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POVZETEK
V magistrski nalogi je predstavljen proces notranjega nadzora v informacijskem
sistemu korporacije. Opisan je okvir notranjega nadzora, projekt implementacije
sistema notranjega nadzora in njegove komponente. Predstavljene so
najpomembnejše smernice, okviri in standardi na področju notranjega nadzora,
med drugim okvirja COSO in COBIT ter zakon Sarbanes-Oxley. Ker so napotki
razmeroma splošni, smo se pri vseh osredotočili na dele, ki se nanašajo na notranji
nadzor v informacijski dejavnosti.
Prikazana je implementacija sistema notranjega nadzora na področju uporabniških
pravic v informacijskem sistemu konkretnega podjetja, ki deluje v jugo-vzhodni
evropski regiji. Vpeljana je korporacijska politika in procedure na področju
dodajanja, odvzemanja in spreminjanja uporabniških dostopov v sistemu ERP
Microsoft Navision Dynamics. Še posebej smo preverili ločitev dolžnosti in
prekomerne dostopne pravice v vseh procesih, ki pomembno vplivajo na finančna
poročila in bilanco podjetja. Izvedli smo notranjo revizijo uporabniških dostopov
in preverili delovanje notranjega nadzora, učinkovitost sistema notranjega
nadzora in sodelovanje med oddelki pri zagotavljanju notranjega nadzora v
informacijskemu sistemu podjetja. Rezultati pregleda so omogočili oceno
trenutnega stanja in izdelavo na dejstvih temelječih predlogov ter usmeritev za
izboljšanje procesov notranjega nadzora. Implementirali smo proces rednih
notranjih revizij, ki omogočajo pregled stanja in izvedbo preventivnega načrta
pred prihodom korporativnih ali zunanjih revizorjev. Predlagali smo
implementacijo podpornega informacijskega sistema, ki bi podpiral delovni in
dokumentni tok v procesu, uvedbo digitalnega podpisa in avtomatizacijo
sistemskih poročil za pregled uporabniških pravic. Dokumentni sistem, ki omogoča
digitalno podpisovanje, bi povečal učinkovitost notranjega nadzora in olajšal
upravljanje z nadzorno dokumentacijo. Avtomatizirana sistemska poročila pa bi
zmanjšala število človeških napak pri izvedbi revizije in omogočala pogostejše
preglede in revizije brez dodatnih obremenitev zaposlenih v informatiki.

KLJUČNE BESEDE:
notranji nadzor
informacijski sistem
revizija informacijskih sistemov
uporabniški dostop
ločitev dolžnosti

ABSTRACT
The process of internal controls in the corporate information system is presented
in the master’s thesis. The purpose of internal controls and the project of
implementation of internal control system and its components are presented. The
most important guidelines, frameworks and standards in the area of internal
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controls are summarised as well as frameworks of COSO, COBIT and SarbanesOxley law. All the frameworks provide the rather general guidelines so we focused
on the sections that are related to the internal controls in information technology.
The implementation of internal control system in the process of user accesses in
the information system in the corporate company present in South-East European
region was realised. The corporate politics and procedures for granting, removing
and changing the user accesses in ERP system Microsoft Navision Dynamics are
deployed. The controlling segregation of duties and excessive accesses in all the
processes in the company that have the impact to financial reporting and balance
sheet are highlighted. We performed the internal revision of user accesses in the
system and verified the internal controls, checked the efficiency of internal
control system and cooperation between various departments to ensure the
internal control system in information technology is working properly. The results
of the revision have enabled the assessment of the current state and development
of fact based guidelines and proposals for improvements in internal controls
related proceses. We implemented the process of regular internal revisions that
can help us evaluate the current state and start with preventive action plan
before the corporate or external audit. We suggested the implementation of
information system that can support work and document flow, use of digital
signature and automation of system report for reviewing the user accesses.
Document information system, that includes digital signing, would increase the
efficiency of internal controls and improve the control documentation
management process. Automation of user access system reports would decrease
the number of human errors during the revisions and enable more frequent checks
and revisions without additional effort by the information technology employees.
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segregation of duties
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UVOD

Informacijska tehnologija je prodrla praktično v vsak proces podjetja, zato se vedno bolj
poraja vprašanje obvladovanja oziroma kontrole delovanja sistemov. Informacijski sistemi
so nepogrešljiv pripomoček na vsakem koraku, vendar obstaja velika nevarnost zlorab.
Informacijski oddelek, ki je odgovoren za administracijo sistema, mora poleg tehničnih
znanj imeti tudi znanja iz vseh poslovnih procesov, ki jih pokriva informacijski sistem,
poznati akterje v procesih in njihove dejanske naloge. Stopnja kompleksnosti
informacijskega sistema se povečuje z velikostjo podjetja, zato je pomembno, da so vsi
postopki natančno kontrolirani, redno revidirani in odobreni s strani vodstva podjetja.
Kontrolno okolje je nadzorna zavest organizacije; je vzdušje, v katerem ljudje opravljajo
svoje dejavnosti in se zavedajo svoje nadzorne odgovornosti. Učinkovito nadzorno okolje je
okolje, v katerem pristojni ljudje razumejo svojo odgovornost, poznajo meje svoje
pristojnosti, so izobraženi, zavedajoči se in zavezani k temu, kaj je prav in kaj ne, ter so
zmožni to opravljati na pravi način. Imajo zavest, da redno preučujejo politike in postopke
organizacije ter njene etične in vedenjske standarde. Kontrolno okolje zajema tako
tehnično usposobljenost kot etične obveze, ki predstavljajo neopredmeten dejavnik
bistvenega pomena za izvajanje učinkovite notranje kontrole.
V organizacijah je potrebno oceniti celotno družbeno okolje in ugotoviti, ali generično
zasnovane kontrole delujejo in se upoštevajo. Če navedemo primer, uprava lahko na več
načinov implementira kodeks delovanja v organizaciji, prihodnost pa bo pokazala, ali je
program celovit in dovolj natančen, da bi lahko služil kot vodilo za etične odločitve. Eden
izmed načinov je, da dokument pošlje v podpis vsem zaposlenim in s tem dejanjem podpre
to politiko. Drug primer je nenehno preverjanje, če so opisi delovnih mest ustrezno
zasnovani, tako da dovolj natančno vključujejo vse pomembne naloge in odgovornosti.
Potrebno je ugotoviti, ali so zaposleni seznanjeni z opisi delovnih mest, ali sodelujejo pri
njihovem posodabljanju in če se ravnajo po njih ter upoštevajo odgovornosti in omejitve,
definirane v opisih nalog zaposlencev.
V nalogi bo opisan postopek dodeljevanja uporabniških dostopov in revidiranje razmejitev
dolžnosti v informacijskem sistemu podjetja. Vse procedure, dokumenti in revizije se
uporabljajo v praksi in so pripravljeni tako, da so skladni z zakonom Sarbanex-Oxley, ki bo
na kratko predstavljen v nadaljevanju. Pri revidiranju se uporabljajo predvsem primeri
dobre prakse, ki so v interni dokumentaciji podjetja imenovani kot ICH (Internal Control
Handbook). Revizija se bo osredotočala na uporabniške pravice, temljit pregled ločitev
dolžnosti in prekomernih pravic v vseh pomembnih procesih, ki imajo vpliv na finančno
poročanje, bilance in izkaze stanja podjetja.
Sistem notranjega nadzora je proces, ki se mora nenehno izboljševati, zato je potrebna
vizija menedžmenta, ki mora ohranjati osveščenost med zaposlenimi, da je dobro
poznavanje in nadzorovanje procesov ključ do etičnega poslovanja, ki neposredno vodi do
spoštovanja kupcev, dobaviteljev in ostalih poslovnih partnerjev; to pa je edina pot do
dolgoročnega uspeha podjetja, ki je v interesu vseh zaposlenih, menedžmenta in
delničarjev družbe.
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METODOLOGIJA

2.1 DEFINICIJA PROBLEMA
Neustrezno zasnovan sistem notranjega nadzora ima lahko za podjetje več posledic:






izgubo in zmanjšanje ugleda,
izgubo zaupanja poslovnih partnerjev,
direktno zmanjšanje prihodkov,
odtujitev pomembnih podatkov o razvoju novih produktov, ki zmanjšajo
konkurenčno sposobnost podjetja,



odtujitev podatkov, ki predstavljajo prednost pred konkurenti pri prijavah na javne
razpise,




razmah kibernetskega kriminala in kriminala belih ovratnikov,
propad podjetja.

Sistem notranjega nadzora je pomemben del vseh poslovnih procesov v podjetju, zato
mora biti učinkovit in na dolgi rok prinašati poslovne koristi. Sistem mora biti zasnovan,
tako da:




je vključen med strateške cilje podjetja,



je pod stalnim nadzorom menedžmenta, ki mora biti odgovoren za komunikacijo in
ozaveščenost med zaposlenimi,






ne moti temeljnega poslovnega procesa v podjetju,

ima za osnovo najnovejše smernice, okvire in standarde s področja internih
nadzorov,

ne vključuje več virov (človeških, informacijskih), kot je potrebno,
vključuje redne revizije in evalvacije, ki so lahko interne ali zunanje,
vključuje redno sodelovanje med oddelki v podjetju.

V raziskavi bomo obravnavali konkretno podjetje, ki je del mednarodne korporacije s
predstavništvom za jugo-vzhodno evropsko regijo v Ljubljani. Ker podjetje kotira na
ameriški borzi, mora kot korporacija zadostiti strogim zakonom, kot je npr. SarbanesOxley, katerih glavna naloga je zagotavljanje pravilnih finančnih poročil in prenosa
objektivne odgovornosti za rezultate podjetja na vodilne člane menedžmenta.
Glavni informacijski sistem v JV evropski regiji je Microsoft Dynamics Navision. Nahaja se v
računalniškem centru v Ljubljani. Uporabniki z drugih lokacij za povezavo uporabljajo
terminalski dostop. Predstavlja aplikacijo ERP (Enterprise Resource Planning) z vsemi
pomembnimi moduli: Glavna knjiga, Prodaja in terjatve, Nabava in obveznosti, Skladišče,
Osnovna sredstva, Carina in Kadrovska evidence.
Raziskovalna vprašanja, na katera bomo odgovorili v nalogi, so:



Kakšno je trenutno stanje notranjega nadzora v informacijski dejavnosti podjetja?
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Kakšna je učinkovitost notranjega nadzora v informacijski dejavnosti korporacije?
Kako izboljšati in poenotiti procese na področju notranjega nadzora v korporaciji ne
glede na razlike v organizacijskih enotah?
Kako izboljšati sodelovanje med oddelki v podjetju pri izvedbi notranjega nadzora?
Kako uvesti sistematično revidiranje in preverjanje notranjega nadzora v podjetju?

2.2 CILJI RAZISKAVE
Cilji raziskave so:



proučiti standarde, okvire in najnovejše smernice na področju notranjega nadzora
v podjetju,



proučiti obstoječo literaturo o vzpostavljanju učinkovitega notranjega nadzora na
področju informacijske tehnologije,




proučiti zakonodajo in prakso na področju notranjega nadzora,
modelirati sistem notranega nadzora v informacijskem sistemu korporacije na
področju uporabniških dostopov,



izvesti revizijo sistema notranjega nadzora na področju uporabniških dostopov in
razmejitev dožnosti,



oceniti in ovrednotiti primernost uvedenega sistema notranjega nadzora v
korporaciji,



analizirati in predlagati izboljšave trenutnega modela notranjega nadzora v
informacijski dejavnosti.

2.3 UPORABLJENE METODE, TEHNIKE IN ORODJA
Metodologijo raziskave lahko razdelimo v naslednje sklope:



Metode dela: študij literature, proučitev dobrih praks in smernic, sistemski in
programski inženiring, metode revizije informacijskega sistema.



Študija primera: analiza trenutnih procesov na področju notranjega nadzora v
informacijski dejavnosti podjetja, pregled operativnih procedur in revizija
uporabniških pravic v informacijskem sistemu korporacije.



Tehnike: analiza tveganja, pregled procedur in zahtev pri revidiranju uporabniških
dostopov, pregled uporabniških dostopov, analiza sistemskih dostopov.




Orodja: Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Dynamics Navision.
Integracija organizacijskih metod s področja organizacijske dejavnosti, področja
informacijskega menedžmenta in področja upravljanja s človeškimi viri za izdelavo
predloga za izboljšanje sistema notranjega nadzora v korporaciji.
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2.4 OMEJITVE
V nalogi se bomo omejavali na kontrolo uporabniških dostopov in razmejitve nalog v
sistemu ERP podjetja Microsoft Dynamics Navision.
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OPREDELITEV NOTRANJE KONTROLE

Dober notranji nadzor ni več le najboljša praksa, temveč ga lahko ljudje zelo različno
pojmujejo. Opredelitev notranjega nadzora je povzela neodvisna skupina Commitee of
Sponsoring Organization (COSO), sponzorirana s strani petih glavnih računovodskih
organizacij, vključno z ameriškim Inštitutom pooblaščenih javnih računovodij (American
Institute of Certified Public Accountants) in Inštitutom za notranjo revizijo (Institute of
Internal Auditors).
Opredelitev notranjega nadzora po COSO-u (Anand, S.,2006) je, da gre za postopek,
vzpostavljen s strani uprave podjetja, menedžmenta in drugega osebja, namenjen podpori
in uspešnemu zagotavljanju doseganja ciljev v naslednjih kategorijah:





uspešnost in učinkovitost poslovanja;
zanesljivost finančnega poročanja;
skladnost z veljavnimi zakoni in predpisi.

Leta 1992 je COSO (COSO: The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission, http://www.coso.org/IC.htm) izdal poročilo o prevarah v podjetjih in
predstavil, kakšni so postopki za boj proti njim. Priporočljivo je, da podjetja sprejmejo
okvir, v katerem imajo vsi posli ustrezno dovoljenje, da so zaščiteni z ukrepi proti
nepravilni uporabi in da se vse transakcije evidentirajo in poročajo. To pomeni, da vsak
oddelek v podjetju potrebuje dokumentirano skupino internih pravilih, nadzor nad tem,
kako se podatke generira, manipulira, zapisuje in poroča. Avgusta 2003 je SEC (Securities
and Exchange Commission) uvedla pojem notranjega nadzora pri finančnem poročanju, ki
je različica opredelitve COSO, prilagojena zahtevam zakona Sarbanes-Oxley.
Notranji nadzor nad finančnim poročanjem je, kot navaja Anand (2006), proces, ki je
zasnovan s strani ali pod nadzorom upravnega odbora in glavnih finančnih menedžerjev ali
oseb, ki opravljajo podobno funkcijo, z namenom, da omogoči razumna zagotovila glede
zanesljivosti finančnega poročanja in priprav računovodskih izkazov za zunanje namene v
skladu s splošno sprejetimi računovodskimi načeli in vključuje tiste politike in postopke, ki:



se nanašajo na vodenje evidenc, da v razumnih podrobnostih pravilno in pravično
prikažejo transakcije in uporabo sredstev v organizaciji,
omogočajo zadostna zagotovila, da so transakcije prikazane, kot je potrebno, da
dovolijo pripravo finančnih izkazov v skladu s splošno sprejetimi računovodskimi
načeli in da so prejemki in izdatki družbe narejeni le v skladu s pooblastili vodstva
in direktorja družbe ter
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preprečijo ali pravočasno odkrivajo nepooblaščeno pridobivanje, uporabo ali
razpolaganjem s premoženjem, ki bi lahko pomembno vplivali na finančne izkaze
družbe oziroma podjetja (Anand, 2006).

SEC predpisuje nadzor in procedure, ki morajo zagotavljati, da so vse informacije v
zunanjih poročilih organizacije v okviru zakona o izmenjavi in se zapišejo, obdelajo in
povzamejo v časovnih terminih, določenih s strani SEC. Vsa poročila in sistemi notranjega
nadzora morajo biti certificirani, da ostanejo v skladu s Sarbanes-Oxley zakonom, ki bo
podrobno predstavljen v naslednjih poglavjih.
Očitno je, da ima največji vpliv na uspešno zagotavljanje skladnosti družbe s SarbanesOxley zakonom uspešen in učinkovit notranji nadzor, torej nadzor, ki ureja, kako
informacije razkriti. Čeprav obstajajo določene redundance, so te kontrole natančno
ločene in razlikovane. Notranji nadzor vključuje stvari, kot so zahteve za podpis ali
periodični pregledi podatkov, sledenje informacijam, njihovo beleženje, povzemanje in
poročanje po predpisih SEC-a.

3. 1 KOMPONENTE NOTRANJIH KONTROL
Notranji nadzor je sestavljen iz petih med seboj povezanih delov, ki izhajajo iz načina
vodenja podjetja in morajo biti vključeni v proces upravljanja družbe (Anand, 2006).
3. 1. 1 Nadzor okolja
Nadzor okolja je temelj za vse druge sestavne dele notranjega nadzora. To izvira iz
podjetniške kulture in postavlja temelje, kako zaposleni vidijo nadzor in način, kako se
organizacija ukvarja z disciplino in strukturo. Nadzor okoljskih dejavnikov vključuje:







integriteto, etične vrednote in usposobljenost zaposlenih,
filozofijo upravljanja in način delovanja,
dodelitev pristojnosti in odgovornosti znotraj organizacije,
strukturo organizacije,
usposabljanje in razvojne priložnosti,
stopnjo vpletenosti upravnega odbora.

Ker nadzor okolja določa stopnjo za vse druge elemente nadzora v organizaciji, je ključni
element v ugotavljanju, kako učinkovit je notranji nadzor. Tudi najboljši nadzorni sistem
ne bo preživel, če deluje v okolju, ki ne podpira in spodbuja različnih procesov in pravil.
3. 1. 2 Ocena tveganja
Vse organizacije so predmet notranjih in zunanjih tveganj, ki jih je potrebno stalno
ocenjevati. Ocena tveganja vključuje opredelitev in analizo tveganja, ki je pomembna za
cilje podjetja. Je osnova za določanje, kako je treba upravljati ugotovljena tveganja. Ker
se bodo tveganja spremenila z gospodarskim, industrijskim, regulatornim in poslovnim
okoljem, morajo biti mehanizmi pripravljeni na prepoznavanje in obvladovanje tveganja
sprememb.
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3. 1. 3 Nadzorne dejavnosti
Nadzorne dejavnosti so usmeritve in postopki, ki jih razvije vodstvo, da zagotovi izpolnitev
ciljev in izvedbo direktiv. Obstajajo pravila in predpisi, ki usmerjajo zaposlene k
opravljanju svoje naloge in ohranjanju doslednosti ter zanesljivosti v organizaciji.
Nadzorne dejavnosti se pojavljajo skozi organizacijo in vključujejo stvari, kot so odobritve,
dovoljenja, preverjanja, uskladitve in preglede poslovanja uspešnosti ter tudi varnost
sredstev in ločevanje nalog.
3. 1. 4 Informacije in komunikacija
Relevantne informacije je potrebno zbrati in jih sporočiti zaposlenim pravočasno, da lahko
opravljajo svoje zadolžitve. Informacijski sistemi so zadolženi za pripravo poročil za
operativne, finančne in regulatorne programe, kar omogoča vodenje in nadzor poslovanja.
Informacijski sistemi zbirajo tako notranje kot zunanje podatke, ki ji nato vključujejo v
poročila, ki se uporabljajo za določanje ustreznega postopka.
Vsa komunikacija mora prosto teči skozi organizacijo tako, da imajo vsi zaposleni jasno
razumevanje, kaj vodstvo pričakuje od nadzornega sistema in kakšno vrsto nadzornega
okolja vodstvo spodbuja. Tako imenovani BOTTOM-UP (od spodaj navzgor) komunikacijski
tok je prav tako ključnega pomena za preprečevanje blokade na nižjih ravneh in povratnih
informacij vodstvu podjetja. Regulacija in nadzor sta potrebna tudi na področju
komuniciranja z zunanjimi dobavitelji, kupci, delničarji in regulatorji.
3. 1. 5 Nadzor
Notranji nadzor je potrebno skrbno spremljati. Nadzor poteka v okviru operacij in
vključuje redno upravljanje in nadzor vodij, manedžerjev ter drugih dejavnosti osebja pri
opravljanju svojih dolžnosti. Obseg in pogostost ocenjevanj je odvisna predvsem od ocene
tveganja in učinkovitosti sprotnih postopkov spremljanja. Pomanjkljivosti notranjega
nadzora je potrebno poročati po organizacijski lestvici navzgor, najbolj zaskrbljujoče pa
najvišjemu vodstvu in nadzornemu svetu. Razvoj nadzornega sistema ni statičen proces,
učinkovitost je potrebno oceniti po določenem časovnem obdobju in po potrebi prilagoditi.
Stalen proces ocenjevanja tveganja, komunikacija, upravljanje s tveganjem in vrednotenje
notranjega nadzora tvori učinkovit notranji nadzor sistema. Ta stalni proces zagotavlja, da
je pet komponent notranjega nadzornega sistema vzpostavljenih in da pravilno delujejo.
To krepi pomen nadzora za infrastrukturo korporacije. Vgrajena podpora nadzora podpira
kakovost in povečuje usposobljenost, da bi se izognili nepotrebnim stroškom in omogoči
hitre odzive na spreminjajoče se razmere. Vse sestavine notranjega nadzora so pomembne
in vse te komponente morajo biti prisotne ter učinkovito delovati, da lahko sklepamo, da
je notranji nadzor nad poslovanjem učinkovit (Anand, 2006).

3. 2 NAMEN NOTRANJE KONTROLE
Namen notranjega nadzora je pomoč prizadevanju organizacije za doseg zastavljenih
poslovnih ciljev in pomoč pri zanesljivosti finančnih poročil ter skladnost s predpisi,
določenimi z zakonom ali z drugimi zunanjimi viri. Dober nadzorni sistem je to, kar vodi
organizacijo iz dneva v dan, zagotavlja pravila, smernice za dejavnosti in prepoznavanje
tveganj. Notranji nadzor pomaga usmerjati, vendar ne bo zagotovil absolutnega uspeha ali
doseganja določenih poslovnih ciljev. Tudi najbolj učinkoviti sistemi so podrejeni
človeškemu ravnanju in spreminjanju regulatornih, ekonomskih in konkurenčnih sistemov.
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Tudi najboljši sistemi notranjega nadzora ne morejo zagotavljati, da so finančna poročila
pravilna in v skladu z vsemi predpisi.
Doseganje teh poslovnih ciljev in skladnosti z zakoni je odvisno tudi od stvari zunaj
področja notranjega nadzora, kot so napake pri presoji, preproste računske napake in
človeške napake. Popravljanje teh napak, zunaj določenih standardov in določil pa
povzroči, da sistem postane ranjiv in povečuje možnost koruptivih dejanj (Anand, 2006).
3. 2. 1 Vloge in odgovornosti
Vsi v organizaciji so odgovorni za notranji nadzor.


Uprava

Predsednik uprave je najbolj odgovoren za notranji nadzor nad sistemom. Zagotoviti mora
vodenje in smernice pri višjih vodstvenih delavcih in spremljati, kako izvajajo nadzor
podjetja. Višji vodstveni uslužbenci nato dodelijo odgovornost za vzpostavitev bolj
specifičnih postopkov notranjega nadzora svojim zaposlenim. Ta proces se ponovi do
nadzora dejavnosti delavcev na najnižjih položajih v organizaciji.


Nadzorni odbor

Uprava odgovarja nadzornemu svetu, katerega člani morajo biti objektivni in poznati vse
dejavnosti organizacije. Močni in učinkoviti nadzorni odbor mora zagotoviti, da vodstvo ne
more prevzeti nadzora, ki je vzpostavljen, in onemogočiti pretoka informacij, ki so
pomembne za ohranitev sledljivosti operacij. V teh primerih je zelo pomembna dobra
komunikacija v celotni organizaciji.


Notranji revizorji

Notranji revizorji igrajo pomembno vlogo pri spremljanju in ocenjevanju učinkovitosti
nadzornih sistemov. Bistveno je, da so dovolj samostojni in objektivni za pošteno
poročanje, zato ne smejo biti pod vplivom nadrejenih v podjetjih.


Drugi zaposleni

Če želimo, da je notranji nadzor učinkovit, je potrebno, da vsi v organizaciji prevzamejo
del odgovornosti. Skoraj vsak zaposleni bo obdeloval podatke in jih vnašal v sistem, zato se
morajo vsi zavedati in razumeti posledice napak ali slabih odločitev. Pomembno je
zavedanje, da imajo proste roke pri poročanju o težavah oziroma neskladnostih.

3. 3 RAZVOJ SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA
Temeljni koraki pri razvoju sistema notranjega nadzora, ki jih zahteva zakon SarbanesOxley, so (Anand, 2006):
1. Ustanoviti odbor za izvajanje.
2. Oceniti tveganje.
3. Določiti cilje poročanja.
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Pripraviti formalni izvedbeni načrt.
Komunicirati o postopkih.
Zagotoviti izobraževanje zaposlenih.
Procesiranje dokumentov in vodenje tveganj.
Izvajanje stalnega nadzora in evalvacija.

3. 3. 1 Odbor za izvajanje
Za upravljanje procesa izpolnjevanja zahtev zakona SOX je potrebno ustanoviti sodelovalne
odbore, ki vključujejo najmanj generalnega manedžerja, direktorja financ in vodje vseh
samostojnih poslovnih enot. Odbor skladnosti bi prav tako moral sestavljati celoten srednji
menedžment in ključno osebje v finančnem oddelku, informatiki ter pravne in notranje
revizijske službe. Zaradi različnih velikosti organizacij to morda ni izvedljivo, vendar je
bistveno, da je osebje, ki je v odboru, zavezano k spoštovanju skladnosti z zakonom in
pozna dejavnosti celotnega podjetja pri prepoznavanju tveganj in rešitev. Podjetje samo
bi se moralo zavezati k zagotavljanju delovnega foruma, ki prispeva k usklajevanju
dejavnosti odbora. Učinkovita komunikacija in razporeditev sredstev je ključnega pomena.
Zanašanje na elektronsko komunikacijo v teh primerih ni dovolj. Odbor skladnosti se mora
osredotočiti na (Anand, 2006):






Cilje in pobude programa.
Upravljanje celotnega procesa in dejavnosti.
Zagotavljanje usposabljanja, ocenjevanja virov in programskih orodij.
Vključevanje različnih oddelkov ali poslovnih enot za identifikacijo tveganj in
rešitev.
Prepričljivo in prepoznavno vodenje odbora.

3. 3. 2 Ocena tveganja
Ocena tveganja je postopek ugotavljanja in analiziranja notranjih in zunanjih tveganj ter
nevarnosti za doseganje določenih ciljev. Ocena se lahko izvede za vsak proces v
organizaciji, na vseh nivojih organizacije: od nižjih procesov naprej kot ocena tveganja za
celotno organizacijo. Skupni viri tveganja vključujejo:










Spremembe v delovnem okolju.
Novo tehnologijo.
Nov ali posodobljen informacijski sistem.
Nove zaposlene (predvsem na vodstvenih položajih).
Hitro rast.
Nove produkcijske linije, izdelke ali storitve.
Korporacijsko prestrukturiranje, združitve in prevzeme.
Delo v tujini.
Zakonodajne spremembe.

Proces ocene tveganja vključuje pet bistvenih komponent, ki so med seboj povezane in
skupaj tvorijo stalni ocenjevalni krog:
•
•
•

Določitev cilja nadzora.
Vrstni red zahtev.
Ugotavljanje tveganja.
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Določitev verjetnost tveganja.
Obvladovanje tveganja.

Za zagotavljanje skladnosti z zakonom Sarbanes-Oxley je potrebno tveganje oceniti na
nivoju korporacije kot tudi na ravni vsakega posameznika v podjetju. Po navodilih SEC-a
mora certificirano finančno poročilo poleg finančnih podatkov vključevati tudi
dokumentacijo in oceno sistemov notranjega nadzora. Na višji ravni bo ocena tveganja
obravnavala strateška tveganja, medtem ko se tveganje na nižjih ravneh osredotoča bolj
na transakcijske in poslovne procese storitev. Te ravni ugotavljanja tveganj morajo biti
povezane tako, da podjetja lahko razvijejo sistematično in popolno orodje za merjenje in
obravnavo vseh nadzornih točk in ciljev. Nadzorni cilji so konkretni cilji, ki jih korporacija
želi doseči na vseh ravneh, od organizacije kot celote do specifičnih aplikacijskih sistemov.
Primeri ciljev nadzora, ki bodo izpolnjevali Sarbanes-Oxley, vključujejo (Anand, 2006):








Uspešno poslovno načrtovanje in analizo potreb.
Zaupnost in celovitost transakcijskih sistemov.
Zadovoljivo točnost podatkov in hitrost dostopa.
Zanesljivo, veljavno in pravočasno obdelavo transakcij.
Pravilno izvajanje in povezovanje sistema.
Zadovoljivo podporo končnim uporabnikom in usposabljanje.
Zadovoljiv sistem in varstvo podatkov.

