili.
Rezultati Independent Samples Tests so v Prilogi 6. Povprečni vrednosti spremenljivke V2
med direktorji/predsedniki uprav in direktorji računovodstev se med seboj statistično značilno
razlikujeta. Z omenjeno statistično analizo smo pokazali, da obstajajo pomembne statistične
razlike pri dojemanju vloge št. 2 tako s strani direktorjev/predsednikov uprav farmacevtskih
druţb kot direktorjev računovodstev.
V nadaljevanju prikazujemo rezultate t-testa za vlogo št. 3, V3:
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Tabela 13 T-TEST REZULTATOV MERJENJA PERCEPCIJE DIREKTORJEV PODJETIJ IN
DIREKTORJEV RAČUNOVODSTEV – VLOGA ŠT. 3
Direktorji/predsedniki
Statistika
Direktorji računovodstev
uprav
povprečna vrednost (ā)
standardni odklon (S.D.)
Levenov test - Sig
povprečna razlika (ā diff.)
t vrednost
razlika (df)
Sig

3,20
0,7751

3,87
0,63987
0,005
-0,6766
-4,880
97,214
0,000

Iz zgornje tabele vidimo, da je dojemanje vloge št. 3 podobno ocenjeno s strani obeh
uporabnikov. Povprečna vrednost odgovorov direktorjev druţb znaša 4,86, direktorjev
računovodstev pa 4,45. Standardni odklon znaša pri prvi skupini 0,35, pri drugi pa 0,50. Iz
stopnje značilnosti preizkusa pri Levenovem testu (pri katerem se ničelna domneva glasi, da
sta varianci obravnavane spremenljivke v obeh obravnavanih skupinah enaki, alternativna
domneva pa, da se varianci statistično značilno razlikujeta), ki je 0,005 izhaja, da se
variabilnost spremenljivke v obeh skupinah statistično značilno razlikuje. Stopnja značilnosti
preizkusa za t-test pa je prav tako enaka 0,00, kar pomeni, da je tveganje, da se zmotimo, če
ničelno domnevo ne sprejmemo enako 0,00%. Zato bomo ničelno domnevo, da se povprečni
oceni pomembnosti vloge V3, med direktorji druţb in direktorji računovodstev, razlikujeta,
zavrnili. Rezultati Independent Samples Tests so v Prilogi 6. Povprečni vrednosti
spremenljivke V3 med direktorji/predsedniki uprav in direktorji računovodstev se med seboj
statistično značilno razlikujeta. Z omenjeno statistično analizo smo pokazali, da obstajajo
pomembne statistične razlike pri dojemanju vloge št. 3 tako s strani
direktorjev/predsednikov uprav farmacevtskih druţb kot direktorjev računovodstev.
V nadaljevanju prikazujemo rezultate t-testa za vlogo št. 4, V4:
Tabela 14 T-TEST REZULTATOV MERJENJA PERCEPCIJE DIREKTORJEV PODJETIJ IN
DIREKTORJEV RAČUNOVODSTEV – VLOGA ŠT. 4
Direktorji/predsedniki
Statistika
Direktorji računovodstev
uprav
povprečna vrednost (ā)
standardni odklon (S.D.)
Levenov test - Sig
povprečna razlika (ā diff.)
t vrednost
razlika (df)
Sig

4,04
0,28006

4,22
0,62925
0,00
-0,1789
-1,915
75,799
0,059

Iz zgornje tabele vidimo, da je dojemanje vloge št. 4 podobno ocenjeno s strani obeh
uporabnikov. Povprečna vrednost odgovorov direktorjev podjetij znaša 4,04, direktorjev
računovodstev pa 4,22. Standardni odklon znaša pri prvi skupini 0,28, pri drugi pa 0,629. Iz
stopnje značilnosti preizkusa pri Levenovem testu (pri katerem se ničelna domneva glasi, da
sta varianci obravnavane spremenljivke v obeh obravnavanih skupinah enaki, alternativna
domneva pa, da se varianci statistično značilno razlikujeta), ki je 0,0 izhaja, da se variabilnost
spremenljivke v obeh skupinah statistično značilno razlikuje. Stopnja značilnosti preizkusa za
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t-test pa je enaka 0,059, kar pomeni, da je tveganje, da se zmotimo, če ničelno domnevo ne
sprejmemo, enako 5,9%. Zato ničelne domneve, da se povprečni oceni pomembnosti vloge
V4, med direktorji druţb in direktorji računovodstev, razlikujeta, ne bomo zavrnili. Rezultati
Independent Samples Tests so v Prilogi 6. Povprečni vrednosti spremenljivke V3 med
direktorji/predsedniki uprav in direktorji računovodstev se med seboj statistično značilno ne
razlikujeta. Z omenjeno statistično analizo smo pokazali, da ne obstajajo pomembne
statistične razlike pri dojemanju vloge št. 4 tako s strani direktorjev/predsednikov uprav
farmacevtskih druţb kot direktorjev računovodstev.
V nadaljevanju prikazujemo rezultate t-testa za vlogo št. 5, V5:
Tabela 15 T-TEST REZULTATOV MERJENJA PERCEPCIJE DIREKTORJEV PODJETIJ IN
DIREKTORJEV RAČUNOVODSTEV – VLOGA ŠT. 5
Direktorji/predsedniki
Statistika
Direktorji računovodstev
uprav
povprečna vrednost (ā)
standardni odklon (S.D.)
Levenov test - Sig
povprečna razlika (ā diff.)
t vrednost
razlika (df)
Sig

4,00
0,91652

4,33
0,54618
0,012
-0,327
-2,212
80,291
0,03

Iz zgornje tabele vidimo, da je dojemanje vloge št. 5 dokaj podobno ocenjeno s strani obeh
uporabnikov. Povprečna vrednost odgovorov direktorjev podjetij znaša 4,00, direktorjev
računovodstev pa 4,33. Standardni odklon znaša pri prvi skupini 0,916, pri drugi pa 0,546. Iz
stopnje značilnosti preizkusa pri Levenovem testu (pri katerem se ničelna domneva glasi, da
sta varianci obravnavane spremenljivke v obeh obravnavanih skupinah enaki, alternativna
domneva pa, da se varianci statistično značilno razlikujeta), ki je 0,012 izhaja, da se
variabilnost spremenljivke v obeh skupinah statistično značilno razlikuje. Stopnja značilnosti
preizkusa za t-test pa je enaka 0,03, kar pomeni, da je tveganje, da se zmotimo, če ničelno
domnevo ne sprejmemo, enako 3,0%. Zato bomo ničelno domnevo, da se povprečni oceni
pomembnosti vloge V5, med direktorji druţb in direktorji računovodstev, razlikujeta, zavrnili.
Rezultati Independent Samples Tests so v Prilogi 6. Povprečni vrednosti spremenljivke V5
med direktorji/predsedniki uprav in direktorji računovodstev se med seboj statistično značilno
razlikujeta. Z omenjeno statistično analizo smo pokazali, da obstajajo pomembne statistične
razlike pri dojemanju vloge št. 5 tako s strani direktorjev/predsednikov uprav farmacevtskih
druţb kot direktorjev računovodstev.
V nadaljevanju prikazujemo rezultate t-Testa za vlogo št. 6, V6:
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Tabela 16 T-TEST REZULTATOV MERJENJA PERCEPCIJE DIREKTORJEV PODJETIJ IN
DIREKTORJEV RAČUNOVODSTEV– VLOGA ŠT. 6
Direktorji/predsedniki
Statistika
Direktorji računovodstev
uprav
povprečna vrednost (ā)
standardni odklon (S.D.)
Levenov test - Sig
povprečna razlika (ā diff.)
t vrednost
razlika (df)
Sig

3,84
0,98737

3,02
0,45096
0,00
0,82496
5,462
68,829
0,00

Iz zgornje tabele vidimo, da je dojemanje vloge št. 6 podobno ocenjeno s strani obeh
uporabnikov. Povprečna vrednost odgovorov direktorjev podjetij znaša 3,84, direktorjev
računovodstev pa 3,02. Standardni odklon znaša pri prvi skupini 0,987, pri drugi pa 0,45. Iz
stopnje značilnosti preizkusa pri Levenovem testu (pri katerem se ničelna domneva glasi, da
sta varianci obravnavane spremenljivke v obeh obravnavanih skupinah enaki, alternativna
domneva pa, da se varianci statistično značilno razlikujeta), ki je 0,0 izhaja, da se variabilnost
spremenljivke v obeh skupinah statistično značilno razlikuje. Stopnja značilnosti preizkusa za
t-test pa je enaka 0,00, kar pomeni, da je tveganje, da se zmotimo, če ničelno domnevo ne
sprejmemo, enako 0,0%. Zato bomo ničelno domnevo, da se povprečni oceni pomembnosti
vloge V6, med direktorji druţb in direktorji računovodstev, razlikujeta, zavrnili. Rezultati
Independent Samples Tests so v Prilogi 6. Povprečni vrednosti spremenljivke V6 med
direktorji/predsedniki uprav in direktorji računovodstev se med seboj statistično značilno
razlikujeta. Z omenjeno statistično analizo smo pokazali, da obstajajo pomembne statistične
razlike pri dojemanju vloge št. 6 tako s strani direktorjev/predsednikov uprav farmacevtskih
druţb kot direktorjev računovodstev.
V nadaljevanju prikazujemo rezultate t-testa za vlogo št. 7, V7:
Tabela 17 T-TEST REZULTATOV MERJENJA PERCEPCIJE DIREKTORJEV PODJETIJ IN
DIREKTORJEV RAČUNOVODSTEV – VLOGA ŠT. 7
Direktorji/predsedniki
Statistika
Direktorji računovodstev
uprav
povprečna vrednost (ā)
standardni odklon (S.D.)
Levenov test - Sig
povprečna razlika (ā diff.)
t vrednost
razlika (df)
Sig

3,55
0,67272

3,82
0,51247
0,001
-0,26916
-2,304
93,280
0,023

Iz zgornje tabele vidimo, da je dojemanje vloge št. 7 dokaj podobno ocenjeno s strani obeh
uporabnikov. Povprečna vrednost odgovorov direktorjev podjetij znaša 3,55, direktorjev
računovodstev pa 3,82. Standardni odklon znaša pri prvi skupini 0,672, pri drugi pa 0,512. Iz
stopnje značilnosti preizkusa pri Levenovem testu (pri katerem se ničelna domneva glasi, da
sta varianci obravnavane spremenljivke v obeh obravnavanaih skupinah enaki, alternativna
domneva pa, da se varianci statistično značilno razlikujeta), ki je 0,001 izhaja, da se
variabilnost spremenljivke v obeh skupinah statistično značilno razlikuje. Stopnja značilnosti
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preizkusa za t-test pa je enaka 0,023, kar pomeni, da je tveganje, da se zmotimo, če ničelno
domnevo ne sprejmemo, enako 2,3%. Zato bomo ničelno domnevo, da se povprečni oceni
pomembnosti vloge V4, med direktorji druţb in direktorji računovodstev, razlikujeta, zavrnili.
Rezultati Independent Samples Tests so v Prilogi 6. Povprečni vrednosti spremenljivke V7
med direktorji/predsedniki uprav in direktorji računovodstev se med seboj statistično značilno
razlikujeta. Z omenjeno statistično analizo smo pokazali, da obstajajo pomembne statistične
razlike pri dojemanju vloge št. 7 tako s strani direktorjev/predsednikov uprav farmacevtskih
druţb kot direktorjev računovodstev.
V nadaljevanju prikazujemo rezultate t-testa za vlogo št. 8:
Tabela 18 T-TEST REZULTATOV MERJENJA PERCEPCIJE DIREKTORJEV PODJETIJ IN
DIREKTORJEV RAČUNOVODSTEV – VLOGA ŠT. 8
Direktorji/predsedniki
Statistika
Direktorji računovodstev
uprav
povprečna vrednost (ā)
standardni odklon (S.D.)
Levenov test - Sig
povprečna razlika (ā diff.)
t vrednost
razlika (df)
Sig

3,61
0,60261

3,47
0,63405
0,447
0,13512
1,123
104
0,264

Iz zgornje tabele vidimo, da je dojemanje vloge št. 8 dokaj podobno ocenjeno s strani obeh
uporabnikov. Povprečna vrednost odgovorov direktorjev podjetij znaša 3,61, direktorjev
računovodstev pa 3,47. Standardni odklon znaša pri prvi skupini 0,603, pri drugi pa 0,634. Iz
stopnje značilnosti preizkusa pri Levenovem testu (pri katerem se ničelna domneva glasi, da
sta varianci obravnavane spremenljivke v obeh obravnavanih skupinah enaki, alternativna
domneva pa, da se varianci statistično značilno razlikujeta), ki je 0,447 izhaja, da se
variabilnost spremenljivke v obeh skupinah statistično značilno ne razlikuje. Stopnja
značilnosti preizkusa za t-test pa je enaka 0,264, kar pomeni, da je tveganje, da se zmotimo, če
ničelno domnevo zavrnemo enako 26,4%. Zato ničelne domneve, da se povprečni oceni
pomembnosti vloge V8, med direktorji druţb in direktorji računovodstev, razlikujeta, ne bomo
zavrnili. Rezultati Independent Samples Tests so v Prilogi 6. Povprečni vrednosti
spremenljivke V8 med direktorji/predsedniki uprav in direktorji računovodstev se med seboj
statistično značilno ne razlikujeta. Razlike lahko pripišemo slučajnim vplivom oziroma
variabilnosti spremenljivke. Z omenjeno statistično analizo smo pokazali, da ne obstajajo
pomembne statistične razlike pri dojemanju vloge št. 8 tako s strani direktorjev/predsednikov
uprav farmacevtskih druţb kot direktorjev računovodstev.
Ugotovimo lahko, da smo za vlogi V1 in V8 pokazali, da ni pomembnih statističnih razlik pri
dojemanju vlog notranje revizije s strani direktorjev podjetij in direktorjev računovodstev in
da lahko ugotovljene razlike pripišemo slučajnim vplivom oziroma variabilnosti
spremenljivke. Za ostale vloge (V2 do V7) smo ugotovili, da obstajajo pomembne statistične
razlike, zato H3 lahko delno potrdimo.
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Nadaljujemo s preizkušanjem petnajstih podhipotez hipoteze H4, ki se nanaša na dojemanje
(percepcijo) predsednikov uprav/direktorjev farmacevtskih druţb glede petih identificiranih
ključnih dejavnikov, s katerimi vrednotimo učinkovitost notranje revizije. Postavili smo
hipotezo, da ni pomembnih statističnih razlik pri dojemanju različnih dejavnikov, s katerimi
vrednotimo učinkovitost notranje revizije s strani predsednikov uprav/direktorjev
farmacevtskih druţb. Preverjali bomo trditve, da deleţ predsednikov uprav/direktorjev
farmacevtskih druţb, ki nadpovprečno pomembno (več od 3 na lestvici od 1 do 5) dojemajo
posamezen dejavnik (D1 do D5), ni statistično različen od deleţa predsednikov
uprav/direktorjev farmacevtskih druţb, ki posamezne dejavnike dojemajo povprečno ali
podpovprečno.
V Tabeli 19 je prikaz rezultatov binomskega testa (podrobni izračuni so razvidni v Prilogi 2),
vezanega na preizkušanje percepcije pomembnosti naslednjih posameznih dejavnikov s strani
predsednikov uprav/direktorjev farmacevtskih druţb:
Dejavnik št. 1 (D1): Podajanje priporočil za izboljšanje.
Dejavnik št. 2 (D2): Revizorjeva odzivnost in povratne informacije.
Dejavnik št. 3 (D3): Strokovnost notranjerevizijskih izvajalcev.
Dejavnik št. 4 (D4): Osredotočenost na revizijski plan.
Dejavnik št. 5 (D5): Preprečevanje morebitnih presenečenj.
Tabela 19 BINOMSKI TEST MERJENJA PERCEPCIJE DIREKTORJEV PODJETIJ, VEZANO NA
POMEMBNOST DEJAVNIKOV UČINKOVITOSTI NOTRANJE REVIZIJE (51)
Deleţ pod
Vloga
Deleţ nad
oz. enak
Asymp.Sig (2notranje
povprečjem
povprečju v
tailed)
rev.
v%
%
D1
D2
D3
D4
D5

18
25
18
25
22

82
75
82
75
78

0,00
0,001
0,00
0,001
0,00

Zgornje vrednosti Sig (2-tailed) kaţejo, da je za dejavnike D1, D2, D3, D4 in D5 stopnja
tveganja, da je naš zaključek, da ničelne domneve, povezane s posameznim dejavnikov, ne
drţijo, napačen, manjša od 5% ( p ≤0,05). Zato bomo to ničelno domnevo zavrnili. Deleţ
predsednikov uprav/direktorjev farmacevtskih druţb, ki nadpovprečno dojemajo posamezne
dejavnike (D1, D2, D3, D4 in D5) se torej statistično značilno razlikuje od deleţa
predsednikov uprav/direktorjev, ki povprečno ali podpovprečno dojemajo omenjene
dejavnike.
Glede na to, da smo postavili hipotezo, da ni statistično pomembnih razlik v dojemanju
različnih dejavnikov s strani predsednikov uprav/direktorjev farmacevtskih druţb, hipotezo
H4 lahko potrdimo, saj smo vseh petih primerih pri več kot polovici respondentov
(predsednikov uprav/direktorjev) ugotovili nadpovprečno dojemaje pomembnosti posameznih
dejavnikov, s katerimi vrednotimo učinkovitost notranje revizije.
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Z uporabo binomskega testa bomo preizkusili tudi petnajst podhipotez hipoteze 5 (H5) ki se
nanaša na dojemanje (percepcijo) direktorjev računovodstev farmacevtskih druţb glede petih
identificiranih ključnih dejavnikov, s katerimi vrednotimo učinkovitost notranje revizije.
Postavili smo hipotezo, da ni pomembnih statističnih razlik pri dojemanju različnih
dejavnikov, s katerimi vrednotimo učinkovitost notranje revizije s strani direktorjev
računovodstev farmacevtskih druţb. Preverjali bomo trditve, da deleţ direktorjev
računovodstev farmacevtskih druţb, ki nadpovprečno pomembno (več od 3 na lestvici od 1 do
5) dojemajo posamezen dejavnik (D1 do D5) ni statistično različen od deleţa direktorjev
računovodstev farmacevtskih druţb, ki posamezne dejavnike dojemajo povprečno ali
podpovprečno.
V Tabeli 20 je prikaz rezultatov binomskega testa (podrobni izračuni so razvidni v Prilogi 2),
vezanega na preizkušanje percepcije pomembnosti posameznih dejavnikov s strani direktorjev
računovodstev.
Tabela 20 BINOMSKI TEST MERJENJA PERCEPCIJE DIREKTORJEV RAČUNOVODSTEV,
VEZANO NA POMEMBNOST DEJAVNIKOV UČINKOVITOSTI NOTRANJE REVIZIJE (55)
Deleţ pod
Vloga
Deleţ nad
oz. enak
Asymp.Sig (2notranje
povprečjem
povprečju v
tailed)
rev.
v%
%
D1
D2
D3
D4
D5

5
24
58
31
25

95
76
42
69
78

0,00
0,00
0,281
0,00
0,00

Zgornje vrednosti Sig (2-tailed) kaţejo, da je za dejavnike D1, D2, D4 in D5 stopnja tveganja,
da je naš zaključek, da ničelne domneve, povezane s posameznim dejavnikom, ne drţijo,
napačen, manjša od 5% ( p ≤0,05). Zato bomo to ničelno domnevo zavrnili. Deleţ direktorjev
računovodstev farmacevtskih druţb, ki nadpovprečno dojemajo posamezne dejavnike (D1,
D2, D4 in D5) se torej statistično značilno razlikuje od deleţa direktorjev računovodstev, ki
povprečno ali podpovprečno dojemajo omenjene vloge. Na drugi strani je za D3 stopnja
tveganja, da je naš zaključek, da ničelna domneva, povezana s posameznim dejavnikov ne
drţi, napačen, višje od 5% (p=0,281 za D3). Zato domneve H0 ne bomo zavrnili. To pa
pomeni, da se deleţ direktorjev računovodstev, ki nadpovprečno dojemajo dejavniki D3
statistično značilno ne razlikuje od deleţa direktorjev računovodstev, ki povprečno ali
podpovprečno dojemajo omenjeni dejavnik.
Glede na to, da smo postavili hipotezo, da ni statistično pomembnih razlik v dojemanju
različnih dejavnikov s strani direktorjev računovodstev farmacevtskih druţb, hipotezo H5
lahko delno potrdimo, saj v enem primeru (dejavnik D3) več kot polovica respondentov
(direktorjev računovodstev) povprečno oziroma podpovprečno dojema omenjeni dejavnik. Pri
ostalih štirih dejavnikih (D1, D2, D4 in D5) smo pri več kot polovici respondentov
(direktorjev računovodstev) ugotovili nadpovprečno dojemaje pomembnosti posameznih
dejavnikov, s katerimo vrednotimo učinkovitost notranje revizije.
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Hipotezi 6 (H6) in 7 (H7) bomo preizkusili s t-testom, saj proučujemo dve skupini
uporabnikov notranjerevizijskih storitev in primerjamo njihovo dojemanje dejavnikov, s
katerimi vrednotimo učinkovitost notranje revizije.
Hipoteza H6 pravi, da ni statistično pomembnih razlik dojemanja različnih dejavnikov, s
katerimi vrednotimo učinkovitost notranje revizije s strani dveh skupin uporabnikov
notranjerevizijskih storitev: direktorjev/predsednikov uprav farmacevtskih druţb in direktorjev
notranjerevizijskih sluţb. Za sprejem hipoteze oziroma zavrnitev le-te bomo uporabili t-test
analizo, in sicer za vsak dejavnik (D1 do D5) posebej:
Dejavnik št. 1 (D1): Podajanje priporočil za izboljšanje.
Dejavnik št. 2 (D2): Revizorjeva odzivnost in povratne informacije.
Dejavnik št. 3 (D3): Strokovnost notranjerevizijskih izvajalcev.
Dejavnik št. 4 (D4): Osredotočenost na revizijski plan.
Dejavnik št. 5 (D5): Preprečevanje morebitnih presenečenj.
Vsak od petih dejavnikov je bil ocenjen s strani omenjenih dveh skupin uporabnikov z
ocenami, na ocenjevalni lestvici z razponom od 1 do 5. V vzorcu je bilo zajetih 51
direktorjev/predsednikov uprav farmacevtskih druţb in 61 direktorjev notranjerevizijskih
sluţb, ki so ocenjevali različne dejavnike, oziroma jim pripisovali pomembnost. Za vsak
vzorec bomo najprej izračunali povprečno dojemanje. V nadaljevanju nas bo zanimalo, ali je
razlika statistično značilna, ali pa jo je mogoče pripisati variabilnosti vrednosti po statističnih
enotah. Pri tem bomo predhodno opravili tudi Levenov test. V nadaljevanju prikazujem
rezultate t-testa (celotni izračun se nahaja v Prilogi 7) pri preverjanju petih podhipotez v
okviru hipoteze H6.
Rezultati t-testa za dejavnik št. 1, D1:
Tabela 21 T-TEST REZULTATOV MERJENJA PERCEPCIJE DIREKTORJEV PODJETIJ IN
DIREKTORJEV NOTRANJEREVIZIJSKIH SLUŢB – DEJAVNIK ŠT. 1
Direktorji/predsedniki
Direktorji
Statistika
uprav
notranjerevizijskih sluţb
povprečna vrednost (ā)
standardni odklon (S.D.)
Levenov test - Sig
povprečna razlika (ā diff.)
t vrednost
razlika (df)
Sig

