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POVZETEK
Razni škandali, ki so se zgodili v preteklosti, so nakazovali na potrebne spremembe na
področju revizijskih komisij. Revizijska komisija ima v družbi pomembno vlogo pri
spremljanju in nadziranju računovodskega poročanja, notranjih kontrolah in
obvladovanju tveganj.
V preteklosti so se številni avtorji ukvarjali z raziskovanjem revizijskih komisij. V
magistrski nalogi smo se osredotočili na uspešnost slovenskih družb glede na
Priporočila za revizijske komisije glede neodvisnega strokovnjaka v obdobju 2009–2013.
Pri tem smo v empiričnem delu magistrske naloge proučili povezave med izkazanimi
gospodarskimi kategorijami v javno dostopnih letnih poročilih izbranih družb in vrsto
neodvisnega strokovnjaka glede na Priporočila za revizijske komisije. Prav tako smo
proučili tudi povezavo med usposobljenostjo neodvisnega strokovnjaka ter uspešnostjo
družb.
Pri tem smo ugotovili, da le polovica slovenskih družb pri izbiri neodvisnega
strokovnjaka upošteva Priporočila za revizijske komisije. Z Mann-Whitneyevim testom
smo ugotovili, da glede na celotne prihodke, obratni kapital in denarni tok iz poslovanja
ni statistično značilnih razlik med družbami, ki so imele v revizijskih komisijah
neodvisnega strokovnjaka, usposobljenega za računovodstvo in revizijo, ter tistimi
družbami, ki so imele neodvisnega strokovnjaka z drugimi znanji. Zgoraj omenjeni test
pa je razkril statistično značilne razlike pri sredstvih.
Ključne besede: revizijska komisija, neodvisnost, uspešnost, Priporočila za revizijske
komisije

ABSTRACT
Various scandals from the past indicated that some changes in the area of audit
committees are required. The audit committee has an important role in society when
monitoring and controlling financial reporting, internal controls and risk management.
In the past, many authors dealt with the research of audit committees. The present
Master's thesis focuses on the success of Slovenian companies with regards to the
Recommendations for Audit Committees for Independent Consultants in the time
period between 2009 and 2013. In the empirical part of the Master's thesis, the
relationships between the denominated business categories in publically accessible
annual reports of selected companies and the type of independent consultant
according to the Recommendations for Audit Committees were studied. The
relationship between the independent consultantʹs skills and the companyʹs success
was also examined.
It was found that only half of Slovenian companies take into account the
Recommendations for Audit Committees when selecting an independent consultant.
The Mann-Whitney test was used to find out that, based on the total revenues,
working capital and cash flow from operations, there are no statistically significant
differences between companies with an independent consultant who is trained in
accounting and auditing on the audit committee, compared to companies with an
independent consultant with a different skill set. The abovementioned test showed
statistically significant differences for assets.
Key Words: audit committee, independence, performance, Recommendations for
Audit Committee.
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1 UVOD
1.1 Opis področja in opredelitev problema
Komisija EU se s problemom zakonske revizije ukvarja že vrsto let, predvsem zaradi
škandalov, ki so nakazovali, da so na tem področju potrebne spremembe. Leta 2006 je
začela veljati prenovljena Direktiva o obveznih revizijah za letne in konsolidirane
računovodske izkaze (2006, str. 200), ki v 24. členu posveča pozornost tudi revizijskim
komisijam, saj je napisano, da revizijska komisija in učinkovit sistem notranjega
kontroliranja prispevata k zmanjšanju finančnih, operativnih in drugih tveganj, ki so
posledica neupoštevanja predpisov, in izboljšujeta kakovost računovodskega
poročanja. V tej direktivi so zapisane tudi druge zahteve glede oblikovanja revizijske
komisije (Gričar, 2008, str. 10–11).
Revizijska komisija je neodvisni organ s potrebnim znanjem in sposobnostmi, ki je
nadzornemu svetu v pomoč pri boljšem opravljanju njegovih nalog. V današnjem času
imajo revizijske komisije pomembno vlogo pri spremljanju in nadziranju
računovodskega poročanja, notranjih kontrolah in obvladovanju tveganj v družbi
(Priporočila, 2009, str. 3).
Za uspešno delovanje revizijske komisije mora le-ta imeti natančno opredeljena
pooblastila. Prav tako mora biti opredeljen način komuniciranja revizijske komisije z
zunanjim in notranjim revizorjem ter poslovodstvom družbe. Revizijska komisija pa
mora po drugi strani delovati popolnoma neodvisno. Delovanje revizijske komisije je
lahko uspešno, če člani nadzornega sveta ali upravnega odbora razumejo in cenijo
prednosti njenega delovanja ter imenujejo v revizijske komisije neodvisne strokovnjake
(Duhovnik, 2009, str. 21).
Zakonodajna določila, ki jih morajo upoštevati družbe glede revizijskih komisij v
Sloveniji, so zapisana v Zakonu o gospodarskih družbah1, v javnih delniških družbah pa
pri svojem delovanju upoštevajo še Kodeks upravljanja javnih delniških družb2,
obstajajo pa tudi Priporočila za revizijske komisije3.
Med drugim ZGD 1-B v 279. členu navaja, da morajo oblikovati revizijsko komisijo v
družbah, ki z vrednostnimi papirji trgujejo na organiziranem trgu. Revizijsko komisijo
morajo sestavljati vsaj trije člani. V revizijski komisiji mora biti po 280. členu ZGD-1B
vsaj en član komisije neodvisen strokovnjak, ki je usposobljen za računovodstvo in
revizijo, vendar naj ne bi bil član nadzornega sveta (Priporočila, 2009, str. 8).

1

ZGD-1. (2006). Zakon o gospodarskih družbah. Uradni list RS, 42/2006.
Kodeks upravljanja javnih delniških družb. (2009). Nahaja se na spletnem naslovu:
http://www.ljse.si/media/Attachments/Izdajatelji/Kodeks_veljaven_08122009_koncna_verzija.pdf.
3
Združenje nadzornikov Slovenije v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo. (2009). Priporočila za
revizijske komisije. Dokument se nahaja na spletnem naslovu: http://www.zdruzenjens.si/db/doc/upl/priporocila_za_revizijske_komisije_-koncna_razlicica-25.11.2009_282.pdf.