3. 3. 3 Cilji poročanja
Po temeljiti analizi tveganja in razvoju nadzornih ciljev je potrebno ugotoviti verjetnost
napake in nato nastaviti pravila odločanja in cilje, ki poročajo o potencialnih nevarnostih.
Procesi, ki zagotavljajo nadzorne dejavnosti, morajo biti stroškovno najbolj učinkoviti in
najmanj moteči za operativno učinkovitost. Posamezni elementi notranjega nadzora
morajo biti zabeleženi po uradnih pravilih in postopkih v uradnih procedurah. Naslednje
vrste nadzora so najpogostejše in najbolj učinkovite:







Preventivni, detektivni in korektivni nadzor.
Nadzor uporabniških dostopov.
o Ločitev nalog.
o Previdno zaposlovanje delavcev, dodeljevanje nalog, usposabljanje in
nadzor.
o Ocene uspešnosti.
Fizični nadzor – dostop do strojnih komponent sistema.
Logični nadzor – odobravanje in dodeljevanje sistemskih pravic.
Sistemski nadzor – dokumentacije, notranje revizije in evalvacije, redni pregledi.

Korporacijska raven nadzora se osredotoča na direktive in podporo, ki ga višje vodstvo
omogoča za doseganje zastavljenih ciljev. Ta nadzor omogoča, da je podjetje uspešno in
da so zaposleni produktivni. V nadaljevanju so našteti primeri strateškega nadzora
Sarbanes-Oxley skladnosti (Anand, 2006):



Vzpostavitev upravnega odbora.
Uporaba in prepoznavanje vseh funkcionalnosti, ki jih omogočajo »enterprise
resource planning« (sistemi ERP).
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Ocenjevanje, uravnoteženje ravni znanja in zunanjih virov, potrebnih za
dokončanje IT projektov.
Vrednotenje avtomatiziranih sistemov za notranji nadzor.

Specifične poslovne/transakcijske storitve vključujejo:








pravila in postopke,
validacijo dokumentov,
podroben izračun transakcij,
primerjave povzetkov računov,
redne uskladitve evidenc in glavnih knjig,
pomoč in poročanje o incidentih,
poročanje vodstvu.

3. 3. 4 Priprava uradnega izvedbenega načrta
Formalni izvedbeni načrt vključuje identifikacijo, zajem in izmenjavo informacij v obliki in
časovnem okvirju, ki omogočajo osebju opravljanje svojih dolžnosti. Lahko vključuje
metode za sledenje, obdelavo, povzemanje in poročanje transakcij podjetja ter dogodke
in pogoje, da se ohrani odgovornost za vsako posamezno dejavnost nadzora. Potrebno je
določiti neposredni in sistematični proces preko različnih linij poročanja, prav tako pa
sredstva za zagotavljanje razumevanja posameznih nalog in odgovornosti v organizaciji.
3. 3. 5 Komunikacija procedur
Komunikacija je bistvenega pomena za vsako uspešno spremembo ali korporacijsko
prizadevanje in skladnost z zakonom Sarbanes-Oxley je lahko ena od največjih sprememb,
s katero se podjetje srečuje. Za upravljanje komunikacijskega procesa mora biti odgovoren
oddelek za skladnost s predpisi. Ker je za skladnost potrebno povečanje nadzornih ukrepov
in postopkov, bo pomembno pravilno, pravočasno in natančno komunicirati glede razlogov
za spremembe. Uspeh notranjega nadzora se nanaša na uspešnost vsakega zaposlenega,
tako da je potrebno učinkovito in enostavno predstaviti proces tudi na nižjih ravneh
podjetja. Če je le eno poročilo sprejeto od množice vseh zaposlenih, naj bo to SarbanesOxley. Potrebno se je osredotočiti na sodelovanje in okolje, ki bo olajšalo razumevanje
zaposlenih, njihovo odobravanje in spoštovanje (Anand, 2006).
3. 3. 6 Izobraževanje in trening
Ko je sistem notranjega nadzora razvit in preizkušen, bodo zaposleni potrebovali različne
stopnje izobraževanja za izvajanje, delovanje in ohranjanje le-tega. Ponovno mora odbor
za skladnost s predpisi voditi ta proces in zagotavljati sredstva, ki jih vsi zaposleni
potrebujejo za uspešno delovanje v novem okolju. Nekatere IT rešitve lahko zahtevajo
intenzivno usposabljanje na različnih ravneh, odgovornost vodstva je, da se zagotovi vse
potrebno za uspešno izobraževanje. Ustvarjen program usposabljanja mora obravnavati
notranje politike, postopke in prakse, vključno s:





sledenjem in evidentiranjem vseh odobrenih poslov v pravilnih časovnih obdobjih,
izdelavo operativnih in finančnih poročil,
zaščito premoženja podjetja zaradi nepravilne, nepooblaščene uporabe.
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Skozi ta proces se bodo delovna mesta in zadolžitve nekaterih zaposlenih malo spremenila,
medtem ko se lahko druga spremenijo tako, da bodo potrebovali novo ime za to
spremenjeno delovno mesto. Odbor je zadolžen za seznanitev vodstva o teh spremembah,
tako da lahko vodstvo ustrezno sprejme odločitve osebja. Večja odgovornost lahko vodi
tudi do napredovanj in povišanja plač, kar lahko poveča motivacijo zaposlenih. Oddelek za
upravljanje s človeškimi viri pa mora odpraviti vsako nezadovoljstvo osebja ali morebitno
nepravičnost pri dodeljevanju zadolžitev, kar predstavlja glavni vir tveganja (Anand,
2006).
3. 3. 7 Proces dokumentacije in obvladovanje tveganja
V skladu z zakonom Sarbanes-Oxley morata izvršni direktor (CEO) in finančni direktor (CFO)
potrditi, da je notranji sistemski nadzor družbe zadosten in da je vzpostavljen poseben
nadzor 90 dni po vloženem poročilu. Vodstvo potrebuje natančne opise in analize vseh
sistemov, napisane v razumljivem jeziku, da se lahko pregled in revizija sistema enostavno
in učinkovito izvedeta. V dokumentaciji morajo biti navedena vsa tveganja kot razlog
vzpostavitve nadzora in pomoč pri identifikaciji novih ali spremenjenih virov tveganja.
Priporočila SEC-a navajajo, da je kot del procesa poročanja potrebno voditi "dokazno
gradivo", vključno z dokumentacijo, ki zagotavlja vodstvu podjetja oprijemljive dokaze o
učinkovitem sistemu. Izvršni direktor (CEO) in finančni direktor (CFO) sta neposredno
odgovorna za oblikovanje notranjega sistemskega nadzora v zvezi s finančnim poročanjem.
Sledenje, dokumentiranje in analiziranje vsake faze postopka je pomembno, da se poročilo
o notranjem nadzoru lažje spelje čez vse potrebne postopke v podjetju in potrdi s strani
vodstva.
3. 3. 8 Proces stalnega ocenjevanja
Kakovost procesa notranjega nadzora je potrebno nenehno evalvirati in prilagajati, da
ustreza potrebam korporacije in okolju, ki se nenehno spreminja. Odkrivanje napak in
pravočasnost sta dva bistvena dejavnika vzdrževanja in spremljanja sistema notranjega
nadzora. Vodstvena odgovornost je vzpostavitev in vzdrževanje nadzora, da ta deluje, kot
je bilo predvideno, ali pa se ustrezno spremenja. Zgodnja analiza, vključno z odkrivanjem
in reševanjem problemov, se lahko začne kot proces reagiranja na nepravilnosti, ki pa se
na koncu razvije v formalni postopek. Povezovanje in usklajevanje med različnimi nivoji
menedžmenta in funkcionalnimi enotami mora omogočati strogo odpravljanje napak in
vzpostavljanje korektivnih in kazenskih postopkov (Anand, 2006).
3. 3. 9 Nadzor poslovnih procesov
Postopki notranjega nadzora zahtevajo potrditev najvišje ravni menedžmenta, da struktura
notranjega nadzora uspešno deluje. To pomeni, da bodo morali razumeti vse različne
nadzorne mehanizme poslovnih procesov in njihovo vlogo v podjetju. Da bi to dosegli, je
potrebno vzpostaviti povezavo med nadzornimi dejavnostmi organizacije ter dejavnostmi
uprave in vodilnih delavcev. Zakon Sarbanes-Oxley zahteva pristop »od spodaj navzgor« v
procesu notranjega nadzora, ki vključuje potrjevanje menedžerjev na vsakem nivoju
(formalno ali neformalno), da so prejete informacije popolne in točne. Na sliki 1 je
prikazan diagram procesa razvoja sistema notranjega nadzora, njegovih komponent in
ciljev.
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Slika 1: Razvoj notranjega nadzora
(vir: Anand, 2006)
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Povezava »do spodaj navzgor« mora vzpostaviti učinkovito komunikacijo, ki bo imela velik
vpliv na vse vidike poslovanja. Močni notranji nadzor je že dolgo znan kot najboljša praksa,
žal pa je bilo izvajanje pogosto onemogočeno na podlagi analize med stroški in koristnostjo
(cost-benefit). Sarbanes-Oxley zagotavlja močno spodbudo za oživitev teh načinov
notranjega nadzora in kot nagrado ponuja več možnosti za poslovni uspeh. Vodstvo družbe
je odgovorno za ustvarjanje in ohranjanje temeljitega notranjega nadzora strukture in
ugotavljanje, kako učinkovita je struktura notranjega nadzora. Revizor podjetja pa ima
zavezo, da neodvisno oceni in potrdi veljavnost poročila o notranjem nadzoru.
3. 3. 10 Nadzor informacijske tehnologije
Menedžment mora najprej določiti kriterije za odločitveni model (tj. elemente finančnega
poročanja, potrebno procesno dokumentacijo in nivo vodstvenega pregledovanja načrta
notranjega nadzora in njihove učinkovitosti):







Dokumentacijo in metodologijo za ocenjevanje sistema notranjega nadzora, ki bo
služila kot osnova za zunanji revizorski pregled in neodvisno testiranje.
Razdelitev organizacije na raven organizacijskih enot, nivojev in procesnega
nadzora.
Identifikacija tehnologij in orodij, potrebnih za podpiranje postopkov ocenjevanja
nadzora. Metode morajo biti robustne za zagotavljanje enotnega spremljanja
nadzora v korporaciji.
Uskladitev pristopa z zunanjimi neodvisnimi strokovnjaki za računovodska poročila
in potrditve izbire pravilnega pristopa.
Definicije in predstavitev načrta komunikacije med vsemi vpletenimi strankami v
projektu.

3. 3. 11 Nadzorni procesi
Kontrolni procesi morajo biti vključeni v:





finančno poročanje,
skladnost s predpisi,
notranje operacije.

Vodstvu podjetja ni potrebno oceniti notranjega nadzora nad operacijami, razen takrat,
kadar se zahteva skladnost s finančnimi in regulativnimi predpisi. Ko se operativni postopki
določijo, dokumentirajo in izvajajo, se nadzori bolj pogosto nanašajo na dejavnosti
računovodskega poročanja. Vodje procesov morajo dokumentirati in komunicirati pravila in
postopke v zvezi z uporabo informacijske tehnologije, ki je upravljana s strani vodje
nadzornih dejavnosti. Zanesljive informacije so potrebne za razumevanje in nadzor
zunanjih in notranjih poslovnih procesov. IT in vodja procesa sta odgovorna za (Anand,
2006):



nadzor dostopa do kritičnih aplikacij, podatkov in datotek (vključno z varnostjo za
preprečevanje virusov in hekerskih vdorov);
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avtorizacijo, dokumentacijo in implementacijo novih aplikacij, ki vplivajo na
proces;
varnostne kopije in obnovitvene postopke za vse kritične aplikacije in datotečne
procese;
zagotavljanje, da se vse pomembne informacije natančno evidentirajo, pravilno
obdelajo, nenehno evalvirajo in uporabijo v finančnih poročilih;
zajemanje ustreznih informacij s popolno podporo izvršnega vodstva iz zunanjih
virov za ocenjevanje učinkov na proces spreminjanja poslovnega okolja in
ocenjevanje uspešnosti podjetja na trgu;
dostopanje do informacij o poslovnih razmerah in trendih, ki vplivajo na
učinkovitost procesa;
pravočasno zagotavljanje ustreznih informacij lastnikom nadzora in drugemu
procesnemu osebju, da se jim omogoči izvajanje njihovih pristojnosti;
ustrezno komunikacijo nadzornih ciljev z lastnikom nadzora, menedžmentom in
podporo komunikacije v obe smeri, da se pravočasno rešijo vse težave glede
izvajanja in nadzora nadzornih postopkov.

3. 3. 12 Ocenjevanje notranjega nadzora
Vodstvo (CEO in CFO) mora opravljati notranji nadzor ocenjevanja in pripraviti poročilo, ki
potrjuje uspešnost nadzora ob koncu poslovnega leta. Bistvene spremembe v sistemu
notranjega nadzora je treba navesti v davčno četrtletje, v katerem so se te spremembe
zgodile, če obstaja verjetnost vpliva na finančna poročila. Poročilo mora obravnavati
načrtovanje in oceno učinkovitosti sistema. Vodstvo mora dokazati, da se izvajajo dejanski
testi notranjega nadzora. Pomembno je omeniti, da mora biti učinkovitost sistema
potrjena s konkretnimi dokazi. Izjavi, kot sta "negativno zagotovilo" ali "ni prišlo do
vodstvene pozornosti", v teh primerih ne zadostujeta (Anand, 2006).
SEC ne predpisuje nobene metode vrednotenja notranjega nadzora, zahteva pa uporabo
primernega in standardnega okvira. Okvir mora biti nepristranski ter kvalitativno in
kvantitativno konsistenten. Najpogostejši in najbolj priporočljiv sistem je COSO
(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). Pet kriterijev,
uporabljenih in priporočljivih s strani COSO za oceno zanesljivosti, je:
•
•
•
•
•

obsežna dokumentacija,
splošno zavedanje o sistemu in komunikacija,
spremljanje in preverjanje,
načrt učinkovitosti,
izvajanje učinkovitosti.

Zgoraj navedene komponente notranjega nadzora se lahko uporabljajo za oceno
zanesljivosti celotnega sistema notranjega nadzora, ki ga lahko predstavimo, kot nam
prikazuje tabela 1.

Patrik Godec: Organizacija notranjih kontrol v informacijskem sistemu korporacije

stran 14

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Kontrolno okolje

Ocena tveganja

Magistrsko delo

Kontrolne aktivnosti

Informacije /
Komunikacija

Spremljanje

Obsežna dokumentacija
Splošno zavedanje o sistemu in
komunikacija
Spremljanje in preverjanje
Načrt učinkovitosti
Izvajanje učinkovitosti

Tabela 1: Izvajanje evalvacije sistema notranjega nadzora
(vir: Anand, 2006)
Učinkovito načrtovanje nadzora pomeni, da nadzor lahko prepreči in odkrije vsebinske
nepravilnosti v pomembnih postavkah v računovodskih izkazih. To vključuje upoštevanje
ciljev računovodskega poročanja, ki naj bi ga dosegli z nadzorom.
Operativna učinkovitost pa se nanaša na delovanje notranjega nadzora; ali nadzor deluje
pravilno in kot je bilo predvideno. Med ocenjevanjem učinkovitosti notranjega nadzora
menedžment zbira dokaze o tem, kako je bil nadzor implementiran, konsistentnost s
standardi in kdo ga izvaja (Anand, 2006).

3. 4 OCENA TVEGANJA
Ocena tveganja je prepoznavanje in analiza tveganj, povezanih z operativnim
poslovanjem, finančnim poročanjem in doseganjem ciljev skladnosti. Z oceno se ustvarja
podlaga za določanje procesa upravljanja tveganja. Ocena tveganja spada med naloge in
odgovornosti vodstva podjetja in omogoča proaktivno upravljanje za zmanjšanje
nezaželenih presenečenj. Neupoštevanje obvladovanja tveganja lahko povzroči
pomanjkanje zaupanja v menedžment, da bo uspešno doseglo operativne, finančne in
skladnostne cilje.
Tveganje je vse, kar bi lahko ogrozilo doseganje cilja. Naslednja vprašanja, ki pomagajo
prepoznati nevarnosti, so (Anand, 2006):











Kaj bi lahko šlo narobe?
Kako nam lahko spodleti?
Katere stvari so pomembne za naš uspeh?
Kje smo ranljivi?
Katera sredstva moramo varovati?
Ali imamo dovolj likvidnih sredstev ali sredstev z alternativnimi nameni?
Kakšne so možnosti kraje iz oddelka?
Kako lahko nekdo prekine naše poslovanje?
Kako vemo, ali smo dosegli zastavljene cilje?
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Na katere podatke se najbolj zanašamo?
Za kaj bomo porabili največ denarja?
Kako bomo ustvarili in pridobili naše prihodke?
Katere odločitve zahtevajo največ presoje?
Katere dejavnosti so najbolj zapletene?
Katere dejavnosti so urejene?
Kaj je naša največja pravna izpostavljenost?

Pomembno je, da je identifikacija tveganja proces, ki vključuje celotno podjetje tako na
ravni oddelka kot na ravni dejavnosti ali procesa za vse operativne dejavnosti,
računovodsko poročanje in skladnost s cilji. Ocena mora upoštevati tako zunanje kot
notranje dejavnike tveganja.
Običajno je mogoče prepoznati več tveganj za vsak posamezen cilj. Pri pripravi ocene
tveganja lahko vodstvo upošteva: natančni pregled procesov poslovnih enot, ki se srečujejo
s konkurenčnimi pritiski in verjetnost neustreznega pridobivanja poslovnih rezultatov s
pomočjo neustreznih, škodljivih praks; glede na to, ali je računovodsko osebje vključeno v
oceno tveganja in ali obstajajo postopki za izvajanje nadaljnjega spremljanja dejavnosti
nadzora.
Pregled ocene tveganja za določitev ustreznih tveganj in pridobivanje informacij s strani
osebja za ugotavljanje ustreznosti nadaljnjih ukrepov lahko služijo kot podlaga za
ovrednotenje delovne učinkovitosti. Vodstvo lahko določi politiko in postopke, ki
specificirajo, kdaj in kako pogosto so potrebne ocene tveganja IT, kot tudi natančen
program izvedbe ocene tveganja. Delovna uspešnost se ocenjuje s preverjanjem rezultatov
izvedenih ocen tveganja, doseženih zaključkov in pripravo dokumentacije za
preprečevanje in zmanjševanje tveganja.

3. 5 NADZORNE AKTIVNOSTI
Nadzorne aktivnosti so ukrepi, podprti s politikami in postopki. Nadzor se mora izvajati
pravilno in pravočasno, saj le na ta način upravlja in zmanjšuje tveganja. Nadzor je
preventivni, detektivni ali korektivni. Namen vsake vrste nadzora je drugačen.
Preventivni nadzor poskuša preprečiti neželene dogodke, preden se sploh pojavijo. Je
proaktivni ukrep, ki pomaga preprečiti izgubo. Primeri preventivnega nadzora so
razmejitve dolžnosti, ustrezna avtorizacija, primerna dokumentacija in fizični nadzor nad
sredstvi.
V nasprotju s preventivnim nadzorom detektivni nadzor poskuša odkriti nezaželena
dejanja. Služi kot dokaz, da je prišlo do neljubega dogodka, vendar ne preprečuje
ponovitev. Primeri mehanizmov detektivnega nadzora so pregledi, analize, uskladitve,
inventure in revizije.
Korektivni nadzor pa zagotavlja, da je napaka, ki je bila predhodno zaznana, popravljena
in da so vse pomembne računovodske postavke, ki vplivajo na končno finančno poročilo,
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popravljene v pravilne vrednosti. Primeri mehanizmov korektivnega nadzora vključujejo
izbris usklajevalnih postavk, vračanje napačnih vknjižb in prekvalifikacijo sredstev, ki so
bila nepravilno razvrščena.
Vse tri vrste nadzora so pomembne za učinkovit notranji nadzor nad sistemom. Z vidika
kakovosti je preventivni nadzor bistvenega pomena, saj je proaktivni in poudarja kakovost.
Detektivni nadzor igra ključno vlogo pri zagotavljanju dokazov, da preventivni nadzor
deluje in dejansko preprečuje izgube. Na koncu pa korektivni nadzor obnovi sistem in
računovodske izkaze do stanja, da so skladni s standardi.
Nadzorne aktivnosti vključujejo odobritve, avtorizacije, preverjanja, uskladitve, ocene
uspešnosti, varnost sredstev, ločevanje nalog, popravljanje vnosov ter nadzor nad
informacijskimi sistemi (Anand, 2006).
Odobritve, avtorizacije in preverjanja (Preventivni nadzor)
Menedžment pooblasti zaposlene za opravljanje nekaterih dejavnosti in izvajanje
določenih transakcij v omejenem delovnem okolju ali sistemu. Poleg tega vodstvo določa,
katere dejavnosti ali transakcije zahtevajo odobritev nadrejenih, preden jo opravi
zaposleni. Odobritev nadrejenega (ročna ali elektronska) pomeni preverjanje in potrditev,
da je aktivnost ali transakcija v skladu z uveljavljenimi politikami in postopki.
Uskladitve (Detektivni nadzor)
Zaposleni pregledujejo podobne podatke iz različnih virov ter poskušajo prepoznati razlike
in sprejmejo popravne ukrepe, kadar je to potrebno.
Pregledi uspešnosti (Detektivni nadzor)
Vodstvo primerja podatke o trenutnem delovanju družbe glede na proračune, poslovne
načrte, pretekla obdobja, konkurente ali druga merila uspešnosti. Na ta način se izmeri, v
kolikšni meri so bili cilji doseženi in se identificira nepričakovane rezultate ali nenavadne
pogoje, ki zahtevajo nadaljnje ukrepanje.
Nadzor nad sredstvi (Preventivni in detektivni nadzor)
Dostop do opreme, zalog, vrednostnih papirjev, denarnih in drugih sredstev mora biti
omejen; sredstva se po določenem časovnem obdobju preštejejo in primerjajo z zneski,
prikazanimi v bilancah in kontrolnih dokumentih.
Razmejitve dolžnosti (Preventivni nadzor)
Dožnosti v delovnih procesih so razporejene med različne ljudi za zmanjšanje tveganja
napak ali neprimerna dejanja. Običajno so odgovornosti za odobritev transakcij
(menedžment), knjiženje transakcij (računovodstvo) ter ravnanje s povezanimi sredstvi
(operativa) deljene.
Popravljanje in brisanje knjižb (Korektivni nadzor)
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Ko detektivni nadzor ugotovi nepravilne vnose ali napake pri transakcijah, mora izvorni
oddelek bodisi popraviti ali izbrisati vnose v knjige ali evidence ter zagotoviti, da so
finančne knjige točne. Pri avtomatiziranih sistemih se lahko popravki izvajajo v realnem
času.
Nadzor nad informacijskimi sistemi (Preventivni in detektivni nadzor)
Nadzor nad informacijskimi sistemi je razvrščen v dve veliki skupini: splošni nadzor in
aplikacijski nadzor. Splošni nadzor vključuje nadzor nad delovanjem podatkovnih centrov,
sistemov nabave in vzdrževanja programske in strojne opreme, fizično varnostjo dostopov
do informacijskih virov in nadzor nad aplikacijskim razvojem sistemov ter njihovega
vzdrževanja. Aplikacijski nadzor, kot je konsolidacija in validacija podatkov, predstavlja
programirane korake znotraj uporabe programske opreme in je namenjen pomoči pri
zagotavljanju pravilnosti in natančnosti obdelave transakcij, avtorizacij in veljavnosti
podatkov.
Splošni nadzor je potreben za podporo delovanja aplikacijskemu nadzoru. Obe vrsti
nadzora sta potrebni za zagotavljanje pravilnega in celostnega procesiranja informacij.
Nadzorne dejavnosti je potrebno izvajati premišljeno, vestno in dosledno. Postopki ne
bodo koristni, če bodo izvedeni mehansko, brez stalnega poudarka na pogojih, ki jih
določajo pravilniki in politike. Bistveno je, da se vsa nenavadna opažanja, ki se pojavijo
kot posledica izvajanja nadzornih dejavnosti, raziščejo in posledično sprejmejo ustrezni
korektivni ukrepi. Na primer: menedžment lahko preuči proces sistemskih odobritev za
nabavo sredstev in določi, katere vrste in vrednosti odobritev so vključene v različne
organizacijske nivoje. V proces se lahko vključi avtorizacija splošnega nadzora, kot je
dostop do sistema in odobritve sprememb v sistemski ali programski opremi (Anand, 2006).

3. 6 INFORMACIJE IN KOMUNIKACIJA
Informacije in komunikacija sta bistveni za izvedbo notranjega nadzora; informacije o
načrtih organizacije, nadzorno okolje, možna tveganja, nadzorne aktivnosti in spremljanje
uspešnosti je potrebno komunicirati skozi celotno organizacijo. Zanesljive in ustrezne
informacije iz notranjih in zunanjih virov je potrebno opredeliti, zajeti, obdelati in
posredovati ljudem, ki jih potrebujejo v uporabni obliki in ustreznem časovnem okviru.
Informacijski sistemi proizvajajo operativna in finančna poročila in z njimi povezane
kontrolne podatke, ki omogočajo nadzor nad procesi organizacije.
Informacijski in komunikacijski sistemi so lahko formalni ali neformalni. Formalne
informacije in komunikacijski sistemi, ki so lahko prefinjena računalniška tehnologija ali pa
preprosti sestanki osebja, morajo zagotoviti podatke in povratne informacije za operativne
procese, finančno poročanje in cilje, ki so namenjeni skladnosti s predpisi. Kljub temu
neformalni pogovori s strankami, dobavitelji, regulatorji in zaposlenimi pogosto prinesejo
nekatere najbolj kritične podatke, ki so potrebni za identifikacijo tveganj in priložnosti.
Pri ocenjevanju notranjega nadzora nad pomembnimi dejavnostmi (ali procesi) so bistvena
vprašanja, ki jih je potrebno postaviti, o informacijah in komunikacijah (Anand, 2006):
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Ali poslovne enote dobijo informacije iz notranjih in zunanjih virov v pravilni obliki
in v ustreznem časovnem okviru?
Ali poslovne enote dobijo informacije, ki jih opozorijo na notranje ali zunanje
tveganje (npr. zakonske, regulatorne in razvojne določbe)?
Ali poslovne enote dobijo informacije, ki merijo njihovo uspešnost? To pomeni, da
so na voljo podatki, v katerih lahko preverimo, ali enota dosega cilje na področju
operative, finančnega poročanja in skladnosti?
Ali poslovne enote identificirajo, zajemajo, obdelajo in sporočijo informacije tudi
drugim v organizaciji (npr. informacije, ki jih uporabljajo stranke ali drugi oddelki),
v pravilni obliki in v ustreznem časovnem okviru?
Ali poslovne enote zagotavljajo take informacije, ki opozorijo na notranja ali
zunanja tveganja tudi ostale udeležence v procesu ali podjetju?
Ali poslovne enote učinkovito komunicirajo (interno in eksterno)?

Pridobivanje informacij in komuniciranje z ljudmi v uporabni obliki in pravočasno je stalen
izziv.
Pri ocenjevanju učinkovitosti procesa lahko vključimo preverjanje, ali so službe oziroma
enote, ki sodelujejo v procesih podjetja, dejansko vključene v skupne projekte in na kateri
ravni poteka sodelovanje. Kot dokaz se uporablja podpisana dokumentacija, projektni
načrti in zapisniki sestankov z navedbo vključenega osebja.
Ocena uspešnosti menjave informacij se lahko opravi tudi z intervjuvanjem zaposlenih o
pravočasnosti in točnosti prejetih informacij.

3. 7 NADZOROVANJE PROCESA
Nadzorovanje je spremljanje in ocenjevanje notranjega nadzora skozi daljše časovno
obdobje. To dosežemo z neprestanimi aktivnostmi spremljanja in ločenega vrednotenja
mehanizmov notranjega nadzora, kot so redne notranje evalvacije, pregledi stanja pri
konkurentih ter zunanje in notranje revizije. Namen nadzora je ugotoviti, ali je notranji
nadzor ustrezno zasnovan in če se izvaja pravilno in učinkovito. Notranji nadzor je
ustrezno zasnovan in pravilno izveden, če je vseh pet komponent notranjega nadzora (tj.
nadzor okolja, ocena tveganja, nadzorne dejavnosti, informacije in komunikacija ter
spremljanje okolja) prisotnih v vseh fazah delovnega procesa organizacije. Notranji nadzor
je učinkovit, če lahko vodstvo podjetja zagotovi, da:






razume, v kolikšni meri so bili doseženi vsi operativni cilji,
so računovodski izkazi pripravljeni na najbolj zanesljiv način,
so bili izpolnjeni vsi veljavni zakonski in skladnostni standardi,
notranje kontrole delujejo uspešno.