4,23
0,76679

4,46
0,53844
0,007
-0,22919
-1,796
87,351
0,076

Iz zgornje tabele vidimo, da je dojemanje dejavnika št. 1 podobno ocenjeno s strani obeh
uporabnikov. Povprečna vrednost odgovorov direktorjev farmacevtskih druţb znaša 4,23,
direktorjev notranjerevizijskih sluţb pa 4,47. Standardni odklon znaša pri prvi skupini 0,767,
pri drugi pa 0,538. Iz stopnje značilnosti preizkusa pri Levenovem testu (pri katerem se
ničelna domneva glasi, da sta varianci obravnavane spremenljivke v obeh obravnavanih
skupinah enaki, alternativna domneva pa, da se varianci statistično značilno razlikujeta), ki je
0,007 izhaja, da se variabilnost spremenljivke v obeh skupinah statistično značilno razlikuje.
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Stopnja značilnosti preizkusa za t-test pa je enaka 0,076, kar pomeni, da je tveganje, da se
zmotimo, če ničelno domnevo ne sprejmemo, enako 7,6%. Zato ničelne domneve, da se
povprečni oceni pomembnosti dejavnika D1, med direktorji farmacevtskih druţb in direktorji
notranjerevizijskih sluţb, razlikujeta, ne bomo zavrnili. Rezultati Independent Samples Tests
so v Prilogi 7. Povprečni vrednosti spremenljivke D1 med direktorji/predsedniki uprav in
direktorji notranjerevizijskih sluţb se med seboj statistično značilno ne razlikujeta. Z
omenjeno statistično analizo smo pokazali, da ne obstajajo pomembne statistične razlike pri
dojemanju D1 tako s strani direktorjev/predsednikov uprav farmacevtskih druţb kot
direktorjev notranjerevizijskih sluţb.
V nadaljevanju prikazujem rezultate t-testa za dejavnik št. 2 (D2):
Tabela 22 T-TEST REZULTATOV MERJENJA PERCEPCIJE DIREKTORJEV PODJETIJ IN
DIREKTORJEV NOTRANJEREVIZIJSKIH SLUŢB – DEJAVNIK ŠT. 2
Direktorji/predsedniki
Direktorji
Statistika
uprav
notranjerevizijskih sluţb
povprečna vrednost (ā)
standardni odklon (S.D.)
Levenov test - Sig
povprečna razlika (ā diff.)
t vrednost
razlika (df)
Sig

4,04
0,80732

4,28
0,93329
0,068
-0,23947
-1,437
110
0,154

Iz zgornje tabele vidimo, da je dojemanje dejavnika št. 2 dokaj podobno ocenjeno s strani
obeh uporabnikov. Povprečna vrednost odgovorov direktorjev podjetij znaša 4,04, direktorjev
notranjerevizijskih sluţb pa 4,28. Standardni odklon znaša pri prvi skupini 0,81, pri drugi pa
0,93. Iz stopnje značilnosti preizkusa pri Levenovem testu (pri katerem se ničelna domneva
glasi, da sta varianci obravnavane spremenljivke v obeh obravnavanih skupinah enaki,
alternativna domneva pa, da se varianci statistično značilno razlikujeta), ki je 0,068 izhaja, da
se variabilnost spremenljivke v obeh skupinah statistično značilno ne razlikuje. Stopnja
značilnosti preizkusa za t-test pa je enaka 0,154, kar pomeni, da je tveganje, da se zmotimo, če
ničelno domnevo zavrnemo enako 15,4%. Zato ničelne domneve, da se povprečni oceni
pomembnosti dejavnika D2, med predsedniki uprav/direktorji farmacevtskih druţb in
direktorji notranjerevizijskih sluţb, razlikujeta, ne bomo zavrnili. Rezultati Independent
Samples Tests so v Prilogi 7. Povprečni vrednosti spremenljivke D2 med predsedniki uprav/
direktorji farmacevtskih druţb in direktorji notranjerevizijskih sluţb se med seboj statistično
značilno ne razlikujeta. Razlike lahko pripišemo slučajnim vplivom oziroma variabilnosti
spremenljivke. Z omenjeno statistično analizo smo pokazali, da ne obstajajo pomembne
statistične razlike pri dojemanju D2 tako s strani predsednikov uprav/ direktorjev
farmacevtskih druţb in direktorjev notranjerevizijskih sluţb.
V nadaljevanju prikazujem rezultate t-testa za dejavnik št. 3, D3:
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Tabela 23 T-TEST REZULTATOV MERJENJA PERCEPCIJE DIREKTORJEV PODJETIJ IN
DIREKTORJEV NOTRANJEREVIZIJSKIH SLUŢB – DEJAVNIK ŠT. 3
Direktorji/predsedniki
Direktorji
Statistika
uprav
notranjerevizijskih sluţb
povprečna vrednost (ā)
standardni odklon (S.D.)
Levenov test - Sig
povprečna razlika (ā diff.)
t vrednost
razlika (df)
Sig

4,29
0,80559

4,23
0,58860
0,002
0,05807
0,44
110
0,661

Iz zgornje tabele vidimo, da je dojemanje dejavnika št. 3 zelo podobno ocenjeno s strani obeh
proučevanih skupin uporabnikov notranjerevizijskih storitev. Povprečna vrednost odgovorov
presednikov uprav/direktorjev farmacevtskih druţb znaša 4,29, direktorjev notranjerevizijskih
sluţb pa 4,23. Standardni odklon znaša pri prvi skupini 0,805, pri drugi pa 0,588. Iz stopnje
značilnosti preizkusa pri Levenovem testu (pri katerem se ničelna domneva glasi, da sta
varianci obravnavane spremenljivke v obeh obravnavanih skupinah enaki, alternativna
domneva pa, da se varianci statistično značilno razlikujeta), ki je 0,002 izhaja, da se
variabilnost spremenljivke v obeh skupinah statistično značilno razlikuje. Stopnja značilnosti
preizkusa za t-test pa je enaka 0,661, kar pomeni, da je tveganje, da se zmotimo, če ničelno
domnevo zavrnemo enako 66,1%. Zato ničelne domneve, da se povprečni oceni pomembnosti
dejavnika D3, med predsedniki uprav/direktorji farmacevtskih druţb in direktorji
notranjerevizijskih sluţb, razlikujeta, ne bomo zavrnili. Rezultati Independent Samples Tests
so v Prilogi 7. Povprečni vrednosti spremenljivke D3 med predsedniki uprav/ direktorji
farmacevtskih druţb in direktorji notranjerevizijskih sluţb se med seboj statistično značilno
ne razlikujeta. Razlike lahko pripišemo slučajnim vplivom oziroma variabilnosti
spremenljivke. Z omenjeno statistično analizo smo pokazali, da ne obstajajo pomembne
statistične razlike pri dojemanju D3 tako s strani predsednikov uprav/ direktorjev
farmacevtskih druţb in direktorjev notranjerevizijskih sluţb.
V nadaljevanju prikazujem rezultate t-testa za dejavnik št. 4, D4:
Tabela 24 T-TEST REZULTATOV MERJENJA PERCEPCIJE DIREKTORJEV PODJETIJ IN
DIREKTORJEV NOTRANJEREVIZIJSKIH SLUŢB – DEJAVNIK ŠT. 4
Direktorji/predsedniki
Direktorji
Statistika
uprav
notranjerevizijskih sluţb
povprečna vrednost (ā)
standardni odklon (S.D.)
Levenov test - Sig
povprečna razlika (ā diff.)
t vrednost
razlika (df)
Sig

4,14
0,97126

3,30
0,76668
0,061
0,84324
5,134
110
0,00

Iz zgornje tabele vidimo, da je dojemanje dejavnika št. 4 (D4) dokaj različno ocenjeno s strani
obeh proučevanih skupin uporabnikov notranjerevizijskih storitev. Povprečna vrednost
odgovorov predsednikov uprav/direktorjev farmacevtskih druţb znaša 4,14, direktorjev
notranjerevizijskih sluţb pa 3,30. Standardni odklon znaša pri prvi skupini 0,97, pri drugi pa
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0,77. Iz stopnje značilnosti preizkusa pri Levenovem testu (pri katerem se ničelna domneva
glasi, da sta varianci obravnavane spremenljivke v obeh obravnavanih skupinah enaki,
alternativna domneva pa, da se varianci statistično značilno razlikujeta), ki je 0,061 izhaja, da
se variabilnost spremenljivke v obeh skupinah statistično značilno razlikuje. Stopnja
značilnosti preizkusa za t-test pa je enaka 0,0, kar pomeni, da je tveganje, da se zmotimo, če
ničelno domnevo ne sprejmemo, enako 0%. Zato bomo ničelno domnevo, da se povprečni
oceni pomembnosti dejavnika D4, med direktorji farmacevtskih druţb in direktorji
notranjerevizijskih sluţb, razlikujeta, zavrnili. Rezultati Independent Samples Tests so v
Prilogi 7. Povprečni vrednosti spremenljivke D4 med direktorji/predsedniki uprav in direktorji
notranjerevizijskih sluţb se med seboj statistično značilno razlikujeta. Z omenjeno statistično
analizo smo pokazali, da obstajajo pomembne statistične razlike pri dojemanju D4 tako s
strani direktorjev/predsednikov uprav farmacevtskih druţb kot direktorjev notranjerevizijskih
sluţb.
V nadaljevanju prikazujem rezultate t-testa za dejavnik št. 5, D5:
Tabela 25 T-TEST REZULTATOV MERJENJA PERCEPCIJE DIREKTORJEV PODJETIJ IN
DIREKTORJEV NOTRANJEREVIZIJSKIH SLUŢB – DEJAVNIK ŠT. 5
Direktorji/predsedniki
Direktorji
Statistika
uprav
notranjerevizijskih področij
povprečna vrednost (ā)
standardni odklon (S.D.)
Levenov test - Sig
povprečna razlika (ā diff.)
t vrednost
razlika (df)
Sig

3,99
0,7148

3,87
0,78476
0,051
0,11808
0,826
110
0,411

Iz zgornje tabele vidimo, da je dojemanje Dejavnika št. 5 dokaj podobno ocenjeno s strani
obeh proučevanih skupin uporabnikov notranjerevizijskih storitev. Povprečna vrednost
odgovorov direktorjev podjetij znaša 3,99, direktorjev notranjerevizijskih sluţb pa 3,87.
Standardni odklon znaša pri prvi skupini 0,715, pri drugi pa 0,785. Iz stopnje značilnosti
preizkusa pri Levenovem testu (pri katerem se ničelna domneva glasi, da sta varianci
obravnavane spremenljivke v obeh obravnavanih skupinah enaki, alternativna domneva pa, da
se varianci statistično značilno razlikujeta), ki je 0,051 izhaja, da se variabilnost spremenljivke
v obeh skupinah statistično značilno ne razlikuje. Stopnja značilnosti preizkusa za t-test pa je
enaka 0,411, kar pomeni, da je tveganje, da se zmotimo, če ničelno domnevo zavrnemo enako
41,1%. Zato ničelne domneve, da se povprečni oceni pomembnosti dejavnika D5, med
predsedniki uprav/direktorji farmacevtskih druţb in direktorji notranjerevizijskih sluţb,
razlikujeta, ne bomo zavrnili. Rezultati Independent Samples Tests so v Prilogi 7. Povprečni
vrednosti spremenljivke D5 med predsedniki uprav/ direktorji farmacevtskih druţb in
direktorji notranjerevizijskih sluţb se glede dejavnika D5 med seboj statistično značilno ne
razlikujeta. Razlike lahko pripišemo slučajnim vplivom oziroma variabilnosti spremenljivke.
Z omenjeno statistično analizo smo pokazali, da ne obstajajo pomembne statistične razlike pri
dojemanju D5 tako s strani predsednikov uprav/ direktorjev farmacevtskih druţb in direktorjev
notranjerevizijskih sluţb.
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Iz zgornjih rezultatov glede preizkušanja petih podhipotez hipotez H6, lahko omenjeno
hipotezo delno potrdimo.
V nadaljevanju prikazujemo še izsledke statistične analize za pet podhipotez hipoteze H7: ni
statistično pomembnih razlik v percepciji direktorjev računovodstev in direktorjev
notranjerevizijskih sluţb v farmacevtskih druţbah glede posameznih dejavnikov, ki so
relevantni za vrednotenje učinkovitosti notranje revizije v farmacevtskih druţbah.
Vsak od petih dejavnikov je bil ocenjen s strani omenjenih dveh skupin uporabnikov z
ocenami, na ocenjevalni lestvici z razponom od 1 do 5. V vzorcu je bilo zajetih 55 direktorjev
računovodstev farmacevtskih druţb in 61 direktorjev notranjerevizijskih sluţb, ki so
ocenjevali različne dejavnike, oziroma jim pripisovali pomembnost. Za vsak vzorec bomo
najprej izračunali povprečno dojemanje. V nadaljevanju nas bo zanimalo, ali je razlika
statistično značilna, ali pa jo je mogoče pripisati variabilnosti vrednosti po statističnih enotah.
Pri tem bomo predhodno opravili tudi Levenov test. V nadaljevanju prikazujem rezultate ttesta (celotni izračun se nahaja v Prilogi 8) pri preverjanju petih podhipotez v okviru hipoteze
H6.
Rezultati t-testa za dejavnik št. 1, D1:
Tabela 26 T-TEST REZULTATOV MERJENJA PERCEPCIJE DIREKTORJEV RAČUNOVODSTEV
IN DIREKTORJEV NOTRANJEREVIZIJSKIH SLUŢB – DEJAVNIK ŠT. 1
Direktorji
Direktorji
Statistika
računovodstev
notranjerevizijskih sluţb
povprečna vrednost (ā)
standardni odklon (S.D.)
Levenov test - Sig
povprečna razlika (ā diff.)
t vrednost
razlika (df)
Sig

4,41
0,59478

4,46
0,53844
0,484
-0,05236
-0,498
114
0,62

Iz zgornje tabele vidimo, da je dojemanje dejavnika št. 1 zelo podobno ocenjeno s strani obeh
proučevanih skupin uporabnikov notranjerevizijskih storitev. Povprečna vrednost odgovorov
direktorjev računovodstev znaša 4,41, direktorjev notranjerevizijskih sluţb pa 4,46. Standardni
odklon znaša pri prvi skupini 0,595, pri drugi pa 0,538. Iz stopnje značilnosti preizkusa pri
Levenovem testu (pri katerem se ničelna domneva glasi, da sta varianci obravnavane
spremenljivke v obeh obravnavanih skupinah enaki, alternativna domneva pa, da se varianci
statistično značilno razlikujeta), ki je 0,484 izhaja, da se variabilnost spremenljivke v obeh
skupinah statistično značilno ne razlikuje. Stopnja značilnosti preizkusa za t-test pa je enaka
0,62, kar pomeni, da je tveganje, da se zmotimo, če ničelno domnevo zavrnemo enako 62%.
Zato ničelne domneve, da se povprečni oceni pomembnosti dejavnika D1, med direktorji
računovodstev farmacevtskih druţb in direktorji notranjerevizijskih sluţb, razlikujeta, ne
bomo zavrnili. Rezultati Independent Samples Tests so v Prilogi 8. Povprečni vrednosti
spremenljivke D1 med direktorji računovodstev farmacevtskih druţb in direktorji
notranjerevizijskih sluţb se med seboj statistično značilno ne razlikujeta. Razlike lahko
pripišemo slučajnim vplivom oziroma variabilnosti spremenljivke. Z omenjeno statistično
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analizo smo pokazali, da ne obstajajo pomembne statistične razlike pri dojemanju D1 tako s
strani direktorjev računovodstev farmacevtskih druţb in direktorjev notranjerevizijskih sluţb.
V nadaljevanju prikazujem rezultate t-testa za dejavnik št. 2, D2:
Tabela 27 T-TEST REZULTATOV MERJENJA PERCEPCIJE DIREKTORJEV RAČUNOVODSTEV
IN DIREKTORJEV NOTRANJEREVIZIJSKIH SLUŢB – DEJAVNIK ŠT. 2
Direktorji
Direktorji
Statistika
notranjerevizijskih
računovodstev
sluţb
povprečna vrednost (ā)
standardni odklon (S.D.)
Levenov test - Sig
povprečna razlika (ā diff.)
t vrednost
razlika (df)
Sig

3,97
0,77319

4,28
0,93329
0,008
-0,30899
-1,948
113,219
0,054

Iz zgornje tabele vidimo, da je dojemanje dejavnika št. 2 (D2) podobno ocenjeno s strani obeh
proučevanih skupin uporabnikov notranjerevizijskih storitev. Povprečna vrednost odgovorov
direktorjev računovodstev znaša 3,97, direktorjev notranjerevizijskih sluţb pa 4,28. Standardni
odklon znaša pri prvi skupini 0,773, pri drugi pa 0,933. Iz stopnje značilnosti preizkusa pri
Levenovem testu (pri katerem se ničelna domneva glasi, da sta varianci obravnavane
spremenljivke v obeh obravnavanih skupinah enaki, alternativna domneva pa, da se varianci
statistično značilno razlikujeta), ki je 0,008 izhaja, da se variabilnost spremenljivke v obeh
skupinah statistično značilno razlikuje. Stopnja značilnosti preizkusa za t-test pa je enaka
0,054, kar pomeni, da je tveganje, da se zmotimo, če ničelno domnevo zavrnemo enako 5,4%.
Zato ničelne domneve, da se povprečni oceni pomembnosti dejavnika D2, med direktorji
računovodstev farmacevtskih druţb in direktorji notranjerevizijskih sluţb, razlikujeta, ne
bomo zavrnili. Rezultati Independent Samples Tests so v Prilogi 8. Povprečni vrednosti
spremenljivke D2 med direktorji računovodstev in direktorji notranjerevizijskih sluţb se med
seboj statistično značilno ne razlikujeta. Z omenjeno statistično analizo smo pokazali, da ne
obstajajo pomembne statistične razlike pri dojemanju D2 tako s strani direktorjev
računovodstev farmacevtskih druţb kot direktorjev notranjerevizijskih sluţb.
V nadaljevanju prikazujem rezultate t-testa za dejavnik št. 3, D3:
Tabela 28 T-TEST REZULTATOV MERJENJA PERCEPCIJE DIREKTORJEV RAČUNOVODSTEV
IN DIREKTORJEV NOTRANJEREVIZIJSKIH SLUŢB – DEJAVNIK ŠT. 3
Direktorji
Direktorji
Statistika
notranjerevizijskih
računovodstev
sluţb
povprečna vrednost (ā)
standardni odklon (S.D.)
Levenov test - Sig
povprečna razlika (ā diff.)
t vrednost
razlika (df)
Sig