2
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Neodvisnost je v Kodeksu etike za računovodske strokovnjake 4 podrobneje
opredeljena kot miselnost, ki dovoljuje izražanje sklepa brez vplivov, ki ogrožajo
strokovno sodbo, hkrati pa dovoljuje posamezniku neoporečno in nepristransko
delovanje ter poklicno nezaupljivost.
V Sloveniji pa je tudi Združenje nadzornikov Slovenije v sodelovanju s Slovenskim
inštitutom za revizijo leta 2009 izdalo Priporočila za revizijske komisije. Le-ta niso
obvezujoča, veljala so 4 leta, sedaj so v veljavi nova, dopolnjena priporočila. Družbe v
Sloveniji pri oblikovanju in delovanju revizijskih komisij zraven neobvezujočih poročil
upoštevajo omenjeno direktivo, Zakon o gospodarskih družbah, v javnih delniških
družbah pa tudi Kodeks upravljanja javnih delniških družb, v katerem so opredeljene
omejitve glede predsednika revizijske komisije in članov.
Z raziskovanjem revizijskih komisij so se tako v tujini kot v Sloveniji ukvarjali različni
avtorji. V tujini so Kamarudin in soavtorji (2012, str. 920) raziskovali, kako pomembna
je neodvisnost revizijske komisije. Menijo, da večja kot je neodvisnost revizijske
komisije, večja je tudi njena objektivnost pri spremljanju notranjih kontrol in
finančnega poročanja v družbi. Neodvisnost po njihovem mnenju pomeni, da v družbi
nimaš nobenih osebnih ali ekonomskih interesov (Kamarudin in soavtorji, 2012, str.
920). Albring in soavtorji (2014, str. 81) so v svoji raziskavi ugotovili, da računovodsko
finančno znanje in močno korporativno upravljanje prispeva k večjemu spremljanju
neodvisnosti v revizijskih komisijah. Badolato in soavtorji (2014, str. 226) so raziskovali
odnos med finančnim znanjem, statusom in računovodskimi nepravilnostmi v povezavi
z revizijsko komisijo. Ugotovili so, da če ima revizijska komisija visoko finančno znanje,
to ne zadostuje, saj komisija potrebuje tudi ustrezen status (Badolato in soavtorji,
2014, str. 226).
V Sloveniji so se različni avtorji ukvarjali tako s samim delovanjem revizijskih komisij,
kot tudi z ocenjevanjem uspešnosti delovanja revizijskih komisij v slovenskih
gospodarskih družbah. Osterman in Zaman Groff (2010, str. 32) menita, da na
uspešnost revizijskih komisij vplivajo pomembni temeljni dejavniki, kot so npr. sestava,
pooblastila, viri ter motiviranost revizijske komisije. Izvedena je bila tudi raziskava
glede vzrokov za oblikovanje revizijskih komisij v javnih delniških družbah. Izpostavili
so, da je pomembno, da so člani revizijske komisije ustrezno strokovno podkovani. Na
osnovi izbranih dejavnikov so ugotovili, da revizijske komisije niso oblikovane zaradi
želje po povečanju učinkovitosti delovanja nadzornih svetov in da se v izbranih družbah
ne oblikujejo na pobudo največjega lastnika in nadzornega sveta. Ugotovili so tudi, da
višina celotnih letnih prihodkov družbe vpliva na odločitev o oblikovanju revizijske
komisije v izbranih družbah (Roter, 2012, str. 41–42). Prav tako je bilo ugotovljeno, da
se revizijske komisije ustanavljajo z namenom izboljšanja računovodskega poročanja
javnosti, učinkovitosti sistema notranjih kontrol, predlaganja in imenovanja
zakonskega revizorja in izboljšanja sistema računovodstva v družbi. Uspeh družbe pa ni
odvisen od tega, ali družba ustanovi revizijsko komisijo, temveč od več različnih
4

Kodeks etike za računovodske strokovnjake. (2010). Nahaja se na spletnem naslovu: http://www.sirevizija.si/sites/default/files/rev-kodeks_etike_iesba.pdf.
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zunanjih vplivov. Tudi tukaj je poudarjeno, da so člani revizijske komisije strokovnjaki z
ustreznega področja, imajo ustrezna znanja ter so neodvisni (Gričar, 2008, str. 35).
V proučevanih raziskavah v Sloveniji nismo zasledili nobene raziskave, ki bila narejena
na podlagi analize letnih poročil. Zato bomo v izbranih družbah proučili, ali so sledili
Priporočilom za revizijske komisije v obdobju 2009–2013, ter na podlagi izbranih
gospodarskih kategorij iz letnih poročil ugotovili vpliv neodvisnega strokovnjaka v
revizijski komisiji na uspešnost družb s pomočjo gospodarskih kategorij.

1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave
Namen magistrske naloge je ugotoviti, ali je uspešnost družb, ki so v obdobju 2009–
2013 upoštevale Priporočila za revizijske komisije glede neodvisnega strokovnjaka
večja, od uspešnosti družb, ki tovrstnih priporočil niso upoštevale.
Cilji v teoretičnem delu:
 pregled zakonodaje s področja revizijskih komisij,
 pregled raziskav o uspešnosti revizijskih komisij,
 pregled dejavnikov merjenja uspešnosti,
 pregled smernic in strokovnih podlag glede revizijskih komisij v EU in
Sloveniji,
 opredelitev neodvisnega strokovnjaka v EU in Sloveniji ter proučitev pogojev
za neodvisnega strokovnjaka.
Cilji v empiričnem delu:
 oblikovanje vzorca in predstavitev metodologije raziskave,
 proučitev povezav med izkazanimi gospodarskimi kategorijami v javno
dostopnih letnih poročilih in vrsto neodvisnega strokovnjaka v revizijski
komisiji glede na Priporočila za revizijske komisije,
 proučevanje povezave med usposobljenostjo neodvisnega strokovnjaka ter
uspešnostjo družb,
 analiziranje in predstavitev rezultatov izvedene raziskave.
V magistrskem delu smo preverjali naslednje hipoteze:
H1: Izbrane družbe pri oblikovanju revizijske komisije upoštevajo Priporočila za
revizijske komisije SIR.
Po ZGD-1 morajo sestavljati revizijsko komisijo vsaj trije člani, eden izmed teh pa mora
biti neodvisen strokovnjak. Za neodvisnega strokovnjaka se po Priporočilih za revizijske
komisije šteje tisti, ki je usposobljen za računovodstvo ali revizijo (Priporočila, 2009,
str. 7–8).