Učinkovitost sistema notranjega nadzora se lahko določi z njeno sposobnostjo
preprečevanja bistvenih napak v finančno računovodskih bilancah. Sistem mora
zagotovljati, da računovodske bilance in poročila predstavljajo natančno sliko poslovanja
organizacije in njenega finančnega stanja.
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Čeprav je notranji nadzor proces, se njegova učinkovitost ocenjuje skozi prizmo enega ali
več posnetkov stanja v določenih časovnih obdobjih.
Nadzorne dejavnosti pomagajo zagotoviti, da se ukrepi za obvladovanje tveganja izvajajo,
nadzor nadzornega procesa pa pomaga zagotoviti, da se nadzorne dejavnosti in drugi
načrtovani ukrepi za izvedbo notranjega nadzora izvajajo pravilno, pravočasno in da je
končni rezultat učinkovita notranja kontrola. Sprotne dejavnosti nadzorovanja procesa
vključujejo različne vodstvene in nadzorne dejavnosti, ki ocenijo in izboljšajo načrtovanje,
izvajanje in učinkovitost notranjega nadzora.
V nasprotju s procesom se morajo ločena vrednotenja, kot so notranje evalvacije in
notranje revizije ter periodične ocene komponent notranjega nadzora, izkazati v uradnem
poročilu o notranjem nadzoru podjetja. Zaposleni v procesu ali enoti opravljajo notranje
evalvacije, notranjo revizijo, ki samostojno oceni notranji nadzor, pa opravlja posebej
določena služba za notranjo revizijo.
Vloga vodstva podjetja v sistemu notranjega nadzora je bistvenega pomena pri
učinkovitosti sistema. Vodstvu, enako velja tudi za revizorje, ni potreben vpogled v vsak
podatek, da preveri delovanje notranjega nadzora, temveč mora svoje nadzorne ukrepe
usmeriti na področja z visokim tveganjem. Pregled transakcij na kraju samem ali osnovne
tehnike vzorčenja lahko zagotovijo primerno raven zaupanja v delovanje nadzora. Za
oceno učinkovitosti delovanja lahko vodstvo preveri podporno dokumentacijo, ki navaja
dokaze ukrepov na podlagi detektivnega in korektivnega nadzora. Vodstvo je tudi
zadolženo za uvajanje sprememb v politikah in procedurah za odpravo pomanjkljivosti
nadzora procesa notranjega nadzora.(Anand, 2006).
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RELEVANTNI STANDARDI, OKVIRI, DOBRE PRAKSE IN ZAKONI
NA PODROČJU NOTRANJEGA NADZORA

4.1 STANDARDI
Uvajanje standardov je potrebno za poenotenje poslovanja. Kar razumemo kot standardi,
je ponavadi formalen zapis najboljših praks, ki nam služijo za vodilo in zgled ter nam
pomagajo, da ne ponavljamo napak predhodnikov, ki bi bile sicer neizbežne. Standardom
ni potrebno vedno dobesedno slediti, lahko jih prilagodimo, saj so največkrat de facto,
torej nam samo priporočajo določeno delovanje, in ne de iure, kar bi pomenilo, da jim
moramo obvezno slediti.
Trenutno obstajajo različni predpisi in standardi, ki nam pomagajo pri upravljanju
področja notranjega nadzora v informacijski tehnologiji. Pri izbiri med njimi pa moramo
upoštevati sledeče kriterije:








kateri predpisi in standardi so specializirani za določena področja,
nivo podrobnosti,
stopnja merljivosti,
avtomatizicija,
izbira najboljših praks in
certifikacija in potrjevanje znanja.

4.2 OKVIR COSO
V podjetjih nastajajo različni dogodki. Tveganja so tisti dogodki, ki negativno vplivajo na
poslovanje. Okvir COSO (The Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission – Odbor sponsorskih organizacij Treadwayeve komisije, www.coso.org)
tveganje opredeljuje kot možnost izgube, ki nastane kot posledica dogodka uresničitve
tveganja in lahko slabo vpliva na doseganje cilja. V praksi pa se tveganje velikokrat
razume kot nekaj, kar je treba izločiti oziroma odstraniti (Simončič, 2011).
COSO je prostovoljna zasebna organizacija, usmerjena k povečevanju kakovosti
računovodskega poročanja, s tem da poudarja pomen poslovne etike, učinkovitega
notranjega nadzora in upravljanja podjetij. Organizacija COSO je bila ustanovljena leta
1985 kot pomoč ameriški komisiji, ki se je ukvarjala s prevarantskim računovodskim
poročanjem (The National Commission on Fraudelent Financial Reporting).
COSO je zelo generičen standard in ni posebno specializiran za informacijsko tehnologijo,
saj je njegovo področje notranja kontrola v širšem pojmovanju. Osnova standarda COSO je
okvir ali ogrodje, ki določa glavne komponente, uvaja enotno uporabo terminov in
zagotavlja navodila za upravljanje in zmanjševanje tveganj v podjetjih.
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COSO sestavlja tri dimenzije:





preučevanje ciljev poslovnega subjekta (strateške, operativne, poročevalske in
uskladitvene),
preučevanje nivojev operativnosti poslovnega subjekta (nivo korporacije oziroma
celotnega podjetja, nivo enot oziroma podružnic in nivo posameznih procesov
znotraj poslovnih enot) ter
osem komponent notranjih kontrol (notranje okolje, postavljanje ciljev, zaznavanje
dogodkov, ocenjevanje tveganja, odziv na tveganje, kontroliranje aktivnosti,
obveščanje in komunikacija ter splošni nadzor).

Splošno upravljanje tveganj zahteva analizo tveganja vsaj na dveh nivojih: na ravni celotne
korporacije in nivoju posamezne poslovne enote. Pomembno je, da hkrati preučimo tudi
korelacije med tveganji. Okvir COSO določa osem komponent, ki sestavljajo notranji
nadzor. Sistem notranjega nadzora mora prikazati in določati prepletanja, vplive in
odzivanja med njimi. Vsaka organizacija ima svoj sistem, saj na njo vpliva veliko
dejavnikov od vrste panoge, velikosti, kulture, zato ima vsako podjetje svoj unikaten
sistem notranjega nadzora.
4.2.1 Komponente okvirja COSO
Glavne komponente okvirja COSO so prikazane na sliki 2.

Slika 2: Okvir COSO
(vir: COSO: The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission,
2014)
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Prvi del kocke COSO je notranje okolje. V njej je opisana strategija vodstva podjetja, ki se
uporablja pri soočanju s tveganji in opisuje celotno okolje organizacije. Najpomembnejši
dejavniki vsakega podjetja so zaposleni, zato mora vodstvo vzpostaviti kulturo etičnih
vrednot, po katerih bo organizacija delovala in si pridobila prepoznavnost na trgu.
Naslednja komponenta je postavljanje ciljev, ki pride v ospredje pri vsakem planiranju
prihodnjega poslovanja z upoštevanjem tveganj. Tu se ocenjuje pripravljenost tveganja
podjetja za doseganje določenega cilja.
Pri oceni sta najpomembnejši stvari:



koliko se še lahko odmaknemo od začrtanega cilja brez popravkov ali prekinitev
dejavnosti,
koliko dodatnega tveganja še lahko dopustimo brez reakcije oziroma dodatnih
resursov in spremembe planov (www.coso.org).

Identifikacija dogodkov je v tesni povezavi s tveganji. Donosi in tveganja so ponavadi v
sorazmerni povezavi, zato se organizacije plansko usmerjajo v projekte z višjimi stopnjami
negotovosti, a boljšimi dobički. Identifikacija dogodkov temelji na razlikah med
priložnostmi in tveganji. Priložnost je dogodek, ki ima potencialen pozitiven vpliv na
končni izid, pri tveganjih pa je ravno nasprotno. Obe vrsti dogodkov mora menedžment
podjetja upoštevati pri oblikovanju strategij, pri tem pa obstaja težava, ker je
razlikovanje med njima težavno. Največji problem predstavlja planiranje na dolgi rok, saj
je večina dejavnikov še popolnoma neznanih.
Ocena tveganja je logična nadgradnja razumevanja tveganja. Ta komponenta zajema
predvidevanje nivoja, pri katerem lahko nezaželeni dogodki negativno vplivajo na cilje, ki
si jih je podjetje zastavilo. Pri oceni tveganja sta pomembna dva vidika, ki vplivata na
domneve: verjetnost pojave dogodka in velikost vpliva dogodka oziroma njegova moč, da
spremeni cilje iz začrtane smeri. Znotraj te komponente se opravljajo tudi druge
dejavnosti, kot so študije sprememb ciljev in preverjanje različnih scenarijev. Pri obeh
procesih morajo biti vključena tako kvantitativna kot kvalitativna merila. Pri celotni oceni
tveganja pa je potrebno upoštevati tudi časovno komponento, saj obstaja velika razlika
med načrtovanjem na dolgi in kratki rok. Rezultat dejavnosti te komponente je priprava
ukrepov za odziv na nezaželene dogodke in zmanjšanje njihovih posledic.
Komponenta odziv na tveganje vsebuje predvsem preverjanje, ocenjevanje in izbiro
različnih odzivov na tveganja. Na odločitev vpliva več dejavnikov, npr. kakšno tveganje
podjetje še lahko sprejme, primerjave stroškov nasproti koristim in koliko lahko moč
odziva zmanjša posledice ali verjetnost, da se nezaželeni dogodek pojavi. Pri končni
odločitvi je potrebno upoštevati celoten spekter odzivov na nazaželene dogodke ter kako
se dopolnjujejo, saj je lahko celotna slika drugačna od skupka posameznih odzivov.
Najpogosteje lahko odzive razdelimo v kategorije izogibanje tveganjem, sprejemanje
tveganja, porazdelitev tveganja in njegovo zmanjšanje.
Šesta komponenta se nanaša na nadzorne aktivnosti. Ta obsega postopke za izvajanje
dejavnosti v zvezi s tveganji. Ti določajo aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti, kadar
nastopijo določene okoliščine. Postopki se izvajajo na vseh nivojih in funkcijah v podjetju,
torej zajemajo tudi področje informacijske tehnologije.
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Naslednja komponenta se imenuje obveščanje in komunikacije. Bistvo te komponente je
razumevanje, da so informacijski sistemi ključnega pomena za upravljanje procesov.
Skupek sistemov omogoča zaposlencem opravljanje njihovih nalog, med katerimi je ena od
najpomembnejših nadzorna aktivnost. Menedžment mora zaznati in posredovati ustrezne
informacije v primerni obliki in ob pravem času vsem zaposlenim. Tu je pomembno
poudariti, da mora pretok informacij potekati v vseh smereh in oblikah, ne samo od
vodstva k zaposlenim.
Zadnja komponenta v COSO kocki je nadzor. Tu je mišljen predvsem nadzor kot zaznavanje
priložnosti za izboljšanje sistema, pri katerem je pomembna časovna komponenta, saj je
zavlačevanje z uvajanjem izboljšav brezpredmetno.
Opisane komponente ponazarjajo bistvo metodologije COSO, katere namen je predvsem
zagotavljanje kvalitete finančnega poročanja s pomočjo učinkovitega notranjega nadzora.
COSO se sicer na štiri dele: povzetek, okvir, poročanje zunanjim strankam in presojevalna
orodja. Presojevalna orodja ocenjujejo sistem notranjih kontrol in razdelijo cilje
organizacij v tri skupine: poslovanje, finančno poročanje in skladnost z regulativo. Vse to
so pogoji, na podlagi katerih lahko implementiramo učinkovit sistem notranjega nadzora,
kar pomeni zavedanje menedžmenta glede doseganja ciljev podjetja, zanesljivost
finančnih informacij in skladnost z zakoni in predpisi (www.coso.org).

4.3. OKVIR COBIT
COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) je mednarodni okvir, ki
določa zahteve za nadzor in varnost občutljivih podatkov in določa referenčni okvir. To
pomeni, da določa način izvajanja informacij in komunikacijskih sistemov v sklopu
informacijske in komunikacijske tehnologije (ICT) (Vpeljava kontrolnega okvirja COBIT v
informacijski sistem podjetja Mikropis holding d. o. o., 2011).
Vsebuje štiri področja korporativnega upravljanja informacijskih priporočil za usklajevanje
ciljev poslovanja in ciljev informatike. Odgovornost po COBIT-u za izvajanje informacijskih
procesov in aktivnosti je tudi na strani izvršnega menedžmenta, katerega naloga je
upravljati s celotno informacijsko infrastrukturo, omogočiti, da informatika podpre in
dopolnjuje strateške poslovne cilje, ter upravljati s tveganji. Med nalogami je prav tako
pogled na učinkovito rabo virov, ki izhajajo iz uporabe informatike v poslovanju.
COBIT temelji na osnovnem načelu, ki je prikazan na sliki 3. Če želi imeti podetje
zagotovljene informacije, ki jih potrebuje za doseganje svojih ciljev, mora upravljati in
nadzorovati informacijske vire z uporabo strukturiranih procesov za zagotavljanje storitev,
ki posredujejo te informacije. Upravljanje in nadzorovanje informacij sta v središču okvira
COBIT, ki morata zagotovljati usklajenost z zahtevami poslovanja (Systemi.ca, System
integrity – Cobit, 2013).
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Slika 3 prikazuje osnovna načela okvirja COBIT.

Slika 3: Osnovno načelo COBIT-a
(vir: ISACA: Information Systems Audit and Control Association, 2014)
COBIT vzdržuje neodvisni, neprofitni raziskovalni inštitut ISACA (Information Systems Audit
and Control Association), ki strokovno znanje črpa iz pridruženih članov, strokovnjakov iz
industrije ter s področij varovanja in nadzora. Temelji na stalnih raziskavah dobrih praks IT
in se nenehno vzdržuje, s čimer se zagotavlja objektiven in praktičen vir za vse vrste
uporabnikov (Isaca.org: COBIT 5: A Business Framework for the Governance and
Management of Enterprise IT, 2014).
4.3.1 Značilnosti okvirja COBIT
COBIT v podjetju omogoča:








izboljšavo IT učinkovitosti in uspešnosti; pomaga IT razumevanje potreb poslovanja,
postavitev prakse, da je izpolnjevanje poslovnih potreb čim bolj učinkovito,
pomoč vodstvu z upravljanjem IT naložbe v njihovem celotnem življenjskem ciklu,
določitev načina, da oceni, ali IT storitve in nove pobude, ki izpolnjujejo poslovne
zahteve, prinašajo pričakovane koristi,
pomoč pri razvoju in dokumentiranju ustrezne organizacijske strukture, procesov in
orodij za učinkovito upravljanje IT,
zagotavljanje avtoritativnega niza mednarodnih splošno sprejetih praks, ki
pomagajo upravnemu odboru, vodstvu in upravljavcu povečati vrednost IT in
zmanjšati tveganje (Edi Diwan: COBIT – Control Objectives for Information and
Related Technology, 2014).
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4.3.2 Namen COBIT-a
COBIT je namenjen različnim uporabnikom v podjetju z različnim namenom uporabe:






Direktorjem (za pridobitev vrednosti iz naložb v IT ter za doseganje ravnovesja med
tveganji in naložbami v nadzor v pogosto nepredvidljivem okolju IT).
Poslovnemu vodstvu (za pridobitev jamstva glede upravljanja in nadzora storitev IT,
ki jih izvajajo notranji ali zunanji izvajalci).
Vodstvu IT (za zagotovitev storitev IT, ki jih podjetje potrebuje za podporo poslovni
strategiji na nadzorovan in voden način).
Revizorjem in presojevalcem (za utemeljitev njihovih mnenj in/ali svetovanje
vodstvu glede notranjega nadzora).

4.3.3 Razvoj COBIT-a
Prva publikacija COBIT je bila izdana leta 1996, izdala jo je organizacija revizorjev
informacijskih sistemov (ISACA) in jo je postopoma v naslednjih letih izpopolnjevala. Na
začetku je bil COBIT usmerjen na poslovne aktivnosti in cilje, ki jih je bilo potrebno
izvesti, da bi lahko podprl informacijski del, saj je bil del poslovnih in ne tehničnih
standardov (Oblikovanje pravil za preslikavo procesov iz zapisa COBIT v model BPMN,
2012).
Prva različica COBIT-a je bila namenjena podpori revizije finančnega poročanja oziroma je
omogočala uporabo aktivnosti in metod, s katerimi so se revidirali cilji poslovnih procesov,
delovanje informacijskih sistemov in aplikacij, katerih glavni cilj je bila podpora
natančnemu in pravočasnemu pridobivanju finančnih poročil.
Druga različica COBIT-a, ki je na trg prišla leta 1998, je postala svetovno znani okvir
nadzora informacijskih sistemov in podpornih procesov. Cilji COBIT-a so se spreminjali, in
sicer: od okvira in postopkov za izvedbo nadzora in revizije informacijskih sistemov v
začetnih različicah do okvira, ki je namenjen korporativnemu upravljanju informatike v
različici 3 in 4. Tretja verzija, ki je bila izdana leta 2000, je temeljila na menedžmentu
službe za informatiko. Četrta verzija je zajemala IT upravljanje in je bila izdana leta 2005.
Za to verzijo so izdali več publikacij, ki so bile nekakšna nadgradnja prejšnji.
Trenutna, zadnja različica COBIT-a (COBIT 5), ki je izšla leta 2012, temelji na petih
bistvenih načelih za vodenje in upravljanje podjetja IT:







Načelo 1: Prepoznavanje potreb menedžmenta, lastnikov in delničarjev.
Načelo 2: Pokrivanje procesov podjetja od začetka do konca.
Načelo 3: Uporaba enotnega, združenega okvira.
Načelo 4: Omogočanje celovitega pristopa.
Načelo 5: Ločitev upravljanja od menedžmenta.
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Na sliki 4 je prikazan razvoj COBIT-a skozi čas ter pojmi, na katere se je COBIT v
posameznih letih nanašal oziroma osredotočal.

Slika 4: Zgodovina razvoja COBIT-a
(vir: ISACA: Information Systems Audit and Control Association, 2014)
4.3.4 Proces COBIT
COBIT-ov osnovni cilj je razviti jasne politike in dobre prakse za učinkovito upravljanje in
kontrolo uporabe informacijske tehnologije za zasebne in državne organizacije. COBIT 4.1.
vsebuje 34 kontrolnih ciljev, ki so razdeljeni na štiri področja (ISACA: Information Systems
Audit and Control Association, 2014).
Ta štiri področja so :






načrtovanje in organiziranje (Plan and Organise),
nabava in izvedba (Acquire and Implement),
dobava in podpora (Delivery and Support),
spremljanje in nadzor (Monitor and Evaluate).

4.3.4.1 Načrtovanje in organiziranje
Načrtovanje in organiziranje se prepoznava, kako lahko informacijska tehnologija najbolje
prispeva k uresničevanju poslovnih ciljev ter vključuje strategije in taktike. Strateške
vizije je potrebno komunicirati, načrtovati ter upravljati. Potrebno je, da ima podjetje
ustrezno organizacijo ter tehnološko infrastrukturo. To področje ponavadi obravnava
naslednja strateška vprašanja (ISACA: Information Systems Audit and Control Association,
2014):



Ali obstaja usklajenost med poslovno in IT strategijo?
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Ali se podjetje vire optimalno uporablja?
Ali so vsi IT cilji v organizaciji pravilno razumljeni?
Ali podjetje razume IT tveganja in z njimi upravlja?
Ali je kakovost sistemov IT ustrezna glede na poslovne potrebe?

4.3.4.2 Nabava in izvedba
To področje vsebuje spremembe in vzdrževanje trenutnih IT sistemov kot zagotovilo, da
rešitve še naprej ustrezajo poslovnim ciljem. Za uresničitev IT strategije je potrebno
odkriti rešitve IT, jih implementirati ali nabaviti ter jih nato vpeljati v poslovanje. V zvezi
z upravljanjem tega področja se običajno porajajo naslednja vprašanja (ISACA: Information
Systems Audit and Control Association, 2014):






Ali novi IT projekti zagotavljajo solucije, ki podpirajo in izpolnjujejo poslovne
zahteve?
Ali so novi projekti izvedeni v predvidenih časovnih okvirih in v okviru planiranega
proračuna?
Ali je delovanje novih sistemov ustrezno, potem ko so implementirani?
Ali novi projekti in vpeljane spremembe ne bodo negativno vplivali na sedanji
poslovni proces?

4.3.4.3 Dobava in podpora
Ta domena zajema izvajanje IT storitev, ki vključujejo izvajanje storitev, uporabniško
podporo, upravljanje z informacijsko varnostjo, načrtovanje neprekinjenega poslovanja,
upravljanje s podatki in zmogljivosti IT sistemov. V zvezi z upravljanjem običajno
obravnava naslednje točke (ISACA: Information Systems Audit and Control Association,
2014)






Ali se informacijske storitve izvajajo v skladu s prioritetami poslovanja?
Ali so stroški IT optimizirani?
Ali je uporaba IT sistemov produktivna in varna?
Ali je pri vseh IT sistemih poskrbljeno za varovanje informacij, torej za zaupnost,
celovitost in razpoložljivost?

4.3.4.4 Spremljanje in nadzor
To področje obravnava spremljanje notranjega nadzora, upravljanje delovanja, skladnost z
zakoni in regulativami in splošno upravljanje. Vse procese IT je potrebno redno evalvirati,
da preverimo, če so skladni s kontrolnimi in kakovostnimi zahtevami. V zvezi z
upravljanjem se postavljajo vprašanja (ISACA: Information Systems Audit and Control
Association, 2014):




Ali je mogoče meriti delovanje IT na ta način, da so problemi odkriti, preden pride
do nezaželenih dogodkov?
Ali je vodstvo sposobno zagotoviti učinkovit notranji nadzor?
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Ali je cilje IT možno povezati s poslovnimi cilji?
Ali je zagotovljena kontrola razpoložljivosti, celovitosti in zaupnosti za varnost
informacij?

Osnova vseh teh področij so informacije, ki imajo vpliv na vodstvene in poslovne cilje
podjetja. Informacije morajo izpolnjevati določena merila, da zadovoljijo cilje. Ta merila
so učinkovitost, zaupnost, zmogljivost, celovitost, razpoložljivost, skladnost ter
zanesljivost. Pridobijo se s pomočjo sredstev IT, to pa so aplikacije, tehnologija,
infrastruktura (pomožne računalniške naprave) in ljudje (znanja in izkušnje).
Smernice v COBIT-ovem procesu so podane s pomočjo:







diagrama RACI, kjer opredelimo povzetek procesnih ciljev. Opredeli se prioriteta
poslovnih zahtev, za vsak kriterij se določi, katerega pomena je (primarni ali
sekundarni) ter kakšen ima vpliv na proces. Poslovne zahteve so učinkovitost,
zaupnost, uspešnost, celovitost, skladnost, zanesljivost in razpoložljivost. Določi se
nadzorovanje IT procesa, kateri dejavniki so primarnega pomena, način, kako se
zahteve dosežejo, ter kakšne meritve se bodo opravile. Označi se tudi, katera
sredstva IT bodo potrebna.
podrobnejših opredelitev kontrolnih ciljev in matrik za posamezne procese. Za vsak
proces se poda merljive in jasne cilje s kazalci, s katerimi se spremlja dosego teh
ciljev.
vhodov in izhodov. Za procese se določajo vhodi oziroma vrednosti ali predpogoji,
ki jih je potrebno ustvariti za učinkovito delo, ter pričakovane izhodne vrednosti.
zrelostnega modela, ki ga prikazuje slika 5. Vsebuje nivoje od 0 do 5. Model
pomaga razumeti, kje se podjetje sedaj nahaja, omogoča primerjavo podjetij med
seboj ter omogoča odločitev, kje podjetje želi biti. Vsak od 34 procesov lahko
nadaljuje v naslednji nivo šele takrat, ko izpolni vse pogoje nižjega nivoja
(Povezovanje CMMI in COBIT metode v metodo izdelave ali naročanja programske
opreme, 2007).

Slika 5: Zrelostni model COBIT
(vir: ISACA: Information Systems Audit and Control Association, 2014)
Slika 6 prikazuje proces COBIT. Kot je razvidno iz slike, se vsa področja med seboj
povezujejo, kar smo opisali že v prejšnjem odstavku. Načrtovanje in organizacija izvedbe
informacijske rešitve se prične na podlagi informacij ter ciljev, ki jih postavlja poslovanje
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in samo vodstvo. Na podlagi te priprave se pristopi k izvedbi, nabavi in implementaciji
določene informacijske rešitve. Nato sledi področje, ki je namenjeno pomoči in podpori
uporabnikom IT rešitev. Področje na koncu pa je namenjeno nadzoru in ocenjevanju
rešitev. Tako se krog sklene in se lahko spet ponovi, saj se pridobijo nove informacije na
osnovi nadzora in ocenjevanja, ki ponovno vplivajo na vodstvene in poslovne cilje.

Slika 6: Proces COBIT
(vir: ISACA: Information Systems Audit and Control Association, 2014)
Primeri procesov, ki opredeljujejo model COBIT, so prikazani na sliki 7. Oznaka P –
primarno: pomeni raven primernosti, ko cilj kontrole v celoti zadovoljuje določen kriterij
glede zagotovljenih informacij, S – sekundarno: pomeni raven primernosti, ko cilj kontrole
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zadovoljuje določen kriterij le delno ali posredno, kjer pa oznake ni, to pomeni, da je
raven primernosti lahko uporabniško prikladna.

Slika 7: Procesi modela COBIT
(vir: Groznik, A.,2012)
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Za vsakega od zgornjih 34 nadzornih ciljev COBIT opisuje:





pregled celotnega procesa: opis, cilji, pričakovani učinek, nosilci aktivnosti,
matrike, učinkovita raba informacijskih virov, dobra praksa in podobno;
nadzorne cilje poslovnega procesa ter teste učinkovitosti nadzora;
smernice in navodila menedžmentu, kako najbolj učinkovito upravljati s tem
poslovnim procesom.

4.3.5 Kocka COBIT
Tridimenzionalna kocka COBIT celovito ponazarja delovanje IT področja. Sestavljena je iz
virov IT, procesov IT in informacijskih kriterijev, kar je ponazorjeno na sliki 8.

Slika 8: Kocka COBIT
(vir: Groznik, A.,2012)
Dimenzijo procesov IT predstavljajo:





domene (načrtovanje in organizacija, pridobivanje in izvedba, dostava in podpora,
nadzor in vrednotenje);
procesi (znotraj njih se odvijajo dejavnosti iz omenjenih domen);
dejavnosti/aktivnosti (kot sestavni deli informacijskih procesov).

V drugi dimenziji so predstavljeni informacijski kriteriji, ki služijo kot filter za informacije,
ki so uporabljene v vseh pomembnejših procesih v podjetju.
Tretjo dimenzijo sestavljajo sredstva IT. Med njo tako uvrščamo aplikativne sisteme, torej
področje ročnih ali programskih postopkov. Sem sodijo tudi podatki, pripomočki za
podpiranje informacijskih sistemov, ljudje ter tehnologija, kamor uvrščamo strojno
opremo, operacijski sistem, sisteme za upravljanje z zbirkami podatkov in podobno
(Kocbek, A., 2010).
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Glavni cilj COBIT-a je zadostitev zahtevam, potrebam in pričakovanjem menedžmenta.
Osnovno načelo se glasi, da informacijsko tehnologijo upravljamo s procesi IT, da
zagotovimo informacije, ki jih potrebujemo za doseganje poslovnih ciljev podjetja.
COBIT je pomemben tudi za razvoj jasnih politik v infomacijski dejavnosti, postopkov za
zaščito, kontrolo in zagotavljanje varnosti v informatiki (ISACA: Information Systems Audit
and Control Association, 2014).

4.4 ZAKON SARBANES-OXLEY (SOX)
Velik pretres v poslovnem svetu v letu 2003 je bilo uvajanje zakona na področju
računovodske reforme v javnih podjetij in zaščite investitorjev v ameriškem kongresu,
znanega pod imenom Sarbanes-Oxley Act (SOX). Ameriški kongres je leta 2002 sprejel
zakon z namenom obnovitve zaupanja delničarjev v poslovanje podjetij. Serija odmevnih
goljufij in propadov podjetij, kot sta Enron in WorldCom, je namreč močno omajala javno
percepcijo o poštenosti poslovanja korporacij (SARBANES-OXLEY ACT – vpliv zakonodaje
na IT, 2014). Zakon Sarbanes-Oxley pomeni strožje nadzorovanje nad delovanjem podjetij
in njihovega menedžmenta ter eno pomembnejših zagotovil, da podjetja finančna in druga
poročila sestavljajo v enostavni in razumljivi obliki. Letna poročila morajo biti potrjena s
strani najvišjega vodstva podjetja in overjena s strani neodvisnih revizorjev. Izvršni in
finančni direktor podjetja sta po novi zakonodaji tudi kazensko odgovorna za resničnost
podatkov, prikazanih v poročilih, bistveno poostrene pa so tudi zahteve glede neodvisnosti
notranjih in zunanjih revizorjev (Mehle, 2005). Zakon SOX velja za vsa podjetja, ki kotirajo
na kateri koli borzi v ZDA in je njihova tržna vrednost večja od 75 milijonov dolarjev.
Sekcija 404 v zakonu SOX se najbolj dotika področja informacijskega menedžmenta, saj
mora poskrbeti, da bodo imeli vsi informacijski sistemi, ki podpirajo procese finančnega
poročanja, potrebni notranji nadzor. Med najbolj izpostavljene sisteme spadajo sistemi
ERP (Entreprise Resource Planning), aplikacije glavne knjige, elektronsko plačevanje in
sistemi za podporo delovnemu toku.
SOX določa nadzor menedžmenta nad procesi notranje kontrole (Mehle, 2005).
Menedžment mora:



prevzeti odgovornost za vzpostavo in vzdrževanje nadzornih procesov in procedur
finančnega poročanja;



oceniti delovanje nadzornih procesov, katerih učinkovitost in dokumentiranost je
potrjena s strani zunanjega revizorja;



vsako četrtletje redno izvajati evalvacijo procesov nadzora nad javno objavo
informacij;



vsako leto oceniti proces notranjega nadzora nad finančnim poročanjem in oceno
vključiti v letni izkaz.