3,56
0,79363

4,23
0,58860
0,001
-0,67193
-5,134
98,942
0,000
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Iz zgornje tabele vidimo, da je dojemanje dejavnika št. 3 precej različno ocenjeno s strani obeh
proučevanih skupin uporabnikov notranjerevizijskih storitev. Povprečna vrednost odgovorov
direktorjev računovodstev znaša 3,56, direktorjev notranjerevizijskih sluţb pa 4,23. Dejavnik
se nanaša na strokovnost notranjerevizijskih izvajalcev. Direktorji računovodstev so bili bolj
kritični do strokovnosti notranjerevizijskih izvajalcev kot izvajalci sami. Standardni odklon
znaša pri prvi skupini 0,793, pri drugi pa 0,59. Iz stopnje značilnosti preizkusa pri Levenovem
testu (pri katerem se ničelna domneva glasi, da sta varianci obravnavane spremenljivke v obeh
obravnavanih skupinah enaki, alternativna domneva pa, da se varianci statistično značilno
razlikujeta), ki je 0,001 izhaja, da se variabilnost spremenljivke v obeh skupinah statistično
značilno razlikuje. Stopnja značilnosti preizkusa za t-test pa je enaka 0,0, kar pomeni, da je
tveganje, da se zmotimo, če ničelno domnevo zavrnemo enako 0,0%. Zato bomo ničelno
domnevo, da se povprečni oceni pomembnosti dejavnika D3, med direktorji računovodstev
farmacevtskih druţb in direktorji notranjerevizijskih sluţb, razlikujeta, zavrnili. Rezultati
Independent Samples Tests so v Prilogi 8. Povprečni vrednosti spremenljivke D3 med
direktorji računovodstev in direktorji notranjerevizijskih sluţb se med seboj statistično
značilno razlikujeta. Z omenjeno statistično analizo smo pokazali, da obstajajo pomembne
statistične razlike pri dojemanju D3 tako s strani direktorjev računovodstev farmacevtskih
druţb kot direktorjev notranjerevizijskih sluţb.
V nadaljevanju prikazujem rezultate t-testa za dejavnik št. 4, D4:
Tabela 29 T-TEST REZULTATOV MERJENJA PERCEPCIJE DIREKTORJEV RAČUNOVODSTEV
IN DIREKTORJEV NOTRANJEREVIZIJSKIH SLUŢB – DEJAVNIK ŠT. 4
Direktorji
Direktorji
Statistika
računovodstev
notranjerevizijskih sluţb
povprečna
vrednost (ā)
standardni odklon
(S.D.)
Levenov test- Sig
povprečna razlika
(ā diff.)
t vrednost
razlika (df)
Sig

3,93

3,30

0,88981

0,76668
0,291
0,63279
4,114
114
0,000

Iz zgornje tabele vidimo, da je dojemanje dejavnika št. 4 podobno ocenjeno s strani obeh
proučevanih skupin uporabnikov notranjerevizijskih storitev. Povprečna vrednost odgovorov
direktorjev računovodstev znaša 3,93, direktorjev notranjerevizijskih sluţb pa 3,30. Standardni
odklon znaša pri prvi skupini 0,89, pri drugi pa 0,77. Iz stopnje značilnosti preizkusa pri
Levenovem testu (pri katerem se ničelna domneva glasi, da sta varianci obravnavane
spremenljivke v obeh obravnavanih skupinah enaki, alternativna domneva pa, da se varianci
statistično značilno razlikujeta), ki je 0,291 izhaja, da se variabilnost spremenljivke v obeh
skupinah statistično značilno ne razlikuje. Stopnja značilnosti preizkusa za t-test pa je enaka
0,0, kar pomeni, da je tveganje, da se zmotimo, če ničelno domnevo zavrnemo enako 0,0%.
Zato bomo ničelno domnevo, da se povprečni oceni pomembnosti dejavnika D4, med
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direktorji računovodstev farmacevtskih druţb in direktorji notranjerevizijskih sluţb,
razlikujeta, zavrnili. Rezultati Independent Samples Tests so v Prilogi 8. Povprečni vrednosti
spremenljivke D4 med direktorji računovodstev in direktorji notranjerevizijskih sluţb se med
seboj statistično značilno razlikujeta. Z omenjeno statistično analizo smo pokazali, da
obstajajo pomembne statistične razlike pri dojemanju D4 tako s strani
direktorjev/predsednikov uprav farmacevtskih druţb kot direktorjev notranjerevizijskih sluţb.
V nadaljevanju prikazujem rezultate t-testa za dejavnik št. 5:
Tabela 30 T-TEST REZULTATOV MERJENJA PERCEPCIJE DIREKTORJEV RAČUNOVODSTEV
IN DIREKTORJEV NOTRANJEREVIZIJSKIH SLUŢB – DEJAVNIK ŠT. 5
Direktorji
Direktorji
Statistika
računovodstev
notranjerevizijskih sluţb
povprečna
vrednost (ā)
standardni odklon
(S.D.)
Levenov test - Sig
povprečna razlika
(ā diff.)
t vrednost
razlika (df)
Sig

3,94

3,87

0,73076

0,78476
0,116
0,0766
0,542
114
0,589

Iz zgornje tabele vidimo, da je dojemanje dejavnika št. 5 dokaj podobno ocenjeno s strani
obeh proučevanih skupin uporabnikov notranjerevizijskih storitev. Povprečna vrednost
odgovorov direktorjev računovodstev znaša 3,94, direktorjev notranjerevizijskih sluţb pa 3,87.
Standardni odklon znaša pri prvi skupini 0,73, pri drugi pa 0,78. Iz stopnje značilnosti
preizkusa pri Levenovem testu (pri katerem se ničelna domneva glasi, da sta varianci
obravnavane spremenljivke v obeh obravnavanih skupinah enaki, alternativna domneva pa, da
se varianci statistično značilno razlikujeta), ki je 0,116 izhaja, da se variabilnost spremenljivke
v obeh skupinah statistično značilno ne razlikuje. Stopnja značilnosti preizkusa za t-test pa je
enaka 0,589, kar pomeni, da je tveganje, da se zmotimo, če ničelno domnevo zavrnemo enako
58,9%. Zato ničelne domneve, da se povprečni oceni pomembnosti dejavnika D5, med
direktorji računovodstev farmacevtskih druţb in direktorji notranjerevizijskih sluţb,
razlikujeta, ne bomo zavrnili. Rezultati Independent Samples Tests so v Prilogi 8. Povprečni
vrednosti spremenljivke D5 med direktorji računovodstev farmacevtskih druţb in direktorji
notranjerevizijskih sluţb se med seboj statistično značilno ne razlikujeta. Razlike lahko
pripišemo slučajnim vplivom oziroma variabilnosti spremenljivke. Z omenjeno statistično
analizo smo pokazali, da ne obstajajo pomembne statistične razlike pri dojemanju D5 tako s
strani direktorjev računovodstev farmacevtskih druţb in direktorjev notranjerevizijskih sluţb.
Iz zgornjih rezultatov glede preizkušanja petnajstih podhipotez hipoteze H7, lahko omenjeno
hipotezo delno potrdimo.

-71-

3.4

Analiza izsledkov empirične raziskave z zaključki

V nadaljevanju prikazujemo povzetek rezultatov testiranja vseh sedmih hipotez in njihovih
podhipotez. Hipotezi H1 in H2, pri katerih smo za vsako omenjeno hipotezo testirali osem
podhipotez, smo delno potrdili. Pri tem smo uporabili binomski test. Ugotovili smo, da deleţ
predsednikov uprav/direktorjev farmacevtskih druţb in deleţ direktorjev računovodstev, ki
dojemajo vlogo notranje revizije kot nadpovprečno, ni povsem (ne za vse vloge notranje
revizije) statistično značilno enak deleţu tistih, ki dojemajo to vlogo kot povprečno ali
podpovprečno.
Pri hipotezah H4 in H5 smo opravili testiranje petnajstih podhipotez. Prav tako smo uporabili
binomski test.
Hipotezo H4 smo potrdili, saj smo vseh petih primerih pri več kot polovici respondentov
(predsednikov uprav/direktorjev farmacevtskih druţb) ugotovili nadpovprečno dojemaje
pomembnosti posameznih dejavnikov, s katerimi vrednotimo učinkovitost notranje revizije.
Pri hipotezi H5 smo testirali petnajst podhipotez in rezultati testiranja so pokazali, da hipotezo
H5 lahko delno potrdimo. Ugotovili smo, da so dejavniki D1, D2, D4 in D5 nadpovprečno
pomembni za več kot polovico direktorjev računovodstev farmacevtskih druţb, dejavnik D3
pa za več kot polovico direktorjev računovodstev povprečno oziroma podpovprečno.
Na drugi strani smo vse hipoteze, oziroma njihove podhipoteze (H3, H6 in H7), ki so bile
vezane na empirično raziskavo dveh skupin uporabnikov notranjerevizijskih storitev
(medsebojno primerjavo), preizkusili s t-testom. Hipotezo H3, pri kateri smo testirali osem
podhipotez, smo delno potrdili. Prav tako smo hipotezi H6 in H7, pri katerih smo testirali
petnajst podhipotez, delno potrdili.
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Tabela 31 POVZETEK REZULTATOV TESTIRANJA HIPOTEZ
Hipoteza

H1

H2

H3

Vloga št. 1

Vloga št. 2

Vloga št. 3

Vloga št. 4

Vloga št. 5

Vloga št. 6

Vloga št. 7

Vloga št. 8

Sig(2tailed)=
0,0
P
Sig(2tailed)=
0,0
P

Sig(2tailed)=
0,0
P
Sig(2tailed)=
0,0
P

Sig(2tailed)=
0,092
NP
Sig(2tailed)=
0,0
P

Sig(2tailed)=
0,0
P
Sig(2tailed)=
0,0
P

Sig(2tailed)=
0,0
P
Sig(2tailed)=
0,0
P

Sig(2tailed)=
0,005
P
Sig(2tailed)=
0,0
P

Sig(2tailed)=
0,401
NP
Sig(2tailed)=
0,0
P

Sig(2tailed)=
0,576
NP
Sig(2tailed)=
0,788
NP

t =0,73

t =4,893

t = -4,88

t = -1,915

t = -2,212

t =5,462

t = -2,304

t =1,123

NP

P

P

NP

P

P

P

NP

Dejavnik 1

H4

H5

H6
H7

Dejavnik 2

Sig(2-tailed)=
Sig(2-tailed)= 0,0
0,001
P
P
Sig(2-tailed)= 0,0 Sig(2-tailed)= 0,0
P
t = -1,796
NP
t = -0,498
NP

P
t = -1,437
NP
t = -1,948
NP

Dejavnik 3

Sig(2-tailed)= 0,0
P
Sig(2-tailed)=
0,281
NP
t =0,440
NP
t = -5,134
P

Dejavnik 4

Dejavnik 5

Sig(2-tailed)=
0,001
P
Sig(2-tailed)=
0,0
P
t =5,134
P
t =4,114
P

Sig(2-tailed)=
0,0
P
Sig(2-tailed)=
0,0
P
t =0,826
NP
t =0,542
NP

hipoteza
p/dp/n*

dp

dp

dp

p

dp
dp
dp

P- statistično pomembna razlika, NP- statistično nepomembna razlika, p: hipoteza potrjena, dp: hipoteza delno potrjena, n: hipoteza nepotrjena

Predsedniki uprav/direktorji farmacevtskih druţb, ki so bili zajeti v analizo, pripisujejo
posameznim vlogam notranje revizije relativno velik pomen. Izmed osmih identificiranih vlog
notranje revizije so najbolj enotni pri prvih dveh vlogah, ki se nanašata na podajanje zagotovil o
ustreznosti in učinkovitosti sistema notranjih kontrol in podajanja zagotovil o usklajenosti
delovanja druţbe z notranjimi pravili in zakonodajo. Tema dvema vlogama pripisujejo tudi
največje povprečne vrednosti, in sicer vlogi 1 vrednost 4,7, vlogi 2 pa celo 4,86 (najvišja moţna
ocena je bila 5). Prav tako jim veliko pomenijo zagotovila notranjih revizorjev o odgovornem
vodenju in upravljanju podjetja, čemur so pripisali povprečno oceno 4,04.
Direktorji farmacevtskih druţb, ki so bili zajeti v analizo, so med manj pomembne vloge
uvrstili vlogo pomoči notranjega revizorja poslovodstvu (na primer s svetovalnimi aktivnostmi)
pri učinkovitem upravljanju podjetja. Tudi sicer je vloga, ki identificira svetovanje vrhovnemu
poslovodstvu in drugim uporabnikom notranjerevizijskih storitev, slabše ocenjena (povprečna
ocena znaša 3,5). Iz tega lahko sklepamo, da je za proučevani vzorec na področju svetovalnih
aktivnosti še potrebno revizorjevo proaktivno delovanje in promocija tovrstnih storitev, kot tudi
ob ponujenih priloţnostih njihova učinkovita izvedba.
Izmed osmih identificiranih vlog notranje revizije so direktorji računovodstev v farmacevtskih
druţbah tako kot predsedniki uprav/direktorji farmacevtskih druţb najbolj enotni pri prvih dveh
vlogah, ki se nanašata na podajanje zagotovil o ustreznosti in učinkovitosti sistema notranjih
kontrol in podajanja zagotovil o usklajenosti delovanja druţbe z notranjimi pravili in
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zakonodajo. Tema dvema vlogama pripisujejo tudi največje povprečne vrednosti, in sicer vlogi
1 vrednost 4,6 (direktorji 4,7), vlogi 2 pa 4,45 (direktorji 4,86). Prav tako jim veliko pomenijo
zagotovila notranjih revizorjev o odgovornem vodenju in upravljanju podjetja, čemur so
pripisali povprečno oceno 4,2 (direktorji 4,04). Niţje je bila ocenjena vloga, ki se nanaša na
podajanje zagotovil notranjih revizorjev o poslovanju druţbe v skladu z etičnimi načeli, kjer je
bila podana povprečna ocena 3,02 (direktorji 3,8). Na drugi strani pa boljše kot direktorji
dojemajo vlogi št. 3 in 7, ki sta vezani na svetovalne storitve notranjih revizorjev. Iz tega bi se
dalo sklepati, da so notranji revizorji v proučevanih farmacevtskih druţbah bolj učinkoviti pri
svetovalnih aktivnostih na niţjih ravneh (na primer srednjemu poslovodstvu), manj pa
vrhovnemu.
Kot smo ugotovili ţe iz opisnih statistik za obe proučevani spremenljivki pri testiranju H1 in H2
ter osmih podhipotez, več kot polovica predsednikov uprav/direktorjev farmacevtskih druţb in
direktorjev računovodstev, pripisuje posameznim vlogam notranje revizije nadpovprečno
pomembnost.
Na drugi strani smo postavili hipotezo H3, ki pravi, da ni statistično pomembnih razlik med
obema proučevanima skupinama (predsedniki uprav/direktorji farmacevtskih druţb in direktorji
računovodstev) glede identificiranih osmih vlog. Proučevali in testirali (t-test) smo vsako vlogo
posebej in pri vlogah V1, V4 in V8 ugotovili, da razlike niso statistično pomembne in da vse
ugotovljene razlike lahko pripišemo variabilnosti vrednosti po statističnih enotah. Pri testiranju
vlog od V2, V3, V5, V6 in V7 smo ugotovili, da obstajajo med obema proučevanima skupinama
razlike, ki so tudi statistično značilne, zato smo hipotezo H3 delno potrdili.
V nadaljevanju predstavljamo ugotovitve, vezane na empirično raziskavo dojemanja
dejavnikov, ki vplivajo na vrednotenje učinkovitosti notranjerevizijskih aktivnosti.
Respondenti so ocenjevali dojemanje petnajstih dejavnikov, ki smo jih smiselno (po enakem
vzoru ţe preizkušenega modela na primeru druge panoge) zdruţili v pet ključnih
večdimenzionalnih dejavnikov (Woodard, 2000, str. 43).
Eden ključnih dejavnikov (D1) vrednotenja učinkovitosti notranje revizije se nanaša na
podajanje priporočil za izboljšanje poslovanja podjetja s strani notranjih revizorjev. Ta
dejavnik vsi respondenti, ki so bili zajeti v analizo, nadpovprečno dojemajo, saj ima
povprečno oceno 4,4. Direktorji notranjerevizijskih sluţb pripisujejo temu dejavniku največji
pomen izmed vseh petih dejavnikov, saj je ocenjen s povprečno oceno 4,5. Za slednjo
proučevano skupino repondentov lahko sklepamo, da je njihovo dodajanje vrednosti podjetju v
predlaganju priporočil za izboljšanje poslovanja. Zadovoljivo je, da se temu razmišljanju
pridruţujejo tudi direktorji podjetij in direktorji računovodstev. Sklepamo lahko, da je
notranja revizija v farmacevtskih podjetjih, ki so bila zajeta v analizo, ţe zelo uveljavljena.
Podobna je percepcija vseh treh uporabnikov tudi pri petem dejavniku, ki se nanaša na
preprečevanje morebitnih presenečenj, torej, da je notranji revizor proaktiven in stalno
ocenjuje tveganja, vključno s tveganji prevar, in opozori na morebitna prevelika preostala
identificirana tveganja, torej tveganja, ki niso ustrezno obvladovana. Uresničitev le-teh pa bi
lahko podjetjem povzročila posledice, tako finančne kot izgubo ugleda. Razlike med
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proučevanimi skupinami so pri dejavniku št. 4, ki se nanaša na osredotočenost na revizijskih
plan. Ugotavljamo, da je predsednikom uprav/direktorjem farmacevtskih druţb in direktorjem
računovodstev, zajetih v analizo, nadpovprečno (povprečna ocena 4,0) pomembno, da so
notranjerevizijski načrti uresničeni, direktorjem notranjerevizijskih sluţb pa manj (ocena 3,3).
Sklepamo lahko, da so revizorji pozorni na sprotno aţuriranje modelov ocenjevanja tveganj, ki
lahko ţe postavljene, tako srednjeročne kot tudi letne načrte dela notranjih revizorjev,
spremenijo in to ustrezno predstavijo tako poslovodstvu kot revizijski komisiji, v kolikor
slednja obstaja. Na drugi strani lahko sklepamo, da je predsednikom uprav/direktorjem
farmacevtskih druţb, kot tudi odgovornim direktorjem računovodstev, zajetih v analizo,
pomembno, da se vsi načrti uresničijo in da ni velikih odstopanj ter nihanj v poslovanju, pri
čemer je izvedba notranjerevizijskega načrta prav tako pomembna.
Pri preizkusu hipoteze H6 in njenih petnajstih podhipotez smo primerjali percepcijo
dejavnikov, s katerimi vrednotimo učinkovitost notranje revizije s strani predsednikov
uprav/direktorjev farmacevtskih druţb in direktorjev notranjerevizijskih sluţb. Ugotovimo
lahko, da je percepcija dejavnikov D1, D2, D3 in D5 s strani proučevanih skupin relativno
podobna, tudi statistično razlike niso pomembne, vendar za dejavnik D4 tega ne moremo
trditi, saj je razlika v percepciji obeh proučevanih skupin, vezanih na omenjeni dejavnik, s
katerim vrednotimo učinkovitost notranje revizije, tudi statistično pomembna, zato smo
hipotezo delno potrdili.
V nadaljevanju si podrobneje oglejmo rezultate izračunov percepcije obeh skupin za
posamezne dejavnike. Za dejavnik D1 (podajanje priporočil za izboljšanje) so povprečne
ocene pri obeh skupinah izjemno visoke, pri predsednikih uprav/direktorjih farmacevtskih
druţb 4,2, pri direktorjih notranjerevizijskih sluţb pa celo 4,5. To pomeni, da oboji temu
dejavniku pripisujejo nadpovprečno pomembnost in ga dojemajo kot enega osnovnih meril
vrednotenja učinkovitosti notranjerevizijske dejavnosti. Pri tem sta obe proučevani skupini
ocenjevali naslednje dejavnike: uporabnost izsledkov notranjega revizorja, njegovo
prepoznavanje pomembnih problemov in revizorjevo neodvisnost pri izvedbi
notranjerevizijskih aktivnosti. Ugotovimo lahko, da je tako visoka povprečna ocena,
ugotovljena pri proučevani skupini, izredno pomembna za notranjerevizijsko stroko v
farmacevtski dejavnosti, saj je tudi na tem področju trenutno velik poudarek na partnerskih
odnosih in harmonizaciji odnosov med vrhovnim poslovodstvom in notranjo revizijo.
Dejavnik D2 (revizorjeva odzivnost in povratne informacije) je prav tako s strani obeh skupin
ocenjen zelo visoko: pri predsednikih uprav/direktorjih farmacevtskih druţb s povprečno
oceno 4,0, pri direktorjih notranjerevizijskih sluţb pa še bolje, in sicer 4,3. Pri tem sta obe
skupini ocenjevali naslednje dejavnike: sprejem in uresničitev revizorjevih priporočil, moţnost
ocenjevanja storitev notranjega revizorja s strani revidirancev in moţnost sodelovanja
notranjega revizorja z vrhovnim poslovodstvom. Rezultati ocenjevanja teh dejavnikov izraţajo
visoko harmoničnost odnosov med poslovodstvom, notranjimi revizorji in revidiranci v
proučevanem vzorcu v farmacevtski dejavnosti, kar je zelo vzpodbudno za nadaljnji razvoj.
Dejavnik D3 (strokovnost notranjerevizijskih izvajalcev) je skoraj povsem identično ocenjen s
strani obeh skupin, tako je povprečna ocena predsednikov uprav/direktorjev farmacevtskih
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druţb 4,3, direktorjev notranjerevizijskih sluţb pa 4,2, kar pomeni nadpovprečno oceno.
Omenjeni dejavnik sestavljajo naslednji trije dejavniki, ki sta jih obe skupini respondentov
ocenjevali: prispevek notranjih revizorjev k ugledu druţbe in k dodani vrednosti ter etičnost
notranjih revizorjev. Posebej je potrebno poudariti, da je povprečna ocena omenjenih
dejavnikov predsednikov uprav/direktorjev farmacevtskih druţb višja od povprečne ocene
direktorjev notranjerevizijskih sluţb. Sklepamo lahko, da proučevani skupini respondentov
dojemata notranjo revizijo kot tisto funkcijo v podjetju, ki prispeva tako k ugledu kot tudi k
dodani vrednosti podjetja, pri tem pa cenijo etičnost notranjerevizijskih izvajalcev, kar je
dobra popotnica za še boljše partnerske odnose in harmonizacijo ter nadaljnje strokovno delo.
Dejavnik D4 (osredotočenost na notranjerevizijski plan) je izmed vseh dejavnikov v povprečju
ocenjen z največjo medsebojno razliko, saj je s strani predsednikov uprav/direktorjev
farmacevtskih druţb ocenjen s 4,1, torej jim je nadpovprečno pomembno, da notranjerevizijski
izvajalci uresničijo svoje načrte. Na drugi strani direktorji notranjerevizijskih sluţb temu
dejavniku pripisujejo manjši pomen in po njihovem mnenju ni med ključnimi dejavniki
njihove učinkovitosti, saj povprečna ocena znaša le 3,3. Dejavnik D4 sestavljajo naslednji
dejavniki, o katerih sta se izraţali obe skupini respondentov: zagotovitev revidiranja
prioritetnih področij, izpolnitev letnega plana dela notranjih revizorjev in njihovo srednjeročno
načrtovanje dela. Ugotavljamo, da je na tem področju percepcija direktorjev
notranjerevizijskih sluţb drugačna od percepcije predsednikov uprav/direktorjev
farmacevtskih druţb. Sklepamo lahko, da je predsednikom uprav/direktorjem farmacevtskih
druţb, zajetih v analizo, pomembno, da se uresničujejo tudi načrti notranjerevizijskih
izvajalcev podobno kot vsi ostali načrti njihovih podjetij. Iz rezultatov za proučevani vzorec,
pa lahko tudi sklepamo, da direktorji notranjerevizijskih sluţb delujejo proaktivno in so se
pripravljeni prilagajati na morebitna nihanja v poslovanju, kar pa pomeni, tudi spreminjanje
njihovih načrtov dela, v kolikor bi bilo to potrebno.
Dejavnik D5 (preprečevanje morebitnih presenečenj) je povsem enako povprečno ocenjen z
obeh strani, tako so mu predsedniki uprav/direktorji farmacevtskih druţb podali povprečno
oceno 3,9, prav tako tudi direktorji notranjerevizijskih sluţb. Omenjeni dejavnik je sestavljen
iz treh dejavnikov, in sicer: bdenje nad tveganji pred njihovo uresničitvijo, stalno ocenjevanje
tveganj in prispevek k nadzoru ter reševanju le-teh, v primeru, če se tveganja uresničijo.
Ugotavljamo, da nobena skupina respondentov ne dojema tega dejavnika kot enega ključnih
pri vrednotenju učinkovitosti notranje revizije. Menimo, da gre verjetno pri tem za poslovne
odločitve, na katere pa notranjerevizijski izvajalci nimajo skoraj nobenega vpliva, razen če
niso le-te povezane s prevelikimi tveganji, ali celo nezakonitimi in neetičnimi dejanji. V
takšnih primerih so seveda dolţni na to opozoriti.
Podobno analizo dobljenih rezultatov lahko naredimo tudi za skupino direktorjev
računovodstev na eni strani in skupino direktorjev notranjerevizijskih sluţb na drugi strani. Po
preizkusu hipoteze H7, kjer smo primerjali percepcijo direktorjev računovodstev in direktorjev
notranjerevizijskih sluţb, lahko ugotovimo, da je percepcija obeh skupin relativno podobna,
pomembne razlike, ki so tudi statistično značilne, smo ugotovili pri dejavnikih od D3 do D4.
Pri dejavnikih D1, D2 in D5 nismo ugotovili razlik pri dojemanju med obema proučevanima
skupinama respondentov, ki bile statistično značilne, zato H7 in njenih petnajst podhipotez
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lahko delno potrdimo. Postavili smo namreč hipotezo, da razlike v percepciji med tema dvema
skupina niso statistično pomembne.
V nadaljevanju si podrobneje oglejmo rezultate povprečne percepcije obeh skupin
respondentov za posamezne dejavnike. Za dejavnik D1 (podajanje priporočil za izboljšanje) so
povprečne ocene pri obeh skupinah izjemno visoke, pri direktorjih računovodstev 4,4, pri
direktorjih notranjerevizijskih sluţb pa celo 4,5. To pomeni, da obe skupini repondentov temu
dejavniku pripisujejo nadpovprečno pomembnost in ga dojemajo kot enega najpomembnejših
meril vrednotenja učinkovitosti notranjerevizijske dejavnosti. Ugotovimo lahko, da je tako
visoka povprečna ocena obeh skupin respondentov v proučevanem vzorcu izredno pomembna
za notranjerevizijsko stroko v farmacevtski dejavnosti, saj je pomembno, da obstajajo
partnerski odnosi in harmonija tudi med direktorji računovodstev in direktorji
notranjerevizijskih sluţb. Razlike pri dojemanju tega dejavnika niso statistično pomembne.
Dejavnik D2 (revizorjeva odzivnost in povratne informacije) je prav tako s strani obeh skupin
respondentov ocenjen nadpovprečno: pri direktorjih računovodstev s povprečno oceno 3,9, pri
direktorjih notranjerevizijskih sluţb pa še bolje, in sicer 4,3. Rezultati ocenjevanju zgoraj
navedenih dejavnikov za omenjeni ključni dejavnik in za proučevani vzorec izraţajo visoko
harmoničnost odnosov med direktorji računovodstev, notranjimi revizorji in revidiranci v
farmacevtski dejavnosti. Glede na ugotovljene, statistično pomembne razlike dojemanja tega
dejavnika s strani obeh skupin respondentov, so še priloţnosti za izboljšanje le-tega, saj so
povprečne ocene direktorjev računovodstev niţje, zato bo morala notranjerevizijska stroka v
proučevani panogi izvajati še dodatne aktivnosti na promociji svojih storitev.
Dejavnik D3 (strokovnost notranjerevizijskih izvajalcev) je različno, tudi statistično
pomembno, ocenjen s strani obeh skupin respondentov. Tako je povprečna ocena direktorjev
računovodstev 3,6, notranjih revizorjev pa 4,2. Omenjeni dejavnik sestavljajo naslednji trije
dejavniki, ki sta jih obe skupini respondentov ocenjevali: prispevek notranjih revizorjev k
ugledu druţbe in k dodani vrednosti ter etičnost notranjih revizorjev. Posebej je presenetljivo
dejstvo, da je povprečna ocena omenjenih dejavnikov s strani direktorjev računovodstev niţja
za šest odstotnih točk od povprečne ocene direktorjev notranjerevizijskih sluţb. Sklepamo
torej (ugotovitev velja za proučevani vzorec), da direktorji računovodstev notranjo revizijo še
povsem ne dojemajo kot tisto funkcijo v podjetju, ki prispeva tako k ugledu kot tudi k dodani
vrednosti podjetja, zato je tudi na tem področju še veliko rezerv za notranjerevizijske izvajalce
v farmacevtskih druţbah.
Dejavnik D4 (osredotočenost na notranjerevizijski plan) je prav tako ocenjen s precejšnjo
medsebojno razliko (šest odstotnih točk), ki je tudi statistično značilna, saj je s strani
direktorjev računovodstev ocenjen s 3,9, s strani direktorjev notranjerevizijskih sluţb pa 3,3.
Slednji temu dejavniku pripisujejo manjši pomen in po njihovem mnenju ni med ključnimi
dejavniki njihove učinkovitosti.
Dejavnik D5 (preprečevanje morebitnih presenečenj) je povsem enako povprečno ocenjen z
obeh strani, tako so mu direktorji računovodstev pripisali povprečno oceno 3,9, prav tako
direktorji notranjerevizijskih sluţb. Omenjeni dejavnik je sestavljen iz treh komponent, in
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sicer: bdenje nad tveganji pred njihovo uresničitvijo, stalno ocenjevanje tveganj in prispevek k
nadzoru ter reševanju le-teh, v primeru, če se uresničijo. Ugotavljamo (ugotovitev je
relevantna za proučevani vzorec), da nobena proučevana skupina respondentov ne dojema tega
dejavnika kot enega ključnih pri vrednotenju učinkovitosti notranje revizije, celo sami
direktorji notranjerevizijskih sluţb v teh farmacevtskih druţbah ne.
3.5