H2: Družbe, ki imajo v revizijski komisiji neodvisnega člana, usposobljenega za
računovodstvo in revizijo, imajo v povprečju višje prihodke kot družbe, ki imajo v
revizijski komisiji imenovanega neodvisnega člana, ki ima druga znanja.
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H3: Družbe, ki imajo v revizijski komisiji neodvisnega člana, usposobljenega za
računovodstvo in revizijo, imajo v povprečju več sredstev kot družbe, ki imajo v
revizijski komisiji imenovanega neodvisnega člana, ki ima druga znanja.
H4: Družbe, ki imajo v revizijski komisiji neodvisnega člana, usposobljenega za
računovodstvo in revizijo, imajo v povprečju višji obratni kapital kot družbe, ki imajo v
revizijski komisiji imenovanega neodvisnega člana, ki ima druga znanja.
H5: Družbe, ki imajo v revizijski komisiji neodvisnega člana usposobljenega za
računovodstvo in revizijo, imajo v povprečju več opredmetenih osnovnih sredstev
(nepremičnine, naprave in oprema) kot družbe, ki imajo v revizijski komisiji
imenovanega neodvisnega člana, ki ima druga znanja.
H6: Družbe, ki imajo v revizijski komisiji neodvisnega člana, usposobljenega za
računovodstvo in revizijo, imajo v povprečju višji denarni tok iz poslovanja kot družbe,
ki imajo v revizijski komisiji imenovanega neodvisnega člana, ki ima druga znanja.
Albring in soavtorji (2014, str. 81) poudarjajo, kako je pomembno, da so člani revizijske
komisije strokovnjaki z ustreznega področja in da imajo ustrezno znanje, saj se to
odraža na uspešnosti delovanja same revizijske komisije pa tudi celotne družbe.
V predhodnih raziskavah so ugotovili, da je neodvisnost revizijske komisije pomemben
dejavnik, ki pripomore k večji uspešnosti družbe. V raziskavi so uspešnost družbe
opredelili z naslednjimi dejavniki: obratnim kapitalom, denarnim tokom iz poslovanja,
celotnimi prihodki, sredstvi, nepremičninami, napravami ter opremo (Kamarudin in
soavtorji, 2009, str. 920–921). Tudi v naši raziskavi bomo uspešnost definirali z enakimi
dejavniki.

1.3 Predpostavke in omejitve
Predpostavke:
Predpostavljamo, da so podatki v letnih poročilih pošteni in resnični, saj so letna
poročila revidirana, ter da smo določili dovolj velik vzorec (reprezentativnost).
Omejitve:
V empiričnem delu magistrske naloge se bomo omejili na izbrane slovenske družbe. Iz
celotnega seznama javnih družb v Sloveniji, ki je objavljen na spletni strani Agencije za
trg vrednostnih papirjev, smo izmed 62 javnih delniških družb izbrali 24 družb. Po
pregledu in proučitvi vseh družb iz seznama smo teh 24 družb izbrali zato, ker so imele
javno dostopna letna poročila ter so delovala v letih 2009–2013. Prav tako je v tem
obdobju v izbranih družbah delovala revizijska komisija. Omejili smo se na podatke, ki
so v letnih poročilih zgoraj omenjenih družb, in sicer za leta 2010, 2011, 2012, in 2013
ter na Priporočila za revizijske komisije, ki veljajo za omenjeno obdobje. Uporabili smo
podatke, ki so javno dostopni. Podatki iz letnih poročil niso prečiščeni ter vsebujejo
vplive inflacije.
4

1.4 Predvidene metode raziskovanja
Izbrane družbe smo razdelili v dve skupini. V prvi skupini so tiste družbe, ki imajo kot
neodvisnega člana revizijske komisije strokovnjaka s področja računovodstva in
revizije, v drugi skupini pa vse ostale družbe. Ti dve skupini določata neodvisno
spremenljivko.
Odvisne spremenljivke pa so gospodarske kategorije iz letnih poročil, in sicer celotni
prihodki, sredstva, denarni tok iz poslovanja, obratni kapital ter nepremičnine, naprave
in oprema.
Pri hipotezi 1 smo primerjali podatke iz letnih poročil, ki se navezujejo na oblikovanje
oz. sestavo revizijske komisije v skladu s Priporočili za revizijske komisije. To smo
naredili tako, da smo v letnih poročilih pogledali, ali imajo revizijske komisije ustrezno
število članov in ali je neodvisni strokovnjak usposobljen za računovodstvo ali revizijo.
Pri ostalih hipotezah smo uporabili enostranski t-test za neodvisna vzorca in MannWhitneyev test, ki je robustna neparametrična alternativa t-testu. Prav tako je MannWhitneyev test manj občutljiv za predpostavke.
V magistrski nalogi smo uporabili deskriptivno analizo podatkov, ki smo jih pridobili iz
znanstvenih člankov in druge literature. Pri tem smo uporabili metodo deskripcije, saj
bomo opisali in pojasnili pojme, povezane z revizijsko komisijo. Uporabili smo tudi
metodo kompilacije, saj smo povzemali sklepe, spoznanja in stališča drugih avtorjev,
ter metodo komparacije, saj smo primerjali podatke iz letnih poročil družb s Priporočili
za revizijske komisije.
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2 REVIZIJSKA KOMISIJA V EU IN SLOVENIJI
V tem poglavju smo povzeli razvoj revizijskih komisij in predstavili pregled zakonodaje,
ki se nanaša na revizijske komisije in je veljavna v EU in Sloveniji. Predstavili smo še
pregled smernic in strokovnih podlag, ki se nanašajo na revizijske komisije. Nazadnje pa
smo opredelili neodvisnega strokovnjaka ter proučili pogoje, ki veljajo za neodvisnega
strokovnjaka.