Namen in cilj SOX-a je v zagotovitvi učinkovitejšega notranjega in zunanjega nadzora,
odpravi konfliktov interesov in povečanju preglednosti poslovanja podjetij. Usmerjen je
zlasti v reguliranje poslovnih procesov, ki morajo učinkovito preprečevati in odkrivati
diskrepance v njihovem delovanju. Nova pravila imajo naslednje cilje:
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večja transparentnost financ in poročil s strani podjetij;



nadzorovanje neodvisnosti zunanjih revizorjev, ki sodelujejo z podjetji.

večja odgovornost menedžmenta za verodostojnost finančnih poročil;
spremembe v procesih podjetij z namenom preprečevanja, odkrivanja in
odpravljanja goljufij;

SOX sestavlja enajst različnih poglavij, ki določajo okvire novih pravil, pa tudi sankcije za
kršitve le-teh. Na področju informacijske tehnologije pa ima največji vpliv poglavje 404.
Poglavje 404 namreč določa, kako naj menedžment nadzira procese internega nadzora. Na
podlagi tega morajo podjetja, na katera se nanaša SOX (SARBANES-OXLEY ACT – vpliv
zakonodaje na IT, 2014):





vzpostaviti finančni nadzor in procese, katerih učinkovitost in dokumentiranost je
potrjena s strani zunanjega revizorja;
vsako četrtletje redno
objavljanjem informacij;

izvajati

evalvacijo

procesov

nadzora

nad

javnim

izvesti letno oceno notranjega nadzora nad finančnim poročanjem in le-to vključiti
v letni izkaz.

Temeljni normativi orisanih poglavij se nanašajo na potrjevanje pravilnosti in
verodostojnosti finančnih poročil (kot dolžnost izvršnega in finančnega direktorja), in sicer
z zagotovilom, da predstavlja takšno poročilo celovito in korektno operativno in finančno
stanje podjetja v vseh pogledih.
Takšno potrdilo mora ob zunanji reviziji izdati tudi izbrani revizor. Če bi bilo potrdilo
zavestno in namenoma izdano v nasprotju z realnim stanjem podjetja, predvideva SOX za
navedene subjekte tudi kazensko odgovornost.
404. poglavje SOX-a predpisuje odgovornost uprave za vzpostavitev in upravljanje
zadostnega notranjega nadzora nad finančnimi poročili podjetja in kot tako predstavlja
najmočnejši regulator, ki zahteva neposreden in takojšen odziv podjetij.
Bistvo SOX-a je zahteva po formalno urejenem in dokumentiranem procesu aktivnosti,
naperjenem proti goljufivim ravnanjem. Tem zahtevam je podvržena večina podjetij, saj
je edina izjema neupoštevanja normativov SOX dopustna le najmanjšim, močno
centraliziranim organizacijam, kjer je pomen integritete podjetja in etičnega ravnanja
fokusiran v neposredni odgovornosti direktorja in vodilnega menedžmenta. Velikost
takšnega podjetja naj predvidoma ne bi presegla 50 zaposlenih (SARBANES-OXLEY ACT –
vpliv zakonodaje na IT, 2004).
4.4.1 Vpliv zakona Sarbanes-Oxley na informacijsko tehnologijo
Primarna naloga zakona SOX je urejanje področja računovodskih poročil in notranjega
nadzora, vendar pa zakon posega tudi na druga področja, med njimi tudi na informacijsko
tehnologijo. Zaradi zahtev SOX-a je do največjih sprememb prišlo ravno pri procesih
poslovne informatike kot najpomembnejših področjih pri izvajanju poslovnih procesov.
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Informacijski sistemi se uporabljajo za ustvarjanje, spreminjanje, shranjevanje in prenos
podatkov, zato mora imeti podjetje uveden sistemski nadzor, ki mora zagotavljati
zanesljivost podatkov in njihovo skladost z zakonom. Integriteta računovodskih poročil je
odvisna od informacijskega sistema, ki podpira računovodske procese in obdelavo
podatkov.
Vplive zakona SOX na informacijsko tehnologijo v podjetju lahko razdelimo v dva velika
sklopa, in sicer na (SARBANES-OXLEY ACT – vpliv zakonodaje na IT, 2014):




zagotavljanje ustreznosti informacijskih sistemov z regulativnimi zahtevami ter
možnost izrabe informacijskih rešitev za doseganje združljivosti z zahtevami SOX.

Zahteve zakona Sarbanes-Oxley, na katere se osredotoča poglavje 404, namenjeno
notranjemu nadzor, in ki neposredno spadajo pod domeno informacijske tehnologije, so
naslednje:







podjetje mora imeti natančen sistem za zajem podatkov in dokumentov, ki zajema
podatke in ustrezne informacije na mestu nastanka podatkov;
podatki in dokumenti morajo biti ustrezno zaščiteni na celotni poti od točke izvora
do točke arhiviranja;
centralizirano podatkovno skladišče in arhiv dokumentov za varno shranjevanje
ustreznih in predpisanih podatkov in dokumentov;
varen sistem pregledovanja podatkov in dokumentov s hierarhičnim nadzorom
dostopa;
ustrezna hramba podatkov in dokumentov ter ustrezne politike za uničevanje in
upravljanje podatkov in dokumentov o podjetju.

Zahteve glede notranjega nadzora v informacijski tehnologiji pa vključujejo:






popolno integracijo vseh sistemov, s katerimi upravljamo finančno pomembne
podatke in dokumente;
varnostne sisteme za izvajanje hierarhične politike nadzora dostopa;
sistem upravljanja procesnih tokov za izvajanje ustreznega nadzora nad finančno
pomembnimi poslovnimi odločitvami, tako da je vsaka odločitev izpeljana z
ustrezno strukturo odobritve po različnih nivojih podjetja;
sistem nadzora poslovnih procesov in nadzor sistema za izvajanje in kontrolo
glavnih poslovnih procesov podjetja in zagotavljanje nadzora s strani vodstva.

Integrirani ERP je najlažja pot za zagotovitev zahtev SOX. Odvisno od tega, kako je razvita
tehnologija v podjetju, je integracija lahko izvedljiva ali pa neizvedljiva možnost v
določenem trenutku.
Z izmenjavo podatkov in dokumentov v centraliziranem skladišču se lahko delno doseže
skladnost z zahtevami zakona SOX. Obstajajo tehnologije za integracijo podjetij, ki so
standarizirane, npr.: integracije aplikacij, spletnih storitev in spletnega povezovanja,
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integracija podatkov, middleware, XML (Extensible Markup Language) ali njegove različice,
kot so ebXML (Electronic Business using eXtensible Markup Language) in XBRL (eXtensible
Business Reporting Language), ki lahko služijo tudi za povezovanje poslovnih procesov.
Poslovni procesi, ki so povezani z zahtevami zakona Sarbanes-Oxley in zahtevajo
modifikacijo ter implementacijo notranjega nadzora, so (Anand, 2006):
1. Trženje in prodaja:
a. fakturiranje,
b. terjatve,
c. načrtovanje prodaje.
2. Raziskave in razvoj.
3. Nabava in dobavitelji:
a. naročanje,
b. plačila,
c. materialna logistika.
4. Načrtovanje in nadzor proizvodnje:
a. surovine in upravljanje dela v teku, upravljanje z zalogami,
b. sistem kakovosti,
c. upravljanje delovne sile.
5. Distribucija in skladiščenja:
a. vodenje zalog končnega blaga,
b. upravljanje skladišča,
c. logistika maloprodaje.
6. Upravljanje poprodajnih storitev.
To so temeljni procesi živega podjetja. Z izjemo procesov pod točkama 2 in 6 (raziskovanje
in razvoj ter upravljanje poprodajnih storitev) na vse te poslovne procese neposredno
vpliva zakon Sarbanes-Oxley. Vpliva tudi na sisteme in procese (ročne ali avtomatske), ki
se uporabljajo za obvladovanje in nadzor teh procesov. V velikih korporacijah se nenehno
dogajajo združitve in prevzemi, korporacijske operacije se širijo po svetu in vključujejo
veliko različnih proizvodnih linij. To se običajno kaže v sestavljanki nezdružljivih, starih
informacijskih sistemov iz pripojenih družb. Poleg tega lahko imamo za vsak geografski
položaj neke organizacijske enote v korporaciji različen informacijski sistem za podporo
različnim poslovnim in proizvodnim procesom. Ta zapletenost predstavlja pravi izziv, kako
doseči skladnost z zakonom Sarbanes-Oxley v velikih mednarodnih korporacijah.
Vodja informatike (CIO – Chief Information Officer) mora percepirati skladnost tako z
zakonom SOX kot tudi s projektom IT. Projekt se lahko opredeli kot seznam dejavnosti
vseh pridruženih članov, da bodo dosegli želeni rezultat ali cilj z uporabo vnaprej
določenih sredstev v določenem časovnem obdobju. To bo pomagalo pri izvajanju zahtev
Sarbanes-Oxley, da bodo s strani informacijske tehnologije implementirane v določenem
času, z razumljivimi cilji in v okviru predvidenega proračuna. Tveganje za neuspeh se s
projektnim vodenjem zmanjša. Skladnost z zakonom Sarbanes-Oxley je projekt, kjer
neuspeh ne more biti ena izmed opcij (Anand, 2006).
Kljub temu, da mora imeti prvi projekt za doseganje skladnosti z zakonom Sarbanes-Oxley
določen časovni okvir, morajo organizacije vpeljati naknadne procese, ki spremljajo proces
implementacije notranjega nadzora in predvidevajo korektivne ukrepe, da bi ohranili
skladnost z zakonom.
Patrik Godec: Organizacija notranjih kontrol v informacijskem sistemu korporacije

stran 36

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

4.4.2 Proces skladnosti z zakonom Sarbanes-Oxley v informacijski tehnologji
Proces skladnosti se mora začeti s pogovorom z ekipo, zadolženo za skladnosti v podjetju,
ki jo vodi Chief Compliance Officer (CCO) ali enakovredna oseba. Ekipo za doseganje
skladnosti morajo sestavljati CEO (Chief Executive Officer), CFO (Chief Financial Officer),
CIO (Chief Information Officer, CCO (Chief Compliance Officer) in drugi ustrezni kadri.
Projektni tim mora pripraviti dokument z vizijo o skladnosti, dokument s časovnim
okvirjem (notranji časovni okvir za doseganje skladnosti z različnimi poglavji zakona
Sarbanes-Oxley) ter sredstva (vire in stroške, ki so potrebni za uspešno dokončanje
projekta skladnosti z zakonom).
Strategija za skladnost bo predpisala skupek človeških virov, procesov in tehnologije, ki bo
potreben za dosego vseh potrebnih mejnikov v projektu SOX. Procesi morajo biti
analizirani in revidirani. Potrebno je preučiti obseg avtomatizacije, število sistemov IT in
število ljudi, ki so potrebni v novih procesih.
Poslovne procese je potrebno spremeniti, da so bistveno bolj varni in nadzorovani.
Nadzorne funkcije v vsakem od informacijskih sistemov bodo morale biti nastavljene tako,
da dosežejo želeni nadzor, ki ustreza zahtevam zakona SOX. Preostale nadzorne
pomanjkljivosti se lahko rešujejo z uvajanjem novih informacijskih sistemov ali pa tako, da
se kreirajo novi ročni nadzorni postopki, ki jih je potrebno dokumentirati in jih dodeliti
ustreznemu osebju. Osnovno načelo pri načrtovanju notranjega nadzora je, da vključuje
dovolj veliko število ljudi, ki skupaj sodelujejo v nadzornih procesih in tako preprečujejo
možnost, da se nadzor zaobide. Pri načrtovanju je seveda potrebno upoštevati tudi
dejstvo, da morajo vsi procesi ostati učinkoviti (Anand, 2006).
Organizacija lahko tudi popolnoma spremeni strukturo informacijskega sistema in
implementira novo programsko opremo (po možnosti samostojno instanco ERP-ja), v katero
se migrirajo vsi procesi in podatki. V tem primeru obstaja velika verjetnost, da bo sistem
kompatibilen s Sarbanes-Oxley, vendar je v velikih multinacionalkah praktično nemogoče,
da lahko ena instanca informacijskega sistema zadosti vsem potrebam globalnega in zelo
raznolikega podjetja. Tudi če bi obstajal takšen ERP, bi bila implementacija sistema zelo
tvegana, zamudna in predraga, kar pa je v nasprotju za osnovnimi načeli zakona SarbanesOxley, ki je zasnovan, da ščiti predvsem vlagatelje (Anand, 2006). Koraki v razvoju
projekta zagotavljanja skladnosti so prikazani v tabeli 2.

1.

Korak v procesu
Razumevanje pomembnih določb
zakona SOX , še posebno sekcij 302 in
404.

Časovni okvir
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2.

Sprejeti odločitev o implementaciji
bistvenega tehnološkega ekosistema, ki
je skladen z zakonom Sarbanes-Oxley
(SOCKET – Sarbanes-Oxley
Compliant Key Enterprise Technology).

3.

Izdelava projektnega načrta za SOCKET
ekosistem.

4.

Pridobiti odobritev s strani CEO in CFO
za implementacijo ekosistema SOCKET.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Magistrsko delo

Identificirati in izbrati člane SOCKET
projektnega nadzornega odbora.
Opraviti analizo zahtev Sarbanes-Oxley.
Implementirati "Sarbanes-Oxley za IT"
ali SOCKET proces na pilotnem projektu.
Replicirati uspešno implementacijo
pilotnega projekta na vse lokacije in
področja.
Revidirati in potrditi, da je dosežena
skladnost z zakonom SOX.
Ustanoviti trajen proces revidiranja in
ekipo SOCKET, ki bo zagotavljala
kontinuirano skladnost z zakonom SOX.
Tabela 2: Deset korakov za zagotavljanje skladnosti z zakonom SOX v IT
(vir: http://www.grcg.com)

Za prilagoditev procesov zakonu SOX je potrebno najprej izvesti osnovno analizo poslovnih
procesov(BPA – business process analysis), ki ponavadi razkrije:






neučinkovitost pretoka informacij v podjetju;



neustrezne podatke, dokumente in evidence; neustrezne postopke za izvedbo
obnove podatkov po nesreči;



pomanjkljivosti in varnostne luknje pri transakcijah, analizi podatkov in poročanju;
neučinkovite notranje kontrole;
pomanjkljivosti pri pridobivanju podatkov v realnem času in izvajanja nadzora s
strani CEO in CFO;

neučinkovite komunikacijske sisteme z varnostnimi pomanjkljivostmi.

Pa analizi poslovnih procesov pa naj bi sledil reinženiring (BPR – Business Process
Reengineering) za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in nato s pomočjo poslovnega
sistema za upravljanje procesa (BPM – Business Process Management) izvajanje novih
poslovnih procesov in njihovo spremljanje.
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Skupne stroške skladnosti (TCC – Total Cost of Compliance) je potrebno izračunati na
način, ki je podoben izračunu skupnih stroškov vsakega projekta ali izdelka v informacijski
tehnologiji. Pri izračunu je potrebno upoštevati celoten proces in njegovo življenjsko
dobo.
Celoten strošek je seštevek števila ljudi, procesov in tehnologij. To je eden od najbolj
bistvenih korakov pri uvajanju SOCKET-a. Vse postavke v zvezi z ljudmi, procesi in
tehnologijo morajo biti popolnoma jasne in natančno definirane. Za vsako skladnostno
pomanjkljivost, območje tveganja ali nov sistem notranjega nadzora je potrebno narediti
podrobno analizo in projektni načrt za vsako opredeljeno pobudo.
V vsakem primeru je priporočljivo čim bolj upoštevati določbe zakona Sarbanes-Oxley, saj
predstavlja dobro poslovno prakso v vsakem primeru. Vendar pa se je glede na finančne ali
druge omejitve morda smiselno odločiti za implementacijo vsaj minimalnih skladnostnih
zahtev s priporočili SEC-a. Pri izbiri te strategije je pomembno identificirati vsa povezana
tveganja in zagotoviti močno zavedanje, da je potrebno vzdrževati skladnost z zakonom
Sarbanes-Oxley na dolgi rok (Anand, 2006).
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5
POSNETEK STANJA NOTRANJIH KONTROL NA KONKRETNEM
PRIMERU
5.1 PROCEDURE IN NOTRANJE KONTROLE ZA UPORABNIŠKE DOSTOPE IN
RAZMEJITEV DOLŽNOSTI
Oddelek za skladnost z zakonom Sarbanes-Oxley (SOX) v podjetju pripravi standardne
procedure za aplikacijsko varnost in razmejitev dolžnosti. Procedure se vsakoletno
revidirajo in odobrijo s strani vodstva podjetja (JNJ internal documentation, 2014). V
procesu priprave dokumenta morajo sodelovati različni oddelki v podjetju. Namen
dokumenta je definicija vlog in odgovornosti v procesu, vzpostavitev notranjih nadzornih
točk in določitev rokov za vse postopke, ki zagotavljajo, da so uporabniški dostopi točni,
pravočasni, zaključeni in skladni s standardi.
Procedura dodeljevanja uporabniških dostopov in razmejitev dolžnosti ter z njo povezane
notranje nadzorne aktivnosti so najpomembnejši dokument za oblikovanje okolja, ki bo
vsebovalo močne kontrole na področju finančnih, operativnih in informacijskih procesov
(JNJ internal documentation, 2014).
Sistem
•
•
•

notranjega nadzora mora zagotavljati (JNJ internal documentation, 2014):
da so vse transakcije v sistemu avtorizirane, pravilne in primerne,
da so namerne ali nenamerne napake odkrite in popravljene,
da se stopnja izpostavljenosti vsakršnim malverzacijam v podjetju postavi na
minimum.

V nadaljevanju je prikazan primer poglavja iz standardne procedure, ki vsebuje podroben
opis procesa. Predstavljeni so nosilci procesa, odgovorne osebe ter celoten dokumentni tok
z vhodi in izhodi v procesu (JNJ internal documentation, 2014).
Dokument opredeljuje vloge in odgovornosti v procesu, nadzor ter kronološko razporeditev
upravljanja uporabniških dostopov in ločevanja nalog, na katere se nanaša procedura.
Namen procedure je zagotavljanje, da je vsak dostop ustrezno avtoriziran, pravilen,
pravočasen in skladen s predpisi. Poenostavljeno, procedura mora vsebovati navodila, kaj
mora uporabnik narediti, ter opisati, kako in kdaj bi moral to storiti.
Proces ločevanja nalog in uporabniškega dostopa ter dejavnosti, povezane z nadzorom, so
bistvenega pomena za zagotovitev močnega notranjega nadzornega okolja na področju
operativnega in finančnega procesa.
Proces mora zagotavljati:





da so znotraj sistema obdelane le pooblaščene, točne in primerne
transakcije,
da se nenamerne ali namerne napake odkrijejo in pravočasno popravijo,
da je izpostavljenost goljufij in prevar za podjetje zmanjšana na minimum.

Ta postopek se nanaša na vse uporabniške dostope in revizije ločitve nalog v sistemih, ki so
pregledani in odobreni s strani vodstva podjetja.
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V skladu z globalnimi standardi in postopki je ta operativni postopek predmet letnega
pregleda, ki ga izvajata uprava lokalnega podjetja in globalni finančni menedžment
(Godec, 2012).
5.1.1 Opis postopkov v procesu dodeljevanja uporabniških dostopov in razmejitev
dolžnosti
To poglavje predstavlja nadzorne procese in dejavnosti, ki so povezane z naslednjimi
procesi:









zagotavljanjem novih uporabniških dostopov,





















osnovnimi sredstvi – nadzorom pomožne knjige,

izobraževanjem,
ukinitvijo in spremembo uporabniških dostopov,
spremljanjem skladnosti z zakonom SOX,
stanjem denarnih sredstev,
dostopom upravitelja baze podatkov,
poročanjem o finančnem položaju in drugih sredstvih, obveznostih, prihodkih in
odhodkih,
osnovnimi sredstvi – usklajevanjem in računsko analizo,
osnovnimi sredstvi – fizičnim inventarjem,
zalogami – šifranjem,
zalogami – usklajevanjem
zalogami – fizičnim inventarjem,
plačilnim ciklom – splošno,
plačilnim ciklom – usklajevanjem,
plačilnim ciklom – elektronskim prenosom sredstev,
plačilnim ciklom – alternativnimi pošiljkami,
plačilnim ciklom – nastavljivimi spremembami plačilnih nalogov,
plačilnim ciklom – glavno knjigo,
prihodkovnim tokom – splošno,
prihodkovnim tokom – glavno knjigo,
prihodkovnim tokom – pošiljkami,
prihodkovnim tokom – obdelavo dobropisov,
prihodkovnim tokom – procesom zbiranja terjatev in odpisi,
prihodkovnim tokom – procesom usklajevanja,
navzkrižnim aplikacijskim pregledom uporabniških dostopov.

5.1.2 Zagotavljanje novih dostopov
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V naslednji tabeli so predstavljeni postopki, odgovorne osebe in dokumentacija na
področju zagotavljanja novih uporabniških dostopov v sistemu.
Postopki
(Kaj, Kdaj, Kako)

Odgovorna
oseba
(Kdo)

Kontrolna dokumentacija
(Vhodi & Izhodi)
Vhodi:

–

Analitik IT mora preveriti, če je
poslani Obrazec za spremembo
dostopa
pravilno
odobren
in
avtoriziran s strani nadrejenega.
Odobritev po elektronski pošti se
lahko sprejme, vendar mora biti
priložena papirnata kopija obrazca
za spremembo dostopa. Analitik IT
podpiše in datira formo kot dokaz,
da je zahteva bila sprocesirana.
Menedžer IT preveri in s podpisom
odobri
pravilnost
spremembe
dostopa.

–
Nadrejeni

Izhodi:

–

Obrazec za spremembo
dostopa, ki je avtoriziran in
podpisan s strani
nadrejenega.

Vhodi:

V primeru nedosegljivosti analitika
IT lahko začasno spremeni dostop
menedžer IT, vendar šele po
odobritvi finančnega direktorja.
Pred spremembo dostopa mora
analitik IT/ menedžer IT preveriti,
če so bili preverjeni konflikti
razmejitev dolžnosti in možnost
prevelikih pooblastil v sistemu.

Poslovna zahteva za
dodajanje, terminiranje in
spreminjanje uporabniških
dostopov.
Avtoriziran Obrazec za
spremembo dostopa, ki ima
izpolnjena vsa relevantna
polja.

–

Obrazec za spremembo
dostopa, ki je avtoriziran in
podpisan s strani
nadrejenega.

Izhodi:
Analitik IT

–

Uporabniški dostopi so
dodani/spremenjeni na podlagi
podpisane zahteve.

–

Obrazec za spremembo dostopa
je podpisan s strani analitika IT
kot dokaz, da se je sprememba
implementirala.

–

Obrazec za spremembo dostopa
je podpisan s strani menedžerja
IT kot dokaz, da se je
sprememba revidirala in bila
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pravilno implementirana.
Vhodi:
–
Vodja
kadrovske
službe

Izhodi:
–

Vodja kadrovske službe mora
pripraviti menedžerju IT organigram
in seznam direktorjev, menedžerjev
in ostalih nadzornikov v podjetju.

Podporna kadrovska
dokumentacija.

Podpisan organigram in seznam
direktorjev, menedžerjev in
ostalih nadzornikov v podjetju.

Vhodi:

Menedžer IT distribuira seznam
analitikom IT, ki so odgovorni za
uporabniške dostope.

–

Menedžer IT

Podpisan organigram in seznam
direktorjev, menedžerjev in
ostalih nadzornikov v podjetju s
strani vodje kadrovske službe.

Izhodi:

–

Podpisan seznam nadrejenih se
posreduje odgovornim
analitikom IT za dodajanje
dostopov.

Vhodi:
–
–
Menedžer IT preveri in podpiše
revizijo Poročila o spremembah
uporabniških
dostopov
enkrat
mesečno. S tem preveri, ali so vse
uporabniške spremembe pravilne,
avtorizirane in celovite. Revizija
mora biti odobrena tudi s strani
finančnega direktorja.

Menedžer IT

Poročilo o spremembah
uporabniških dostopov.
Obrazci za spremembo
uporabniških dostopov.

Izhodi:

–

Podpisana in datirana revizija
Poročila o spremembah
uporabniških dostopov s strani
menedžerja IT.

Vhodi:
Finančni
direktor

–

Podpisana in datirana revizija
Poročila o spremembah
uporabniških dostopov s strani
menedžerja IT.
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Izhodi:

–

Podpisana in datirana revizija
Poročila o spremembah za
uporabniške dostope s strani
finančnega direktorja.

Tabela 3: Interna procedura na področju dodajanja novih dostopov
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
5.1.3 Izobraževanje
V naslednji tabeli je opisana procedura na področju notranjega nadzora v izobraževanju v
IT.
Koraki postopka
(Kaj, Kdaj, Kako)

Odgovorna
oseba

Menedžer IT mora vsem zaposlenim
omogočiti dostop do korporacijske
IT varnostne politike (Worldwide
Information
Asset
Protection
Policies – IAPP). Vsi zaposleni
morajo
vsako
leto
potrditi
seznanjenost z IAPP s podpisom in
datumom na podani dokumentaciji
ali z izdajo certifikata IAPP o
opravljenem testu znanja, ki je
omogočen
na
korporacijskem
intranetu.

Menedžer IT

Vsi zaposleni

Dokumentacija sistema in
postopka
(Vhodni dokumenti in izhodni
dokumenti)
Vhodni dokumenti:
– Informacijska varnostna politka
o varovanju informacijskih
sredstev (Worldwide Information
Asset Protection Policies – IAPP).
Izhodni dokumenti:
– Potrditev zaposlenih o
opravljenem pregledu ali testu
znanja IT varnostne politke.
(podpis in datum oz. certifikat
IAPP o usposabljanju).

Tabela 4: Postopek nadzora na področju izobraževanja
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
5.1.4 Ukinitev in sprememba uporabniških dostopov
Tabela 5 prikazuje postopek za ukinitev in spremembo uporabniških dostopov.

Koraki postopka
(Kaj, Kdaj, Kako)

Odgovorna
oseba

Dokumentacija sistema in
postopka
(Vhodni dokumenti in izhodni
dokumenti)
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Nadzorna aktivnost je opisana v sklopu dodeljevanja
dostopa.

Kadrovska
služba

Vhodni dokumenti:
– Zahteve za preklic.
Izhodni dokumenti:
– Tedensko poročilo o preklicih.
Vhodni dokumenti:
– Tedensko poročilo o preklicih.

Analitik IT
Kadrovska služba mora tedensko
poročati menedžerju IT o vseh
preklicih uporabniških dostopov.
Menedžer IT razdeli poročilo o
preklicih vsem analitikom IT in
asistentom za tehnično pomoč,
odgovornim
za
dodeljevanje
dostopov.
Menedžer IT preveri, če je bil
dostop preklican takoj po prejemu
zahteve, nato izpolni ter podpiše
poročilo, da je bil račun pravočasno
preklican. Poteg tega finančni
direktor odobri tedensko poročilo o
preklicih.

Menedžer IT

Izhodni dokumenti:
– Pravice dostopa uporabnika,
prekicane v skladu s tedenskim
poročilom o preklicih.
– Tedenska poročila o predpisih,
podpisana in datirana s strani
asistenta IT, kot dokaz, da so
bili dostopi preklicani.
Vhodni dokumenti:
– Tedenska poročila o predpisih,
podpisana in datirana s strani
analitika IT, kot dokaz, da so bili
dostopi preklicani.
Izhodni dokumenti:
– Tedenska poročila o preklicih,
pregledana, podpisana in
datirana s strani menedžerja IT.
Vhodni dokumenti:
– Tedenska poročila o preklicih,
pregledana, podpisana in
datirana s strani menedžerja IT.

Finančni
direktor

Izhodni dokumenti:
– Tedenska poročila o preklicih,
pregledana, podpisana in
datirana s strani finančnega
direktorja.