Sklepne ugotovitve o empirični raziskavi

V empirično raziskavo so bili vključeni uporabniki notranjerevizijskih storitev in njihovi
izvajalci (respondenti). Pri tem smo se omejili le na 100 največjih farmacevtskih podjetij po
prometu v letu 2008. Prav tako smo se omejili na tri skupine uporabnikov oziroma izvajalcev, in
sicer: predsednike uprav/direktorje farmacevtskih druţb, direktorje računovodstev in direktorje
notranjerevizijskih sluţb v teh farmacevtskih druţbah, na ostale pa ne (na primer revidirance,
člane revizijskih odborov itd.). Prav tako je pomembna omejitev različna zakonodaja v teh
izbranih farmacevtskih druţbah, saj prihajajo praktično iz vseh celin sveta, zato bi bili rezultati
na drugače izbranem vzorcu (na primer samo evropske farmacevtske druţbe) lahko drugačni.
Drugačni bi bili lahko tudi rezultati v primeru, da bi spremenili model, ki je bil povzet po
raziskavi tega področja na drugi panogi (Woodard, 2000, str. 1-108). Skratka, poleg omenjenih
omejitev smo se srečali z dokaj teţavnim anketiranjem kot metodo raziskovanja. Vsaki
anketirani osebi (respondentu) smo poslali anketne vprašalnike, in sicer z navadno pošto, kajti
ugotovili smo, da elektronsko pošiljanje ne pride v poštev, saj ni bilo javno dostopnih enaslovov anketiranih oseb. Glede na to, da je bila anketirancem poslana tudi ovojnica z ustrezno
mednarodno priznano poštno znamko, smo pridobili dovolj vrnjenih in pravilno izpolnjenih
anketnih vprašalnikov. Pri eni skupini anketiranih oseb (predsedniki uprav/direktorji
farmacevtskih druţb) je bil deleţ vrnjenih anket na spodnji meji, vendar smo kljub temu lahko
pristopili k njihovi obdelavi in nadaljnji empirični raziskavi. Pri tem smo si pomagali s
programom PASW Statistics 18, kamor smo vnesli vse potrebne podatke iz anketnih
vprašalnikov in opravili številna testiranja in predstavili rezultate le-teh. V Prilogah 2, 6, 7 in 8
je prikazana njihova izvedba z rezultati.
S pomočjo binomskega testa in t-testa smo potrdili ali delno potrdili postavljene hipoteze
(identificirali smo še številne posamezne podhipoteze teh hipotez in jih testirali), kot je razvidno
v nadaljevanju:
H1: Ni statistično pomembnih razlik v percepciji različnih vlog notranje revizije s strani
posameznih direktorjev farmacevtskih druţb – delno potrjena.
H2: Ni statistično pomembnih razlik v percepciji različnih vlog notranje revizije s strani
direktorjev računovodstev farmacevtskih druţb – delno potrjena.
H3: Ni statistično pomembnih razlik v percepciji vloge notranje revizije med direktorji
farmacevtskih druţb in direktorji računovodstev farmacevtskih druţb – delno potrjena.
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H4: Ni statistično pomembnih razlik v percepciji direktorjev farmacevtskih druţb glede
posameznih dejavnikov, uporabljenih pri vrednotenju učinkovitosti notranjega revidiranja
v farmacevtskih druţbah – potrjena.
H5: Ni statistično pomembnih razlik v percepciji direktorjev računovodstev farmacevtskih
druţb glede posameznih dejavnikov, uporabljenih pri vrednotenju učinkovitosti notranjega
revidiranja v farmacevtskih druţbah – delno potrjena.
H6: Ni statistično pomembnih razlik v percepciji direktorjev in direktorjev
notranjerevizijskih sluţb v farmacevtskih druţbah glede posameznih dejavnikov,
uporabljenih pri vrednotenju učinkovitosti notranjega revidiranja v farmacevtskih druţbah
– delno potrjena.
H7: Ni statistično pomembnih razlik v percepciji direktorjev računovodstev in direktorjev
notranjerevizijskih sluţb v farmacevtskih druţbah glede posameznih dejavnikov,
uporabljenih pri vrednotenju učinkovitosti notranjega revidiranja v farmacevtskih druţbah
– delno potrjena.
Ugotovimo lahko, da potrditev hipoteze H4 in delna potrditev hipotez H1, H2 in H5 pomeni
pozitivno dejstvo in veliko priloţnost za nadaljnji razvoj notranjerevizijske dejavnosti. Več kot
polovica uporabnikov - respondnetov namreč določene vloge notranje revizije in določene
dejavnike, s katerimi vrednotimo učinkovitost le-te dojema kot nadpovprečno pomembno.
Izsledki, ki so relevantni za proučevani vzorec, so lahko velika vzpodbuda za nadaljevanje
partnerskega odnosa in harmoničnosti delovanja za vse tri proučevane skupine respondentov v
farmacevtski dejavnosti. Seveda pa so izsledki lahko uporabni tudi za druge panoge, kjer še ni
vzpostavljenih tovrstnih odnosov na tako visoki ravni.
Na drugi strani smo delno potrdili vse tri preostale hipoteze: H3, H6 in H7, ki so se nanašale na
proučevanje percepcije tako glede vlog notranje revizije kot tudi glede dejavnikov, ki vplivajo
na vrednotenje učinkovitosti le-te med dvema proučevanima skupinama. Izvedli smo analizo s
pomočjo t-testa, pri tem pa smo testirali posamezne podhipoteze, in sicer pri hipotezi H3 osem
podhipotez, pri hipotezah H6 in H7 pa petnajst.
Menimo, da so bila opravljena testiranja z izbranimi metodami ustrezna za preizkus postavljenih
hipotez. Pri tem se niso pojavile nobene nelogičnosti, ki bi zahtevale morebitne drugačne vrste
testiranj. Na osnovi dobljenih rezultatov, ki so razvidni v Prilogah 2, 6, 7 in 8 smo lahko
pokazali, ali posamezne podhipoteze potrdimo, delno potrdimo ali ne potrdimo.
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4
4.1

SKLEP
Povzetek ključnih ugotovitev raziskave

Ugotovimo lahko, da smo z uporabo binomskega testa hipotezo H4 potrdili, hipoteze H1, H2 in
H5 pa delno potrditi. Omenjene hipoteze so se nanašale na posamezne skupine uporabnikov
notranjerevizijskih storitev in na njihovo dojemanje vloge notranje revizije ter dejavnikov, s
katerimi vrednotimo njeno učinkovitost.
Več kot polovica predsednikov uprav/direktorjev farmacevtskih druţb posameznim vlogam
notranje revizije pripisuje nadpovprečno pomembnost, le vlogam 3, 7 in 8 povprečno ali
podpovprečno. Po vsebini se vloge, ki jih omenjeni respondenti dojemajo kot nadpovprečno
pomembne, nanašajo na: podajanje zagotovil o ustreznosti in učinkovitosti sistema notranjih
kontrol, o usklajenosti delovanja podjetja z notranjimi in zunanjimi pravili, podajanje zagotovil
o odgovornem vodenju podjetja in podajo zagotovil o etičnem delovanju. Povprečno, oziroma
podpovprečno pa dojemajo vloge, kot so: pomoč poslovodstvu pri opravljanju poslovodskih
nalog, poslovodsko svetovanje in oceno učinkovitosti ter uspešnosti poslovanja podjetij.
Na drugi strani več kot polovica direktorjev računovodstev podpovprečno dojema vlogo 8
(ocena učinkovitosti in uspešnosti delovanja druţbe s podajo priporočil za izboljšanje), ostale
vloge pa dojemajo kot nadpovprečno pomembne.
Ugotovili smo, da uporabniki notranjerevizijskih storitev v farmacevtski dejavnosti (izsledki so
relevantni za proučevani vzorec) največji pomen pripisujejo vlogi notranje revizije, ki se nanaša
na podajanje zagotovil o ustreznosti in učinkovitosti sistema notranjih kontrol ter podajanje
zagotovil o skladnosti z zakonodajo in predpisi. Kot smo ţe omenili manjši pomen respondenti
pripisujejo svetovalnim aktivnostim notranjih revizorjev. Direktorji računovodstev v povprečju
vsem osmim identificiranim vlogam pripisujejo manjši pomen kot predsedniki uprav/direktorji
farmacevtskih druţb. Za proučevani vzorec lahko sklepamo, da bodo morali notranjerevizijski
izvajalci vloţiti še dodatne napore v promocijo in trţenje svetovalnih aktivnosti.
Na drugi strani smo delno potrdili tudi tri hipoteze H3, H6 in H7, ki so se nanašale na
proučevanje percepcije posameznih vlog notranje revizije kot tudi dejavnikov, s katerimi
vrednotimo učinkovitost le-te, med dvema proučevanima skupinama. Izvedli smo analizo s
pomočjo t-testa, pri tem pa smo testirali vsako vlogo (osem podhipotez) in vsak dejavnik
(petnajst podhipotez) posebej.
Analiza (izsledki so relevantni za proučevani vzorec) je pokazala, da ni statistično pomembnih
razlik v dojemanju respondentov treh vlog notranje revizije (V1, V4 in V8), pri ostalih vlogah
pa so razlike med respondenti pomembne. Tako so si respondenti enotni pri tem, da je ena
izmed ključnih vlog notranje revizije podajanje zagotovil o ustreznosti in učinkovitosti sistema
notranjih kontrol, podajanju zagotovil o odgovornem vodenju in podajanje priporočil za
izboljšanje poslovanja. Z največjo povprečno oceno s strani vseh anketiranih oseb je dobil
dejavnik, vezan na podajanje priporočil za izboljšanje poslovanja.
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4.2

Povzetek ključnih predlogov (usmeritev)

Respondenti v farmacevtski dejavnosti (izsledki so relevantni za proučevani vzorec) dojemajo
notranjo revizijo kot tisto dejavnost v podjetju, ki prispeva tako k ugledu kot tudi k dodani
vrednosti podjetja, pri tem pa cenijo tudi etičnost notranjerevizijskih izvajalcev. Vse to je
dobra popotnica za še boljše partnerske odnose in harmonijo med vsemi ključnimi uporabniki
notranjerevizijskih storitev ter nadaljnje strokovno delo ne le v tej panogi, ampak tudi v
drugih, zato bi bilo podobne raziskave primerno opraviti tudi v drugih panogah.
Iz rezultatov raziskave izhaja, da vrhovna poslovodstva v farmacevtski dejavnosti (izsledki so
relevantni za proučevani vzorec) notranjo revizijo dojemajo kot tisto ključno dejavnost, ki ima
za cilj predvsem podajanje zagotovil o ustreznosti ter učinkovitosti sistema notranjih kontrol
in podajanje zagotovil o skladnosti poslovanja z zakonodajo ter predpisi. Manjšo vlogo pa
pripisujejo njeni svetovalni dejavnosti, zato je na tem področju še veliko rezerv predvsem na
strani notranjerevizijskih izvajalcev. Priloţnosti v prihodnje bodo v promociji
notranjerevizijskih storitev, kamor sodijo tudi svetovalne aktivnosti. Le s strokovnim in
proaktivnim delom, hitro odzivnostjo in uvajanjem novih prijemov (na primer uvajanje
aplikativne podpore) bo notranja revizija v prihodnje pomemben partner tudi na področju
povečevanja deleţa svetovalnih aktivnosti.
Poleg raziskovanja dejavnikov učinkovitosti notranjega revidiranja, predlagam, da se
raziskava razširi tudi na dejavnike, ki vplivajo na njeno uspešnost. Pri tem se lahko uporabi ţe
preizkušeni model. Na drugi strani pa bi bilo moţno pridobljene podatke za farmacevtsko
panogo uporabiti za nadaljnje analize. Pri tem bi lahko postavili tudi nove hipoteze, (npr.
hipotezo, da med vsemi tremi proučevanimi uporabniki - respondenti ne obstajajo statistično
pomembne razlike v percepciji dejavnikov, vezanih na vrednotenje učinkovitosti notranjega
revidiranja). Pri tem bi lahko za preizkus hipoteze uporabili program PASW Statistics, in sicer
statistično analizo ANOVA. Prav tako bi lahko proučevali poleg omenjenih skupin
respondentov tudi druge skupine: npr. dojemanje vloge in vrednotenje učinkovitosti s strani
članov revizijskih komisij/odborov, zunanjih revizorjev, saj smo v teoretičnem delu raziskave
ugotovili, da so sestavni del učinkovitega korporativnega upravljanja slehernega podjetja.
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Priloga 1: Seznam 100 največjih farmacevtskih podjetij v svetu po prihodkih, ustvarjenih v letu
2008
Zap. Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Naziv podjetja
Pfizer
Sanofi-Aventis
GlaxoSmithKline
Novartis
Roche
Astra Zeneca
Jonson &Jonson
Merc & Co
Lily
Wyeth
Bristol-Myers Squibb
Abbott Laboratories
Boehringer Ingelheim
Bayer
Amgen
Procter & Gamble
Schering-Plough
Takeda
Teva Pharmaceutical Industries
Astellas
Novo Nordisk
Daiichi Sankyo
Merck KGaA
Eisai
Baxter International
Otsuka Pharmaceutical
Servier
Gilead Sciences
Nycomed
Mylan
UCB
Solvay
Mitsubishi Tanabe Pharma
Forest Laboratories
Allergan
Genzyme
CSL
Biogen Idec
Shire
Hospira
Alcon
Taisho Pharmaceutical
Stada
Lundbeck
Shionogi
Celgene
Kyowa Hakko Kirin
Dainippon Sumitomo Pharma
Cephalon
Watson Pharmaceuticals
Meda
Dr.Reddy's Laboratories

Prihodki v mio $ v letu 2008
44,174
40,562
37,810
33,888
33,316
31,601
24,567
23,620
19,285
19,025
17,715
16,708
16,373
15,749
14,687
14,578
14,253
14,050
11,085
9,367
8,989
8,135
7,488
7,384
7,356
6,564
5,444
5,085
4,696
4,631
4,454
3,971
3,756
3,636
3,502
3,238
3,034
2,840
2,754
2,701
2,561
2,485
2,422
2,188
2,163
2,138
2,041
2,006
1,943
1,801
1,589
1,579
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53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

King Pharmaceuticals
Ipsen
Gedeon Richter
Amirall
Ono Pharmaceutical
Actelion
Krka
Ferring
Grünenthal
Endo Pharmaceuticals
Galderma
Teijin
Sepracor
Hisamitsu
Esteve
Asahi Kasei Pharma
Cipla
Leo Pharma
Chiesi
Sun Pharmaceutical Industries
Recordati
Santen Pharmaceutical
Zentiva
Warner Chilcott
Sigma-Tau
Orion Pharma
Lupin
Ajinomoto
Worckhardt
Pierre Fabre
Kaken Pharmaceutical
Kyorin
Amylin Phamaceuticals
Valeant Pharmaceuticals
Piramal Healthcare
Biovail
Elan
Mochida
Cadila Healtcare
Zambon
Dong-A Pharmaceutical
Merz
Covidien
Par Oharmaceutical
Japan Tobacco
Jubilant Organosys
Kissei
Vianex

1,486
1,429
1,388
1,328
1,325
1,324
1,312
1,273
1,271
1,261
1,256
1,233
1,215
1,209
1,184
1,160
1,145
1,127
1,101
986
985
968
941
919
903
883
872
832
830
812
804
795
765
733
720
715
699
696
674
659
653
619
582
561
551
537
536
522

Vir: www.scrip100.com(Scrip's Pharmaceutical Company League Tables 2009)
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Priloga
2: Rezultati binomskega testa, vezanega na dojemanje vlog
direktorjev/predsednikov uprav in direktorjev računovodstev ter dojemanje dejavnikov
pri vrednotenju učinkovitosti notranje revizije s strani direktorjev/predsednikov uprav
in direktorjev računovodstev
a) dojemanje vlog V1 do V8 direktorjev/predsednikov uprav
NPAR TESTS
/BINOMIAL (0.50)=dojemanjeV1
/MISSING ANALYSIS.
Binomial Test
Asymp. Sig. (2Category
Ali direktorji dojemajo vlogo Group 1
V1 pri povprečni vrednosti?