2.1 Razvoj revizijskih komisij v EU in svetu
Flesher in soavtorji (2003; povzeto po Roter, 2012, str. 11–12) pojasnjujejo, da so se
revizijske komisije razvijale v povezavi z razvojem ameriških železnic. Razvoj le-teh je
potreboval dodatni kapital in izkazala se je potreba po investicijah velikih vrednosti, s
tem pa se je pojavil tudi problem nadziranja in upravljanja tega kapitala. Ameriško
železničarsko podjetje Baltimore in Ohio je investiralo v izgradnjo železnic. Ta projekt je
zahteval veliko sredstev, dodatne, neplanirane investicije pa so morale biti natančno
pojasnjene. Inženirji tega podjetja so različno ocenjevali stroškovno vrednost izgradnje
odsekov železnic, zato so ustanovili odbor inženirjev, katerega naloga je bila skupna
ocena vrednosti projektov. Toda še vedno je prihajalo do velikih odstopanj, zato je
odbor ustanovil revizijsko komisijo, ki je bila sestavljena iz štirih članov. Sestavljali so jo
vodja inženirjev, vodja gradbišča, revizor in finančnik. Šele z ustanovitvijo te komisije je
podjetju uspelo natančneje določiti in nadzirati stroške gradnje železnic. Zato je
omenjeno podjetje imelo konec 19. stoletja velik vpliv na takratno podjetništvo ter
posledično tudi vpliv na razvoj revizije. Avtorji navajajo možne vzroke za oblikovanje
revizijske komisije v omenjenem podjetju. Prvi možni vzrok je, da naj bi ideja o
ustanovitvi revizijske komisije prišla s strani bank, saj so ustanovitelji tega podjetja pred
tem vodili velike bančne družbe. Drugi možni vzrok je, da naj bi to idejo našli pri
konkurentih, ki so se ukvarjali z gradnjo rečnih kanalov. Tretji možni vzrok pa naj bi bila
britanska železniška industrija, s katero so bili ustanovitelji omenjenega podjetja v stikih
(Flesher in soavtorji, 2003; povzeto po Roter, 2012, str. 11–12).
Kelbers in Fogarty (1998; povzeto po Roter, 2012, str. 12) povzemata, da je okrog leta
1972 odstotek družb, ki so ustanovile revizijsko komisijo, zelo narasel. To naj bi se
zgodilo zaradi goljufivega finančnega poročanja, poneverb, računovodskih metod in
zlorab. Vse našteto kaže na neučinkovitost in neodgovornost uprav družb. Revizijska
komisija je bila tako odgovorna za računovodske zadeve in probleme z namenom
zagotoviti strukturo poročanja za notranje uporabnike, ki želijo preprečiti škodo, ki je
bila povzročena s strani vodilnih, ter da je nadzirala odnos med družbo in revizorjem.
Avtor prav tako navaja, da so mnoga velika podjetja sredi 70-ih let prostovoljno
ustanovila revizijske komisije. New York Stock Exchange je leta 1978 zahtevala
oblikovanje revizijske komisije za družbe, ki so začele kotirati na tej borzi. Prav tako pa
je to zahtevala tudi za družbe, ki so kotirale v sistemu nacionalnega trga od leta 1989
(Kelbers in Fogarty, 1998; povzeto po Roter, 2012, str. 12).
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Duhovnikova (2009, str. 22–23) meni, da revizijske komisije izvirajo iz angloameriškega
okolja in segajo v čas, ko so revizijo delniških družb opravljali neformalni odbori; ti so
bili sestavljeni iz delničarjev, ki so pregledovali računovodske izkaze družb v imenu vseh
delničarjev. Le-te so postopoma zamenjali profesionalni revizorji. Z razvojem je postala
vse bolj pomembna vloga zunanjih članov upravnega odbora. Avtorica navaja, da so
prve revizijske komisije nastale leta 1940 v Združenih državah Amerike. Nastanek je
povezan z zahtevami Komisije za vrednostne papirje (Securities and Exchange
Commission, SEC) in newyorške borze (New York Stock Exchange, NYSE). Kumelj (2005,
povzeto po Gričar, 2008, str. 6) dodaja, da je NYSE nato leta 1976 podala zahtevo za
oblikovanje revizijskih komisij v družbah, ki kotirajo na borzi, SEC pa se je začela
zavzemati, da bi bile revizijske komisije obvezne v družbah, ki so že kotirale na borzi.
Keinath in soavtorji (2009; povzeto po Obreza, 2012, str. 25) povzemajo, da je Blue
Ribbon Committee z namenom povečanja in krepitve odgovornosti revizijskih komisij
leta 1999 podal deset priporočil za izboljšanje učinkovitosti revizijskih komisij. Kumelj
(2005; povzeto po Gričar, 2008, str. 6) navaja pomembne točke, ki jih je opredelil Blue
Ribbon Committee:
 neodvisnost članov pri sprejemanju odločitev,
 konstruktivne razprave z organi upravljanja in ravnateljevanja družbe,
notranjimi in zakonskimi revizorji o kakovosti poročanja poslovanju,
 učinkovito komuniciranje in pretok informacij med notranjimi in zakonskimi
revizorji in
 ključne vloge komisije pri nadziranju posameznih postopkov revidiranja.
Keinath in soavtorji (2009; povzeto po Obreza, 2012, str. 25) poudarjajo, da glavni
mejnik pri ustanavljanju revizijskih komisij v ZDA predstavlja Sarbanes-Oxleyev zakon (v
nadaljevanju SOX)5, ki je bil sprejet leta 2002. S tem zakonom so revizijske komisije
postale obvezne za vsa podjetja, ki kotirajo na ameriški borzi vrednostnih papirjev. Kot
posledica prej omenjenega zakona je bil ustanovljen Odbor za nadzor revizorjev
delniških družb (PCAOB), ki ščiti investitorje in javne interese ter izdaja revizijske
standarde, ki vsebujejo smernice za pregled notranjih kontrol. SOX zahteva od družb
večjo učinkovitost notranjih kontrol, predvsem na področju finančnega poročanja in
letnih poročil. V 407. členu omenjenega zakona je določeno tudi, da morajo podjetja v
svojih poročilih razkriti, če je vsaj eden izmed članov revizijske komisije strokovnjak na
finančnem področju. Prav tako je v tem zakonu posvečena pozornost zunanjim
revizorjem. V 301. členu tega zakona so opredeljeni še sestava, naloge in odgovornosti
revizijske komisije (Keinath in soavtorji, 2009; povzeto po Obreza, 2012, str. 25). SOX je
zahtevala neodvisnost in kvalificiranost članov revizijskih komisij. Večina raziskav je bila
osredotočena na oblikovanje revizijskih komisij, in sicer na sestavo, velikost in naloge
revizijske komisije (Roter, 2012, str. 12). Iz opisanega zakona lahko vidimo povezave z
zakonodajo v EU in Sloveniji, ki smo jo opisali v prejšnjem podpoglavju.
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SOX. (2002.) Sarbanes-Oxleyev zakon. Nahaja se na spletnem naslovu: http://www.soxlaw.com/.