Tabela 5: Postopek za spremembo in ukinitev dostopov
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
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5.1.5 Spremljanje skladnosti z zakonom SOX
V tabeli 6 je prikazan postopek notranjega nadzora na področju skladnosti z zakonom SOX.
Koraki postopka
(Kaj, Kdaj, Kako)

Odgovorna
oseba

Menedžer IT
Menedžer IT in finančni direktor
morata preveriti pravilnost vseh
dostopov do ERP Navision sistema
vsako četrtletje – sistem matričnih
dostopov. To je vhodni dokument za
revizijo uporabniških dostopov v
Microsoft Dynamics Navision-u.
Pregled vsebuje pregled posameznih
pravic in dostopov ter pregled
ločevanja
pravic
posameznika.
Menedžer IT in finančni direktor
primerjata
dejanski
sistemski
dostop s predpisanim v uporabniških
politikah. Kot dokaz preverjanja
matričnih dostopov in revizije
uporabniških dostopov v Navision-u
se podpišejo generalni direktor,
finančni direktor in menedžer IT.

Dokumentacija sistema in
postopka
(Vhodni dokumenti in izhodni
dokumenti)
Vhodni dokumenti:
– Neobdelano Navision poročilo z
vsemi uporabniškimi dostopi.
Izhodni dokumenti:
– Sistemski matrični dostopi, ki
dokumentirajo uporabniške
dostope, temeljijo na direktnih
poročilih. Pripravljeni in
podpisani ter datirani so s strani
menedžerja IT.
– Revizija Navision uporabniških
dostopov temelji na pregledu
sistemskih matričnih dostopov.
Pripravljeni in podpisani ter
datirani so s strani menedžerja
IT.
Vhodni dokumenti:
– Sistemski matrični dostopi,
podpisani in datirani s strani IT
managerja.
– Revizija Navision uporabniških
pravic, podpisana in datirana s
strani IT managerja.

Finančni
direktor
Genaralni
direktor

Izhodni dokumenti:
– Sistemski matrični dostopi,
odobreni s strani finančnega in
generalnega direktorja (ročno
podpisani in datirani).
– Revizija Navision uporabniških
pravic, odobrena s strani
finančnega in generalnega
direktorja (ročno podpisana in
datirana).
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Koordinator
SOX
Menedžer IT in koordinator SOX na
četrtletni
osnovi
pripravita
revizijski
dokument
dostopnih
pravic in ločitev nalog, ki ga
odobrita finančni in generalni
direktor.
V primeru, da nadzor zazna konflikt
v ločitvi nalog, mora menedžer IT
obvestiti finančnega in generalnega
direktorja.
Informacije
morajo
vsebovati
priporočila,
kako
zmanjšati tveganje, povezano s
konfliktom.

Menedžer IT
Finančni
direktor
Genaralni
direktor

Vhodni dokumenti:
– Odobreni sistemski matrični
dostopi.
– Odobrena revizija Navision
uporabniških dostopnih pravic.
Izhodni dokumenti:
– Revizija dostopnih pravic in
razmejitve pravic, pripravljena,
podpisna in datirana s strani
koordninatorja SOX.
Vhodni dokumenti:
– Revizija dostopnih pravic za
ločitev konfliktov nalog,
pripravljena, podpisna in
datirana s strani koordninatorja
SOX.
Izhodni dokumenti:
– Revizija dostopnih pravic za
ločitev konfliktov nalog,
odobrena s strani IT managerja,
finančnega in generalnega
direktorja (ročno podpisana in
datirana).

Tabela 6: Postopki na področju skladnosti z zakonom SOX
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
5.1.6 Stanje denarnih sredstev
Tabela 7 prikazuje postopek za pregled pravic na področju stanja denarnih sredstev.

Koraki postopka
(Kaj, Kdaj, Kako)

Odgovorna
oseba

Finančni in IT-oddelek morata
zagotoviti in redno preverjati, če
bančno
usklajevanje
pripravlja
oseba, ki ni pooblaščena kot bančni
podpisnik.

Finančni & IToddelek

Dokumentacija sistema in
postopka
(Vhodni dokumenti in izhodni
dokumenti)
Vhodni dokumenti:
– Uporabniški dostopi.
Izhodni dokumenti:
– Pravilno ločeni uporabniški
dostopi.
– Pripravljena, pregledana in
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odobrena revizija sistemskih
matričnih dostopov, revizija
Navision uporabniških pravic in
revizija dostopnih pravic in
razmejitve pravic.
Tabela 7: Postopek pregleda pravic na področju stanja denarnih sredstev
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
5.1.7 Dostopi upravitelja baze podatkov
Pregled dostopov skrbnikov podatkovnih baz prikazuje tabela 8.
Koraki postopka
(Kaj, Kdaj, Kako)

Finančni in IT-oddelek morata
zagotoviti in redno preverjati, da
menedžer in analitik IT nimata
odgovornosti in sistemskega dostopa
do
transakcijskih
podatkov
v
podatkovni bazi.

Odgovorna
oseba

Finančni & IToddelek

V sistemu Navision analitiku IT ne
moremo
preprečiti
spremembe
lastnih
dostopnih
pravic
(administratorska pravica).
Za zmanjšanje tveganja prevar in
okvar nadzora mora menedžer IT
pregledati in podpisati ter datirati
obrazec
za
poročilo
Navision
revizije (Navision Edit Report
Revision), ki podrobno opisuje vse
sistemske spremembe. Finančni
direktor s podpisom in datumom
odobri revizijo. Nadzor se mora
opravljati enkrat mesečno.

Menedžer IT

Dokumentacija sistema in
postopka
(Vhodni dokumenti in izhodni
dokumenti)
Vhodni dokumenti:
– Uporabniški dostopi.
Izhodni dokumenti:
– Pravilno ločeni uporabniški
dostopi.
– Pripravljena, pregledana in
odobrena revizija sistemskih
matričnih dostopov, revizija
Navision uporabniških oravic
dostopa in revizija dostopnih
pravic in razmejitve pravic.
Vhodni dokumenti:
– Poročilo dnevnikov za Windows
dostope.
– Obrazec za
dodajanje/spremembo
uporabnika (naključno izbran z
generatorjem).
Izhodni dokumenti:
– Pregled poročila dnevnikov za
Windows dostope, pripravljen s
strani menedžerja IT (ročno
podpisan in datiran).
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Vhodni dokumenti:
– Pregled poročila dnevnikov za
Windows dostope, pripravljen s
strani menedžerja IT.
Finančni
direktor

Izhodni dokumenti:
– Revizija poročila dnevnikov za
Windows dostope, odobrena s
strani finančnega direktorja
(ročno podpisana in datirana).

Tabela 8: Postopek za pregled dostopov upravitelja podatkovnih baz
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
5.1.8 Poročanje o finančnem položaju in drugih sredstvih, obveznostih, prihodkih in
odhodkih
V tabeli 9 je prikazan postopek za pregled uporabniških pravic na področju finančnega
poročanja.
Koraki postopka
(Kaj, Kdaj, Kako)
Finančni in IT-oddelek zagotavljata
in redno preverjata, da je
posodabljanje glavnega dostopa
kontov glavne knjige (GL accounts)
izjemno omejeno, saj ta funkcija
dovoljuje uporabnikom ustvarjanje
novega finančnega računa v glavni
knjigi, kar morda ni v skladu z
globalnimi strandardi in ni odobreno
s strani lokalnega menedžmenta.
Lažni račun v glavni knjigi bi lahko
bil kreiran za ponarejanje stanja na
bilanci in izkazu poslovnega izida,
kar bi lahko privedlo do napačne
navedbe financ in morebitnih
poneverb.
Finančni in IT-oddelki zagotovijo in
redno preverjajo, da je posodobitev
dostopov za dodajanje/spreminanje
v glavni knjigi omejeno na malo
število posameznikov, ki nimajo
pooblastil za odobritev izplačil.

Odgovorna
oseba

Dokumentacija sistema in
postopka
(Vhodni dokumenti in izhodni
dokumenti)

Vhodni dokumenti:
– Uporabniški dostopi.

Finančni & IToddelek

Izhodni dokumenti:
– Pravilno ločeni uporabniški
dostopi.
– Pripravljena, pregledana in
odobrena revizija sistemskih
matričnih dostopov, revizija
Navision uporabniških pravi in
revizija dostopnih pravic in
razmejitve pravic.
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Finančni in IT-oddelki zagotavljajo
in redno preverjajo, da je odobritev
končne predložitve finančnih poročil
v sistemu BRAVO (sistem za
finančno
poročanje)
primerno
dodeljena menedžmentu, ki ni
imelo dostopa do izdelave prvotne
predložitve finančnega poročila.
Skladno z globano finančno t. i.
BRAVO politiko:
• Pooblastilo za shranjevanje in
popravljanje finančnih poročil
ne sme biti dodeljeno več kot
trem osebam v podjetju.
• Pooblastilo
za
pregled
in
odobritev ne sme biti določeno
več kot dvema osebama v
podjetju.
• Pooblastila poročanja BRAVO
morajo biti ločena na vsaj dve
različni kategoriji z različnimi
uporabniki za vsako kategorijo.

Magistrsko delo

Vhodni dokumenti:
– Uporabniški dostopi v sistemu
poročanja BRAVO.
Finančni & IToddelek

Izhodni dokumenti:
– Pravilni ločeni uporabniški
dostopi v sistemu BRAVO.
– Pripravljena, pregledana in
odobrena revizija uporabniških
pravic v sistemu BRAVO.

Sistemski administrator BRAVO mora
pregledati pravilnosti uporabniškega
dostopa
BRAVO
za
izdelavo
finančnih
poročil
enkrat
na
četrtletje v skladu z globalno
politiko BRAVO.
Tabela 9: Postopek za nadzor finančnega poročanja
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
5.1.9. Osnovna sredstva – nadzor pomožne knjige
Tabela 10 prikazuje postopek za pregled uporabniških pravic v pomožni knjigi na področju
osnovnih sredstev.
Koraki postopka
(Kaj, Kdaj, Kako)
Finančni in IT-oddelki morajo
zagotoviti in redno preverjati, da so
vse spremembe postavk v glavnem
poročilu (z vsemi tabelami, razen
kritičnih) pregledane in odobrene s
strani
menedžmenta
brez
posodobitev pomožne knjige.

Odgovorna
oseba

Dokumentacija sistema in
postopka
(Vhodni dokumenti in izhodni
dokumenti)
Vhodni dokumenti:
– Uporabniški dostopi.

Finančni & IToddelek

Izhodni dokumenti:
– Pravilno ločeni uporabniški
dostopi.
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–

Pripravljena, pregledana in
odobrena revizija uporabniških
pravic sistemskih matričnih
dostopov, revizija dostopnih
pravic sistema Navision ter
revizija konfliktov dostopnih
pravic in revizija razmejitve
nalog.

Tabela 10: Postopek za pregled uporabniških pravic v pomožni knjigi
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
5.1.10 Osnovna sredstva – usklajevanje in računske analize
Tabela 11 prikazuje postopek za pregled uporabniških pravic v pomožni knjigi na področju
usklajevanja in računskih analiz.

Koraki postopka
(Kaj, Kdaj, Kako)

Finančni in IT-oddelki zagotavljajo
in redno preverjajo, da finančni
direktor, ki nima dostopa do
posodobitve pomožne ali splošne
knjige, odobri opravljeno uskladitev
med pomožno in glavno knjigo in
uskladitev analiz v glavni knjigi.

Odgovorna
oseba

Finančni & IToddelek

Dokumentacija sistema in
postopka
(Vhodni dokumenti in izhodni
dokumenti)
Vhodni dokumenti:
– Uporabniški dostopi.
Izhodni dokumenti:
– Pravilno ločeni uporabniški
dostopi.
– Pripravljena, pregledana in
odobrena revizija uporabniških
pravic sistemskih matričnih
dostopov, revizija dostopnih
pravic sistema Navision ter
revizija konfliktov dostopnih
pravic in revizija razmejitve
nalog.

Tabela 11: Postopek na področju usklajevanja in računskih analiz
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
5.1.11 Osnovna sredstva – fizični inventar
Postopek v naslednji tabeli opisuje pregled uporabniških pravic na področju fizičnega
inventarja.
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Koraki postopka
(Kaj, Kdaj, Kako)

Magistrsko delo

Odgovorna
oseba

Finančni in IT-oddelki zagotavljajo
in redno preverjajo, da zaposleni, ki
niso odgovorni za fizično skrbništvo
sredstev, ne morejo hkrati:





Vhodni dokumenti:
– Uporabniški dostopi.

imeti dostopa do posodobitev
pomožne knjige in ne morejo
knjižiti
naročila
za
nakup
sredstev in
opravljati
popisa
fizičnega
inventarja osnovnih sredstev.

Dokumentacija sistema in
postopka
(Vhodni dokumenti in izhodni
dokumenti)

Finančni & IToddelek

Finančni in IT-oddelki zagotavljajo
in redno preverjajo, da finančni
direktor, ki nima dostopa do
popravkov pomožne ali glavne
knjige, odobri prilagoditve, ki
izhajajo iz štetja zalog.

Izhodni dokumenti:
– Pravilno ločeni uporabniški
dostopi.
– Pripravljena, pregledana in
odobrena revizija uporabniških
pravic sistemskih matričnih
dostopov, revizija dostopnih
pravic sistema Navision ter
revizija konfliktov dostopnih
pravic in revizija razmejitve
nalog.

Finančni referent lahko obdela le
prilagoditve, ki imajo odobrene
zahtevke.
Tabela 12: Postopek za pregled uporabniških pravic na področju fizičnega inventarja
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
5.1.12 Zaloga – šifranti
Naslednji postopek prikazuje nadzor na področju pravic pri dostopu do šifrantov.

Koraki postopka
(Kaj, Kdaj, Kako)
Finančni in IT-oddelki zagotavljajo
in redno preverjajo, da je dostop za
dodajanje in spremembo vrednosti
produktov, kosovnic, stroškovnih
mest in dostop do dnevnikov
omejen le na nekaj posameznikov,
ki nimajo pooblastila za odobritev
ali sposobnosti obdelave naročil.
Finančni in IT-oddelki zagotavljajo

Odgovorna
oseba

Finančni & IToddelek

Dokumentacija sistema in
postopka
(Vhodni dokumenti in izhodni
dokumenti)
Vhodni dokumenti:
– Uporabniški dostopi.
Izhodni dokumenti:
– Pravilno ločeni uporabniški
dostopi.
– Pripravljena, pregledana in
odobrena revizija uporabniških
pravic sistemskih matričnih
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in redno preverjajo, da je poročilo
revizije
sprememb
dnevnikov
dodano revizijskemu poročilu in je
pregledano ter odobreno s strani
menedžmenta, ki nima dostopa do
posodabljanja dnevnikov.

dostopov, revizija dostopnih
pravic sistema Navision ter
revizija konfliktov dostopnih
pravic in revizija razmejitve
nalog.

Tabela 13: Postopek za pregled uporabniških pravic na področju dostopa do šifrantov
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
5.1.13 Zaloga – usklajevanje
Tabela 14 opisuje notranji nadzor na področju usklajevanj zaloge.

Koraki postopka
(Kaj, Kdaj, Kako)

Finančni in IT-oddelki zagotavljajo
in redno preverjajo, da so vse
konsolidacije
med
blagovnimi
postavkami
in glavno knjigo,
vključno s preiskavo neskladnosti,
izvajane s strani ljudi, ki nimajo
dostopa do inventur in raznih
popravkov trajnih zapisov ali
odgovornosti za skrbništvo popisov.

Odgovorna
oseba

Finančni & IToddelek

Dokumentacija sistema in
postopka
(Vhodni dokumenti in izhodni
dokumenti)
Vhodni dokumenti:
– Uporabniški dostopi.
Izhodni dokumenti:
– Pravilno ločeni uporabniški
dostopi.
– Pripravljena, pregledana in
odobrena revizija uporabniških
pravic sistemskih matričnih
dostopov, revizija dostopnih
pravic sistema Navision ter
revizija konfliktov dostopnih
pravic in revizija razmejitve
nalog.

Tabela 14: Postopek na področju usklajevanja zalog
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
5.1.14 Zaloga – fizični inventar
Tabela 15 opisuje notranji nadzor na področju fizičnega inventarja v zalogi.

Koraki postopka
(Kaj, Kdaj, Kako)

Odgovorna
oseba

Dokumentacija sistema in
postopka
(Vhodni dokumenti in izhodni
dokumenti)
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Fizično štetje inventarja se izvaja v
skladu z globalnimi in ICHsmernicami,
proces
pa
je
nadzorovan s strani menedžementa,
ki je neodvisen od upravljanja z
zalogami, knjiženja glavne knjige in
računov inventarnih nadzorov.
Finančni in IT-oddelki zagotavljajo
in redno preverjajo, da ekipa, ki
opravlja inventuro, nima dostopa do
postavk dnevnikov in ne more videti
pričakovanih rezultatov.

Vhodni dokumenti:
– Uporabniški dostopi.

Finančni & IToddelek

Finančni in IT-oddelki zagotavljajo
in redno preverjajo, da je
poročanje o fizičnem inventarju
ločeno
od
vnosa
dejanskih
rezultatov štetja. Popis količin je
možno prilagajati in s tem kriti
poneverbe.

Izhodni dokumenti:
– Pravilno
ločeni
uporabniški
dostopi.
– Pripravljena, pregledana in
odobrena revizija uporabniških
pravic sistemskih matričnih
dostopov, revizija dostopnih
pravic sistema Navision ter
revizija konfliktov dostopnih
pravic in revizija razmejitve
nalog.

Tabela 15: Postopek na področju nadzora pravic do dostopa fizičnega inventarja
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
5.1.15 Plačilni cikel – splošno
Naslednja tabela prikazuje postopek notranjega nadzora na področju plačilnega cikla.

Koraki postopka
(Kaj, Kdaj, Kako)
Finančni in IT-oddelki zagotavljajo
in redno preverjajo, da so dostopi
do izplačil ločeni od dostopa do
računov in naročil, prejemanja
transakcij, obdelave ročnih vnosov v
glavno knjigo ali posodobitev
dostopa do spiska dobaviteljev.
Finančni in IT-oddelki zagotavljajo
in redno preverjajo, da so dostopi
do izplačil in naročil ločeni od
funkcij prejemanja in obdelave
ročnih vpisov v dnevnik glavne
knjige.

Odgovorna
oseba

Dokumentacija sistema in
postopka
(Vhodni dokumenti in izhodni
dokumenti)
Vhodni dokumenti:
– Uporabniški dostopi.

Finančni & IToddelek

Izhodni dokumenti:
– Pravilno ločeni uporabniški
dostopi.
– Pripravljena, pregledana in
odobrena revizija uporabniških
pravic sistemskih matričnih
dostopov, revizija dostopnih
pravic sistema Navision ter
revizija konfliktov dostopnih
pravic in revizija razmejitve
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Finančni in IT-oddelki zagotavljajo
in redno preverjajo, da so dostopi
do izplačil ločeni od kreiranja
naročil, knjiženja v dnevnik glavne
knjige in odobritve transakcij, razen
izjem, zapisanih v ICH.

nalog.

Finančni in IT-oddelki zagotavljajo
in redno preverjajo, da uporabnik
ne more istočasno pošiljati računov,
izvajati finančne konsolidacije in
pošiljati odhodna plačila in da mora
biti vsaj ena od teh nalog ločena.
Tabela 16: Postopek pregleda uporabniških pravic v plačilnem ciklu
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
5.1.16 Plačilni cikel – usklajevanje
Tabela 17 prikazuje postopek notranje kontrole na področju usklajevanj v plačilnem ciklu.

Koraki postopka
(Kaj, Kdaj, Kako)
Finančni in IT-oddelki zagotavljajo
in redno preverjajo, da so mesečna
usklajevanja terjatev do kupcev v
pomožni in glavni knjigi pripravljena
s strani nekoga, ki nima dostopa do
spreminjanja računov v glavni
knjigi, pravic za nabavo ali dostopa
do knjiženja v glavni knjigi.
Finančni in IT-oddelki zagotavljajo
in redno preverjajo, da finančni
menedžer, ki nima dostopa do
posodobitve glavne knjige, odobri
uskladitve terjatev do kupcev.

Odgovorna
oseba

Finančni & IToddelek

Dokumentacija sistema in
postopka
(Vhodni dokumenti in izhodni
dokumenti)
Vhodni dokumenti:
– Uporabniški dostopi.
Izhodni dokumenti:
– Pravilno ločeni uporabniški
dostopi.
– Pripravljena, pregledana in
odobrena revizija uporabniških
pravic sistemskih matričnih
dostopov, revizija dostopnih
pravic sistema Navision ter
revizija konfliktov dostopnih
pravic in revizija razmejitve
nalog.

Tabela 17: Postopek notranjega nadzora na področju pravic pri usklajevanju v plačilnem
ciklu
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
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5.1.17 Plačilni cikel – elektronski prenos sredstev
V tabeli 18 je prikazan postopek notranje kontrole na področju elektronskega prenosa
denarnih sredstev.
Dokumentacija sistema in
Koraki postopka
Odgovorna
postopka
(Kaj, Kdaj, Kako)
oseba
(Vhodni dokumenti in izhodni
dokumenti)
Vhodni dokumenti:
– Uporabniški dostopi.

Finančni in IT-oddelki zagotavljajo
in redno preverjajo, da oseba, ki
odobri nakazila, nima dostopa do
posodobitev v glavni knjgi.

Finančni & IToddelek

Izhodni dokumenti:
– Pravilno ločeni uporabniški
dostopi.
– Pripravljena, pregledana in
odobrena revizija uporabniških
pravic sistemskih matričnih
dostopov, revizija dostopnih
pravic sistema Navision ter
revizija konfliktov dostopnih
pravic in revizija razmejitve
nalog.
Vhodni dokumenti:
– Uporabniški dostopi do
Multicash/ BNPP E-Banking
aplikacij.

Menedžer IT
Menedžer IT mora pregledati
dostopne pravice in dostope do
nakazil vsako četrtletje. Revizije
uporabniških dostopov do aplikacij
za
elektronsko
bančništvo:
elektronska plačila morajo biti
odobrena s strani finančnega in
generalnega direktorja.

Finančni
direktor
Generalni
direktor

Izhodni dokumenti:
– Multicash in BNPP E-Banking
reviziji, ki ju pripravi IT
menedžer.
Vhodni dokumenti:
– Uporabniški dostop do
Multicash/ BNPP E-Banking
aplikacij.
Izhodni dokumenti:
– Multicash in BNPP E-Banking
reviziji, odobreni s strani
finančnega in generalnega
direktorja.

Tabela 18: Postopek notranjega nadzora na področju pravic pri elektronskem prenosu
sredstev
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
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5.1.18 Plačilni cikel – alternativne pošiljke
V naslednji tabeli je prikazan postopek notranjega nadzora na področju dostopa do
alternativnih pošiljk.
Koraki postopka
(Kaj, Kdaj, Kako)

Finančni in IT-oddelki zagotavljajo
in redno preverjajo, da menedžer,
ki pregleduje poročila prejemnikov
pošiljk, nima dostopa do urejanja
šifranta kupca in spreminjanja
polja z alternativnimi naslovi.

Odgovorna
oseba

Finančni & IToddelek

Dokumentacija sistema in
postopka
(Vhodni dokumenti in izhodni
dokumenti)
Vhodni dokumenti:
– Uporabniški dostopi.
Izhodni dokumenti:
– Pravilno ločeni uporabniški
dostopi.
– Pripravljena, pregledana in
odobrena revizija uporabniških
pravic sistemskih matričnih
dostopov, revizija dostopnih
pravic sistema Navision ter
revizija konfliktov dostopnih
pravic za ločevanje nalog.

Tabela 19:Procedura notranje kontrole na področju pravic do alternativnih pošiljk
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
5.1.19. Plačilni cikel – nastavljive spremembe plačilnih nalogov
Tabela 20 prikazuje postopek notranje kontrole pri spremembah plačilnih nalogov.
Koraki postopka
(Kaj, Kdaj, Kako)
Finančni in IT-oddelki zagotavljajo
in redno preverjajo, da je dostop do
zahtev ali kreiranja nabavnih
naročil
ločen
od
funkcije
prevzemanja in vnosov v glavno
knjigo.
Finančni in IT-oddelki zagotavljajo
in redno preverjajo, da je dostop do
prevzemov ločen od kreiranja
nabavnih naročil, vnosov v glavno
knjiigo in odobritve transakcij,
razen izjem, zapisanih v ICH.

Odgovorna
oseba

Dokumentacija sistema in
postopka
(Vhodni dokumenti in izhodni
dokumenti)
Vhodni dokumenti:
– Uporabniški dostopi.

Finančni & IToddelek

Izhodni dokumenti:
– Pravilno ločeni uporabniški
dostopi.
– Pripravljena, pregledana in
odobrena revizija uporabniških
pravic sistemskih matričnih
dostopov, revizija dostopnih
pravic sistema Navision ter
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revizija konfliktov dostopnih
pravic in revizija razmejitve
nalog.

Finančni in IT-oddelki zagotavljajo
in redno preverjajo, da je revizija
poročila sprememb nabavnih naročil
narejena s strani menedžerja, ki
nima dostopa do procesiranja
nabavnih naročil.
Finančni in IT-oddelki zagotavljajo
in redno preverjajo, da uporabnik
ne more knjižiti nabavnega računa,
ustvariti nabavnega naročila in
vzdrževati šifranta dobaviteljev.
(Obstaja tveganje, da uporabnik
ustvari namišljenega dobavitelja in
knjiži račun z njegovim imenom, ki
bo usklajen s plačilom nabavnega
naročila, ki ga je kreiral ta isti
uporabnik.)

Tabela 20: Postopek notranjega nadzora na področju pravic do sprememb plačilnih
nalogov
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
5.1.20 Plačilni cikel – šifrant dobaviteljev
V naslednji tabeli je prikazan postopek notranjega nadzora na področju dostopa do šifranta
dobaviteljev.

Koraki postopka
(Kaj, Kdaj, Kako)

Odgovorna
oseba

Finančni in IT-oddelki zagotavljajo
in redno preverjajo, da je
posodobljeni dostop do šifranta
dobaviteljev omejen na nekaj
posameznikov, ki nimajo pooblastil
za odobritev ali izvajanje izplačil.
Finančni in IT-oddelki zagotavljajo
in redno preverjajo, da revizijo
poročila sprememb v šifrantu
dobaviteljev na mesečni ravni
pregleda in odobri direktor skupnih
služb,
ki
nima
dostopa
do
vzdrževanja šifranta dobaviteljev.

Finančni & IToddelek

Dokumentacija sistema in
postopka
(Vhodni dokumenti in izhodni
dokumenti)
Vhodni dokumenti:
– Uporabniški dostopi.
Izhodni dokumenti:
– Pravilno ločeni uporabniški
dostopi.
– Pripravljena, pregledana in
odobrena revizija uporabniških
pravic sistemskih matričnih
dostopov, revizija dostopnih
pravic sistema Navision ter
revizija konfliktov dostopnih
pravic in revizija razmejitve

Patrik Godec: Organizacija notranjih kontrol v informacijskem sistemu korporacije

stran 58

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

nalog.

Tabela 21: Postopek notranjega nadzora na področju pravic do šifranta dobaviteljev
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
5.1.21 Prihodkovni tok – splošno
V tabeli 22 je prikazan postopek notranjega nadzora v procesu prihodkovnega toka.

Koraki postopka
(Kaj, Kdaj, Kako)

Odgovorna
oseba

Finančni in IT-oddelki zagotavljajo
in redno preverjajo, da so
odgovornosti in naloge, ki so
opisane v ICH, ločene.
Finančni in IT-oddelki zagotavljajo
in redno preverjajo, da je pregled
odprtih nalogov in čakajočoh poročil
neodvisen
od
odgovornosti
pošiljanja in fakturiranja.

Dokumentacija sistema in
postopka
(Vhodni dokumenti in izhodni
dokumenti)
Vhodni dokumenti:
– Uporabniški dostopi.

Finančni & IToddelek

Finančni in IT-oddelki zagotavljajo
in redno preverjajo, da vodstvo, ki
odobri brezplačna naročila, nima
dostopa do posodobitev postopka
naročil.

Izhodni dokumenti:
– Pravilno ločeni uporabniški
dostopi.
– Pripravljena, pregledana in
odobrena revizija uporabniških
pravic sistemskih matričnih
dostopov, revizija dostopnih
pravic sistema Navision ter
revizija konfliktov dostopnih
pravic za ločevanje nalog.

Tabela 22: Postopek notranjega nadzora v procesu prihodkovnega toka
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
5.1.22 Prihodkovni tok – glavna knjiga
V tabeli 23 je prikazan postopek notranjega nadzora na področju dostopa do glavne knjige.

Koraki postopka
(Kaj, Kdaj, Kako)

Odgovorna
oseba

Dokumentacija sistema in
postopka
(Vhodni dokumenti in izhodni
dokumenti)
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Finančni in IT-oddelki zagotavljajo
in redno preverjajo, da poročilo
glavne knjige, ki vsebuje poročilo o
dvojnikih
pošiljk
in
računov,
pregleda menedžer, ki nima dostopa
do glavne knjige.
Finančni in IT-oddelki zagotavljajo
in redno preverjajo, da je dostop do
sprememb in dodajanja strank, cen
in pogodb v glavni knjigi omejeno le
na nekaj posameznikov, ki nimajo
pooblastil za odobritev ali možnosti
za ustvarjanje prodajnih nalogov in
obdelavo kreditnih omejitev.