N

večje od 3

Total

Observed Prop.
51

1,00

51

1,00

Test Prop.

tailed)

,50

,000

a

a. Based on Z Approximation.

NPAR TESTS
/BINOMIAL (0.50)=dojemanjeV2
/MISSING ANALYSIS.
Binomial Test
Asymp. Sig. (2Category
Ali direktorji dojemajo vlogo

Group 1

V2 pri povprečni vrednosti?

Total

N

Observed Prop.

večje od 3

51

1,00

51

1,00

Test Prop.

tailed)

,50

,000

a

a. Based on Z Approximation.

NPAR TESTS
/BINOMIAL (0.50)=dojemanjeV3
/MISSING ANALYSIS.
Binomial Test
Asymp. Sig. (2Category

N

Observed Prop.

Ali direktorji dojemajo vlogo

Group 1

manjše od 3

32

,63

V3 pri povprečni vrednosti?

Group 2

večje od 3

19

,37

51

1,00

Total
a. Based on Z Approximation.
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Test Prop.
,50

tailed)
,092

a

NPAR TESTS
/BINOMIAL (0.50)=dojemanjeV4
/MISSING ANALYSIS.
Binomial Test
Asymp. Sig. (2Category

N

Ali direktorji dojemajo vlogo

Group 1

manjše od 3

V4 pri povprečni vrednosti?

Group 2

večje od 3

Total

Observed Prop.
1

,02

50

,98

51

1,00

Test Prop.
,50

tailed)
,000

a

a. Based on Z Approximation.
NPAR TESTS
/BINOMIAL (0.50)=dojemanjeV5
/MISSING ANALYSIS.
Binomial Test
Asymp. Sig. (2Category

N

Observed Prop.

Ali direktorji dojemajo vlogo

Group 1

manjše od 3

15

,29

V5 pri povprečni vrednosti?

Group 2

večje od 3

36

,71

51

1,00

Total

Test Prop.
,50

tailed)
,005

a

a. Based on Z Approximation.

NPAR TESTS
/BINOMIAL (0.50)=dojemanjeV6
/MISSING ANALYSIS.
Binomial Test
Asymp. Sig. (2Category

N

Observed Prop.

Ali direktorji dojemajo vlogo

Group 1

manjše od 3

16

,31

V6 pri povprečni vrednosti?

Group 2

večje od 3

35

,69

51

1,00

Total

Test Prop.
,50

tailed)
,011

a

a. Based on Z Approximation.

NPAR TESTS
/BINOMIAL (0.50)=dojemanjeV7
/MISSING ANALYSIS.
Binomial Test
Asymp. Sig. (2Category

N

Observed Prop. Test Prop.

Ali direktorji dojemajo vlogo V7

Group 1

manjše od 3

22

,43

pri povprečni vrednosti?

Group 2

večje od 3

29

,57

51

1,00

Total
a. Based on Z Approximation.
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,50

tailed)
,401a

NPAR TESTS
/BINOMIAL (0.50)=dojemanjeV8
/MISSING ANALYSIS.
Binomial Test
Asymp. Sig. (2Category

N

Observed Prop.

Ali direktorji dojemajo vlogo

Group 1

manjše od 3

23

,45

V8 pri povprečni vrednosti?

Group 2

večje od 3

28

,55

51

1,00

Total

Test Prop.

tailed)

,50

,576

a. Based on Z Approximation.

b) dojemanje vlog V1 do V8 direktorjev računovodstev
NPAR TESTS
/BINOMIAL (0.50)=dojemanjeV1_rač
/MISSING ANALYSIS.
Binomial Test
Asymp. Sig. (2Category
Ali dir_rač dojemajo vlogo

Group 1

V1 pri povprečni vrednosti?

Total

N

večje od 3

Observed Prop.
55

1,00

55

1,00

Test Prop.
,50

tailed)
,000

a

a. Based on Z Approximation.

NPAR TESTS
/BINOMIAL (0.50)=dojemanjeV2_raču
/MISSING ANALYSIS.
Binomial Test
Asymp. Sig. (2Category
Ali dir_rač dojemajo vlogo

Group 1

V2 pri povprečni vrednosti?

Total

N

večje od 3

a. Based on Z Approximation.

NPAR TESTS
/BINOMIAL (0.50)=dojemanjeV3_rač
/MISSING ANALYSIS.
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Observed Prop.
55

1,00

55

1,00

Test Prop.
,50

tailed)
,000

a

a

Binomial Test
Asymp. Sig. (2Category
Ali dir_rač dojemajo vlogo

Group 1

manjše od 3

V3 pri povprečni vrednosti?

Group 2

večje od 3

N

Observed Prop.

Total

7

,13

48

,87

55

1,00

Test Prop.

tailed)

,50

,000

a

a. Based on Z Approximation.

NPAR TESTS
/BINOMIAL (0.50)=dojemanjeV4_rač
/MISSING ANALYSIS.
Binomial Test
Asymp. Sig. (2Category

N

Ali dir_rač dojemajo vlogo

Group 1

manjše od 3

V4 pri povprečni vrednosti?

Group 2

večje od 3

Total

Observed Prop.
4

,07

51

,93

55

1,00

Test Prop.
,50

tailed)
,000

a

a. Based on Z Approximation.

NPAR TESTS
/BINOMIAL (0.50)=dojemanjeV5_rač
/MISSING ANALYSIS.
Binomial Test
Asymp. Sig. (2Category

N

Ali dir_rač dojemajo vlogo

Group 1

manjše od 3

V5 pri povprečni vrednosti?

Group 2

večje od 3

Total
a. Based on Z Approximation.

NPAR TESTS
/BINOMIAL (0.50)=dojemanjeV6_rač
/MISSING ANALYSIS.
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Observed Prop.
2

,04

53

,96

55

1,00

Test Prop.
,50

tailed)
,000

a

Binomial Test
Asymp. Sig. (2Category
Ali dir_rač dojemajo vlogo

Group 1

manjše od 3

V6 pri povprečni vrednosti?

Group 2

večje od 3

N

Observed Prop.

Total

51

,93

4

,07

55

1,00

Test Prop.
,50

tailed)
0,000

a

a. Based on Z Approximation.

NPAR TESTS
/BINOMIAL (0.50)=dojemanjeV7_rač
/MISSING ANALYSIS.
Binomial Test
Asymp. Sig. (2Category

N

Observed Prop.

Ali dir_rač dojemajo vlogo

Group 1

manjše od 3

11

,20

V7 pri povprečni vrednosti?

Group 2

večje od 3

44

,80

55

1,00

Total

Test Prop.
,50

tailed)
,000

a

a. Based on Z Approximation.

NPAR TESTS
/BINOMIAL (0.50)=dojemanjeV8_rač
/MISSING ANALYSIS.
Binomial Test
Asymp. Sig. (2Category

N

Observed Prop.

Ali dir_rač dojemajo vlogo

Group 1

manjše od 3

29

,53

V8 pri povprečni vrednosti?

Group 2

večje od 3

26

,47

55

1,00

Total
a.

Test Prop.

Based on Z Approximation.

c) dojemanje dejavnikov D1 do D5 direktorjev/predsednikov uprav
NPAR TESTS
/BINOMIAL (0.50)=dojemanjeD1_dir
/MISSING ANALYSIS.
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,50

tailed)
,788

a

Binomial Test
Asymp. Sig. (2Category

N

Ali direktorji dojemajo D1 pri Group 1

manjše od 3

povprečni vrednosti?

večje od 3

Group 2
Total

Observed Prop.
9

,18

42

,82

51

1,00

Test Prop.
,50

tailed)
,000

a

a. Based on Z Approximation.

NPAR TESTS
/BINOMIAL (0.50)=dojemanjeD2_dir
/MISSING ANALYSIS.
Binomial Test
Asymp. Sig. (2Category

N

Observed Prop.

Ali direktorji dojemajo D2 pri Group 1

manjše od 3

13

,25

povprečni vrednosti?

večje od 3

38

,75

51

1,00

Group 2
Total

Test Prop.
,50

tailed)
,001

a

a. Based on Z Approximation.

NPAR TESTS
/BINOMIAL (0.50)=dojemanjeD3_dir
/MISSING ANALYSIS.
Binomial Test
Asymp. Sig. (2Category

N

Ali direktorji dojemajo D3 pri Group 1

manjše od 3

povprečni vrednosti

večje od 3

Group 2
Total

Observed Prop.
9

,18

42

,82

51

1,00

Test Prop.
,50

tailed)
,000

a

a. Based on Z Approximation.

NPAR TESTS
/BINOMIAL (0.50)=dojemanjeD4_dir
/MISSING ANALYSIS.
Binomial Test
Asymp. Sig. (2Category

N

Observed Prop.

Ali direktorji dojemajo D4 pri Group 1

manjše od 3

13

,25

povprečni vrednosti

večje od 3

38

,75

51

1,00

Group 2
Total

-9-

Test Prop.
,50

tailed)
,001

a

Binomial Test
Asymp. Sig. (2Category

N

Observed Prop.

Ali direktorji dojemajo D4 pri Group 1

manjše od 3

13

,25

povprečni vrednosti

večje od 3

38

,75

51

1,00

Group 2
Total

Test Prop.

tailed)

,50

,001

a

a. Based on Z Approximation.

NPAR TESTS
/BINOMIAL (0.50)=dojemanjeD5_dir
/MISSING ANALYSIS.
Binomial Test
Asymp. Sig. (2Category

N

Observed Prop.

Ali direktorji dojemajo D5 pri Group 1

manjše od 3

11

,22

povprečni vrednosti

večje od 3

40

,78

51

1,00

Group 2
Total

a.

Test Prop.

tailed)

,50

,000

Based on Z Approximation.

d) dojemanje dejavnikov D1 do D5 direktorjev računovodstev
NPAR TESTS
/BINOMIAL (0.50)=dojemanjeD1_rač
/MISSING ANALYSIS.
Binomial Test
Asymp. Sig. (2Category

N

Observed Prop.

Ali dir_rač dojemajo D1 pri

Group 1

majše od 3

3

,05

povprečni vrednosti?

Group 2

večje od 3

52

,95

55

1,00

Total
a. Based on Z Approximation.

NPAR TESTS
/BINOMIAL (0.50)=dojemanjeD2_rač
/MISSING ANALYSIS.
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Test Prop.
,50

tailed)
,000

a

a

Binomial Test
Asymp. Sig. (2Category

N

Observed Prop.

Ali dir_rač dojemajo D2 pri

Group 1

manjše od 3

13

,24

povprečni vrednosti?

Group 2

večje od 3

42

,76

55

1,00

Total

Test Prop.
,50

tailed)
,000

a

a. Based on Z Approximation.

NPAR TESTS
/BINOMIAL (0.50)=dojemanjeD3_rač
/MISSING ANALYSIS.
Binomial Test
Asymp. Sig. (2Category

N

Observed Prop.

Ali dir_rač dojemajo D3 pri

Group 1

manjše od 3

32

,58

povprečni vrednosti?

Group 2

večje od 3

23

,42

55

1,00

Total

Test Prop.
,50

tailed)
,281

a

a. Based on Z Approximation.

NPAR TESTS
/BINOMIAL (0.50)=dojemanjeD4_rač
/MISSING ANALYSIS.
Binomial Test
Asymp. Sig. (2Category

N

Observed Prop.

Ali dir_rač dojemajo D4 pri

Group 1

manjše od 3

17

,31

poprečni vrednosti?

Group 2

večje od 3

38

,69

55

1,00

Total

Test Prop.
,50

tailed)
,006

a

a. Based on Z Approximation.

NPAR TESTS
/BINOMIAL (0.50)=dojemanjeD5_rač
/MISSING ANALYSIS.
Binomial Test
Asymp. Sig. (2Category

N

Observed Prop.

Ali dir_rač dojemajo D5 pri

Group 1

manjše od 3

14

,25

povprečni vrednosti?

Group 2

večje od 3

41

,75

55

1,00

Total
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Test Prop.
,50

tailed)
,000

a

Binomial Test
Asymp. Sig. (2Category

N

Observed Prop.

Ali dir_rač dojemajo D5 pri

Group 1

manjše od 3

14

,25

povprečni vrednosti?

Group 2

večje od 3

41

,75

55

1,00

Total
a. Based on Z Approximation.
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Test Prop.
,50

tailed)
,000

a

Priloga 3: Vprašalnik za direktorje/predsednike uprav farmacevtskih druţb, vezan na raziskavo
vloge in učinkovitosti notranje revizije
Mira Rataj Siročič
Cesta XV. brigade 21
8330 Metlika

Metlika, 4. 9. 2010

Predsednik uprave in generalni direktor
KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8000 NOVO MESTO
Spoštovani!
Sem izredna študentka podiplomskega študija na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru, smer
Računovodstvo in revizija. Pri svojem delu se srečujem z notranjo revizijo kot eno izmed poslovnih
funkcij, ki naj bi s svojimi aktivnostmi dodajala vrednost druţbi. Pripravljam magistrsko nalogo z
naslovom »Percepcija vloge in učinkovitosti notranje revizije pri uporabnikih v farmacevtski
dejavnosti.«
Glavni namen raziskave je v tem, da spoznam, kako posamezne izbrane vrste uporabnikov
notranjerevizijskih storitev dojemajo vlogo notranjerevizijske dejavnosti na eni strani in kako
vrednotijo učinkovitost notranjega revidiranja na drugi strani ter ali med njimi obstajajo pomembne
razlike. V ta namen bom opravila anketo, katero nameravam posredovati prvim stotim farmacevtskim
druţbam v svetu po prometu v letu 2008, in sicer: predsednikom uprav/direktorjem farmacevtskih
druţb, direktorjem računovodskih področij in vodjem notranjerevizijskih področij v teh farmacevtskih
druţbah.
V raziskavo je vključena tudi druţba, katero vodite Vi. Raziskava bo temeljila tudi na Vaših
odgovorih, zato Vam bom zelo hvaleţna, če boste pripravljeni sodelovati.
Prilagam vprašalnik, ki je anonimen. Zagotavljam Vam, da prepoznavnost Vaše identitete in druţbe, ki
jo vodite, v magistrskem delu ni moţna. Prav tako podatki iz ankete ne bodo uporabljeni za kakršne
koli druge potrebe. V magistrskem delu ne bom navajala imen odgovornih oseb oziroma nazivov
druţb, ampak se bo raziskava osredotočila le na farmacevtsko panogo kot celoto (reprezentativen
vzorec: prvih 100 največjih druţb v svetu po prometu v letu 2008) in ne na posamezne v anketi
sodelujoče anketirance.
Izpolnjen vprašalnik mi, prosim, pošljite v priloţeni kuverti na naslov: Mira Rataj Siročič, Cesta XV.
brigade 21, 8330 Metlika. Za morebitne informacije sem dosegljiva na telefonu 041 606 951.
Ţe vnaprej se Vam iskreno zahvaljujem za sodelovanje in Vas lepo pozdravljam.
Mira Rataj Siročič
Priloga: Vprašalnik
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VPRAŠALNIK
Spoštovani Predsednik uprave/direktor farmacevtske druţbe!
Prosim Vas, da ocenite pomembnost posameznih dejavnikov (obkroţite ustrezno številko), vezanih na vrednotenje vloge in učinkovitosti
notranjerevizijskih storitev. Pri tem posamezne ocene pomenijo naslednje:
5 – izjemno pomembno, 4 – zelo pomembno, 3 - pomembno, 2 – manj pomembno, 1 - nepomembno
1.
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
2.
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Opredelite pomembnost, ki jo pripisujete posameznim vlogam notranjerevizijske dejavnosti v vaši druţbi:
Vloge

ocena

Podajanje zagotovil o ustreznosti in učinkovitosti sistema notranjih kontrol.
Podajanje zagotovil o usklajenosti delovanja druţbe z notranjimi pravili in zakonodajo.
Pomoč poslovodstvu pri učinkovitem opravljanju njihovih nalog.
Podaja zagotovil o odgovornem vodenju in upravljanju druţbe.
Podaja zagotovil o zanesljivosti računovodskih poročil.
Podaja zagotovil o poslovanju druţbe v skladu z etičnimi načeli.
Svetovanje upravi, uporabnikom notranjerevizijskih storitev in drugim.
Ocena učinkovitosti in uspešnosti delovanja druţbe s podajo priporočil za izboljšanje.

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

Opredelite pomembnost dejavnikov pri vrednotenju učinkovitosti notranjerevizijske dejavnosti v vaši druţbi:
Dejavniki

ocena

Uporabnost izsledkov notranjega revidiranja.
Prispevek notranjih revizorjev k ugledu druţbe.
Poslovodska potreba po revizorjevem sodelovanju pri identifikaciji tveganj pred njihovo
uresničitvijo.
Zagotavljanje notranjih revizorjev, da imajo področja z večjim tveganjem prioriteto pri
revidiranju.
Sprejem revizorjevih ugotovitev in priporočil s strani revidirancev ter njihova uresničitev v
praksi.
Notranjerevizijsko prepoznavanje pomembnih problemov, ki so prisotni v druţbi.
Prispevek notranjih revizorjev k dodani vrednosti druţbe.
Prispevek notranjih revizorjev k pravočasnemu odkrivanju problemov, reševanju in
nadzoru nad njimi.
Izpolnitev letnega plana dela notranjih revizorjev.
Ocenitev notranjerevizijskih storitev s strani revidirancev.
Moţnost izvedbe neodvisnih notranjerevizijskih pregledov.
Spoštovanje notranjerevizijske etike s strani notranjih revizorjev.
Notranjerevizijsko postavljanje prioritet v skladu z vsakokratno formalno izvedbo ocene
tveganj.
Notranjerevizijsko razvijanje srednjeročno postavljenega programa dela, ki zajema vsa
pomembna področja revidiranja.
Notranjerevizijsko sodelovanje z vrhovnim poslovodstvom druţbe.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

3.
Naslednji vprašanji sta namenjeni ugotavljanju demografskih dejavnikov, zato vas prosimo, če odgovor ustrezno označite
(naredite kriţec pred ustreznim odgovorom).
a)
Kakšno je število zaposlenih v podjetju, kjer
opravljate svojo funkcijo?

b)
Kolikšni so bili prihodki od prodaje vašega
podjetja v letu 2008, ki so bili javno objavljeni?