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Vremec (2003; povzeto po Gričar, 2008, str. 6) pojasnjuje, da je kljub temu leta 1998
stopil v veljavo Kombinirani kodeks odbora Hampel6, ki priporoča ustanovitev revizijske
komisije, v kateri naj bi bili najmanj trije neodvisni neizvršni direktorji. Londonska borza
pa je zahtevala, da družbe, ki kotirajo na borzi, v svoja letna poročila vključijo izjavo o
skladnosti s Kombiniranim kodeksom (Vremec, 2003; povzeto po Gričar, 2008).
Duhovnikova (2009, str. 22–24) ugotavlja, da so bile revizijske komisije v evropskem
prostoru, natančneje na območju Velike Britanije, ustanovljene kasneje. Razlog zato je
predvsem upiranje strank, ki so bile zasnovane na ideoloških osnovah. Avtorica meni,
da so revizijske komisije v ostali Evropi manj poznane najverjetneje zaradi dvotirnega
sistema upravljanja. Duhovnikova poudarja, da moramo razvoj revizijskih komisij
obravnavati kot razvoj revidiranja v širšem smislu. To pomeni, da naj bi revizijske
komisije pomagale poslovodstvu pri izpolnjevanju njihovih dolžnosti, okrepile vlogo
tistih članov nadzornega sveta, ki resnično zastopajo interese delničarjev, okrepile
zaupanje v objektivnost in verodostojnost računovodskega poročanja, povečale
neodvisnost delovanja revizorjev, povečale kakovost revidiranja in računovodskega
spremljanja poslovanja ter izboljšale komuniciranje med nadzornim svetom, revizorji in
poslovodstvom (Duhovnik, 2009, str. 22–24).

2.2 Zakonodajni in strokovni okvir
2.2.1 Zakonodajni okvir v EU
V nadaljevanju smo podrobneje predstavili pomembnejše člene iz Direktive 2006/43/ES
Evropskega parlamenta in sveta o obveznih revizijah za letne in konsolidirane
računovodske izkaze (v nadaljevanju Direktiva)7.
V 24. členu Direktive je zapisano, da revizijska komisija in učinkovit sistem notranjih
kontrol prispevata k zmanjšanju različnih tveganj v podjetju. Pri tem gre za zmanjšanje
finančnih in operativnih tveganj, pa tudi tistih, ki izvirajo iz neupoštevanja predpisov.
Poleg tega pa revizijska komisija in učinkovit sistem notranjih kontrol izboljšujeta
kakovost računovodskega poročanja.
Revizijsko komisijo morajo v skladu z 41. členom Direktive imenovati vse družbe
javnega interesa. Sestava revizijske komisije pa je prepuščena posameznim državam
članicam EU. Revizijska komisija je lahko sestavljena iz neizvršnih članov upravnega
telesa ali nadzornega telesa. Poleg tega pa mora biti vsaj en član revizijske komisije
neodvisen strokovnjak, ki je usposobljen za računovodstvo in revizijo. Poleg tega so v
zgoraj omenjenem členu Direktive določene tudi naloge revizijske komisije. Le-te so po
41. členu Direktive naslednje:
 spremljanje postopka računovodskega poročanja,
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računovodske izkaze. (2006). Uradni list EU, 157/87.
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 spremljanje učinkovitosti notranjega kontroliranja v družbi in notranje revizije
ter sistemov za obvladovanje tveganja,
 spremljanje obvezne revizije letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov,
 pregledovanje in spremljanje neodvisnosti zakonitega revizorja ali
revizijskega podjetja, zlasti zagotavljanje dodatnih storitev revidiranemu
subjektu.
V 41. členu Direktive je opredeljeno tudi sodelovanje revizijske komisije z zunanjim
revizorjem. Le-ta mora revizijsko komisijo obveščati o ključnih zadevah v zvezi z
obvezno revizijo, predvsem o pomembnih pomanjkljivostih notranjih kontrol v
povezavi s postopkom računovodskega poročanja.
Ena izmed pomembnih lastnosti članov revizijske komisije in tudi zunanjih revizorjev je
neodvisnost. Le-ta je opredeljena v 42. členu Direktive, kjer piše, da morajo države
članice zagotoviti, da zakoniti revizorji ali revizijska podjetja, ki opravljajo obvezne
revizije subjektov javnega interesa:
 vsako leto revizijski komisiji pisno potrdijo svojo neodvisnost od revidiranega
subjekta javnega interesa,
 vsako leto razkrijejo revizijski komisiji vse dodatne storitve, ki so jih opravili za
revidirani subjekt, ter
 razpravljajo z revizijsko komisijo o nevarnostih za njihovo neodvisnost in
varovalih za ublažitev teh nevarnosti.
V 42. členu Direktive je zapisano tudi, da morajo družbe menjati ključnega revizijskega
partnerja po najpozneje sedmih letih od datuma imenovanja, le-ta pa lahko ponovno
sodeluje pri reviziji po najmanj dveh letih. Prav tako zakonitemu revizorju ali ključnemu
revizijskemu partnerju, ki opravlja obvezno revizijo, ni dovoljeno prevzeti
pomembnega vodstvenega položaja v revidiranem subjektu pred pretekom najmanj
dveh let po tem, ko je prenehal sodelovati v revizijskem poslu kot zakoniti revizor ali
ključni revizijski partner.
2.2.2 Zakonodajni okvir v Sloveniji
V Sloveniji obvezno ustanavljanje, naloge in sestavo revizijskih komisij ureja Zakon o
gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1). ZGD-1 je usklajen z Direktivo. V ZGD-1 so
določbe glede revizijske komisije natančneje določene kot v Direktivi. ZGD-1
natančneje opredeli sestavo revizijske komisije, medtem ko je v Direktivi zapisano, da o
sestavi odločajo države članice same. Tako v ZGD-1 kot v omenjeni Direktivi je
določeno, da mora biti vsaj en član revizijske komisije neodvisen strokovnjak, ki je
usposobljen za računovodstvo in revizijo. V Direktivi in ZGD-1 so navedene tudi naloge
revizijske komisije, vendar so v ZGD-1 le-te bolj razčlenjene. V nadaljevanju smo
podrobneje predstavili določbe iz ZGD-1, ki se nanašajo na revizijske komisije.