Vhodni dokumenti:
– Uporabniški dostopi.

Finančni & IToddelek

Finančni in IT-oddelki zagotavljajo
in redno preverjajo, da mora
menedžer, ki nima dostopa do
glavne knjige, na mesečni ravni
pregledati in odobriti poročilo
revizije glavne knjige.

Izhodni dokumenti:
– Pravilno ločeni uporabniški
dostopi.
– Pripravljena, pregledana in
odobrena revizija uporabniških
pravic sistemskih matričnih
dostopov, revizija dostopnih
pravic sistema Navision ter
revizija konfliktov dostopnih
pravic za ločevanje nalog.

Tabela 23: Postopek notranjega nadzora na področju dostopa do glavne knjige
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
5.1.23 Prihodkovni tok – pošiljke
V tabeli 24 je opisan postopek notranjega nadzora na področju upravljanja pošiljk blaga.

Koraki postopka
(Kaj, Kdaj, Kako)
Finančni in IT-oddelki zagotavljajo
in redno preverjajo, da je sistemski
dostop do potrjevanja pošiljk
omejen le na osebje, ki nima
dostopa do procesa prejemanja in
drugih skladiščnih gibanj.
Finančni in IT-oddelki zagotavljajo
in redno preverjajo, da je
prejemanje in pošiljanje dobrin
ločeno z namenom zmanjšanja
tveganja za nenamerno ali namerno
pošiljanje dobrin, ki smo jih prejeli.

Odgovorna
oseba

Dokumentacija sistema in
postopka
(Vhodni dokumenti in izhodni
dokumenti)
Vhodni dokumenti:
– Uporabniški dostopi.

Finančni & IToddelek

Izhodni dokumenti:
– Pravilno ločeni uporabniški
dostopi.
– Pripravljena, pregledana in
odobrena revizija uporabniških
pravic sistemskih matričnih
dostopov, revizija dostopnih
pravic sistema Navision ter
revizija konfliktov dostopnih
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Finančni in IT-oddelki zagotavljajo
in redno preverjajo, da je pošiljanje
dobrin (potrjevanje pošiljk) ločeno
od procesa prejemanja. Uporabnik
bi lahko nenamerno ali namerno
poslal napačno količino dobrin.

pravic za ločevanje nalog.

Tabela 24: Postopek notranjega nadzora na področju dostopa do pošiljk
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
5.1.24 Prihodkovni tok – obdelava dobropisov
V tabeli 25 je prikazan postopek notranjega nadzora v procesu obdelave dobropisov.

Koraki postopka
(Kaj, Kdaj, Kako)

Odgovorna
oseba

Dokumentacija sistema in
postopka
(Vhodni dokumenti in izhodni
dokumenti)

Obdelava dobropisov mora biti
sprožena z zagotavljanjem storitev
za stranke z obrazcem za prošnjo,
ki ga odobri poslovodja.
Finančni in IT-oddelki zagotavljajo
in redno preverjajo, da odobritelji
niso vpleteni v proces priprave
dobropisov in nimajo sistemskega
dostopa za njihovo obdelavo.
Finančni in IT-oddelki zagotavljajo
in redno preverjajo, da so dobropisi
pripravljeni s strani posameznikov,
ki nimajo dostopa do obdelave
pošiljk (prejemanja).
Finančni in IT-oddelki zagotavljajo
in redno preverjajo, da so dobropisi
objavljeni s strani skladiščnega
referenta (po prejetju), ki nima
dostopa do obdelave naročil.

Vhodni dokumenti:
– Uporabniški dostopi.

Finančni & IToddelek

Izhodni dokumenti:
– Pravilno ločeni uporabniški
dostopi.
– Pripravljena, pregledana in
odobrena revizija uporabniških
pravic sistemskih matričnih
dostopov, revizija dostopnih
pravic sistema Navision ter
revizija konfliktov dostopnih
pravic za ločevanje nalog.

Finančni in IT-oddelki zagotavljajo
in redno preverjajo, da menedžer,
ki nima dostopa do objave
dobropisov v pomožni knjigi, na
mesečni ravni pregleda poročilo
aktivnosti dobropisov.
Tabela 25: Postopki notranjega nadzora na področju obdelave dobropisov
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
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5.1.25 Prihodkovni tok – proces zbiranja terjatev in odpisi
V tabeli 26 je prikazan notranji nadzor na področju obdelave terjatev in odpisov.

Koraki postopka
(Kaj, Kdaj, Kako)

Finančni in IT-oddelki zagotavljajo
in redno preverjajo, da finančni in
generalni direktor, ki nimata
dostopa do posodobitev glavne
knjige, knjiženja dobropisov ali
odpisov v pomožni knjigi, odobrita
opustitev
prizadevanj
zbiranja
terjatev in odpis računov.

Odgovorna
oseba

Finančni & IToddelek

Dokumentacija sistema in
postopka
(Vhodni dokumenti in izhodni
dokumenti)
Vhodni dokumenti:
– Uporabniški dostopi.
Izhodni dokumenti:
– Pravilno ločeni uporabniški
dostopi.
– Pripravljena, pregledana in
odobrena revizija uporabniških
pravic sistemskih matričnih
dostopov, revizija dostopnih
pravic sistema Navision ter
revizija konfliktov dostopnih
pravic za ločevanje nalog.

Tabela 26: Postopek notranjega nadzora na področju obdelave terjatev in odpisov
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
5.1.26. Prihodkovni tok – proces usklajevanja
V spodnji tabeli je prikazan notranji nadzor v procesu usklajevanja v prihodkovnem toku.

Koraki postopka
(Kaj, Kdaj, Kako)

Finančni in IT-oddelki zagotavljajo
in redno preverjajo, da uskladitve
terjatev do kupcev pregleda in
odobri finančni manager, ki nima
dostopa do posodobitve splošne
knjige.

Odgovorna
oseba

Finančni & IToddelek

Dokumentacija sistema in
postopka
(Vhodni dokumenti in izhodni
dokumenti)
Vhodni dokumenti:
– Uporabniški dostopi.
Izhodni dokumenti:
– Pravilno ločeni uporabniški
dostopi.
– Pripravljena, pregledana in
odobrena revizija uporabniških
pravic sistemskih matričnih
dostopov, revizija dostopnih
pravic sistema Navision ter
revizija konfliktov dostopnih
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pravic za ločevanje nalog.

Tabela 27: Postopek notranjega nadzora v procesu usklajevanja v prihodkovnem toku
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
5.1.27 Navzkrižni aplikacijski pregled uporabniških dostopov
V tabeli 28 je prikazan nadzor v procesu navkrižnega pregleda uporabniških dostopov.
Koraki postopka
(Kaj, Kdaj, Kako)
Navzkrižna matrika uporabniških dostopov
(Cross Application Matrix) je ustvarjena s
strani koordinatorja SOX in vsebuje
uporabniške dostope v vseh sistemih IT, ki
podpirajo procese, ki so pod domeno
zakona SOX. Matrika z dostopi in vlogami
uporabnikov se znotraj organizacije kreira
na vsakih šest mesecev, lahko pa tudi na
četrtletni ravni.
Namen
te
matrike
je
ugotoviti
kombinacijo uporabniških dostopov med
sistemi, ki so dodeljeni uporabnikom, in
prepoznati tveganja razmejitve ločitev
nalog, kot so:





Odgovorna
oseba

Koordinator
SOX

Dokumentacija sistema in
postopka
(Vhodni dokumenti in izhodni
dokumenti)
Vhodni dokumenti:
– Odobrena revizija za
dostopnih pravic za sistem
Navision.
– Odobrena revizija sistemov
za elektronsko bančništvo
in plačila.
Izhodni dokumenti:



navzkrižja interesov,
prekomeren dostop,

Navzkrižna matrika
uporabniških dostopov,
pripravljena, podpisana in
datirana s strani
koordinatorja SOX.

neprimeren dostop.
Vhodni dokumenti:


Navzkrižno matriko uporabniških dostopov
pregledata menedžer IT in finančni
direktor na vsaj pol leta, običajno pa na
četrtletni ravni, kar dokazujeta z
lastnoročnim
podpisom
in
zapisom
datuma.

Menedžer IT
Finančni
direktor
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finančnega direktorja.

Tabela 28: Postopek notranjega nadzora v procesu navkrižnega pregleda uporabniških
dostopov
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
5.1.28 Ključna merila za učinkoviti pregled uporabniških dostopov in ločitev nalog
Ko izvajamo pregled ločitev nalog, moramo upoštevati naslednje kriterije:




vse naloge nadzora ločitve nalog se uradno izvajajo vsaj na polletni ravni;



ocenjevalec razume sistemsko ustvarjena poročila o ločitvi nalog.

vse kontrole se izvajajo na sistemsko ustvarjenem poročilu, ki vključuje številke
strani in ki se ga ne da urejati.

Vsi mehanizmi preventivnega in detektivnega nadzora okoli ločitve nalog morajo biti
zastavljeni tako:



da si kombinacija dostopa na uporabniškem nivoju in programska stopnja
uporabniške vloge ne nasprotujeta;



da dodeljen dostop enega uporabnika ni prekomeren glede na njegovo funkcijo v
podjetju;



da je dostop uporabnika ustrezno dodeljen glede na njegovo vlogo in odgovornost
ter njegova znanja in sposobnosti.

Vsi elementi so odobreni z lastnoročnim podpisom in zapisom datuma. O ukrepih glede
odkritih konfliktov, preobširnih in neprimernih nadzorov se vodi evidenca v pregledih
ločevanja nalog.
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5.1.29 Vloge in odgovornosti na področju uporabniških dostopov in ločitev nalog
Naslednja tabela opisuje odgovorne osebe za izvajanje posameznih aktivnosti v procesu z
njihovo ustrezno vlogo v skladu s korporativno politiko dodajanja uporabniških dostopov.
Vloga (Kdo)
Nadrejeni

Odgovornost (Kaj, Kdaj, Kako)



Odobri obrazec za spremembo ali dodajanje uporabnika.



Dodeli
uporabniške
dostopne
pravice
(nove/spremembe/izbrisane) glede na odobren obrazec za
spremembo
ali
dodajanje
uporabnika
oziroma
predodobritveni email (v nujnih primerih). Nato podpiše in
datira vlogo ali natisnjen preodobritveni email – kot dokaz
izvedbe sprememb.

Analitik IT


Vodja kadrovske
službe



Na letni ravni pripravi seznam menedžerjev, direktorjev in
nadrejenih (organizacijska shema) in ta dokument podpiše in
datira.



Preda seznam menedžerjev, direktorjev in nadrejenih
(organizacijska shema) IT analitiku zadolženemu za
dodeljevanje uporabniških dostopnih pravic.



Menedžer IT








Finančni direktor

Prekliče dostopne pravice uporabnika glede na tedensko
poročilo o preklicih (Weekly Terminations Report). Nato
poročilo podpiše in datira – kot dokaz izvedbe sprememb.




Pripravi revizijo poročila uporabniških dostopnih pravic v
operacijskih sistemih in aplikacijah ter dokument podpiše in
datira.
Pregleda tedenska poročila preklicev in poročilo podpiše in
datira, kot potrditev pravilnosti izvedenih ukrepov.
Pripravi sistem matričnih dostopov (System Matrix Acces) ter
dokument podpiše in datira.
Pripravi revizijo dostopnih pravic do ERP sistema Microsoft
Dynamics Navision ter dokument podpiše in datira.
S podpisom in zapisom datuma odobri revizijo dostopnih
pravic za ločitev konfliktov nalog.
Pripravi revizijo uporabniških dostopov za elektronsko
bančništvo oziroma plačila ter dokument podpiše in datira.
S podpisom in zapisom datuma odobri revizijo navzkrižne
matrike uporabniških dostopov.
S podpisom in zapisom datuma odobri revizijo poročila
uporabniških dostopnih pravic v operacijskih sistemih in
aplikacijah.
S podpisom in zapisom datuma odobri tedensko poročilo o
preklicih.
S podpisom in zapisom datuma odobri sistemske matrične

Patrik Godec: Organizacija notranjih kontrol v informacijskem sistemu korporacije

stran 65

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede







Generalni direktor




Oddelek
kadrovske službe
Koordinator SOX
Finančni in IToddelki

Magistrsko delo

dostope (System Matrix Accesses).
S podpisom in zapisom datuma odobri revizijo dostopnih
pravic do ERP sistema Navision.
S podpisom in zapisom datuma odobri revizijo dostopnih
pravic za ločitev konfliktov nalog.
S podpisom in zapisom datuma odobri revizijo uporabniških
dostopov za elektronsko bančništvo oziroma plačila.
S podpisom in zapisom datuma odobri revizijo navzkrižne
matrike uporabniških dostopov.
S podpisom in zapisom datuma odobri sistemske matrične
dostope (System Matrix Accesses).
S podpisom in zapisom datuma odobri revizijo dostopnih
pravic do ERP sistema Navision.
S podpisom in zapisom datuma odobri revizijo dostopnih
pravic za ločitev konfliktov nalog.
S podpisom in zapisom datuma odobri revizijo uporabniških
dostopov za elektronsko bančništvo oziroma plačila.




Pripravi poročilo tedenskih preklicev uporabniških dostopov.



Pripravi revizijo navzkrižne matrike uporabniških dostopov in
dokument podpiše ter datira.



Pripravi revizijo dostopnih pravic za ločitev konfliktov nalog
in dokument podpiše ter datira.

Zagotavlja in redno preverjajo, da so uporabniški dostopi
pravilno ločeni.

Tabela 29: Vloge in odgovornosti na področju uporabniških dostopov in ločitev nalog
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
Na sliki 9 je prikazan obrazec za dodajanje, spreminjanje in odvzemanje uporabniških
dostopov v ERP sistemu Microsoft Dynamics Navision.
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Slika 9: Obrazec za dodajanje uporabniških dostopov
(vir: JNJ internal documentation,2014)
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5.2. REVIZIJA DOSTOPNIH PRAVIC IN RAZMEJITVE NALOG V ERP
MICROSOFT DYNAMICS NAVISION
5.2.1 Priprava poročila šifrantov in kontov glavne knjige
Interne zahteve glede priprave revizije razmejitve nalog so (JNJ internal documentation,
2011):






Poročilo glede dostopov do kontov glavne knjige lahko pregleda in odobri oseba, ki
nima dostopa do knjiženja v glavno knjigo, nima dostopa do spreminjanja kontov
glavne knjige in ne more procesirati plačil.
Poročilo glede dostopov do šifrantov dobaviteljev lahko pregleda in odobri oseba, ki
nima dostopa do spreminjanja dobaviteljev in procesiranja plačil.
Poročilo glede dostopov do šifrantov artiklov lahko pregleda in odobri oseba, ki
nima dostopa do spreminjanja artiklov in cen.

Poročilo glede dostopov do šifrantov kupcev lahko pregleda in odobri oseba, ki nima
dostopa do spreminjanja šifranta dobaviteljev in kupcev.
Poročilo urejanja glavne dokumentacije odobrijo: finančni direktor, vodja operativnih
služb, direktor skupnih služb in menedžer IT. Njihove pravice so prikazane na naslednji
sliki.
Finančni

Vodja

Direktor skupnih

direktor

operativnih služb

služb

IT manager

Vzdrževanje šifranta dobaviteljev
Ustvari / spremeni zahtevke za nabavo
Sprosti povprašavanje za nabavo
Ustvari / spremeni nabavno naročilo
Sprosti nabavno naročilo
Prejem naročenega blaga
Knjiženje računov (prejetih od dobavitelja)
Knjiženje odhodnih plačil (Wire Transfer
Payments)
Vzdrževanje šifranta kupcev
Vzdrževanje šifranta cen
Ustvari / spremeni prodajno naročilo
Knjiženje dohodnih plačil
Vzpostavi / spremeni kreditni limit
Odprava blaga (potrditev odpreme)
Dostava in prevzem blaga
Izdaja prodajnih naročil (Sprostitev
rezerviranih artiklov)
Blokiranje / odblokiranje kreditnega limita

X

Spremenba knjižne skupine kupca
Knjiženje prodajnih računov
Obdelava in knjiženje dobropisov
Vzdrževanje šifranta artiklov
Priprava inventurnega popisa artiklov
Vnos inventurnega popisa artiklov
Knjiženje razlik inventurnega popisa artiklov
Spreminjanje kontov glavne knjige
Knjiženje v glavno knjigo
Dostop do modula Potnih nalogov

X

X

X

Dostop do modula Pritožbe

X

X

X

X

X

X

Dostop do modula Javna naročila
Dostop do modula CAPEX
Dostop do modula Pogodbe

X

X

Slika 10: Pregled pravic za pripravo poročila šifrantov in kontov glavne knjige
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
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Komentar: Finančni direktor, vodja operativnih služb, direktor skupnih služb in menedžer
nimajo dostopa do spreminjanja šifrantov.
Konflikt glede razmejitve nalog: Ni odkritih konfliktov razmejitve nalog.
Priporočila: Ni priporočil.
5.2.2 Stanje denarnih sredstev
Zahteve (JNJ internal documentation, 2011):





Odgovornost za pripravo stanja denarnih sredstev in bančnih uskladitev mora biti
ločena od podpisnikov plačilnih dokumentov in oseb, ki lahko procesirajo prejemke
in izdatke.
Menedžment, ki nima dostopa do glavne knjige, prejemnih in izdanih računov, lahko
pregleda in odobri stanje denarnih sredstev.
Bančne uskladitev morajo biti pripravljene s strani finančnega referenta in
pregledane s strani finančnega menedžerja.

Pravice uporabnikov v procesu priprave stanja denarnih sredstev so prikazane na sliki 11.
Finančni

Finančni

referent

manager

Finančni direktor

Vzdrževanje šifranta dobaviteljev
Ustvari / spremeni zahtevke za nabavo
Sprosti povprašavanje za nabavo
Ustvari / spremeni nabavno naročilo
Sprosti nabavno naročilo
Prejem naročenega blaga
Knjiženje računov (prejetih od dobavitelja)

X

Knjiženje odhodnih plačil (Wire Transfer
Payments)
Vzdrževanje šifranta kupcev
Vzdrževanje šifranta cen
Ustvari / spremeni prodajno naročilo
Knjiženje dohodnih plačil

X

Vzpostavi / spremeni kreditni limit
Odprava blaga (potrditev odpreme)
Dostava in prevzem blaga
Izdaja prodajnih naročil (Sprostitev
rezerviranih artiklov)
X

Blokiranje / odblokiranje kreditnega limita
Spremenba knjižne skupine kupca
Knjiženje prodajnih računov
Obdelava in knjiženje dobropisov

X

Vzdrževanje šifranta artiklov
Priprava inventurnega popisa artiklov
Vnos inventurnega popisa artiklov
Knjiženje razlik inventurnega popisa artiklov
Spreminjanje kontov glavne knjige
Knjiženje v glavno knjigo

X

Knjiženje osnovnih sredstev

X

Dostop do modula Potnih nalogov

X

Dostop do modula Pritožbe

X

X

X

X

Dostop do modula Javna naročila
Dostop do modula CAPEX
Dostop do modula Pogodbe

Slika 11: Pregled pravic za pripravo stanja denarnih sredstev
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
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Komentar: Finančni referent, ki nima pravic za podpisovanje dokumentov, pripravi
uskaditev bančnih računov in stanje denarnih sredstev. Podjetje ne uporablja čekov in
nima večjih gotovinskih izdatkov. Finančni menedžer, ki nima dostopa do glavne knjige,
pregleda in odobri uskladitev in stanje denarnih sredstev.
Konflikt glede razmejitve nalog: Ni odkritih konfliktov razmejitve nalog.
Priporočila: Ni priporočil.
5.2.3 Finančno poročanje
Zahteve (JNJ internal documentation, 2011):




Dostop
do
spreminjanja
dostopov
do
kontov
glavne
knjige
in
dodajanja/spreminjanja/brisanja kontov glavne knjige mora biti omogočeno čim
manjšemu številu uporabnikov, ki nimajo dostopa do knjiženja glavne knjige.
Pravice uporabnikov so prikazane na sliki 12.
Vzdrževanje kontov glavne knjige mora biti omogočeno čim manjšemu številu
uporabnikov, ki nimajo dostopa do procesiranja izdatkov.

Potencialno visoko tveganje:





Kreiranje/spreminjanje kontov glavne knjige mora biti zelo omejeno (dostop lahko
imajo samo finančni kontrolorji ali vodje finančnega poročanja), saj ta dostop
omogoča kreiranje novih kontov, ki niso v skladu s korporacijskimi standardi ali niso
odobreni s strani lokalnega menedžmenta. Neavtoriziran dostop lahko privede do
napačne bilance stanja, ki ima za rezultat napačna finančna poročila ali poneverbe.
Spreminjanje glavne knjige mora biti ločeno od procesov terjatev do kupcev,
obveznosti do dobaviteljev, procesiranja prodajnih naročil in zalog. V teh primerih
je dostop je lahko samo za branje (read only). Spreminjanje glavne knjige mora biti
omogočeno samo uporabnikom v finančnem oddelku. Napačno knjiženje v glavno
knjigo lahko privede do napačnih podatkov o prodaji, zalogi in bilanci stanja.

Slika 12: Pregled uporabniških dostopov do glavne knjige
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
Patrik Godec: Organizacija notranjih kontrol v informacijskem sistemu korporacije

stran 71

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

V zgornji tabeli imata samo dva uporabnika dostop do spreminjanja kontov glavne knjige
(obarvano z rumeno). Prikazani so tudi uporabniški dostopi, ki omogočajo knjiženje v
glavno knjigo.
Komentar:




Nihče od uporabnikov, ki ima dostop do spreminjanja kontov glavne knjige, nima
dostopa do procesiranja prodajnih dokumentov ali zaloge. Nihče tudi nima pravic
do odobritve izdatkov, razen enega uporabnika (obarvanega z rdečo), ki ima dostop
do knjiženja v glavno knjigo in odobritve odhodnih plačil.
En uporabnik ima dostop do spreminjanja kontov v lokalnih knjigah in knjiženja v
glavno knjigo, nima pa dostopa do spreminjanja kontov v knjigah GAAP (Generally
Accepted Accounting Principles), kar predstavlja malo tveganje.

Konflikt glede razmejitve nalog: Odkrit je konflikt pri razmejitvi nalog, in sicer ima
uporabnik, ki ima dostop do knjiženja v glavno knjigo, hkrati tudi dostop do odobritev
odhodnih plačil.
Priporočila: Priporočilo je, da se pravice uporabnika, ki ima dostop do knjiženja v glavno
knjigo in hkrati do odobritev odhodnih plačil, razmejijo.
5.2.4 Osnovna sredstva – kontrole pomožne knjige
Poročilo o vseh spremembah na stopnjah amortizacije se mora na določeno obdobje
pregledati in odobriti s strani osebe, ki nima dostopa do pomožne knjige.
Poročilo o vseh spremembah na stopnjah amortizacije se pregleda in odobri s strani
finančnega direktorja.
Pravice vpletenih uporabnikov v sistemu MS Navision Dynamics so prikazane na spodnji
sliki.
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Finančni

Vodja

Direktor skupnih

direktor

operativnih služb

služb

IT manager

Vzdrževanje šifranta dobaviteljev
Ustvari / spremeni zahtevke za nabavo
Sprosti povprašavanje za nabavo
Ustvari / spremeni nabavno naročilo
Sprosti nabavno naročilo
Prejem naročenega blaga
Knjiženje računov (prejetih od dobavitelja)
Knjiženje odhodnih plačil (Wire Transfer
Payments)
Vzdrževanje šifranta kupcev
Vzdrževanje šifranta cen
Ustvari / spremeni prodajno naročilo
Knjiženje dohodnih plačil
Vzpostavi / spremeni kreditni limit
Odprava blaga (potrditev odpreme)
Dostava in prevzem blaga
Izdaja prodajnih naročil (Sprostitev
rezerviranih artiklov)
Blokiranje / odblokiranje kreditnega limita

X

Spremenba knjižne skupine kupca
Knjiženje prodajnih računov
Obdelava in knjiženje dobropisov
Vzdrževanje šifranta artiklov
Priprava inventurnega popisa artiklov
Vnos inventurnega popisa artiklov
Knjiženje razlik inventurnega popisa artiklov
Spreminjanje kontov glavne knjige
Knjiženje v glavno knjigo
Dostop do modula Potnih nalogov

X

X

X

Dostop do modula Pritožbe

X

X

X

X

X

X

Dostop do modula Javna naročila
Dostop do modula CAPEX
Dostop do modula Pogodbe

X

X

Slika 13:Pregled uporabniških pravic dostopov do pomožnih knjig
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
Komentar: Finančni direktor nima pravic do šifrantov in sprememb pomožne knjige.
Konflikt glede razmejitve nalog: Ni odkritih konfliktov razmejitve nalog.
Priporočila: Ni priporočil.
5.2.5 Osnovna sredstva – Usklajevanja in CIP (Contruction in Progress) analiza
Zahteve (JNJ internal documentation, 2011):



Računovodja, ki nima pravic spreminjanja pomožne in glavne knjige, naj bi pripravil
usklajevanje glavne in pomožne knjige ter analizo CIP za glavno knjigo.
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V primerih, kadar iz praktičnih razlogov to ni možno, mora usklajevanje in popravke
glavne knjige pregledati finančni menedžer, ki nima pravic spreminjanja glavne in
pomožne knjige.

Pravice uporabnikov v modulu Osnovna sredstva prikazuje slika 14.
Finančni
referent

Finančni manager Finančni direktor

Vzdrževanje šifranta dobaviteljev
Ustvari / spremeni zahtevke za nabavo
Sprosti povprašavanje za nabavo
Ustvari / spremeni nabavno naročilo
Sprosti nabavno naročilo
Prejem naročenega blaga
Knjiženje računov (prejetih od dobavitelja)

X

Knjiženje odhodnih plačil (Wire Transfer
Payments)
Vzdrževanje šifranta kupcev
Vzdrževanje šifranta cen
Ustvari / spremeni prodajno naročilo
Knjiženje dohodnih plačil

X
X

Vzpostavi / spremeni kreditni limit
Odprava blaga (potrditev odpreme)
Dostava in prevzem blaga
Izdaja prodajnih naročil (Sprostitev
rezerviranih artiklov)
Blokiranje / odblokiranje kreditnega limita
Spremenba knjižne skupine kupca
Knjiženje prodajnih računov
Obdelava in knjiženje dobropisov

X

Vzdrževanje šifranta artiklov
Priprava inventurnega popisa artiklov
Vnos inventurnega popisa artiklov
Knjiženje razlik inventurnega popisa artiklov
Spreminjanje kontov glavne knjige
Knjiženje v glavno knjigo

X

Knjiženje osnovnih sredstev

X

Dostop do modula Potnih nalogov

X

Dostop do modula Pritožbe

X

X

X

X

Dostop do modula Javna naročila
Dostop do modula CAPEX
Dostop do modula Pogodbe

Slika 14: Pregled uporabniških pravic za osnovna sredstva
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
Komentar: Primerjanje in usklajevanje glavne in pomožne knjige pripravi finančni
referent. Finančni menedžer, ki nima nobenih pravic spreminjanja glavne in pomožne
knjige, odobri poročilo.
Konflikt glede razmejitve nalog: Ni odkritih konfliktov razmejitve nalog.
Priporočila: Ni priporočil.
5.2.6 Računovodstvo med podjetji, povezanimi v korporacijo
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Zahteva (JNJ internal documentation, 2011) je, da mora biti oseba, ki je odgovorna za
računovodstvo med podjetji, povezanimi v korporacijo, neodvisna od naslednjih procesov
oziroma funkcij:








prejemanje in izdaja blaga,
procesiranje prodajnih naročil,
procesiranje obračunov,
gotovinski prejemki in izdatki,
fizični dostop do sredstev oziroma blaga,
ročni vnos v dnevnik glavne knjige.