1 ______ pod 5.000
2 ______ 5.001 do 10.000
3 ______10.001 do 20.000
4 ______20.001 do 35.000
5 ______ več kot 35.000

1 _____ pod 900 mio dolarjev
2 _____ 901 do 1.500
3 _____ 1.501 do 5.000
4 _____ 5.001 do 10.000
5 _____10.001 do 19.000
6 _____nad 19.000
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Mira Rataj Siročič
Cesta XV. brigade 21
8330 Metlika

Metlika, 4 September 2010

Chairman Executive Officer
STADA Arzneimittel AG,
Stadastraße 2-18,
61118 Bad Vilbel

Dear Madam/Sir,
I am a part-time student at the Faculty of Economics and Business in Maribor, Slovenia, study field
Accounting and Auditing. In my work I am faced with internal auditing on a daily basis, being one of
the business functions, whose objective is to add value to the company. I am preparing my master’s
thesis entitled »Perception of the Role and Efficiency of Internal Audit for the Users in the
Pharmaceutical Industry«.
The main objective of this research is to realize how, on the one hand, individual, selected types of
users of internal audit services, perceive the role of internal audit activities, and, on the other hand, how
to evaluate the efficiencies of internal audit, and determine whether there are significant differences
among them. For this purpose, I prepared a survey which I intend to send to the top one hundred
pharmaceutical companies in the world by turnover in 2008, namely to the CEO / director of
pharmaceutical companies, directors and managers of accounting areas and heads of internal audit in
the mentioned companies.
The company, which is led by you, has also been included in the survey. The survey will be based on
your answers, therefore I will be very grateful for your willingness to participate in it.
Please find enclosed a Questionnaire, which is anonymous. I ensure you that your identity and the
identity of the company that you lead will not be disclosed in the thesis. Also, the data from the survey
will not be used for any other purposes. In my thesis I will not cite any names and titles of responsible
persons or company names. The survey will focus solely on the pharmaceutical industry as a whole (a
representative sample of the top 100 largest companies in the world by turnover in 2008) and not on
individual respondents.
Please send the completed questionnaire in the enclosed envelope to: Mira Rataj Siročič, Cesta XV.
Brigade 21, 8330 Metlika, Slovenia. I am available for any additional information on my mobile phone
no. + 386 41 606 951.
Thank in advance for your willingness to participate in the survey and best regards,
Mira Rataj Siročič
Enclosure: Questionnaire
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QUESTIONNAIRE
Dear Chairman of the Board/CEO of the pharmaceutical company!
Please rate the importance of individual factors (circle appropriate number) related to the assessment of the role and efficiencies of internal
audit services. Individual ratings have the following meaning:
5 – Extremely important, 4 – Very important, 3 – Important, 2 – Less important, 1 – Unimportant
1.

How important to you is each of the following roles of internal auditing?

No.
1
2
3
4
5
6
7

Roles
Providing assurance on the adequacy and effectiveness of internal controls.
Providing assurance on operation's compliance with internal rules and laws.
Assistance to management in the effective discharge of their duties.
Providing assurance on responsible governance and management of the company.
Providing assurance on the reliability of accounting reports.
Providing assurance on operation’s compliance with ethical principles.
Providing consulting to management, users of internal audit services and others.

8

Assessment of the effectiveness and performance of the company and giving
recommendations for improvement.

2.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Grade
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

Identify the importance of factors in evaluating the efficiency of internal audit activities in your company:
Factors
The applicability of the results of internal auditing.
The contribution of internal auditors to the company's reputation.
Management’s need to participate in the auditor's identification of risks prior to their
realization.
Internal auditors’ assurance that areas with higher risk are given priority in auditing.
Acceptance of auditor's findings and recommendations by the audit clients and their
realization in practice.

Grade
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Internal audit’s identification of significant problems present in the company.
Contribution of internal auditors in adding value to the company.
Contribution of internal auditors to timely detection of problems, their solving and
controlling.
Completion of internal auditors’ annual plan of work.
Assessment of internal audit services by the auditees.
The possibility of conducting independent internal audits.
Internal auditors' compliance with the ethics in internal auditing.
Setting priorities for internal audits in accordance with the respective formal risk
assessment.
Internal audit’s development of the medium-term plan of work, which comprises all
significant audit fields.
Internal audit’s co-operation with the top management of the company.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1 2 3 4 5
12 3 4 5

3.
The following questions have been included to determine selected demographic factors of your company. Please answer
by filing the blank or by checking (x) as appropriate.
a)
What was the number of company employed
for the 2008?

b)
What was the total turnover of your company
in 2008, which were been pubic faced?

1______ less than 5.000
2______ 5.001 do 10.000
3______10.001 do 20.000
4______20.001 do 35.000
5______ greater than 35.000

1 _____ less than 900 mio dollars
2 _____ 901 do 1.500
3 _____ 1.501 do 5.000
4 _____ 5.001 do 10.000
5 _____ 10.001 do 19.000
6 _____ greater than 19.000
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Priloga 4: Vprašalnik za direktorje računovodstev v farmacevtskih druţbah, vezan na raziskavo
vloge in učinkovitosti notranje revizije
Mira Rataj Siročič
Cesta XV. brigade 21
8330 Metlika

Metlika, 4. 9. 2010

Direktorica Sektorja za ekonomiko in informatiko
KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8000 NOVO MESTO
Spoštovani!
Sem izredna študentka podiplomskega študija na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru, smer
Računovodstvo in revizija. Pri svojem delu se srečujem z notranjo revizijo, kot eno izmed poslovnih
funkcij, ki naj bi s svojimi aktivnostmi dodajala vrednost vsaki posamezni druţbi. Pripravljam
magistrsko nalogo z naslovom »Percepcija vloge in učinkovitosti notranje revizije pri uporabnikih v
farmacevtski dejavnosti.«
Glavni namen raziskave je v tem, da spoznam, kako posamezne izbrane vrste uporabnikov
notranjerevizijskih storitev dojemajo vlogo notranjerevizijske dejavnosti na eni strani in kako
vrednotijo učinkovitost notranjega revidiranja na drugi strani ter ali med njimi obstajajo pomembne
razlike. V ta namen bom opravila anketo, katero nameravam posredovati prvim stotim farmacevtskim
druţbam v svetu po prometu v letu 2008, in sicer: predsednikom uprav/direktorjem farmacevtskih
druţb, direktorjem računovodskih področij in vodjem notranjerevizijskih področij v teh farmacevtskih
druţbah.
V raziskavo je vključena tudi druţba, v kateri Vi pokrivate računovodsko področje. Raziskava bo
temeljila tudi na Vaših odgovorih, zato Vam bom zelo hvaleţna, če boste pripravljeni sodelovati.
Prilagam Vprašalnik, ki je anonimen. Zagotavljam Vam, da prepoznavnost Vaše identitete in druţbe,
kjer pokrivate računovodsko področje, v magistrskem delu ni moţna. Prav tako podatki iz ankete ne
bodo uporabljeni za kakršne koli druge potrebe. V magistrskem delu ne bom navajala imen odgovornih
oseb oziroma nazivov druţb, ampak se bo raziskava osredotočila le na farmacevtsko panogo kot celoto
(reprezentativen vzorec prvih 100 največjih druţb v svetu po prometu v letu 2008) in ne na posamezne
v anketi sodelujoče anketirance.
Izpolnjen vprašalnik mi pošljite, prosim v priloţeni kuverti na naslov: Mira Rataj Siročič, Cesta XV.
brigade 21, 8330 Metlika. Za morebitne informacije sem dosegljiva na telefonu 041 606 951.
Ţe vnaprej se Vam iskreno zahvaljujem za sodelovanje in Vas lepo pozdravljam.
Mira Rataj Siročič
Priloga: Vprašalnik
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VPRAŠALNIK
Spoštovani direktor računovodskega področja druţbe!
Prosim Vas, da ocenite pomembnost posameznih dejavnikov (obkroţite ustrezno številko), vezanih na vrednotenje vloge in učinkovitosti
notranjerevizijskih storitev. Pri tem posamezne ocene pomenijo naslednje:
5 – izjemno pomembno, 4 – zelo pomembno, 3 - pomembno, 2 – manj pomembno, 1 - nepomembno
1.

Opredelite pomembnost, ki jo pripisujete posameznim vlogam notranjerevizijske dejavnosti v vaši druţbi:
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Vloge

ocena

Podajanje zagotovil o ustreznosti in učinkovitosti sistema notranjih kontrol.
Podajanje zagotovil o usklajenosti delovanja druţbe z notranjimi pravili in zakonodajo.
Pomoč poslovodstvu pri učinkovitem opravljanju njihovih nalog.
Podaja zagotovil o odgovornem vodenju in upravljanju druţbe.
Podaja zagotovil o zanesljivosti računovodskih poročil.
Podaja zagotovil o poslovanju druţbe v skladu z etičnimi načeli.
Svetovanje upravi, uporabnikom notranjerevizijskih storitev in drugim.
Ocena učinkovitosti in uspešnosti delovanja druţbe s podajo priporočil za izboljšanje.

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

Opredelite pomembnost dejavnikov pri vrednotenju učinkovitosti notranjerevizijske dejavnosti v vaši druţbi:
Dejavniki

ocena

Uporabnost izsledkov notranjega revidiranja.
Prispevek notranjih revizorjev k ugledu druţbe.
Poslovodska potreba po revizorjevem sodelovanju pri identifikaciji tveganj pred njihovo
uresničitvijo.
Zagotavljanje notranjih revizorjev, da imajo področja z večjim tveganjem prioriteto pri
revidiranju.
Sprejem revizorjevih ugotovitev in priporočil s strani revidirancev ter njihova uresničitev v
praksi.
Notranjerevizijsko prepoznavanje pomembnih problemov, ki so prisotni v druţbi.
Prispevek notranjih revizorjev k dodani vrednosti druţbe.
Prispevek notranjih revizorjev k pravočasnemu odkrivanju problemov, reševanju in
nadzoru nad njimi.
Izpolnitev letnega plana dela notranjih revizorjev.
Ocenitev notranjerevizijskih storitev s strani revidirancev.
Moţnost izvedbe neodvisnih notranjerevizijskih pregledov.
Spoštovanje notranjerevizijske etike s strani notranjih revizorjev.
Notranjerevizijsko postavljanje prioritet v skladu z vsakokratno formalno izvedbo ocene
tveganj.
Notranjerevizijsko razvijanje srednjeročno postavljenega programa dela, ki zajema vsa
pomembna področja revidiranja.
Notranjerevizijsko sodelovanje z vrhovnim poslovodstvom druţbe.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

2.
Naslednji vprašanji sta namenjeni ugotavljanju demografskih dejavnikov, zato vas prosimo, če odgovor ustrezno označite
(naredite kriţec pred ustreznim odgovorom).
a.

Kakšno je število zaposlenih v podjetju, kjer
opravljate svojo funkcijo?

b.

1 ______ pod 5.000
2 ______ 5.001 do 10.000
3 ______10.001 do 20.000
4 ______20.001 do 35.000
5 ______ več kot 35.000

Kolikšni so bili prihodki od prodaje vašega
podjetja v letu 2008, ki so bili javno objavljeni?

1 _____ pod 900 mio dolarjev
2 _____ 901 do 1.500
3 _____ 1.501 do 5.000
4 _____ 5.001 do 10.000
5 _____10.001 do 19.000
6 _____nad 19.000
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Mira Rataj Siročič
Cesta XV. brigade 21
8330 Metlika

Metlika, 4 September 2010

Chief Financial Officer
STADA Arzneimittel AG,
Stadastraße 2-18,
61118 Bad Vilbel

Dear Madam/Sir,
I am a part-time student at the Faculty of Economics and Business in Maribor, Slovenia, study field
Accounting and Auditing. In my work I am faced with internal auditing on a daily basis, being one of
the business functions, whose objective is to add value to the company. I am preparing my master’s
thesis entitled »Perception of the Role and Efficiency of Internal Audit for the Users in the
Pharmaceutical Industry«.
The main objective of this research is to realize how, on the one hand, individual, selected types of
users of internal audit services, perceive the role of internal audit activities, and, on the other hand, how
to evaluate the efficiency of internal audit, and determine whether there are significant differences
among them. For this purpose, I prepared a survey which I intend to send to the top one hundred
pharmaceutical companies in the world by turnover in 2008, namely to the CEO / director of
pharmaceutical companies, directors and managers of accounting areas and heads of internal audit in
the mentioned companies.
The company, in which you are responsible for the accounting field, has also been included in the
survey. The survey will be based on your answers, therefore I will be very grateful for your willingness
to participate in it.
Please find enclosed a Questionnaire, which is anonymous. I ensure you that your identity and the
identity of the company will not be disclosed in the thesis. Also, the data from the survey will not be
used for any other purposes. In my thesis I will not cite any names and titles of responsible persons or
company names. The survey will focus solely on the pharmaceutical industry as a whole (a
representative sample of the top 100 largest companies in the world by turnover in 2008) and not on
individual respondents.
Please send the completed questionnaire in the enclosed envelope to: Mira Rataj Siročič, Cesta XV.
brigade 21, 8330 Metlika, Slovenia. I am available for any additional information on my mobile phone
no. + 386 41 606 951.
Thank in advance for your willingness to participate in the survey and best regards,
Mira Rataj Siročič
Enclosure: Questionnaire
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QUESTIONNAIRE
Dear Director of Accounting/CFO of the pharmaceutical company!
Please rate the importance of individual factors (circle appropriate number) related to the assessment of the role and efficiency of internal
audit services. Individual ratings have the following meaning:
5 – Extremely important, 4 – Very important, 3 – Important, 2 – Less important, 1 – Unimportant
1.

How important to you is each of the following roles of internal auditing:

No.
1
2
3
4
5
6
7

Roles
Providing assurance on the adequacy and effectiveness of internal controls.
Providing assurance on operation's compliance with internal rules and laws.
Assistance to management in the effective discharge of their duties.
Providing assurance on responsible governance and management of the company.
Providing assurance on the reliability of accounting reports.
Providing assurance on operation’s compliance with ethical principles.
Providing consulting to management, users of internal audit services and others.

8

Assessment of the effectiveness and performance of the company and giving
recommendations for improvement.

2.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Grade
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

Identify the importance of factors in evaluating the efficiency of internal audit activities in your company:
Factors
The applicability of the results of internal auditing.
The contribution of internal auditors to the company's reputation.
Management’s need to participate in the auditor's identification of risks prior to their
realization.
Internal auditors’ assurance that areas with higher risk are given priority in auditing.
Acceptance of auditor's findings and recommendations by the audit clients and their
realization in practice.

Grade
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Internal audit’s identification of significant problems present in the company.
Contribution of internal auditors in adding value to the company.
Contribution of internal auditors to timely detection of problems, their solving and
controlling.
Completion of internal auditors’ annual plan of work.
Assessment of internal audit services by the auditees.
The possibility of conducting independent internal audits.
Internal auditors' compliance with the ethics in internal auditing.
Setting priorities for internal audits in accordance with the respective formal risk
assessment.
Internal audit’s development of the medium-term plan of work, which comprises all
significant audit fields.
Internal audit’s co-operation with the top management of the company.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

3.

The following questions have been included to determine selected demographic factors of your company. Please answer by filing the
blank or by checking (x) as appropriate.

a)

What was the number of company employed for the
2008?

b)

What was the total turnover of your company in 2008,
which were been pubic faced?

1
2
3
4
5

______ less than 5.000
______ 5.001 do 10.000
______10.001 do 20.000
______20.001 do 35.000
______ greater than 35.000

1
2
3
4
5
6

_____ less than 900 mio dollars
_____ 901 do 1.500
_____ 1.501 do 5.000
_____ 5.001 do 10.000
_____ 10.001 do 19.000
_____ greater than 19.000
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Priloga 5: Vprašalnik za direktorje notranjerevizijskih sluţb v farmacevtskih druţbah, vezan
na raziskavo učinkovitosti notranje revizije
Mira Rataj Siročič
Cesta XV. brigade 21
8330 Metlika

Metlika, 4. 9. 2010

Vodja Sluţbe notranje revizije
KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8000 NOVO MESTO
Spoštovani!
Sem izredna študentka podiplomskega študija na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru, smer
Računovodstvo in revizija. Pri svojem delu se srečujem z notranjo revizijo, kot eno izmed poslovnih
funkcij, ki naj bi s svojimi aktivnostmi dodajala vrednost vsaki posamezni druţbi. Pripravljam
magistrsko nalogo z naslovom »Percepcija vloge in učinkovitosti notranje revizije pri uporabnikih v
farmacevtski dejavnosti.«
Glavni namen raziskave je v tem, da spoznam, kako posamezne izbrane vrste uporabnikov
notranjerevizijskih storitev dojemajo vlogo notranjerevizijske dejavnosti na eni strani in kako
vrednotijo učinkovitost notranjega revidiranja na drugi strani ter ali med njimi obstajajo pomembne
razlike. V ta namen bom opravila anketo, katero nameravam posredovati prvim stotim farmacevtskim
druţbam v svetu po prometu v letu 2008, in sicer: predsednikom uprav/direktorjem farmacevtskih
druţb, direktorjem računovodskih področij in vodjem notranjerevizijskih področij v teh farmacevtskih
druţbah.
V raziskavo je vključena tudi druţba, v kateri Vi vodite notranjerevizijske aktivnosti. Raziskava bo
temeljila tudi na Vaših odgovorih, vezanih na vrednotenje učinkovitosti notranjega revidiranja,
zato Vam bom zelo hvaleţna, če boste pripravljeni sodelovati.
Prilagam Vprašalnik, ki je anonimen. Zagotavljam Vam, da prepoznavnost Vaše identitete in druţbe,
kjer vodite notranjerevizijske aktivnosti, v magistrskem delu ni moţna. Prav tako podatki iz ankete ne
bodo uporabljeni za kakršne koli druge potrebe. V magistrskem delu ne bom navajala imen odgovornih
oseb oziroma nazivov druţb, ampak se bo raziskava osredotočila le na farmacevtsko panogo kot celoto
(reprezentativen vzorec prvih 100 največjih druţb v svetu po prometu v letu 2008) in ne na posamezne
v anketi sodelujoče anketirance.
Izpolnjen vprašalnik mi pošljite, prosim v priloţeni kuverti na naslov: Mira Rataj Siročič, Cesta XV.
brigade 21, 8330 Metlika. Za morebitne informacije sem dosegljiva na telefonu 041 606 951.
Ţe vnaprej se Vam iskreno zahvaljujem za sodelovanje in Vas lepo pozdravljam.
Mira Rataj Siročič
Priloga: Vprašalnik
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VPRAŠALNIK
Spoštovani direktor/vodja notranjerevizijskega področja!
Prosim Vas, da ocenite pomembnost posameznih dejavnikov (obkroţite ustrezno številko), vezanih na vrednotenje
učinkovitosti notranjerevizijskih storitev. Pri tem posamezne ocene pomenijo naslednje:
5 – izjemno pomembno, 4 – zelo pomembno, 3 - pomembno, 2 – manj pomembno, 1 - nepomembno
1.

Opredelite pomembnost dejavnikov pri vrednotenju učinkovitosti notranjerevizijske dejavnosti v vaši druţbi:
Zap.
Št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Dejavniki
Uporabnost izsledkov notranjega revidiranja.
Prispevek notranjih revizorjev k ugledu druţbe.
Poslovodska potreba po revizorjevem sodelovanju pri identifikaciji tveganj pred
njihovo uresničitvijo.
Zagotavljanje notranjih revizorjev, da imajo področja z večjim tveganjem
prioriteto pri revidiranju.
Sprejem revizorjevih ugotovitev in priporočil s strani revidirancev ter njihova
uresničitev v praksi.
Notranjerevizijsko prepoznavanje pomembnih problemov, ki so prisotni v druţbi.
Prispevek notranjih revizorjev k dodani vrednosti druţbe.
Prispevek notranjih revizorjev k pravočasnemu odkrivanju problemov, reševanju
in nadzoru nad njimi.
Izpolnitev letnega plana dela notranjih revizorjev.
Ocenitev notranjerevizijskih storitev s strani revidirancev.
Moţnost izvedbe neodvisnih notranjerevizijskih pregledov.
Spoštovanje notranjerevizijske etike s strani notranjih revizorjev.
Notranjerevizijsko postavljanje prioritet v skladu z vsakokratno formalno
izvedbo ocene tveganj.
Notranjerevizijsko razvijanje srednjeročno postavljenega programa dela, ki
zajema vsa pomembna področja revidiranja.
Notranjerevizijsko sodelovanje z vrhovnim poslovodstvom druţbe.

ocena
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

2.

Naslednji vprašanji sta namenjeni ugotavljanju demografskih dejavnikov, zato vas prosimo, če odgovor ustrezno
označite (naredite kriţec pred ustreznim odgovorom).

a)

Kakšno je število zaposlenih v podjetju, kjer opravljate svojo funkcijo?

1
2
3
4
5

______ pod 5.000
______ 5.001 do 10.000
______10.001 do 20.000
______20.001 do 35.000
______ več kot 35.000

b)

Kolikšni so bili prihodki od prodaje vašega podjetja v letu 2008, ki so bili javno objavljeni?