V 279. členu ZGD-1B je zapisano, da morajo družbe, ki z vrednostnimi papirji trgujejo
na organiziranem trgu, oblikovati revizijsko komisijo. Pred spremembo zgoraj
omenjenega zakona je bilo imenovanje revizijske komisije s strani nadzornih svetov
9

neobvezno. Revizijska komisija je bila pred tem po 289. členu ZGD-1 obvezna le za
družbe z enotirnim sistemom upravljanja, če se je z njimi trgovalo na organiziranem
trgu in če so delavci v skladu z zakonom uveljavljali svojo pravico do sodelovanja v
organih družbe (Obreza, 2012, str. 28). Prav tako je v 279. členu ZGD-1 zapisano, da
komisija ne more odločati o vprašanjih, ki so v pristojnosti nadzornega sveta in da
morajo komisijo sestavljati predsednik in najmanj dva člana. Predsednika pa imenuje
nadzorni svet izmed svojih članov. 279. člen tudi določa, da se smejo sej komisije
udeleževati le člani komisije, če statut ali poslovnik nadzornega sveta ne določa
drugače. Komisija pa mora o svojem delu poročati nadzornemu svetu.
Zahteve glede članov revizijske komisije so opredeljene v 280. členu ZGD-1B. Navedeno
je, da mora biti vsaj en član revizijske komisije neodvisen strokovnjak, ki je usposobljen
za računovodstvo in revizijo, medtem ko so ostali člani revizijske komisije lahko le člani
nadzornega sveta. Prav tako so v 280. členu ZGD-1B določene tudi naloge revizijske
komisije, ki so naslednje:
 spremljanje postopka računovodskega poročanja,
 spremljanje učinkovitosti notranje kontrole v družbi, notranje revizije, če
obstaja, in sistemov za obvladovanje tveganja,
 spremljanje obvezne revizije letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov,
 pregledovanje in spremljanje neodvisnosti revizorja za letno poročilo družbe,
zlasti zagotavljanja dodatnih nerevizijskih storitev,
 predlaganje nadzornemu svetu imenovanje kandidata za revizorja letnega
poročila družbe,
 nadzorovanje neoporečnosti finančnih informacij, ki jih daje družba,
 ocenjevanje sestavljanja letnega poročila, vključno z oblikovanjem predloga
za nadzorni svet,
 sodelovanje pri določitvi pomembnejših področij revidiranja,
 sodelovanje pri pripravi pogodbe med revizorjem in družbo,
 opravljanje drugih nalog, določenih s statutom ali sklepom nadzornega sveta,
in
 sodelovanje z revizorjem pri opravljanju revizije letnega poročila družbe, še
zlasti z medsebojnim obveščanjem o glavnih zadevah v zvezi z revizijo.
O pogostosti sestankov revizijske komisije 257. člen ZGD-1 navaja, da mora biti organ
vodenja ali nadzora sklican vsaj enkrat v četrtletju ali v krajšem obdobju, ki ga določa
statut.
Vsekakor pa ZGD-1 ni edini zakon, ki ureja področje revizijskih komisij. Omeniti velja
Zakon o revidiranju8 in Zakon o bančništvu9. Pomembni členi, povezani z revizijskimi
komisijami iz prej omenjenih zakonov, so predstavljeni v nadaljevanju.
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ZRev-1. (2001). Zakon o revidiranju. ZGD-1. (2006). Uradni list RS, 11/2001.
ZBan-1. (2006). Zakon o bančništvu. Uradni list RS, 131/06.
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Revizijska komisija mora sodelovati z notranjimi in zunanjimi revizorji. V Zakonu o
revidiranju (v nadaljevanju ZRev-1) je opredeljen odnos in sodelovanje med revizijsko
komisijo in zunanjimi revizorji. V 39. členu ZRev-1 je zapisano, da mora revizijska
družba obveščati revizijsko komisijo o ključnih zadevah v zvezi z obvezno revizijo, zlasti
o pomembnih pomanjkljivostih notranjega kontroliranja, v povezavi s postopkom
računovodskega poročanja. Prav tako mora vsako leto revizijski komisiji pisno potrditi
svojo neodvisnost in neodvisnost pooblaščenih revizorjev, ki sodelujejo v reviziji, ter
razkriti vse dodatne storitve, ki jih je opravila za revidirani subjekt. Revizijska družba pa
mora tudi razpravljati z revizijsko komisijo o nevarnostih za svojo neodvisnost in
neodvisnost pooblaščenih revizorjev, ki sodelujejo pri reviziji, in varovalih za ublažitev
teh nevarnosti.
Zakon o bančništvu (v nadaljevanju ZBan-1) v svojem 75. členu navaja, kdaj mora
banka imenovati revizijsko komisijo. To mora narediti nadzorni svet banke v primeru,
če ima banka položaj nadrejene banke v bančni skupini ali če banka opravlja bančne ali
druge storitve prek podružnice zunaj območja Republike Slovenije.
2.2.3 Strokovni okvir v Sloveniji
Poleg zgoraj omenjene zakonodaje v EU in Sloveniji pa se revizijska komisija pri svojem
delovanju opira tudi na strokovne smernice in podlage.
Roter (2012, str.16) navaja, da imajo v posameznih državah članicah EU pomembno
vlogo t. i. kodeksi upravljanja javnih delniških družb, ki so sprejeti na nivoju države
članice.
Tudi Sloveniji je bil leta 2009 sprejet Kodeks upravljanja javnih delniških družb (v
nadaljevanju Kodeks). Le-ta predstavlja zakonsko neobvezujočo strokovno podlago.
Kodeks priporoča standarde, ki jih družbe lahko upoštevajo za oblikovanje razumljivega
sistema upravljanja. Kodeks priporoča ustanovitev posebnih komisij, tudi revizijsko, ki
so odgovorne za reševanje zahtevnejših zadev, pripravo sklepov ter nadzor nad
izvajanjem teh sklepov (Obreza, 2012, str. 29). V nadaljevanju smo podrobneje
predstavili pomembne točke iz Kodeksa.
V 18. točki Kodeksa je zapisano, da pri izbiri revizorja sodelujejo organi vodenja in
nadzora družbe ter revizijska komisija, ki je pretežno sestavljena iz neodvisnih
strokovnjakov, usposobljenih za računovodstvo in revizijo. Pred samim začetkom izbire
revizorja revizijska komisija in pristojni organ, ki skupščini delničarjev predlagata
imenovanje, oblikujeta merila za imenovanje revizorja in tudi minimalne pogoje za
sodelovanje z revizorjem. Revizijska komisija pa preverja tudi odzivnost organov
vodenja na navedbe v pismu poslovodstvu, ki ga po opravljeni reviziji pripravi revizor.