V primeru, da zahteve pod zadnjo alinejo ni mogoče doseči (glede na velikost podjetja), je
potreben bolj natančen pregled poročil (usklajevanje) s strani finančnega menedžmenta, ki
nima dostopa do glavne knjige.
Na sliki 15 so prikazane pravice uporabnikov, ki sodelujejo v procesu računovodstva med
podjetji, povezanimi v korporacijo.
Finančni referent (za računovodstvo med
podjetji v korporaciji)

Finančni direktor

Vzdrževanje šifranta dobaviteljev
Ustvari / spremeni zahtevke za nabavo
Sprosti povprašavanje za nabavo
Ustvari / spremeni nabavno naročilo
Sprosti nabavno naročilo
Prejem naročenega blaga
Knjiženje računov (prejetih od dobavitelja)

X

Knjiženje odhodnih plačil (Wire Transfer
Payments)
Vzdrževanje šifranta kupcev
Vzdrževanje šifranta cen
Ustvari / spremeni prodajno naročilo
Knjiženje dohodnih plačil

X

Vzpostavi / spremeni kreditni limit
Odprava blaga (potrditev odpreme)
Dostava in prevzem blaga
Izdaja prodajnih naročil (Sprostitev
rezerviranih artiklov)
X

Blokiranje / odblokiranje kreditnega limita
Spremenba knjižne skupine kupca
Knjiženje prodajnih računov
Obdelava in knjiženje dobropisov

X

Vzdrževanje šifranta artiklov
Priprava inventurnega popisa artiklov
Vnos inventurnega popisa artiklov
Knjiženje razlik inventurnega popisa artiklov
Spreminjanje kontov glavne knjige
Knjiženje v glavno knjigo

X

Knjiženje osnovnih sredstev

X

Dostop do modula Potnih nalogov

X

X
X

Dostop do modula Pritožbe
Dostop do modula Javna naročila
Dostop do modula CAPEX
Dostop do modula Pogodbe

X

Slika 15: Pregled uporabniških pravic za računovodstvo med podjetji v korporaciji
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
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Komentar: Usklajevanja med podjetji, povezanimi v korporacijo, so narejena s strani
finančnega referenta, odgovornega za to področje, ki nima pravic za prejemanje in
dostavo blaga, procesiranje prodajnih naročil, obračunavanje in tudi nima pravice do
fizičnega dostopa do blaga. Referent ima pravice za procesiranje gotovinskih prejemkov in
izdatkov ter ročnih vnosov v dnevnik glavne knjige. Za preprečitev finančnih poneverb ali
napak pri razčlenjevanju so vse uskladitve pregledane in odobrene s strani finančnega
direktorja, ki nima pravic do sprememb glavne knjige.
Konflikt glede razmejitve nalog: Ni odkritih konfliktov razmejitve nalog.
Priporočila: V tem primeru ni priporočil, saj v procesu sodeluje več oseb, ki izvajo
neodvisne funkcije oziroma korake. Neodvisne funkcije vključujejo avtorizacijo
transakcije, izvedbo transakcije in fizični dostop do sredstev.
5.2.7 Zaloga – šifranti
Zahteve (JNJ internal documentation, 2011):



Dostop do spreminjanja šifranta artiklov, do spreminjanja prodajnih in lastnih cen
produktov in stroškovnih mest mora biti omejen na malo število uporabnikov, ki
nimajo dostopa za procesiranje in odobravanje prodajnih naročil.

Uporabniki na sliki 16 imajo dostop do spreminjanja šifranta artiklov.

Slika 16: Pregled uporabniških pravic za dostop do šifranta artiklov
(vir: JNJ internal documentation,2014)
Komentar: Nihče od uporabnikov, ki ima dostop do spreminjanja šifranta artikov, nima
dostopa do procesiranja ali odobritve prodajnih naročil.
Konflikt glede razmejitve nalog: Ni odkritih konfliktov razmejitve nalog.
Priporočila: Ni priporočil.
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5.2.8 Zaloga – kontrole pri usklajevanju
Zahteve (JNJ internal documentation, 2011):




Do kontov glavne knjige, ki se nanašajo na zalogo, lahko imajo dostop samo
uporabniki, ki nimajo dostopa do blagovnih evidenc in inventarja.
Usklajevanje med blagovnimi evidencami in glavno knjigo, vključno z ugotavljanjem
diskrepanc, mora biti izvedeno s strani osebe, ki nima dostopa do blagovnih
transferjev, dostopa do blagovnih evidenc ali spreminjanja šifranta inventarja.

Usklajevanje blagovnih evidenc je izvedeno s strani finančnih referentov in pregledano s
strani finančnega menedžerja, kot prikazuje slika 17.
Finančni

Finančni

referent 1

referent 2 manager

Finančni

Finančni direktor

Vzdrževanje šifranta dobaviteljev
Ustvari / spremeni zahtevke za nabavo
Sprosti povprašavanje za nabavo
Ustvari / spremeni nabavno naročilo
Sprosti nabavno naročilo
Prejem naročenega blaga
Knjiženje računov (prejetih od dobavitelja)

X

X

X

X

Knjiženje odhodnih plačil (Wire Transfer
Payments)
Vzdrževanje šifranta kupcev
Vzdrževanje šifranta cen
Ustvari / spremeni prodajno naročilo
Knjiženje dohodnih plačil
Vzpostavi / spremeni kreditni limit
Odprava blaga (potrditev odpreme)
Dostava in prevzem blaga
Izdaja prodajnih naročil (Sprostitev
rezerviranih artiklov)
X

Blokiranje / odblokiranje kreditnega limita
Spremenba knjižne skupine kupca
Knjiženje prodajnih računov
Obdelava in knjiženje dobropisov

X

X

X

X

X

X

Vzdrževanje šifranta artiklov
Priprava inventurnega popisa artiklov
Vnos inventurnega popisa artiklov
Knjiženje razlik inventurnega popisa artiklov
Spreminjanje kontov glavne knjige
Knjiženje v glavno knjigo

X

Knjiženje osnovnih sredstev
Dostop do modula Potnih nalogov
Dostop do modula Pritožbe

X

X

X

X

Dostop do modula Javna naročila
Dostop do modula CAPEX
Dostop do modula Pogodbe

Slika 17: Pregled uporabniških pravic za usklajevanje blagovnih evidenc
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
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Komentar: Finančna referenta, ki nimata dostopa do šifranta artiklov in blagovnih
transferjev, pripravljata usklajevanje blagovnih evidenc. Finančni menedžer, ki nima
dostopa do glavne in pomožne knjige, pa odobri poročilo.
Konflikt glede razmejitve nalog: Ni odkritih konfliktov razmejitve nalog.
Priporočila: Ni priporočil.
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5.2.9 Zaloga – dostop do zaloge in osnovnih sredstev
Zahteve (JNJ internal documentation, 2011):



Dostopa do zaloge ne smejo imeti osebe, ki so specificirane v tabeli na sliki 18.
Uskladitve zaloge lahko naredi finančni referent, ki nima pravic do upravljanja z
zalogo. Uskladitev zaloge je pregledana in odobrena s strani finančnega
menedžerja. Zaradi boljšega pregleda slika 18 vključuje tudi pravice, ki so potrebne
za izvedbo inventure.

Potencialno visoko tveganje:



Knjiženje razlik v zalogi mora biti ločeno od dostopa do izvajanja inventurnega
štetja. Razlike v količini zaloge so lahko razlog za poneverbe.
Manager v logistiki

Finančni

Finančni

referent

manager

Finančni direktor

Vzdrževanje šifranta dobaviteljev
Ustvari / spremeni zahtevke za nabavo

X

Sprosti povprašavanje za nabavo

X

Ustvari / spremeni nabavno naročilo

X

Sprosti nabavno naročilo

X

Prejem naročenega blaga

X
X

Knjiženje računov (prejetih od dobavitelja)
Knjiženje odhodnih plačil (Wire Transfer
Payments)
Vzdrževanje šifranta kupcev
Vzdrževanje šifranta cen
Ustvari / spremeni prodajno naročilo

X

Knjiženje dohodnih plačil
Vzpostavi / spremeni kreditni limit
Odprava blaga (potrditev odpreme)
Dostava in prevzem blaga
Izdaja prodajnih naročil (Sprostitev
rezerviranih artiklov)

X

Blokiranje / odblokiranje kreditnega limita
Spremenba knjižne skupine kupca
Knjiženje prodajnih računov
X

Obdelava in knjiženje dobropisov
Vzdrževanje šifranta artiklov
Priprava inventurnega popisa artiklov

X

Vnos inventurnega popisa artiklov

X

Knjiženje razlik inventurnega popisa artiklov
Spreminjanje kontov glavne knjige
X

Knjiženje v glavno knjigo

X

Knjiženje osnovnih sredstev
Dostop do modula Potnih nalogov

X

Dostop do modula Pritožbe

X

X

X

X

X

X

Dostop do modula Javna naročila
Dostop do modula CAPEX
Dostop do modula Pogodbe

X
X

Slika 18: Pregled uporabniških pravic za zalogo in inventurno štetje
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
Komentar: Finančni menedžer, ki nima dostopa do zaloge in inventurnega štetja, pregleda
in odbri uskladitve zaloge in osnovnih sredstev.
Konflikt glede razmejitve nalog: Ni odkritih konfliktov razmejitve nalog.
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Priporočila: Ni priporočil.
5.2.10 Zaloga – izmet in uničenje izdelkov
Zahteve (JNJ internal documentation, 2011) so, da morajo biti naslednje odgovornosti v
procesu ločene:






fizično vzdrževanje zaloge in vnos izmeta v glavno in pomožno knjigo,
akumuliranja izmeta za prodajo zunanjim partnerjem,
upravljanje razmerja dobavitelj – kupec,
procesiranje prodajnih nalogov, računov in gotovinskih prejemkov in izdatkov.

Pravice uporabnikov, ki upravljajo z zalogo, so prikazane na spodnji sliki.
Manager v logistiki

Finančni

Finančni

referent

manager

Finančni direktor

Vzdrževanje šifranta dobaviteljev
Ustvari / spremeni zahtevke za nabavo

X

Sprosti povprašavanje za nabavo

X

Ustvari / spremeni nabavno naročilo

X

Sprosti nabavno naročilo

X

Prejem naročenega blaga

X
X

Knjiženje računov (prejetih od dobavitelja)
Knjiženje odhodnih plačil (Wire Transfer
Payments)
Vzdrževanje šifranta kupcev
Vzdrževanje šifranta cen
Ustvari / spremeni prodajno naročilo

X

Knjiženje dohodnih plačil
Vzpostavi / spremeni kreditni limit
Odprava blaga (potrditev odpreme)
Dostava in prevzem blaga
Izdaja prodajnih naročil (Sprostitev
rezerviranih artiklov)

X

Blokiranje / odblokiranje kreditnega limita
Spremenba knjižne skupine kupca
Knjiženje prodajnih računov
X

Obdelava in knjiženje dobropisov
Vzdrževanje šifranta artiklov
Priprava inventurnega popisa artiklov

X

Vnos inventurnega popisa artiklov

X

Knjiženje razlik inventurnega popisa artiklov
Spreminjanje kontov glavne knjige
X

Knjiženje v glavno knjigo

X

Knjiženje osnovnih sredstev
Dostop do modula Potnih nalogov

X

Dostop do modula Pritožbe

X

X

X

X

X

X

Dostop do modula Javna naročila
Dostop do modula CAPEX
Dostop do modula Pogodbe

X
X

Slika 19: Pregled uporabniških pravic za zalogo
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
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Konflikt glede razmejitve nalog: Ni odkritih konfliktov razmejitve nalog.
Priporočila: Ni priporočil.
5.2.11 Plačilni cikel – obdelava računov
Zahteve (JNJ internal documentation, 2011): obdelavo računov je potrebno ločiti od
sledečih funkcij:









odobritve in obdelave izplačil (generiranje naročilnic),
gotovinskih prejemkov,
procesiranja čekov,
zadolžitve za manjše gotovinske zneske,
priprave in odobritev bančnih uskladitev,
ročnih vnosov v dnevnik glavne knjige,
dostopa do spreminjanja šifranta dobaviteljev.

Slika 20 prikazuje uporabnike v modulu finance, ki imajo pravice do obdelave računov.

Slika 20:Pregled uporabniških pravic glede obdelave računov
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
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Komentar: Uporabniki v financah nimajo dostopa:






do spreminjanja šifranta dobaviteljev (IZJEMA: en uporabnik, označen z rdečo, ima
dostop do procesiranja računov in spreminjanja dobaviteljev). To ni konflikt
razmejitve naloge, ker so instance podjetij, kjer ima uporabnik dostop, različne.
Uporabnik ima dostop do procesiranja računov v hrvaškem podjetju (J&J CRO d. o.
o), dostop do dobaviteljev pa ima v podjetju J&J BiH d. o. o.,
do vnosa naročilnic,
do vnosa prejema blaga.

Finančni referenti ne morejo odobravati plačil.
Konflikt glede razmejitve nalog: Ni odkritih konfliktov razmejitve nalog.
Priporočila: Ni priporočil.
5.2.12 Plačilni cikel – uskladitve
Uskladitve obveznosti do dobaviteljev so pripravljene s strani finančnega referenta, odobri
pa jih finančni menedžer.
Zahteve (JNJ internal documentation, 2011):




Mesečne uskladitve postavk obveznosti do dobaviteljev iz pomožnih v glavno knjigo
morajo biti pripravljene s strani osebe, ki nima dostopa do naročanja blaga ali
knjiženja uskladitev v pomožne knjige.
Uskladitev mora biti odobriti menedžer, ki nima pravic knjiženja transakcij in
ročnih vnosov v dnevnik glavne knjige.

Pravice v plačilnem ciklu v finančnem procesu uskladitev obveznosti do dobaviteljev so
prikazane na sliki 21.
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Finančni

Finančni

referent

manager

Vzdrževanje šifranta dobaviteljev
Ustvari / spremeni zahtevke za nabavo
Sprosti povprašavanje za nabavo
Ustvari / spremeni nabavno naročilo
Sprosti nabavno naročilo
Prejem naročenega blaga
Knjiženje računov (prejetih od dobavitelja)

X

Knjiženje odhodnih plačil (Wire Transfer
Payments)
Vzdrževanje šifranta kupcev
Vzdrževanje šifranta cen
Ustvari / spremeni prodajno naročilo
Knjiženje dohodnih plačil

X

Vzpostavi / spremeni kreditni limit
Odprava blaga (potrditev odpreme)
Dostava in prevzem blaga
Izdaja prodajnih naročil (Sprostitev
rezerviranih artiklov)
Blokiranje / odblokiranje kreditnega limita
Spremenba knjižne skupine kupca
Knjiženje prodajnih računov
Obdelava in knjiženje dobropisov

X

Vzdrževanje šifranta artiklov
Priprava inventurnega popisa artiklov
Vnos inventurnega popisa artiklov
Knjiženje razlik inventurnega popisa artiklov
Spreminjanje kontov glavne knjige
Knjiženje v glavno knjigo

X

Knjiženje osnovnih sredstev
Dostop do modula Potnih nalogov

X

Dostop do modula Pritožbe

X
X

Dostop do modula Javna naročila
Dostop do modula CAPEX
Dostop do modula Pogodbe

Slika 21: Pregled uporabniških pravic glede priprave uskladitev obveznosti do dobaviteljev
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
Komentar: Uskladitve obveznosti do dobaviteljev pripravita in odobrita finančni referent
in finančni menedžer, ki nimata dostopa do oskrbovalnih funkcij (ustvari/spremeni
zahtevke za nabavo, ustvari/spremeni nabavno naročilo).
Konflikt glede razmejitve nalog: Ni odkritih konfliktov razmejitve nalog.
Priporočila: Ni priporočil.
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5.2.13 Plačilni cikel – kupec – alternativni naslov dostave
Zahteve (JNJ internal documentation,2011):



Poročilo o spremembah alternativnih naslovov za dostavo je domena pregledov
šifranta kupcev. Poročilo lahko pregleda in odobri oseba, ki nima dostopa do
spreminjanja šifranta kupcev.

Poročilo pregledata in odobrita vodja operative in finančni direktor. Njune pravice do
sprememb šifranta kupcev v sistemu ERP so prikazane na sliki 22.
Finančni

Vodja

direktor

operativnih služb

Vzdrževanje šifranta dobaviteljev
Ustvari / spremeni zahtevke za nabavo
Sprosti povprašavanje za nabavo
Ustvari / spremeni nabavno naročilo
Sprosti nabavno naročilo
Prejem naročenega blaga
Knjiženje računov (prejetih od dobavitelja)
Knjiženje odhodnih plačil (Wire Transfer
Payments)
Vzdrževanje šifranta kupcev
Vzdrževanje šifranta cen
Ustvari / spremeni prodajno naročilo
Knjiženje dohodnih plačil
Vzpostavi / spremeni kreditni limit
Odprava blaga (potrditev odpreme)
Dostava in prevzem blaga
Izdaja prodajnih naročil (Sprostitev
rezerviranih artiklov)
Blokiranje / odblokiranje kreditnega limita

X

Spremenba knjižne skupine kupca
Knjiženje prodajnih računov
Obdelava in knjiženje dobropisov
Vzdrževanje šifranta artiklov
Priprava inventurnega popisa artiklov
Vnos inventurnega popisa artiklov
Knjiženje razlik inventurnega popisa artiklov
Spreminjanje kontov glavne knjige
Knjiženje v glavno knjigo
Dostop do modula Potnih nalogov

X

X

Dostop do modula Pritožbe

X

X

Dostop do modula Javna naročila
Dostop do modula CAPEX

X

Dostop do modula Pogodbe

Slika 22: Pregled uporabniških pravic glede pravic do sprememba šifranta kupcev
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
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Komentar: Vodja operative in finančni direktor nimata dostopa do šifranta kupcev.
Konflikt glede razmejitve nalog: Ni odkritih konfliktov razmejitve nalog.
Priporočila: Ni priporočil.
5.2.14 Plačilni cikel – procesiranje nabavnih naročil
Zahteve (JNJ internal documentation, 2011):



dostop do sprostitve ali kreiranje nabavnih naročil imajo lahko osebe, ki nimajo
dostopa do prevzemanja blaga ali ročnih vnosov v knjige.



Dostop do sproščanja nabavnih naročil mora biti ločen od kreiranja nabavnih
naročil, ročnih vnosov v knjige in odobritve transakcij.

Potencialno visoko tveganje:




Uporabnik ne sme imeti dostopa do knjiženja računov, kreiranja nabavnega naročila
in spreminjanja šifranta dobaviteljev.
Uporabnik ne sme imeti dostopa do knjiženja računov, kreiranja nabavnega
naročila, prevzema blaga in spreminjanja šifranta dobaviteljev. Uporabnik bi lahko
v primeru takih pravic v sistemu kreiral navideznega dobavitelja, sprejel blago in
knjižil njegov račun, ki bi bil enak nabavnemu naročilu, ki ga je sam naredil.

Potencialno srednje tveganje:



Poročilo o pregledu nabavnih naročil lahko pregleda menedžer, ki nima dostopa do
kreiranja naročil.

Uporabniške sistemske pravice za procesiranje nabavnih naročil so prikazane spodaj.

Slika 23: Pregled uporabniških pravic glede pravic do procesiranja nabavnih naročil
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
Komentar: Vodja operative, ki pregleda poročilo, nima dostopa do kreiranje nabavnih
naročil.
Patrik Godec: Organizacija notranjih kontrol v informacijskem sistemu korporacije

stran 85

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Konflikt glede razmejitve nalog: Ni odkritih konfliktov razmejitve nalog.
Priporočila: Ni priporočil.
5.2.15 Plačilni cikel – dostop do šifranta dobaviteljev
Zahteve (JNJ internal documentation, 2011):
V nadaljevanju je predstavljeno potencialno visoko tveganje.





Uporabnik ne sme imeti dostopa do knjiženja računov, kreiranja nabavnega naročila
in spreminjanja šifranta dobaviteljev. Uporabnik bi lahko v primeru takih pravic v
sistemu kreiral navideznega dobavitelja in knjižil njegov račun, ki bi bil enak
nabavnemu naročilu, ki ga je sam naredil.
Uporabnik ne sme imeti dostopa do knjiženja računov, kreiranja nabavnega
naročila, prevzema blaga in spreminjanja šifranta dobaviteljev. Uporabnik bi lahko
v primeru takih pravic v sistemu kreiral navideznega dobavitelja, sprejel blago in
knjižil njegov račun, ki bi bil enak nabavnemu naročilu, ki ga je sam naredil.
Uporabnik ne sme imeti pravic spreminjanja šifranta dobaviteljev, knjiženja
računov ter procesiranja in knjiženja plačil.

Potencialno srednje tveganje:



dostop do spreminjanja dobaviteljev mora biti limitiran na malo število
uporabnikov, ki nimajo pravic do odobritve in obdelave izplačil.

Slika 24 prikazuje uporabniške dostope administratorjev šifranta dobaviteljev.

Slika 24: Pregled uporabniških pravic glede dostopa do šifranta dobaviteljev
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
Uporabniki, ki imajo dostop do šifranta dobaviteljev, ne smejo biti pooblaščeni za
avtorizacijo bančnih izplačil.
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Komentar: Večina uporabnikov, ki lahko spreminjajo šifrant dobaviteljev, nima dostopa do
knjiženja računov, kreiranja nabavnih naročil, sprejemanja blaga ter odobritve in obdelave
izplačil. Izjema je uporabnik, ki je označen z rdečo barvo. Ta ima pravice spreminjanja
dobavitelja in knjiženja računov. To ni konflikt razmejitve naloge, ker so instance
podjetij, kjer ima uporabnik dostop, različne. Uporabnik ima dostop do procesiranja
računov v hrvaškem podjetju (J&J CRO d. o. o), dostop do dobaviteljev pa ima v podjetju
J&J BiH d. o. o.
Konflikt glede razmejitve nalog: Ni odkritih konfliktov razmejitve nalog.
Priporočila: Ni priporočil.
5.2.16 Prihodkovni cikel – splošne kontrole
Minimalne zahteve v prihodkovnem ciklu so ločitve naslednjih funkcij:




odprema blaga od knjiženja prodajnih nalogov in procesiranja prejemkov;
knjiženja prodajnih računov, dobropisov, odpreme blaga in procesiranja prejemkov
od procesiranja denarnih nakazil in terjatev do kupcev v glavno knjigo.

Dnevnik spreminjanja šifranta kupcev za preverjanje duplikatov podatkov za dostavo blaga
ter podatkov kupca za račun je pregledan in odobren s strani finančnega direktorja.
Zahteve (JNJ internal documentation, 2011):



dnevnik spreminjanja šifranta kupcev za preverjanje duplikatov podatkov za
dostavo blaga ter podatkov kupca za račun mora biti pregledan in odobren s strani
menedžmenta, ki nima pravic do spreminjanja šifrantov, vsaj enkrat letno.

Uporabniške pravice za dostop do šifrantov prikazuje slika 25.
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Finančni

Vodja

direktor

operativnih služb

IT manager

Vzdrževanje šifranta dobaviteljev
Ustvari / spremeni zahtevke za nabavo
Sprosti povprašavanje za nabavo
Ustvari / spremeni nabavno naročilo
Sprosti nabavno naročilo
Prejem naročenega blaga
Knjiženje računov (prejetih od dobavitelja)
Knjiženje odhodnih plačil (Wire Transfer
Payments)
Vzdrževanje šifranta kupcev
Vzdrževanje šifranta cen
Ustvari / spremeni prodajno naročilo
Knjiženje dohodnih plačil
Vzpostavi / spremeni kreditni limit
Odprava blaga (potrditev odpreme)
Dostava in prevzem blaga
Izdaja prodajnih naročil (Sprostitev
rezerviranih artiklov)
Blokiranje / odblokiranje kreditnega limita

X

Spremenba knjižne skupine kupca
Knjiženje prodajnih računov
Obdelava in knjiženje dobropisov
Vzdrževanje šifranta artiklov
Priprava inventurnega popisa artiklov
Vnos inventurnega popisa artiklov
Knjiženje razlik inventurnega popisa artiklov
Spreminjanje kontov glavne knjige
Knjiženje v glavno knjigo
Dostop do modula Potnih nalogov

X

X

Dostop do modula Pritožbe

X

X

X

Dostop do modula Javna naročila
Dostop do modula CAPEX

X

X

Dostop do modula Pogodbe

Slika 25: Pregled uporabniških pravic glede dostopa do šifrantov
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
Komentar: Dnevnik spreminjanja šifranta kupcev za preverjanje duplikatov podatkov za
dostavo blaga ter podatkov kupca za račun je pregledan in odobren s strani finančnega
direktorja, ki nima pravic do šifrantov.
Konflikt glede razmejitve nalog: Ni odkritih konfliktov razmejitve nalog.
Priporočila: Ni priporočil.
5.2.17. Prihodkovni cikel – dostop do šifranta kupcev
Zahteve (JNJ internal documentation, 2011):
Potencialno visoko tveganje:



Dostop do spreminjanja šifranta kupcev, prodajnih cen in pogodb mora biti
omogočeno limitiranemu številu uporabnikov, ki nimajo pravic knjiženja ali
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odobritve prodajnih naročil, procesiranja dobropisov in spreminjanja kreditnih
limitov.
Knjiženje prodajnih naročil mora biti ločeno od spreminjanja prodajnih cen.

Potencialno srednje tveganje:



Dostopi do spreminjanja šifranta kupcev, spreminjanja
knjiženja prodajnih naročil morajo biti ločeni. Uporabnik
naročilo s fiktivnim kupcem. Detektivna kontrola: redni
dnevnika šifranta kupcev. Pravice do šifranta so prikazane na

Administrator

Administrator

šifranta kupcev I

šifranta kupcev II

kreditnih limitov in
lahko knjiži prodajno
pregled dostopov do
sliki 26.

Vzdrževanje šifranta dobaviteljev
Ustvari / spremeni zahtevke za nabavo

X

X

Sprosti povprašavanje za nabavo

X

X

Ustvari / spremeni nabavno naročilo

X

X

Sprosti nabavno naročilo

X

X

Prejem naročenega blaga

X

X

Vzdrževanje šifranta kupcev

X

X

Vzdrževanje šifranta cen

X

X

X

X

Knjiženje računov (prejetih od dobavitelja)
Knjiženje odhodnih plačil (Wire Transfer
Payments)

Ustvari / spremeni prodajno naročilo
Knjiženje dohodnih plačil
Vzpostavi / spremeni kreditni limit
Odprava blaga (potrditev odpreme)
Dostava in prevzem blaga
Izdaja prodajnih naročil (Sprostitev
rezerviranih artiklov)
Blokiranje / odblokiranje kreditnega limita
Spremenba knjižne skupine kupca
Knjiženje prodajnih računov
Obdelava in knjiženje dobropisov
Vzdrževanje šifranta artiklov
Priprava inventurnega popisa artiklov
Vnos inventurnega popisa artiklov
Knjiženje razlik inventurnega popisa artiklov
Spreminjanje kontov glavne knjige
Knjiženje v glavno knjigo
Knjiženje osnovnih sredstev
Dostop do modula Potnih nalogov
Dostop do modula Pritožbe
Dostop do modula Javna naročila
Dostop do modula CAPEX
Dostop do modula Pogodbe

Slika 26: Pregled uporabniških pravic glede dostopa do šifranta kupcev
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
Komentar: Dostop do šifranta kupcev je omejen na malo število uporabnikov, ki nimajo
pravic odobritve ali knjiženja prodajnih nalogov, procesiranja dobropisov in spreminjanja
kreditnih limitov. Dostop do šifranta cen imajo uporabniki, ki nimajo dostopa do knjiženja
prodajnih nalogov.
Konflikt glede razmejitve nalog: Ni odkritih konfliktov razmejitve nalog.
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Priporočila: Ni priporočil.
5.2.18 Prihodkovni cikel – odprema blaga
Zahteve (JNJ internal documentation, 2011): sistemski dostop do procesiranja odpreme
blaga mora biti omejen na uporabnike, ki ne morejo sprejeti blaga in opravljati ostalih
premikov v skladišču.
Potencialno srednje tveganje:




Procesa prejema in odpreme blaga morata biti ločena, da bi zmanjšali tveganje, pri
katerem uporabnik po nesreči ali zavestno odpremi blago, ki bi moralo biti sprejeto
v skladišče.
Prejem blaga mora biti ločen od prejema blaga. Uporabnik lahko zavestno ali po
nesreči odpremi napačno količino blaga.

Na sliki 27 so prikazani uporabniki, ki lahko odpremijo blago.

Slika 27: Pregled uporabniških pravic glede odpreme blaga v skladišču
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
Komentar: Kot je razvidno iz slike 26, ima v sistemu sedem uporabnikov pravice do
odpreme blaga in sprejema blaga. Torej v teh primerih uporabniške pravice odpreme niso
ločene od sprejema blaga. To tveganje (glede možnosti prevar) se ublaži z ločitvijo pravic
odpreme in prejema blaga od pravic knjiženja prodajnih nalogov in dostopa do
spreminjanja šifranta kupcev. Manjše tveganje predstavlja tudi odprema pripravljenega
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blaga, saj je priprava blaga popolnoma avtomatiziran proces, ki ima naknadno ročno
detektivno kontrolo.
Odprema blaga je sprožena s strani oddelka, ki prejema naročila kupcev (Customer
Service). Naročilo je poslano v skladišče, ki blago pripravi in odpremi. Proces se zaključi,
ko oddelek, ki prejema naročila od kupcev (Customer Service), izda dobavnico in račun.
Konflikt glede razmejitve nalog: V tem primeru je odkrit konflikt glede razmejitve nalog,
ki predstravlja manjše tveganje. To tveganje mora biti prepoznano s strani menedžmenta,
ki lahko odobri sedanji proces ali pa predlaga ločitev dolžnosti.
Priporočila: Izvedena mora biti segregacija dolžnosti odpreme in prejema blaga v
skladišču.
5.2.19 Prihodkovni cikel – procesiranje dobropisov
Zahteve (JNJ internal documentation, 2011):
Potencialno srednje tveganje:



kreiranje prodajnih naročil mora biti ločeno od procesiranja dobropisov.