1 _____ pod 900 mio dolarjev
2 _____ 901 do 1.500
3 _____ 1.501 do 5.000
4 _____ 5.001 do 10.000
5 _____ 10.001 do 19.000
6 _____ nad 19.000
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Mira Rataj Siročič
Cesta XV. brigade 21
8330 Metlika

Metlika, 4 September 2010

Director of Internal Audit
STADA Arzneimittel AG,
Stadastraße 2-18,
61118 Bad Vilbel

Dear Madam/Sir,
I am a part-time student at the Faculty of Economics and Business in Maribor, Slovenia, study field
Accounting and Auditing. In my work I am faced with internal auditing on a daily basis, being one of
the business functions, whose objective is to add value to the company. I am preparing my master’s
thesis entitled »Perception of the Role and Efficiency of Internal Audit for the Users in the
Pharmaceutical Industry«.
The main objective of this research is to realize how, on the one hand, individual, selected types of
users of internal audit services, perceive the role of internal audit activities, and, on the other hand, how
to evaluate the efficiency of internal audit, and determine whether there are significant differences
among them. For this purpose, I prepared a survey which I intend to send to the top one hundred
pharmaceutical companies in the world by turnover in 2008, namely to the CEO / director of
pharmaceutical companies, directors and managers of accounting areas and heads of internal audit in
the mentioned companies.
The company, in which you are responsible for internal auditing, has also been included in the survey.
The survey will be based on your answers, therefore I will be very grateful for your willingness to
participate in it.
Please find enclosed a Questionnaire, which is anonymous. I ensure you that your identity and the
identity of the company will not be disclosed in the thesis. Also, the data from the survey will not be
used for any other purposes. In my thesis I will not cite any names and titles of responsible persons or
company names. The survey will focus solely on the pharmaceutical industry as a whole (a
representative sample of the top 100 largest companies in the world by turnover in 2008) and not on
individual respondents.
Please send the completed questionnaire in the enclosed envelope to: Mira Rataj Siročič, Cesta XV.
brigade 21, 8330 Metlika, Slovenia. I am available for any additional information on my mobile phone
no. + 386 41 606 951.
Thank in advance for your willingness to participate in the survey and best regards,
Mira Rataj Siročič
Enclosure: Questionnaire
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QUESTIONNAIRE
Dear Director/Head of Internal Audit of the pharmaceutical company!
Please rate the importance of individual factors (circle appropriate number) related to the assessment of the role and
efficienccy of internal audit services. Individual ratings have the following meaning:
5 – Extremely important, 4 – Very important, 3 – Important, 2 – Less important, 1 – Unimportant

1.

Identify the importance of factors in evaluating the efficiency of internal audit activities in your company:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Factors
The applicability of the results of internal auditing.
The contribution of internal auditors to the company's reputation.
Management’s need to participate in the auditor's identification of risks prior to
their realization.
Internal auditors’ assurance that areas with higher risk are given priority in
auditing.
Acceptance of auditor's findings and recommendations by the audit clients and
their realization in practice.

Grade
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Internal audit’s identification of significant problems present in the company.
Contribution of internal auditors in adding value to the company.
Contribution of internal auditors to timely detection of problems, their solving
and controlling.
Completion of internal auditors’ annual plan of work.
Assessment of internal audit services by the auditees.
The possibility of conducting independent internal audits.
Internal auditors' compliance with the ethics in internal auditing.
Setting priorities for internal audits in accordance with the respective formal risk
assessment.
Internal audit’s development of the medium-term plan of work, which comprises
all significant audit fields.
Internal audit’s co-operation with the top management of the company.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

2.

The following questions have been included to determine selected demographic factors of your company. Please
answer by filing the blank or by checking (x) as appropriate.

a)

What was the number of company employed for the 2008?

1
2
3
4
5

______ less than 5.000
______ 5.001 do 10.000
______10.001 do 15.000
______15.001 do 25.000
______ greater than 25.000

b)

What was the total turnover of your company in 2008, which were been pubic faced?

1
2
3
4
5
6

_____ less than 900 mio dollars
_____ 901 do 1.500
_____ 1.501 do 5.000
_____ 5.001 do 10.000
_____ 10.001 do 19.000
_____ greater than 19.000
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Priloga 6: Rezultati statističnih izračunov, vezanih na dojemanje vloge notranje revizije s strani
dveh skupin uporabnikov (direktorjev farmacevtskih druţb in direktorjev računovodstev) s
programsko podporo PASW Statistics 18

VLOGA 1 (V1)
T-TEST GROUPS=uporabnik(1 2)
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=V1
/CRITERIA=CI(.95).
Group Statistics

podajanje zagotovil o NK

direktor
direktor

N

računovodja

51

Mean
4,6863

Std. Deviation
,46862

Std. Error Mean
,06562

55

4,6182

,49031

,06611

Independent Samples Test

Levene's Test for
Equality of Variances

podajanje
zagotovil
o NK

Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed

F
2,103

Sig.
,150

t-test for Equality of Means

104

Sig. (2tailed)
,467

Mean
Difference
,06809

Std. Error
Difference
,09331

103,900

,466

,06809

,09315

t
,730

df

,731

VLOGA 2 (V2)
T-TEST GROUPS=uporabnik(1 2)
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=V2
/CRITERIA=CI(.95).
Group Statistics

podajanje zagotovil o skladnosti

direktor
direktor

N
51

Mean
4,8627

Std. Deviation
,34754

Std. Error Mean
,04867

računovodja

55

4,4545

,50252

,06776
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95% Confidence Interval of
the Difference
Lower
Upper
-,11695
,25313
-,11663

,25282

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

podajanje
zagotovil o
skladnosti

F
56,105

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Sig.
,000

t-test for Equality of Means

t
4,828

df
104

Sig. (2tailed)
,000

Mean
Difference
,40820

Std. Error
Difference
,08455

4,893

96,381

,000

,40820

,08342

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
,24053
,57587
,24261

,57379

VLOGA 3 (V3)
T-TEST GROUPS=uporabnik(1 2)
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=V3
/CRITERIA=CI(.95).
Group Statistics
pomoč poslovodstvu

direktor
direktor
računovodja

N
51
55

Mean
3,1961
3,8727

Std. Deviation
,77510
,63987

Std. Error Mean
,10854
,08628

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

F
pomoč
poslovodstvu

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

8,418

t-test for Equality of Means

Sig.
0,005

t
-4,916

df
104

Sig. (2tailed)
,000

Mean
Difference
-0,67665

Std. Error
Difference
0,13765

-4,88

97,214

,000

-0,67665

0,13865

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
-0,94962
-0,40368
-0,95183

VLOGA 4 (V4)
T-TEST GROUPS=uporabnik(1 2)
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=V4
/CRITERIA=CI(.95).
Group Statistics
podajanje zagotovil o vodenju

direktor
direktor
računovodja

N
51
55
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Mean
4,0392
4,2182

Std. Deviation
,28006
,62925

Std. Error Mean
,03922
,08485

-0,40147

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

podajanje zagotovil
o vodenju

Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed

F
31,963

t-test for Equality of Means

Sig.
,000

t
-1,866

df
104

-1,915

75,799

Sig. (2Mean
Std. Error
tailed)
Difference Difference
,065
-,17897
,09589
,059

-,17897

,09347

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
-,36911
,01118
-,36514

,00721

VLOGA 5 (V5)
T-TEST GROUPS=uporabnik(1 2)
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=V5
/CRITERIA=CI(.95).

Group Statistics
podajanje zagotovil o fin_por

direktor
direktor
računovodja

N

Mean
4,0000
4,3273

51
55

Std. Deviation
,91652
,54618

Std. Error Mean
,12834
,07365

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

F
Equal variances
podajanje zagotovil assumed
o fin_por
Equal variances not
assumed

6,612

t-test for Equality of Means

Sig.

t

,012

df

Sig. (2tailed)

Mean
Difference

Std. Error
Difference

-2,252

104

,026

-,32727

,14531

-,61543

-,03912

-2,212

80,291

,030

-,32727

,14797

-,62172

-,03282

VLOGA 6 (V6)
T-TEST GROUPS=uporabnik(1 2)
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=V6
/CRITERIA=CI(.95).
Group Statistics
podajanje zagotovil o etičnosti

direktor
direktor
računovodja

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper

N
51
55
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Mean
3,8431
3,0182

Std. Deviation
,98737
,45096

Std. Error Mean
,13826
,06081

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

F
Equal variances
podajanje zagotovil assumed
o etičnosti
Equal variances not
assumed

t-test for Equality of Means

Sig.

49,140

t

,000

Sig. (2tailed)

df

Mean
Difference

Std. Error
Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper

5,600

104

,000

,82496

,14732

,53282

1,11709

5,462

68,829

,000

,82496

,15104

,52362

1,12629

VLOGA 7 (V7)
T-TEST GROUPS=uporabnik(1 2)
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=V7
/CRITERIA=CI(.95).

Group Statistics
svetovalne aktivnosti

direktor
direktor
računovodja

N

Mean
3,5490
3,8182

51
55

Std. Deviation
,67272
,51247

Std. Error Mean
,09420
,06910

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

F
svetovalne
aktivnosti

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

12,188

Sig.
,001

t-test for Equality of Means

t

df

Sig. (2tailed)

Mean
Difference

Std. Error
Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper

-2,327

104

,022

-,26916

,11565

-,49850

-,03982

-2,304

93,280

,023

-,26916

,11683

-,50115

-,03718
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VLOGA 8 (V8)
T-TEST GROUPS=uporabnik(1 2)
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=V8
/CRITERIA=CI(.95).
Group Statistics
podajanje priporočil za izboljšanje

direktor
direktor
računovodja

N

Mean
3,6078
3,4727

51
55

Std. Deviation
,60261
,63405

Std. Error Mean
,08438
,08550

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

F
podajanje priporočil
za izboljšanje

Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed

t-test for Equality of Means

Sig.
,583

t

,447

Sig. (2tailed)

df

Mean
Difference

Std. Error
Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper

1,123

104

,264

,13512

,12036

-,10356

,37379

1,125

103,933

,263

,13512

,12012

-,10310

,37333
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Priloga 7: Rezultati statističnih izračunov, vezanih na dojemanje dejavnikov pri vrednotenju
učinkovitosti notranje revizije s strani dveh skupin uporabnikov (direktorjev farmacevtskih
druţb in direktorjev notranjerevizijskih sluţb) s programsko podporo PASW Statistics 18

DEJAVNIK 1
T-TEST GROUPS=uporabnik(1 3)
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=D1
/CRITERIA=CI(.95).

podajanje priporočil

Group Statistics
N
Mean
51
4,2353
61
4,4645

direktor
direktor
revizor

Std. Deviation
,76679
,53844

Std. Error Mean
,10737
,06894

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of
Variances

F
podajanje
priporočil

Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed

7,567

Sig.
,007

t-test for Equality of Means

t

Sig. (2tailed)

df

Mean
Difference

Std. Error
Difference

-1,852

110

,067

-,22919

,12375

-,47444

,01606

-1,796

87,351

,076

-,22919

,12760

-,48279

,02442

DEJAVNIK 2
T-TEST GROUPS=uporabnik(1 3)
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=D2
/CRITERIA=CI(.95).

rev_odzivnost in info

direktor
direktor
revizor

95% Confidence Interval of
the Difference
Lower
Upper

Group Statistics
N
Mean
51
4,0392
61
4,2787
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Std. Deviation
,80732
,93329

Std. Error Mean
,11305
,11950

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of
Variances

F
rev_odzivnost
in info

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

3,387

t-test for Equality of Means

Sig.

t

,068

Sig. (2tailed)

df

Mean
Difference

Std. Error
Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper

-1,437

110

,154

-,23947

,16664

-,56972

,09078

-1,456

109,860

,148

-,23947

,16450

-,56547

,08652

DEJAVNIK 3
T-TEST GROUPS=uporabnik(1 3)
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=D3
/CRITERIA=CI(.95).

strokovnost notr_rev

Group Statistics
N
Mean
51
4,2876
61
4,2295

direktor
direktor
revizor

Std. Deviation
,80559
,58860

Std. Error Mean
,11281
,07536

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

strokovnost
notr_rev

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

F
10,458

Sig.
,002

t-test for Equality of Means

t
,440

df
110

Sig. (2tailed)
,661

Mean
Difference
,05807

Std. Error
Difference
,13200

,428

89,702

,670

,05807

,13566
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95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
-,20351
,31966
-,21146

,32760

DEJAVNIK 4
T-TEST GROUPS=uporabnik(1 3)
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=D4
/CRITERIA=CI(.95).

osredotočenost na plan

Group Statistics
N
Mean
51
4,1438
61
3,3005

direktor
direktor
revizor

Std. Deviation
,97126
,76668

Std. Error Mean
,13600
,09816

Independent Samples Test

Levene's Test for
Equality of Variances

osredotočenost
na plan

F
3,576

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Sig.
,061

t-test for Equality of Means

t
5,134

df
110

Sig. (2tailed)
,000

Mean
Difference
,84324

Std. Error
Difference
,16426

5,027

94,331

,000

,84324

,16773

DEJAVNIK 5
T-TEST GROUPS=uporabnik(1 3)
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=D5
/CRITERIA=CI(.95).

preprečevanje

direktor
direktor
revizor

N

Group Statistics
Mean
51
3,9869
61
3,8689

Std. Deviation
,71480
,78476
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Std. Error Mean
,10009
,10048

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
,51773
1,16876
,51023

1,17626

Independent Samples Test

Levene's Test for
Equality of Variances

preprečev
anje

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

F
3,909

Sig.
,051

t-test for Equality of Means

t
,826
,833

Sig. (2df
tailed)
110
,411
109,166

-33-

,407

Mean
Difference
,11808

Std. Error
Difference
,14302

,11808

,14182

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper
-,16535
,40151
-,16301

,39916

Priloga 8: Rezultati statističnih izračunov, vezanih na dojemanje dejavnikov pri vrednotenju
učinkovitosti notranje revizije s strani dveh skupin uporabnikov (direktorjev računovodstev in
direktorjev notranjerevizijskih sluţb) s programsko podporo PASW Statistics 18

DEJAVNIK 1
T-TEST GROUPS=uporabnik(2 3)
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=D1
/CRITERIA=CI(.95).

podajanje priporočil

Group Statistics
N
Mean
55
4,4121
61
4,4645

direktor
računovodja
revizor

Std. Deviation
,59478
,53844

Std. Error Mean
,08020
,06894

Independent Samples Test

Levene's Test for
Equality of Variances

F
podajanje
priporočil

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

,493

Sig.
,484

t-test for Equality of Means

t
-,498
-,495

114

Sig.
(2tailed)
,620

Mean
Difference
-,05236

Std. Error
Difference
,10521

109,486

,622

-,05236

,10576

df

DEJAVNIK 2
T-TEST GROUPS=uporabnik(2 3)
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=D2
/CRITERIA=CI(.95).

rev_odzivnost in info

direktor
računovodja
revizor

Group Statistics
N
Mean
55
3,9697
61
4,2787
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Std. Deviation
,77319
,93329

Std. Error Mean
,10426
,11950

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
-,26078
,15607
-,26196

,15724

Independent Samples Test

Levene's Test for
Equality of Variances

rev_odzivnost
in info

F
7,342

Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed

Sig.
,008

t-test for Equality of Means

t
-1,930
-1,948

df

Sig. (2tailed)
114
,056

113,219

Mean
Difference
-,30899

Std. Error
Difference
,16013

-,30899

,15858

,054

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
-,62621 ,00823
-,62317

,00519

DEJAVNIK 3
T-TEST GROUPS=uporabnik(2 3)
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=D3
/CRITERIA=CI(.95).

strokovnost notr_rev

Group Statistics
N
Mean
55
3,5576
61
4,2295

direktor
računovodja
revizor

Std. Deviation
,79363
,58860

Std. Error Mean
,10701
,07536

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

strokovnost
notr_rev

Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed

F
11,120

Sig.
,001

t-test for Equality of Means

t
-5,212

df
114

Sig. (2tailed)
,000

-5,134

98,942

,000

Mean
Std. Error
Difference Difference
-,67193
,12892
-,67193

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
-,92732
-,41655

,13089

DEJAVNIK 4
T-TEST GROUPS=uporabnik(2 3)
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=D4
/CRITERIA=CI(.95).

osredotočenost na plan

direktor
računovodja
revizor

Group Statistics
N
Mean
55
3,9333
61
3,3005
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Std. Deviation
,88981
,76668

Std. Error Mean
,11998
,09816

-,93164

-,41222

Independent Samples Test

Levene's Test for
Equality of Variances

osredotočenost na
plan

Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed

F
1,125

t-test for Equality of Means

Sig.
,291

t
4,114

df
114

Sig. (2tailed)
,000

4,082

107,241

,000

Std.
Error
Mean
Differen
Difference
ce
,63279
,15383
,63279

,15502

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
,32805
,93752
,32548

DEJAVNIK 5
T-TEST GROUPS=uporabnik(2 3)
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=D5
/CRITERIA=CI(.95).

preprečevanje

Group Statistics
N
Mean
55
3,9455
61
3,8689

direktor
računovodja
revizor

Std. Deviation
,73076
,78476

Std. Error Mean
,09854
,10048

Independent Samples Test

Levene's Test for
Equality of Variances

preprečev
anje

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

F
2,508

Sig.
,116

t-test for Equality of Means

t
,542

df
114

Sig. (2tailed)
,589

,544

113,875

,587
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Std.
Error
Mean
Differenc
Difference
e
,07660
,14125
,07660

,14073

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
-,20322
,35643
-,20219

,35539

,94009

Priloga 9: Seznam kratic

AAF: Audit and Assurance Faculty (fakulteta za revizijo in podajanje zagotovil, s
sedeţem v Veliki Britaniji),
ANOVA: ANalysis Of VAriance (statistična metoda: analiza variance),
CAAT: Computer Assisted Auditing Techniques (računalniško podprte revizijske
metode),
CAE: Chief Audit Executive (direktor notranje revizijske sluţbe),
CCO: Corporate Compliance Officer (direktor za korporativno skladnost poslovanja z
zakonodajo in predpisi),
CEO: Chief Executive Officer (direktor podjetja),
CFO: Chief Financial Officer (finančni direktor, odgovoren za obvladovanje finančnih
tveganj podjetja, finančno planiranje, včasih tudi za analiziranje podatkov; podrejen je
direktorju podjetja in običajno član odbora direktorjev),
CIA: Certified Internal Auditor (potrjeni notranji revizor – v ZDA),
COSO ERM: The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission - Enterprise Risk Management (mednarodna komisija stanovskih
organizacij s področja računovodstva, revizije itd., ki je pripravila metodologijo za
celovito obvladovanje tveganj),
EMA: European Medicines Agency (evropska komisija za zdravila),
GRC: Governance, risk management and compliance (sistem celovitega upravljanja,
obvladovanja tveganj in skladnosti poslovanja s predpisi),
IIA: The Institute of Internal Auditors (Inštitut notranjih revizorjev, s sedeţem v
Altamonte Springs, ZDA),
IFAC: International Federation of Automatic Control (mednarodno zdruţenje za
avtomatizirane kontrole),
NASDAQ: National Association of Securities Dealers Automated Quotations (indeks
stotih izbranih delnic podjetij, ki kotirajo na borzi vrednostnih papirjev v New York-u),
NYSE Listing Standards: New York Stock Exchange Listing Standards
(pravila/standardi, ki veljajo za podjetja, katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi
vrednostnih papirjev v New York-u),
OCEG: Open Compliance and Ethics Group (mednarodna skupina za skladnost in
etičnost poslovanja),
PwC: PricewaterhouseCoopers (ena izmed štirih vodilnih svetovnih revizijskih druţb),
PASW Statistics 18: nova verzija programa za statistične analize SPSS (Statistical
Package for the Social Sciences),
RMS: Risk Management System (sistem celovitega obvladovanja tveganj),
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SEC: Securities and Exchange Commission (ameriška komisija za vrednostne papirje
in borzno trgovanje),
SOA: Sarbanes-Oxley Act (ameriški zakon, ki je prinesel pomembne spremembe,
vezane na urejenost finančnih trgov, predvsem je nastal kot posledica znanih
škandalov: Enron, WorldCom itd.; ime je dobil po predsedniku Odbora za bančne
storitve in predsedniku Odbora za finančne storitve).
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Priloga 10: Pojmovnik

Izhodiščni pojem

Izpeljanka(e)

Razlaga

C
cilj

revizijski cilj

Natančna navedba, kaj se z revizijo ţeli
doseči in na katera vprašanja naj revizija
odgovori; lahko zajema računovodska
vprašanja, vprašanja pravilnosti ali vprašanja
doseţkov poslovanja.

čisti poslovni izid

čisti poslovni izid

Čisti dobiček ali izguba.

Č
D
dajanje

dajanje zagotovil

doktrina

notranjerevizijska
doktrina

Nepristransko preiskovanje dokazov z
namenom pridobiti neodvisno oceno
postopkov pri upravljanju, ravnanju s
tveganjem in obvladovanju v organizaciji.
Veljavna doktrina notranjega revidiranja,
podprta z najnaprednejšimi teoretičnimi
spoznanji v stroke s praktičnimi rešitvami;
najboljša teorija in praksa v danem času in v
danih razmerah.
Prihodki minus pripadajoči odhodki.
Dobiček, zmanjšan za davke;
gl. tudi čisti poslovni izid.

dobiček
dobiček

čisti dobiček
dobiček iz rednega
poslovanja

dokazi

revizijski dokazi

donos

donos

dosje

revizijski dosje

Dobiček, ugotovljen v rednem poslovanju.
Dejstva, ki utemeljujejo ali podpirajo
kakšna spoznanja in omogočajo revizorju
oblikovati mnenje.
V denarni merski enoti izraţen uspeh kakšne
pridobitne dejavnosti v opazovanem
obdobju, v katero so vloţena kakšna
sredstva; pri podjetjih se najpogosteje izraţa
kot dobiček; gl. tudi dobiček.
Sveţenj listin, ki se nanašajo na posamezno
podjetje, naročnika revizije; v njem je tudi
revizijsko delovno gradivo posamezne
notranje revizije; ločimo stalno revizijsko
mapo in sprotno revizijsko mapo spisov.