Skladno z 19. točko Kodeksa družba v sodelovanju z revizijsko komisijo zagotovi
periodični, vsebinski ter nepristranski strokovni nadzor nad delovanjem sistema
notranjega nadzora. Revizijska komisija je strokovna podpora nadzornemu svetu in
sodeluje v postopku potrjevanja letnega načrta dela notranje revizije ter zagotavlja
tekoče spremljanje upravljanja s tveganji.
11

Kodeks v prilogi B.1 priporoča trajanje mandatov članov revizijske komisije. Navedeno
je, da predsednik revizijske komisije ne sme biti bivši član uprave družbe vsaj 5 let po
prenehanju te funkcije. Prav tako pa večina ostalih članov revizijske komisije niso
nekdanji člani uprave družbe oz. je od opravljanja te funkcije prav tako minilo 5 let.
Revizijska komisija sodeluje tako z notranjim kot zunanjim revizorjem tudi brez
prisotnosti uprave in skrbi za stalno in učinkovito izmenjevanje mnenj.
Prav tako so v 13.6. točki Kodeksa določene tudi strokovne in osebnostne lastnosti, ki
naj jih imajo člani revizijske komisije za neodvisno in kakovostno opravljanje svojega
dela. Pri tem gre predvsem za naslednje lastnosti:
 neodvisnost od uprave,
 razpoložljiv čas za delo v komisiji in
 vsebinsko poznavanje strokovnega področja, za katerega je zadolžena
komisija.
Poleg zgoraj omenjenega Kodeksa pa so v Sloveniji ena izmed strokovnih podlag tudi
Priporočila za revizijske komisije (v nadaljevanju Priporočila). Le-ta so prav tako
zakonsko neobvezujoča. Priporočila je Združenje nadzornikov Slovenije v sodelovanju s
Slovenskim inštitutom za revizijo izdalo leta 2009. Veljala so za obdobje 4 let, sedaj so
pa v veljavi že nova, prenovljena Priporočila. Vsebina zgoraj omenjenih Priporočil je
naslednja:
 uvod,
 o priporočilih,
 ustanovitev revizijske komisije,
 sestanki revizijske komisije,
 odnos z nadzornim svetom,
 vloga in odgovornosti,
 drugi praktični premisleki,
 priloge,
 veljavna zakonodaja in viri.
V poglavju o ustanovitvi revizijske komisije so zajete glavne naloge in pristojnosti
revizijske komisije ter sestava revizijske komisije. Sestava revizijske komisije je nadalje
razdeljena na podpoglavje o neodvisnem strokovnjaku, drugih članih in predsedniku
revizijske komisije ter imenovanju, trajanju mandata in prenehanju. Poglavje o
sestankih revizijske komisije obravnava priporočeno pogostost sestankov, udeležence,
časovni razpored, obliko in dnevni red sestankov. Poglavje o vlogah in odgovornosti je
razdeljeno na podpoglavja: računovodsko poročanje, notranje kontrole in sistemi za
obvladovanje tveganj, opozarjanje na nepravilnosti in nezakonitosti, proces notranjega
in zunanjega revidiranja. Proces zunanjega revidiranja zajema imenovanje zunanjega
revizorja, pogoje in plačilo le-tega, neodvisnost zunanjega revizorja, vključno z
opravljanjem nerevizijskih storitev, ter letni revizijski ciklus. Med druge praktične
premisleke pa sodijo viri in plačilo revizijske komisije, usposabljanje revizijske komisije
ter odnosi z delničarji (Priporočila, 2009, str. 2-53)
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Nova Priporočila (2013) vsebujejo nekatere spremembe. V Priporočilih (2013, str. 13) je
zapisano, da morajo biti tudi mandati zunanjih neodvisnih strokonjakov usklajeni z
mandati nadzornega sveta in ne smejo biti daljši od mandatov nadzornega sveta.
Dodano je tudi, da je na vseh sejah revizijske komisije prisoten tudi sekretar
nadzornega sveta, ki je hkrati tudi sekretar revizijske komisije (Priporočila, 2013,
str. 15). Glede računovodskega poročanja je posebej poudarjeno, da morajo biti pri
razkritjih učinki sprememb in razlogi zanje razumljivi tudi drugim uporabnikom
računovodskih poročil, ne samo delaničarjem (Priporočila, 2013, str. 18). Prav tako je v
Priporočilih (2013, str. 20) dodano, da mora revizijska komisija zagotoviti, da notranja
revizija upošteva Mednarodne standarde strokovnega ravnanja pri notranjem
revidiranju, Kodeks etike in druga pravila iz hierarhije pravil notranjega revidiranja.
Nadzorni svet oblikuje predlog povečanja službe notranje revizije glede na predlog
revizijske komisije. Prav tako bi morala revizijska komisija dati soglasje k predlogom za
imenovanje, nagrajevanje in razrešitev vodje notranje revizije in jih predložiti
nadzornemu svetu v odobritev. Revizijska komisija bi se morala seznanjati tudi z
obdobnimi samoocenitvami notranje revizije in z zunanjo presojo kakovosti notranje
revizije, ki se mora izvesti najmanj na pet let, ter spremljati uresničevanje priporočil za
izboljšanje notranje revizije. Pri tem bi morala presoditi, ali je petletni razmik med
zunanjimi presojami primeren ali pa bi bil potreben krajši. Opredeliti bi morala kriterije
za izbor zunanjega presojevalca in potrditi njegov izbor. Priporočila (2013, str. 25)
priporočajo tudi, da je dodatno plačilo članom, ki so tudi člani nadzornega sveta,
najmanj 25 % in največ 80 % plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. V
Priporočilih (2013, str. 26) je dodano še samoocenjevanje članov revizijske komisije. Ti
naj bi tako kot člani nadzornega sveta redno samoocenjevali svoje delovanje in
identificirali področja svojega delovanja, ki jih lahko v prihodnje izboljšajo. Pri tem
revizijska komisija primerja svoje delovanje in aktivnosti s priporočili o delovanju
revizijskih komisij in svojim načrtom dela. Prav tako pa lahko preveri tudi sestavo in
neodvisnost posameznih članov. Pri samoocenjevanju lahko uporablja relevantne
mednarodne ali nacionalne vprašalnike za delo revizijskih komisij, predsednik revizijske
komisije pa o opravljenem samoocenjevanju poroča nadzornemu svetu in od njih
pridobi povratno informacijo o zadovoljstvu nadzornega sveta z njihovim delom
(Priporočila, 2013, str. 26).