Potencialno malo tveganje:



kreiranje prodajnih naročil mora biti ločeno od blokiranja/odblokiranja kreditnega
limita.

Uporabniške pravice za procesiranje dobropisov so prikazane na spodnji sliki.
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Slika 28: Pregled uporabniških pravic za procesiranje dobropisov
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
Komentar: Uporabniki oddelka, ki sprejemajo naročila od kupcev (obarvani z rdečo), imajo
pravice knjiženja prodajnih naročil in procesiranja dobropisov, zato je vpeljana
nadomestna detektivna kontrola. Vodja operativnih služb vsak mesec pregleda poročilo
dnevnika procesiranja dobropisa, s katerim preveri vsakega kupca, količino in artikel
dobropisa in ga primerja z obrazcem za odobritev dobropisa. Na ta način se preverja
možnost prevare, da uporabnik knjiži prodajno naročilo in namišljen dobropis, ki se nanaša
na isto naročilo.
Konflikt glede razmejitve nalog: V tem primeru je odkrit konflikt glede razmejitve nalog,
ki predstavlja manjše tveganje. To tveganje mora biti prepoznano s strani menedžmenta,
ki lahko odobri sedanji proces ali pa predlaga ločitev dolžnosti.
Priporočila: Ni priporočil.
5.2.20 Prihodkovni cikel – poročilo procesiranja dobropisov
Vodja operativnih služb vsak mesec pregleda poročilo dnevnika procesiranja dobropisa, s
katerim preveri vsakega kupca, količino in artikel dobropisa in ga primerja z obrazcem za
odobritev dobropisa.
Zahteve (JNJ internal documentation, 2011):
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menedžment, ki nima pravice procesiranja dobropisa, enkrat mesečno preveri
dnevnik procesiranja dobropisa in tako preveri možnost prevare, da uporabnik knjiži
prodajno naročilo in namišljen dobropis, ki se nanaša na isto naročilo.

Na sliki 29 so prikazane pravice vodje operativnih služb, ki pregleda in podpiše poročilo o
procesiranju dobropisa.
Vodja
operativnih služb
Vzdrževanje šifranta dobaviteljev
Ustvari / spremeni zahtevke za nabavo
Sprosti povprašavanje za nabavo
Ustvari / spremeni nabavno naročilo
Sprosti nabavno naročilo
Prejem naročenega blaga
Knjiženje računov (prejetih od dobavitelja)
Knjiženje odhodnih plačil (Wire Transfer
Payments)
Vzdrževanje šifranta kupcev
Vzdrževanje šifranta cen
Ustvari / spremeni prodajno naročilo
Knjiženje dohodnih plačil
Vzpostavi / spremeni kreditni limit
Odprava blaga (potrditev odpreme)
Dostava in prevzem blaga
Izdaja prodajnih naročil (Sprostitev
rezerviranih artiklov)
Blokiranje / odblokiranje kreditnega limita
Spremenba knjižne skupine kupca
Knjiženje prodajnih računov
Obdelava in knjiženje dobropisov
Vzdrževanje šifranta artiklov
Priprava inventurnega popisa artiklov
Vnos inventurnega popisa artiklov
Knjiženje razlik inventurnega popisa artiklov
Spreminjanje kontov glavne knjige
Knjiženje v glavno knjigo
Dostop do modula Potnih nalogov

X

Dostop do modula Pritožbe

X

Dostop do modula Javna naročila
Dostop do modula CAPEX

X

Dostop do modula Pogodbe

Slika 29: Pregled uporabniških pravic za poročilo dnevnika dobropisa
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
Komentar: Vodja operativnih služb nima pravic za knjiženje dobropisa.
Konflikt glede razmejitve nalog: Ni odkritih konfliktov razmejitve nalog.
Priporočila: Ni priporočil.
5.2.21 Prihodkovni cikel – odpisi terjatev
Odpisi terjatev so odobreni s strani finančnega in generalnega direktorja.
Zahteve (JNJ internal documentation, 2011):
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menedžment, ki nima pravice procesiranja dobropisa in knjiženja v glavno knjigo,
lahko odobri odpis terjatev. Uporabniške pravice menedžmenta so prikazane na sliki
30.
Finančni

Generalni

direktor

direktor

Vzdrževanje šifranta dobaviteljev
Ustvari / spremeni zahtevke za nabavo
Sprosti povprašavanje za nabavo
Ustvari / spremeni nabavno naročilo
Sprosti nabavno naročilo
Prejem naročenega blaga
Knjiženje računov (prejetih od dobavitelja)
Knjiženje odhodnih plačil (Wire Transfer
Payments)
Vzdrževanje šifranta kupcev
Vzdrževanje šifranta cen
Ustvari / spremeni prodajno naročilo
Knjiženje dohodnih plačil
Vzpostavi / spremeni kreditni limit
Odprava blaga (potrditev odpreme)
Dostava in prevzem blaga
Izdaja prodajnih naročil (Sprostitev
rezerviranih artiklov)
Blokiranje / odblokiranje kreditnega limita

X

Spremenba knjižne skupine kupca
Knjiženje prodajnih računov
Obdelava in knjiženje dobropisov
Vzdrževanje šifranta artiklov
Priprava inventurnega popisa artiklov
Vnos inventurnega popisa artiklov
Knjiženje razlik inventurnega popisa artiklov
Spreminjanje kontov glavne knjige
Knjiženje v glavno knjigo
Dostop do modula Potnih nalogov

X

X

Dostop do modula Pritožbe

X

X

Dostop do modula Javna naročila
Dostop do modula CAPEX
Dostop do modula Pogodbe

X

Slika 30: Pregled uporabniških pravic glede odpisa terjatev
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
Komentar: Finančni in generalni direktor, ki odobrita odpis terjatev, nimata pravice
procesiranja dobropisa in knjiženja v glavno knjigo.
Konflikt glede razmejitve nalog: Ni odkritih konfliktov razmejitve nalog.
Priporočila: Ni priporočil.
5.2.22 Prihodkovni cikel – uskladitve terjatev do kupcev
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Uskladitve terjatev do kupcev so pripravljene s strani finančnega referenta in odobrene s
strani finančnega menedžerja.
Zahteve (JNJ internal documentation, 2011):




Mesečne uskaditve terjatev do kupcev med pomožno in glavno knjigo lahko uskladi
uporabnik, ki nima pravice spreminjanja podatkov v pomožni in glavni knjigi.
Uskladitev mora biti pregledana in odobrena s strani menedžmenta, ki nima pravice
spreminjanja podatkov v pomožni in glavni knjigi, kar prikazuje slika 31.
Finančni

Finančni

referent

manager

Finančni direktor

Vzdrževanje šifranta dobaviteljev
Ustvari / spremeni zahtevke za nabavo
Sprosti povprašavanje za nabavo
Ustvari / spremeni nabavno naročilo
Sprosti nabavno naročilo
Prejem naročenega blaga
Knjiženje računov (prejetih od dobavitelja)

X

Knjiženje odhodnih plačil (Wire Transfer
Payments)
Vzdrževanje šifranta kupcev
Vzdrževanje šifranta cen
Ustvari / spremeni prodajno naročilo
Knjiženje dohodnih plačil

X

Vzpostavi / spremeni kreditni limit
Odprava blaga (potrditev odpreme)
Dostava in prevzem blaga
Izdaja prodajnih naročil (Sprostitev
rezerviranih artiklov)
X

Blokiranje / odblokiranje kreditnega limita
Spremenba knjižne skupine kupca
Knjiženje prodajnih računov
Obdelava in knjiženje dobropisov

X

Vzdrževanje šifranta artiklov
Priprava inventurnega popisa artiklov
Vnos inventurnega popisa artiklov
Knjiženje razlik inventurnega popisa artiklov
Spreminjanje kontov glavne knjige
Knjiženje v glavno knjigo

X

Knjiženje osnovnih sredstev

X

Dostop do modula Potnih nalogov

X

Dostop do modula Pritožbe

X

X

X

X

Dostop do modula Javna naročila
Dostop do modula CAPEX
Dostop do modula Pogodbe

X

Slika 31: Pregled uporabniških pravic glede priprave uskladitve terjatev do kupcev
(vir: JNJ internal documentation, 2014)
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6
PREDLOGI IZBOLJŠAV NOTRANJIH KONTROL V KORPORACIJI
IN DISKUSIJA
6.1 PREDLOGI
V prejšnjih poglavjih je bil predstavljen notranji nadzor na področju uporabniških dostopov
in revizija razmejitev dolžnosti v podjetju. Podjetje ima formaliziran proces dodajanja,
spreminjanja in odvzemanja uporabniških dostopov. Obstaja globalna varnostna politika
(IAPP) in standardna procedura, ki je prilagojena specifični enoti in sistemu v korporaciji.
Vsaka enota mora prilagoditi tudi obrazce, ki morajo ustrezati korporacijskim in lokalnim
standardom. Podjetje, ki je omenjeno v nalogi, ima svoje enote v jugo-vzhodni evropski
regiji, zato so vse politike, procedure in obrazci v angleškem jeziku.
V podjetju je za skladnost s predpisi zadolžena ena oseba (koordinator SOX), ki koordinira
celoten proces, izvaja testiranje in upravlja z dokumentacijo. Zaradi narave podjetja, ki
ima več podružnic razpršenih po več državah, nastaja potreba, da bi delo koordinatorja za
skladnost opravljalo več ljudi oziroma celoten oddelek. Ta oddelek bi lahko opravljal tudi
naloge notranjih revizorjev. Revizije financ in informatike se opravljajo s strani zunanjih
neodvisnih revizorjev enkrat letno, korporacijske revizije pa enkrat na štiri leta. Revizije
so predčasno najavljene skupaj z obsegom njihovih aktivnosti. Zunanja revizija se
osredotoča na lokalno knjigovodstvo po slovenskih računovodskih standardih, medtem ko se
korporacijska revizija osredotoča na poročila po mednarodnih računovodskih standardih
(GAAP). Oddelek za skladnost s predpisi bi z več resursi lahko izvajal redno preverjanje
notranjega nadzora, tudi t. i. predrevizije in močno zmanjšal število kršitev in napak v
sistemu notranjega nadzora.
Pri implementaciji novih procesov in procedur smo naleteli na določen odpor uporabnikov.
Dodajanje uporabnikov je po novem bolj zamudno, saj brez podpisanega obrazca ni
mogoče dodati dostopa. Poleg tega je treba preveriti, da dostop ne povzroča konflikta
razmejitve nalog, še posebej pri dodajanju pravic do glavne knjige in šifrantov. Ta pregled
se ponavadi opravi skupaj s koordinatorjem SOX. Priporočjivo bi bilo, da se opravi redno
letno izobraževanje vseh vodij enot v podjetju, kakšne so skladnostne zahteve, da se
nepravilni dostopi že v začetku postopka preverijo in sploh ne pridejo do oddelka za
informatiko. Menedžer IT in analitik IT morata imeti tudi zadostno znanje o razmejitvah
dolžnosti in skladnostnih zahtevah, da lahko uspešno upravljata z dostopi in tako
preventivno preprečujeta konflikte, ki bi se sicer pokazali pri revizijah dostopov. To v
praksi pomeni, da mora IT-oddelek poznati vse procese, aktivnosti in vloge v podjetju.
Revizije se opravljajo enkrat na četrtletje.
Izjemnega pomena je, da vsi v podjetju občutijo, da menedžment celoten projekt
skladnosti v celoti podpira in mu daje največjo prioriteto. Menedžment mora spremljati
vse postopke ter pravilno in redno komuniricirati z vsemi zaposlenimi o doseganju vmesnih
ciljev, saj se v nasprotnem primeru zgodi, da projekt izgubi svoj »moment« in postane
drugotnega pomena. Pomembno je tudi, da notranji nadzor ne dobi vlogo »policaja«
oziroma »velikega brata«, ki nadzoruje in preverja zaposlene, ampak je dojet kot uvedba
pravilnih procesov za zdravo okolje in napredek podjetja, kar mora biti eden izmed
strateških ciljev vsakega podjetja. V korporacijskih enotah je še posebej važno, da lokalno
vodstvo ne predstavi skladnosti kot nekaj, kar je vsiljeno od zunaj oziroma z vrha
korporacije, ampak mora sprejeti notranji nadzor kot nekaj, kar bo na dolgi rok izboljšalo
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procese in prineslo dobiček podjetju, čeprav se na prvi pogled zdi, da uvedba notranjega
nadzora prinaša samo stroške. Korporacija pa mora paziti, da z uvedbo sistema notranjega
nadzora ne obremenjuje preveč lokalnih enot, in ne sme vztrajati pri načelu, da morajo
vsa načela in standardi veljati za vse velikosti podjetij. V večjih enotah si lahko privoščijo
dovolj virov za zagotavljanje ločitve nalog v vseh procesih, v malih enotah pa enostavno ni
dovolj ljudi oziroma ni smotrno razdeliti procesa na več delov, da bi se upoštevali vsi
napotki za ločevanje nalog. V tem primeru se uvedejo nadomestne ali detektivne kontrole,
ki morajo svoje delo opravljati enako dobro kot preventivne.
Menedžment lahko vključi skladnost s predpisi tudi med obvezne naloge in cilje
zaposlencev, na podlagi katere se izoblikuje končna ocena posameznika, ki je povezana z
nagrajevanjem. Na ta način se vloga skladnosti postavi med najvišje prioritete in postane
del kulture in vizije podjetja.
Uvedba notranjega nadzora je v podjetju, ki ga opisujemo v magistrski nalogi, prinesla tudi
veliko dobrih stvari. Zaposleni so pridobili znanja o procesih v podjetju, ne samo v tistem
delu, ki spada med njihove redne naloge. Poleg tega se je še posebej na področju
notranjega nadzora pri uporabniških dostopih izboljšalo komuniciranje in sodelovanje med
različnimi oddelki: kadrovskim, finančnim in oddelkom za informacijsko tehnologijo.
Sodelovanje med oddelki je pomembno za redno preverjanje rezultatov notranjega
nadzora, kršitve konfliktov in možnosti optimizacije sistema notranjega nadzora. Ponavadi
zaradi preobilice dela ni možno organizirati rednih sestankov, pomembno pa je, da vodstvo
redno zahteva poročila o delovanju sistema notranjega nadzora.
Redno preverjanje notranjega nadzora, izdelava poročil, revizije in vzdrževanje
dokumentacije lahko predstavljajo dodatne obremenitve zaposlenih, zato je pomembno,
da se proces čim bolj avtomatizira. V obravnavanem podjetju je dokumentacija še vedno v
papirni obliki, to pa v decentraliziranem okolju predstavlja velik problem, saj v večini
primerov proces ustavlja pridobivanje odobritev ter prinaša zamude pri iskanju
dokumentov in vzdrževanju dokumentacije. Pri sistemu notranjega nadzora je zelo
zaželena tudi implementacija dokumentnega sistema, ki je prilagojen procesom v podjetju
in omogoča kreiranje dokumentov, elektronsko podpisovanje in ustrezno hrambo.
V večini poslovnih sistemov predstavlja administratorski dostop najvišje možne pravice za
vzdrževanje sistema, konfiguracijo nastavitev in dostop do podatkov. Pri zahtevah zakona
Sarbanes–Oxley predstavlja to veliko kršitev pri ločitvi nalog, zato mora biti administrator
informacijskega sistema pod nenehnim nadzorom. Ponavadi se uvede strog in redni
detektivni nadzor, ki zajema pregled vseh aktivnosti administratorja, še posebno dostope
do podatkov in dnevnikov, saj ti predstavljajo referenčne podatke revizorjev pri
preverjanju dokumentacije. Vsak dostop do podatkov mora biti odobren in naknadno
preverjan. V podjetju nastaja problem tudi pri izdelavi poročil, saj administrator pridobi
sistemsko poročilo o uporabniških dostopih v surovi obliki in nato ročno izdela poročilo za
koordninatorja SOX, ki izdela revizijo. Pomembno je, da se poročilo o uporabniških
pravicah naknadno preveri, primerja s sistemskim poročilom in šele nato pošlje v oddelek
za skladnost s predpisi. Implementancija avtomatiziranega poročila uporabniških poročil je
ena izmed nujnih izboljšav sistema v bližnji prihodnosti.
V naslednji tabeli so prikazane vse ugotovitve, ki so bile upoštevane pri kritični analizi
stanja notranjega nadzora na področju uporabniških pravic in ločitve nalog skozi prednosti,
slabosti, priložnosti in pasti.
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SLABOSTI

 Administrator ERP Navisiona

 Notranji nadzor je stadardiziran

ima pravice do vzdrževanja
sistema, konfiguracije
nastavitev in vseh podatkov,
kar je v nasprotju s priporočili
zakona Sarbanes-Oxley.
 Ni redne komunikacije s strani
vodstva.
 Dokumentacija je v papirni
obliki, dokumentni tok je
prepočasen zaradi
decentralizirane organizacije,
dokumentacija se lahko izgubi.
 V podjetju je samo ena oseba,
ki je odgovorna za skladnost s
predpisi (koordinator SOX).

in procesi so jasno opisani.

 Izboljšano sodelovanje med
oddelki v podjetju.

 Zaposleni spoznavajo celotne

procese in jih lahko izboljšujejo.

 Novi zaposleni se lažje vključi v
proces, ker obstaja
dokumentacija o procesu in
nadzoru.
 Skladnost s predpisi je
vključena med obvezne naloge in
cilje zaposlenih, zato je
osveščenost na visokem nivoju.
PRILOŽNOSTI








Implementacija podpornega
informacijskega sistema, ki bi
podpiral dokumentni in delovni
tok.
Uvedba digitalnega podpisa.
Avtomatizirana sistemska poročila
uporabniških dostopov.
Redne predrevizije.

PASTI






Uvedba oddelka notranje revizije.
Implementacija preventivnih
kontrol v ERP Navision in s tem
zmanjševanje detektivnih kontrol,
ki so časovno bolj potratne .





Po implementaciji sistema
notranjega nadzora se zanimanje
za skladnost zmanjša in zaposleni
ne posvečajo več dovolj
pozornosti nadzoru.
Premalo ljudi za ločitve nalog v
procesih.
Zaradi gospodarske krize ni več
osredotočenosti na notranji
nadzor, ampak samo na poslovne
rezultate.
Notranji nadzor ne sme biti
dojet kot “veliki brat”.
Večja obremenitev zaposlenih.
Korporacija mora razlikovati med
sistemom notranjega nadzora za
večje in manjše organizacijske
enote.

Tabela 30: Prednosti, slabosti, priložnosti in pasti sistema notranjega nadzora v podjetju
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6.2 DISKUSIJA
Ocena stanja notranjega nadzora v informacijski dejavnosti podjetja
Stanje notranjega nadzora na področju uporabniških dostopov in razmejitev dolžnosti je
dobro. To kažejo tudi rezultati rednih revizij uporabniških dostopov in sodelovanje med
oddelki. Potrebno je obdržati osveščenost zaposlenih na visokem nivoju in jih čim bolj
razbremeniti z avtomatizacijo procesov, ki so vključeni v sistem notranjega nadzora.
Zaposleni so prevzeli kulturo ločitev nalog v procesih in tako dodatne naloge ne vidijo kot
nekaj nepotrebnega, ampak kot pomembno dejavnost za podjetje. Menedžerji posameznih
oddelkov aktvino sodelujejo v procesu ter poskušajo pravočasno revidirati in podpisati
dokumentacijo. Zaposleni, ki so v preteklosti lahko sami opravili večino aktivnosti v
procesih, pa razumejo, zakaj so se jim določene pravice ukinile, sodelujejo z ostalimi
akterji v procesu in ne vidijo ukinitev prekomernih pravic kot nekakšno samovoljo
koordinatorja SOX in IT-oddelka.
Ocena učinkovitosti notranjega nadzora v informacijski dejavnosti korporacije
Večina notranjega nadzora v podjetju je detektivnih in ročnih, kar pomeni, da je nadzor
počasen in zavzema velik del delovnega urnika zaposlenih. Zato je učinkovitost sistema
notranjega nadzora slaba. Uporabljajo se papirni obrazci, podjetje ima sedeže na več
lokacijah v regiji, zato so tudi zaposleni, ki morajo zahtevati dostop, ga odobriti in nato
izvesti, v različnih pisarnah. Obrazci se skenirajo, ročno podpišejo in pošiljajo naprej. To
so časovno zahtevne operacije, obstaja pa tudi velika možnost izgube dokumentacije. Tudi
poročila iz ERP Microsoft Dynamics Navision so v surovi obliki, zato se porabi veliko časa,
da se obdelajo v obliko, ki nazorno prikaže uporabniške dostope in ločitve nalog. Surovo
poročilo iz sistema vsebuje uporabniško ime uporabnika, dostop do določenih tabel in vrsto
dostopa (pregled, samo za branje, pisanje). Analitik v službi za informatiko, ki nima
nobenih pravic v sistemu, mora povezati sistemsko uporabniško ime z imenom in priimkom
uporabnika in nato pregledati vloge v sistemu, tabele ter vrsto dostopa v posameznih
vlogah. Na koncu analitik ročno izdelela matriko uporabniških dostopov, ki mora ustrezati
sistemskemu poročilu. Avtomatizacija delovnega toka procesa notranjega nadzora in
poročil je torej glavni ključ za doseganje učinkovitosti.
Izboljševanje in poenotenje procesov na področju notranjega kontrolinga v korporaciji
ne glede na razlike v organizacijskih enotah
Uvedba dokumentnega informacijskega sistema bi izboljšala in pospešila procese
notranjega nadzora v podjetju. Dokumenti bi bili v elektronski obliki, v vsakem trenutku bi
imeli svoj status in lastnika, shranjevanje in arhiviranje pa bi se poenostavilo. Nova
tehnologija pa ne bi rešila vseh problemov. Priporočeno je, da se uvedejo redni (tedenski,
mesečni) sestanki odbora za skladnost, ki bi jih vodil eden izmed članov najvišjega
menedžmenta. Vodstvo bi pošiljalo redno komunikacijo in vse novosti glede sistema
notranjega nadzora in revizij ter nenehno poskušalo optimizirati procese. Koordinator za
skladnost bi opravljal redna izobraževanja po celotni regiji in zbiral predloge za
učinkovitejše delovanje sistema. V korporaciji se vsako jesen določi urnik notranjih revizij
za naslednje leto, ki jih podjetja dobijo v potrditev v roku enega meseca. Po prejemu je
urnik ena izmed točk dnevnega reda na sestanku upravnega odbora, kjer se bodo
predvidoma sprejemali predlogi za izboljšanje procesa notranjega nadzora v podjetju.
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Izboljševanje sodelovanja med oddelki v podjetju pri izvedbi notranjega nadzora
Sodelovanje med oddelki v podjetju se lahko izboljša, samo če menedžment vzdržuje
notranji nadzor v središču pozornosti zaposlenih. Srednji menedžment je osredotočen na
vsakodnevne naloge, za katere je zadolžen njihov oddelek in jih ponavadi ne zanima, kaj
počnejo druge enote v podjetju. V učinkovitem sistemu notranjega nadzora pa se je
potrebno osredotočati na poslovne procese in ne na posamezne enote. Zaposleni iz
različnih oddelkov sestavljajo proces, v katerem so vzpostavljene ločitve nalog in
opravljanje nalog notranjega nadzora. Sodelovanje med oddelki trenutno poteka v
upravnem odboru podjetja, ki se sestaja enkrat mesečno. Srednji menedžment ponavadi ni
del teh sestankov, zato bi bilo v prihodnosti potrebno organizirati redne mesečne sestanke
menedžerjev enot, na katerih bi delili svoje izkušnje in poskušali izboljšati sodelovanje
med oddelki. Vendar je za to potrebna ustrezna motivacija srednjega menedžmenta,
nagrajevanje za uspeh in jasna vizija s strani uprave podjetja.
Sistematično revidiranje in preverjanje notranjega nadzora v podjetju
V podjetju izvajajo revizije financ in informatike zunanji izvajalci – neodvisni revizorji
enkrat letno, korporacijske revizijske službe pa enkrat na štiri leta. Zunanji revizorji so
osredotočeni na pravilnost finančnih poročil, v sklopu katerih pregledujejo tudi stanje v
infomacijski dejavnosti. Pregled sistema notranjega nadzora pa ni njihova primarna
naloga, to področje pa oceni notranja korporacijska revizija, ki je temeljitejša, vendar po
našem mnenju premalokrat prihaja v to regijo. V korporaciji so podjetja razdeljena po
hierarhiji: podjetja, ki imajo velike prihodke ali se ukvarjajo z raziskavami oziroma
proizvodnjo, so uvrščena v razred 1 (Tier 1), najmanjša pa v razred 4 (Tier 4). Zaradi
premalo resursov so notranje revizije pogostejše v bolj pomembnih podjetjih korporacije,
tu prihajajo najmanj enkrat letno, manj pogostejše pa so v malih enotah, kamor sodi tudi
obravnavano podjetje. Priporočjivo bi bilo, da se ustanovi oddelek notranje revizije, ki bi
organizacijsko poročal korporativnim revizijskim organom. Ta bi lahko izvajal revizije
enkrat letno, zagotavljal pa bi tudi:





revizijski načrt za prihodnje leto,
načrt obsega revizije,
konstruktivne smernice med in po reviziji.

Vodstvo enote bi zagotavljajo, da oddelek notranje revizije neodvisno opravlja svoje delo
in omogoča stalno komunikacijo in sodelovanje med finančnim, kadrovskim, prodajnim in
oddelkom za informacijsko tehnologijo.
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7 ZAKLJUČEK
Raziskava predstavlja organiziranost notranjega nadzora v informacijskem sistemu
korporacije na področju uporabniških dostopov in ločitev nalog. Čeprav se to področje v
malih ali srednjih podjetjih zdi zelo ozko, v velikih sistemih neobvladovanje uporabniških
dostopov v informacijskih sistemih vodi v zmešnjavo in zelo poveča možnost zlorab in
prevar.
Predstavljena so bila načela notranjega nadzora, njihove komponente, namen in
aktivnosti. Opisali smo najpomembnejše smernice in standarde na področju notranjih
kontrol v informacijski dejavnosti. Predstavljena sta bila okvirja COSO in COBIT ter zakon
Sarbanes-Oxley. Zakon Sarbanes-Oxley se še posebej osredotoča na področje korporacij,
zato smo podrobno opisali njegove značilnosti in njegovo implementacijo, saj je notranji
sistem nadzora v izbranem podjetju izveden po njegovih načelih.
V praktičnem delu je bil predstavljen pravilnik o dodeljevanju uporabniških dostopov in
razmejitev nalog v ERP Microsoft Dynamics Navision, naloge in odgovornosti vseh
udeležencev ter vsa dokumentacija, ki je vključena v proces. Sistem notranjega nadzora
na tem področju je kompleksen in vključuje sodelovanje med kadrovskim, finančnim,
prodajnim in informacijskim oddelkom.
Z izvedbo revizije uporabniških dostopov in razmejitve nalog smo poskušali predstaviti,
kako učinkovit je sistem notranjega nadzora v podjetju, kje so njegove prednosti in
pomanjkljivosti in kje vidimo priložnosti za izboljšanje sistema notranjega nadzora. Eno
izmed načel varnosti informacijskih sistemov je nenehno izboljševanje, saj v nobenem
trenutku ne moremo zagotoviti popolne varnosti in to pravilo velja tudi na notranji nadzor.
Ugotovili smo, da je sistem notranjega nadzora na področju uporabniških dostopov v
podjetju sorazmerno dober, vendar časovno potraten in neučinkovit. Upravljanje z
dokumentacijo zaposlenim vzame preveč časa v delovnem procesu, saj je podjetje zelo
decentralizirano s poslovnimi enotami v različnih državah, zato bi bilo potrebno proces
avtomatizirati. Ena izmed rešitev bi bil uvedba dokumentnega sistema, ki bi podpiral
delovni tok, odobritve dokumentov, učinkovito hrambo in arhiviranje celotne
dokumentacije. Trenutno podjetje zaposluje samo eno osebo – koordinatorja SOX, ki se
aktivno ukvarja in vodi sistem notranjega nadzora v podjetju. Po našem mnenju bi bilo
treba ustanoviti oddelek notranje revizije, ki bi se nenehno ukvarjal s področjem
notranjega nadzora v vseh procesih po regiji in izvajal revizije, odgovoren pa bi bil
korporativnemu oddelku za skladnost. Za implementacijo in vzdrževanje celotnega sistema
notranjega nadzora pa je najbolj pomembna vključenost najvišjega vodstva podjetja, ki
mora prevzeti odgovornost za vizijo in ohranitev pomembnosti notranjega nadzora ter ga
predstaviti vsem zaposlenim kot nekaj, kar je bistveno pri doseganju dolgoročnih poslovnih
ciljev podjetja.
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