E
etika

Norme ravnanja pri odločanju in delovanju v
skladu s prevladujočimi vrednotami tistih, ki
odločajo in delujejo, ter tistih, ki jih
odločitve in posledice delovanja zadevajo.

etika
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Etika, ki obravnava delovanje podjetij in
drugih organizacij.

poslovna etika

I

izvajanje

izvajanje del notranjega
revidiranja

izvajalec

notranjerevizijski
izvajalec

Delovanje na področju notranjega
revidiranja; načrtovanje revizij,
preiskovanje in vrednotenje informacij,
sporočanje izsledkov ter spremljanje
revidirancev z namenom, da bi ugotovili, ali
so bili na podlagi revizijskih izsledkov
prejeti in uresničeni primerni ukrepi
gl. tudi notranje revidiranje.
Oddelek, odsek, sluţba, skupina svetovalcev
ali drugih strokovnjakov, ki izvajajo
neodvisno in nepristransko dajanje zagotovil
ter svetovalne storitve, namenjene
povečevanju koristi in izboljševanju
poslovanja organizacije; notranjerevizijski
izvajalec pomaga organizaciji uresničevati
njene cilje s spodbujanjem premišljenega,
urejenega načina ovrednotenja in izboljšanja
uspešnosti ravnanja s tveganjem ter
njegovega obvladovanja in upravljanja.

K
kazalnik
kazalnik, kazalec
kazalec
kontrole

notranje kontrole

kontroliranje

notranje kontroliranje

koristi

dodajanje koristi

korupcija

korupcija (podkupovanje)

kodeks

kodeks etike
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Relativno število, dobljeno s primerjavo
dveh velikosti, ima spoznavno moč, ki
omogoča oblikovati sodbo o poslovanju;
lahko je indeks, koeficient ali stopnja
udeleţbe.
Absolutna vrednost je praviloma
računovodski podatek in se razlikuje od
kazalnika.
Celota sestavin v ureditvi notranjega
kontroliranja gl. tudi notranje kontroliranje.
Kontroliranje , ki ga izvajajo organi ali osebe
iste organizacije, v kateri poteka, z namenom
zagotavljati, da bi organizacija dosegala
svoje cilje.
Notranjerevizijski izvajalec dodaja korist
organizaciji (in njenim nosilcem interesov) s
tem, da nudi nepristransko in ustrezno
zagotovilo ter prispeva k uspešnosti in
učinkovitosti upravljanja, ravnanja s
tveganjem in postopkom obvladovanja.
Dajanje ali sprejemanje podkupnin, t.j.
nagrad za hitrejše, ugodnejše navadno
nezakonito reševanje uradnih zadev.
Kodeks etike Inštituta notranjih revizorjev so
načela, ki se nanašajo na stroko in delovanje

kultura

notranjega revidiranja, ter pravila vedenja, ki
opisujejo obnašanje, ki se pričakuje od
notranjih revizorjev; nanaša se tako na
stranke kot na organizacije, ki izvajajo
storitve notranjega revidiranja. Cilj kodeksa
je pospeševati etično kulturo v stroke
notranjega revidiranja v vsem svetu.
Celota prepričanj in vrednot članov
organizacije, ki usmerja obnašanje
zaposlencev.

organizacijska kultura

L

listina

Listina, ki določa namen, pristojnost in
dolţnost notranjerevizijskega izvajalca,
določa poloţaj notranjerevizijskega izvajalca
v okviru organizacije, ga pooblašča za
dostop do razvidov, osebja in fizičnih
pripomočkov; gl. tudi. notranjerevizijski
izvajalec, razvid.

notranjerevizijska
temeljna listina

M
metoda

metoda

metodologija

metodologija, uporabljena
pri raziskavi

Oblika načrtnega, premišljenega delovanja,
ravnanja ali mišljenja za dosego kakšnega
cilja; celota neprotislovnih pravil, ki
določajo postopek delovanja;
gl. tudi metodologija.
Teorija o metodah in njihovi uporabi
gl. tudi metoda.

N
notranjerevizijska načela
etična načela revizorjev
načela
načelo neodvisnosti
notranjega revidiranja
letni načrt

načrt

način

načrt notranje revizije

nepristanski način
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Temeljna pravila pri notranjem revidiranju.
Načela ravnanja revizorjev pri opravljanju
dela: neodvisnost, neoporečnosti,
nepristanskost, strokovnost, skrbnost,
zanesljivost, spoštovanje etičnih in
strokovnih standardov.
Organizacijsko načelo, ki zahteva
neodvisnost notranjih revizorjev od tistih,
katerih delo revidirajo, pa tudi samostojnost
pri presojanju in oblikovanju mnenj.
Načrt poslovanja, izdelan za leto dni.
Posledek načrtovanja revizije, ki ima obliko
listine z opredeljenimi potrebnimi
revizijskimi nalogami, njihovim zaporedjem
in roki za njihovo uresničitev, da bi se
dosegli cilji posamezne sprejete notranje
revizije; v njem se kaţe revizijska strategija,
na njem pa je zasnovan revizijski program.
Notranjerevizijski izvajalec izvede naloge
notranje revizije na nepristanski način;
pomeni, da je osvobojen od okoliščin, ki bi

nadzor

lahko to ogrozile gl. tudi neodvisnost,
nepristanskost.
Presojanje izvajanja načrta notranje revizije
in podprtosti ugotovitev pri njej z
revizijskim delovnim gradivom, točnosti,
nepristanskosti, jasnosti, tvornosti in
pravočasnosti revizijskega poročila, način
zagotavljanja kakovosti notranjega
revidiranja.
Organi upravljanja, ki nadzirajo
poslovodenje podjetja; gl. tudi svet.
Osvobojenost od okoliščin, ki grozijo
notrnjerevizijskemu izvajalcu pri izvajanju
nalog notranje revizije na nepristranski
način, gl. tudi notranjrevizijski izvajalec,
notranja revizija, nepristanski način.
Ravnanje brez pedsodkov, ki dovoljuje, da
notranji revizorji pri izvajanju poslov
verjamejo v rezultate svojega dela in da ne
sklepajo pomembnih kompromisov glede
kakovosti; nepristanskost zahteva od
notranjih revizorjev, da svojega mnenja o
zadevah, povezanih z revizijo, ne podrejajo
mnenju drugih, gl. tudi notranji revizor,
notranja revizija.

nadziranje notranje
revizije

nadzorni svet

neodvisnost

notranjerevizijska
neodvisnost

nepristanskost

nepristanskost
notranjerevizijskih
izvajalcev

odbor

revizijski odbor

obvladovanje

ustrezno obvladovanje

O
Revizijski odbor ali revizijska komisija je
strokovno telo nadzornega sveta ali
upravnega odbora podjetja, gl. tudi svet.
O ustreznem obvladovanju govorimo, če je
poslovodenje načrtovano in organizirano na
način, ki daje utemeljeno zagotovilo, da
ravna organizacija s tveganjem učinkovito
ter dosega cilje in namene uspešno in
gospodarno.

P
Poslovna oseba, ki se ukvarja s pridobitno
dejavnostjo.
Prevzem podjetja, lahko na način prijaznega
ali sovraţnega nakupa ciljnega podjetja.
Dve ali več podjetij se zdruţi v novonastalo
poslovno osebo (podjetje).
Relativni pomen česa v povezavi z
obravnavano zadevo, vključno s
količinskimi in kakovostnimi dejavniki, kot
so velikost, značaj, ustreznost, bistvenost in
vpliv; osebna presoja pomaga notranjim
revizorjem, kadar ovrednotujejo

podjetje
podjetje

prevzem podjetja
zdruţitev podjetij

pomembnost

pomembnost
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letno poročilo

poročilo
računovodsko poročilo

poslovno poročilo
poslovni izid

čisti poslovni izid

premija

prevzemna premija

prihodki

prihodki od prodaje

notranjerevizijski posel

posel
namen posla

revizijski postopki
postopki
postopki obvladovanja
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pomembnost česa v povezavi z ustreznimi
nameni.
Za poslovne namene in zlasti za lastnike
enkrat letno sestavljena predstavitev
doseţkov podjetja in njegovega
poslovodstva; obsega letno računovodsko
poročilo in letno poslovno poročilo za
koledarsko in poslovno leto, gl. tudi
računovodsko poročilo, poslovno poročilo.
Poročilo, sestavljeno na podlagi
računovodskih podatkov, ki zajema tudi
njihove ocene, pojasnila in razlage; lahko
ima naravo predračunskega, obračunskega,
ukrenitvenega, nadzornega, informativnega,
predloţenega, sprejetega, moţnostnega ali
dokončnega poročila; posebna vrsta poročila
je računovodski izkaz.
Poročilo, ki ga pripravlja poslovodstvo ter
kaţe na probleme in doseţke pri poslovanju
v proučevanem obdobju .
Čisti dobiček ali izguba, gl. tudi čisti
dobiček.
Znesek ali odstotek povečanja vrednosti
lastniškega kapitala, običajno doseţen pri
prevzemih podjetij.
Prihodki, ustvarjeni s prodajo proizvodov in
storitev.
Posebni notranjerevizijski posel, naloga ali
pregled delovanja, kot je notranja revizija,
pregled obvladovanja samoocenitve,
preiskovanje prevare ali svetovanje; posel
lahko obsega več nalog in dejanj, ki so
namenjena izpeljavi niza med seboj
povezanih namenov, gl. tudi namen posla.
Širše določilo, ki ga razvijejo notranji
revizorji in opredeljuje nameravano izvedbo
posla, gl. tudi posel.
Listina, ki našteva postopke, ki jih je treba
opraviti pri poslu, da se uresniči njegov
načrt.
Postopki, ki jih uporablja revizor pri
pridobivanju revizijskih dokazov skladno z
revizijskimi standardi.
Usmeritve, postopki in delovanje znotraj
okvira obvladovanja, ki naj bi zagotavljali,
da se tveganja zadrţujejo znotraj dopustnih
mej, določenih s postopki ravnanja s
tveganjem.

predstojnik

Oseba na višjem poloţaju, ki je odgovorna
za uspešno vodenje notranjerevizijskih
izvajalcev v skladu z notranjerevizijsko
temeljno listino ter opredelitvijo notranjega
revidiranja, Kodeksom etike in
Mendarodnimi standardi strokovnega
ravnanja pri notranjem revidiranju; imeti
morajo ustrezna strokovna spričevala in
usposobljenost, gl. tudi etika, notranje
revidiranje, listina.
Celota podrobnih, pisno naštetih revizijskih
postopkov, potrebnih za uresničitev načrta
revizije, za katere revizor meni, da jih je
potrebno izvesti za uresničitev revizijskih
ciljev.
Računalniški progami za izvajanje
revizijskih nalog: izdelajo jih revizorji sami
ali zunanji izvajalec.
Vsako nelegalno dejanje, ki je po svojem
značaju goljufija, utaja ali izraba zaupanja;
taka dejanja niso odvisna od groţnje z
nasiljem ali fizične prisile; prevare zagrešijo
posamezniki ali stranke, da bi pridobili
denar, lastništvo ali storitve, da bi se izognili
plačilu ali izgubi storitev ali da bi varovali
osebje ali poslovno prednost.

notranjerevizijski
predstojnik

revizijski program
program
revizijski računalniški
program

prevara

prevara

R
Posledica razvidovanja v zbirki ustreznih
podatkov.
Dejavnost, ki se ukvarja z namenskim in
doslednim zbiranjem, urejanjem, začetnim
obdelovanjem in prikazovanjem podatkov o
čem.
Posameznik ali organizacija, njen del, proces
ali ureditev, katerega delovanje se revidira.
Revidiranje, s katerim se ukvarjajo
strokovnjaki, ki so zaposleni v posamezni
organizaciji ali skupini organizacij za
tamkajšnje potrebe; je praviloma revidiranje
poslovanja s pomočjo lastnih zaposlencev in
revidiranje skladnosti s predpisi.
Posamezni posel revidiranja, ki ga opravi
organ ali oseba v podjetju.
Zaposlenec, ki v organizaciji izvaja notranje
revidiranje.
Revizor, ki v nasprotju z notranjim
revizorjem ni zaposlenec v organizaciji, v
kateri izvaja revizijo.

razvid
razvid
razvidovanje

revidiranec

revidiranec

revidiranje

notranje revidiranje

revizija

notranja revizija
notranji revizor

revizor
zunanji revizor
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ravnanje

ravnanje s tveganjem

raziskave

raziskave v inovativnih
podjetjih

razvoj

razvoj v generičnih
podjetjih

skladnost

skladnost s pravili

sluţba

notranjerevizijska sluţba

Z dejanji izraţen odnos do tveganj; postopki
prepoznavanja, ocenjevanja, ukrepanja in
obvladovanja moţnih dogodkov ali situacij,
da bi se s tem utemeljeno zagotavljalo
doseganje ciljev v organizaciji, gl. tudi
tveganja.
Zbiranje podatkov in ugotavljanje dejstev o
novih molekulah na podlagi temeljitega dela
in opazovanja s ciljem pribiti in razviti novo
originalno zdravilo in ga patentno zaščiti.
Prenos ugotovitev raziskovanja in drugega
znanja v načrt ali projekt proizvajanja novih
generičnih zdravil.

S

poslovodni oz.
ravnateljski svet
upravni svet
svet

Izvršilni organ poslovodenja podjetja.
Upravni odbor podjetja, gl. tudi uprava.
Organ upravljanja, ki nadzira poslovodenje
podjetja, gl. tudi nadzor.
Organ organizacije, kateremu poroča
notranejrevizijski predstojnik
gl. tudi notranjerevizijski predstojnik, odbor.
Svetovalno in z njim povezano storitveno
delovanje za naročnika, katerega narava in
obseg sta dogovorjena z naročnikom ter
katerega namen je povečati koristi in
izboljšati upravljanje organizacije, ravnanje
s tveganjem in postopke obvladovanja, ne da
bi notranji revizor pri tem prevzemal
poslovodske odgovornosti; primeri zajemajo
posvetovanja, nasvete, podporo in
izobraţevanje.

nadzorni svet
revizijski odbor

svetovanje

Privrţenost usmeritvam, načrtom,
postopkom v organizaciji, zakonom, drugim
predpisom, pogodbam in drugim zahtevam.
Organizacijski oddelek, ki se ukvarja z
notranjim revidiranjem, gl. tudi notranje
revidiranje.

storitve svetovanja

T
Moţnost , da se bo zgodilo nekaj, kar bo
imelo neugoden učinek na organizacijo,
njeno delovanje; moţnost pojavitve
dogodka, ki bo vplival na doseganje ciljev;
tveganje se meri v izrazih vpliva in
verjetnosti.
Tveganje, ki ostane potem, ko poslovodstvo
uveljavi ukrepe za zmanjšanja vpliva in
verjetnosti neugodnih dogodkov, vključno s

tveganje
tveganje

preostalo tveganje
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postopki obvladovanja kot odgovorom na
tveganje, gl. tudi postopki obvladovanja.
Tveganje, da notranji revizor ne bo ob
pravem času na pravem mestu in da ne bo
revidiral pravih stvari ter nevede napačno
oblikoval revizijsko mnenje.
Odločujoče vplivanje na nastanek, potek,
stopnjo; obvladovanje tveganja tako, da
povzroča kar najmanj škode in kar največ
koristi; dejanje poslovodstva, sveta ali
drugih strank za ravnanje s tveganjem in
povečevanje verjetnosti, da bodo
vzpostavljeni nameni in cilji doseţeni.

revizijsko tveganje

obvladovanje tveganj

U
učinkovitost sistema
notranjih kontrol
učinkovitost notranje
revizije
učinkovitost
učinkovito obvladovanje
tveganj

učinkovitost zdravila

uprava

upravni svet

upravljanje

upravljanje
korporativno upravljanje

uspešnost

uspešnost poslovanja

usmeritve

računovodske usmeritve
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Sistem notranjih kontrol, namenjen
zmanjševanju tveganj, ki deluje hitro in
zanesljivo ob ustreznih in utemeljenih
stroških.
Značilnost notranje revizije, da pri pravilno
postavljenem revizijskem cilju hitro in
zanesljivo opravi zadane naloge ter pride do
ustreznih spoznanj.
Takšno obvladovanje tveganj, da tveganje, v
primeru uresničitve prinese najmanj škode in
kar največ koristi, gl. tudi obvladovanje
tveganj.
Poleg zahteve po varnosti zdravil, je ena od
zahtev tudi učinkovitost zdravila, t.j. , da
uporabniku hitro in zanesljivo pomaga pri
vzpostavitvi stanja uporabnika, ki je bilo
pred poškodbo/boleznijo.
Upravni odbor podjetja, gl. tudi svet
podjetja.
Kombinacija postopkov in sestave, ki jih
uporablja svet z namenom informiranja,
usmerjanja, obvladovanja in spremljanja
delovanja organizacije pri doseganju njenih
ciljev, gl. tudi obvladovanje.
Oblast v organizaciji, ki določa cilje, splošne
poslovne usmeritve in druge pomembne
odločitve, zastopa, varuje in razvija interese
lastnikov ali njihovih predstavnikov; obsega
prizadevanje za oplemenitenje lastnine in
zagotavljanje ugodnosti iz tega naslova.
Značilnost poslovanja, merjena s stopnjo
uresničitve ciljev in nalog.
Usmeritve na podlagi načel, dogovorov,
pravil in navad v računovodstvu, ki jih

organizacija upošteva pri pripravljanju in
predstavljanju svojih računovodskih izkazov.

V

vloga

vloga notranje revizije

Kar kdo opravlja glede na svoj namen;
notranja revizija opravlja notranje
revidiranje z namenom, da pomaga
poslovodstvu pri obvladovanju tveganj in
dodaja koristi organizaciji, gl. tudi notranje
revidiranje, obvladovanje tveganj, dodajanje
koristi.

zdruţitev

zdruţitev podjetij

Zdruţitev dveh ali več podjetij v novonastalo
poslovno osebo oz. podjetje, gl. tudi
podjetje.

Z
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Priloga 11: Delovni ţivljenjepis

Mira Rataj Siročič, rojena 18.10.1969 v Novem mestu in stanujoča Cesta XV. Brigade 21,
Metlika, sem po končani Srednji ekonomski šoli v Novem mestu leta 1989 nadaljevala
univerzitetno izobraţevanje na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in končala višjo
stopnjo ter pridobila naziv ekonomistke na smeri Denarništvo in bančništvo. Leta 1993 sem se
vpisala na univerzitetni program na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru in leta 1997
uspešno dokončala dodiplomski študij na smeri Denarništvo in finance.
Od leta 1991 sem bila zaposlena v gradbenem podjetju GIP Pionir Novo mesto, kjer sem po
opravljenem pripravništvu v okviru Finančnega sektorja vodila oddelek sredstev in naloţb, ter
kasneje postala pomočnica vodje računovodstva. Leta 1995 sem se zaposlila v tedaj
ustanovljeni revizijski druţbi RFR Ernst & Young Ljubljana, ker sem sodelovala pri
opravljanju zunanjih revizij, kasneje pa sem postala tudi vodja revizijske skupine. Na Inštitutu
za revizijo Ljubljana sem leta 1998 pridobila strokovni naziv revizorke. Kmalu po pridobitvi
naziva sem se zaposlila v Zavarovalnici Tilia d.d. Novo mesto, kjer sem opravljala dela in
naloge izvršilne direktorice sektorja financ, računovodstva in informatike. Vpisala sem se tudi
na izobraţevanje za pridobitev strokovnega naziva pooblaščene revizorke in izobraţevanje v
letu 2006 uspešno zaključila.
Leta 2001 sem se vpisala na podiplomski magistrski študij računovodstva in revizije na
Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor. V letih 2001 do 2004 sem bila zaposlena kot
direktorica notranje revizije v Sluţbi notranjega revidiranja v Zavarovalnici Maribor d.d., kjer
sem vodila izvajalce notranjerevizijske dejavnosti in se tudi sama aktivno ukvarjala z
notranjim revidiranjem ključnih procesov poslovanja v zavarovalnici. Prav tako sem aktivno
izvajala svetovanje. Vpisala sem se tudi na izobraţevanje za pridobitev strokovnega naziva
pooblaščene revizorke in izobraţevanje v letu 2006 uspešno zaključila.
V reviji Revizor sem v sklopu izobraţevanja za pridobitev naziva pooblaščene revizorke
objavila tudi članek o prihodnosti revizijske stroke, prav tako sem ta članek predstavila na
konferenci revizorjev v Portoroţu novembra 2001.
Od leta 2004 sem zaposlena kot vodja Sluţbe notranje revizije v Krki, d.d., Novo mesto, kjer
za skupino Krka:
-

aktivno razvijam notranjerevizijsko dejavnost,
sistematično ocenjujem tveganja, pripravljam srednjeročne in letne načrte dela,
izvajam redne in izredne notranjerevizijske preglede po delovnem nalogu doma in v tujini,
pripravljam revizijska poročila z navedbo ugotovitev, ukrepov in priporočil za izboljšanje,
preverjam uresničevanje predlaganih revizijskih priporočil in ukrepov,
sodelujem v projektih druţbe in na sestankih organizacijskih enot druţbe,
izvajam neformalno in formalno svetovanje,
aktivno sodelujem z upravo druţbe in revizijsko komisijo nadzornega sveta.
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