2.3 Opredelitev revizijske komisije
Številni avtorji so opredelili pojem revizijska komisija. V nadaljevanju smo predstavili
opredelitve nekaterih avtorjev.
Roter (2012, str. 12) navaja, da Köhlerjeva (2005, str. 231) opredeli revizijsko komisijo
po Mautzu in Newmannu (1970), in sicer, da je revizijska komisija v ZDA definirana kot
stalna komisija odbora direktorjev, ustanovljena z namenom direktnega dela z revizorji,
tako notranjimi kot zunanjimi, kakor tudi z ostalimi aktivnostmi, ki so povezane z
računovodstvom.
Roter (2012, str. 12) piše, da Turk (2004, str. 648) opredeljuje revizijsko komisijo kot
komisijo, ki je povezana z nadzornim svetom ali upravo in spremlja sistem
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računovodstva, sistem notranjega kontroliranja, računovodsko poročanje ter pomaga
pri komuniciranju in vzdrževanju vezi med zunanjimi in notranjimi revizorji.
Duhovnikova (1997, str. 10) revizijsko komisijo opredeli iz različnih zornih kotov:
 kot opredelitev strokovne skupine (Accountants International Study Group),
 kot strokovno inštitucijo (Peat Marwick McLintock) in
 kot eno izmed raziskovalnih študij (Marrian).
Opredelitev strokovne skupine pomeni, da je revizijska komisija, komisija nadzornega
sveta podjetja, ki je posebej odgovorna za pregled letnih računovodskih izkazov, preden
so le-ti predloženi v obravnavo nadzornemu svetu. Pri tem revizijska komisija običajno
predstavlja neki vezni člen med zunanjim revizorjem in nadzornim svetom, v njeno
pristojnost pa uvrščamo tudi oceno izbire zunanjih revizorjev, pregled celotne
opravljene revizije in njenih ugotovitev ter pregled delovanja notranjih finančnih
kontrol in finančnih informacij za javnost. Revizijska komisija kot strokovna inštitucija je
opredeljena kot komisija nadzornega sveta, ki je ustanovljena zato, da bi zagotovila
večjo kakovost in zanesljivost finančnih informacij, ki jih obravnava nadzorni svet.
Sestavljena je v celoti ali pretežno iz zunanjih članov nadzornega sveta, ki ocenjujejo,
pregledujejo ter nadzirajo proces finančnega poročanja in postopke revidiranja
(Duhovnik, 1997, str. 10). Ena izmed raziskovalnih študij pa opredeli revizijsko komisijo
kot komisijo nadzornega sveta, ki ima običajno tri, štiri ali pet članov, direktorjev, ki niso
odgovorni za finančno področje poslovanja podjetja. Glavne naloge revizijske komisije
so ocenjevanje računovodskih izkazov, preverjanje sistema notranjih kontrol in
učinkovitosti računovodskega sistema, pregledovanje ugotovitev revizorjev, oblikovanje
predlogov za imenovanje zunanjih revizorjev ter plačevanje revizijskih storitev (Gričar,
2008, str. 2).
Roter (2012, str. 18–19) piše, da Brandbury (1990, str. 33) v svoji raziskavi opredeljuje
revizijsko komisijo kot najbolj učinkovit mehanizem za pregled revidiranih finančnih
izkazov in računovodskih kontrol.
Revizijska komisija je v Priporočilih (2009, str. 2) opredeljena kot komisija, ki je
podrejena nadzornemu svetu, ki jo imenuje. Odgovorna je za celovit nadzor družbe in o
svojem delu poroča nadzornemu svetu oz. upravnemu odboru. Ima tudi pomembno
vlogo v celotni strukturi upravljanja družbe. Celotna revizijska komisija ali pa vsaj
pretežni del njenih članov naj bi bili neodvisni člani nadzornega sveta. Nadalje
pojasnjujejo, da je v družbah z dvotirnim sistemom upravljanja revizijska komisija
podrejena nadzornemu svetu, v družbah z enotirnim sistem upravljanja pa je podrejena
upravnemu odboru (Priporočila, 2009, str. 2).
Razlika med enotirnim in dvotirnim sistemom upravljanja po Bajuku (2005, str. 1) je ta,
da v enotirnem sistemu poznamo dva organa upravljanja, to sta skupščina delničarjev
in upravni odbor, ki se nadalje deli še na izvršilne in neizvršilne direktorje. Bratina in
Bohinc (2005, str. 170) pa pojasnjujeta, da je dvotirni sistem upravljanja najbolj značilen
v Nemčiji. Nemško korporacijsko pravo določa, da mora korporacija imeti poleg
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skupščine še dva različna direktorska organa, in sicer upravo in nadzorni svet (Obreza,
2012, str. 10–11).

2.4 Ustanovitev in delovanje revizijskih komisij v Sloveniji
V Priporočilih (2009, str. 3) je zapisano, da so se revizijske komisije iz nenatančno
opredeljenega organa sčasoma razvile v pomembnega, ki pomaga nadzornemu svetu
pri izvajanju njegovih nalog. Korporacijski škandali in neuspehi, ki so se zgodili v zadnjih
letih, so vedno znova opozarjali, kako potreben je neodvisen organ, ki ima potrebna
znanja in sposobnosti ter je v nenehno pomoč nadzornemu svetu pri boljšemu
opravljanju njegovih nalog za varovanje družbe pred takimi dogodki (Priporočila, 2009,
str. 3). Braiotta in Zhou (2008, str. 263) trdita, da so družbe ustanovile revizijske
komisije zaradi pritiskov javnosti po večji odgovornosti družb in tako zagotovile
učinkovit nadzor revizijskega procesa in procesa računovodskega poročanja.
Vremec (2003; povzeto po Obreza, 2012, str. 31)pojasnjuje, da mora imeti revizijska
komisija pisno ustanovno listino, ki jasno opredeljuje njeno vlogo v družbi. Ustanovna
listina mora biti dobro in podrobno sestavljena, saj zagotavlja podlago za organizacijo in
določitev odgovornosti komisije, na katero se lahko sklicujejo člani komisije, uprava,
nadzorni svet ter notranji in zunanji revizorji. Nadzorni svet mora ustanovno listino
pregledati, popraviti, če je potrebno, ter jo potrditi. Ustanovna listina revizijske komisije
opredeljuje (ibid., 31):
 splošen namen obstoja in cilje komisije,
 pooblastila,
 organizacijo, kar pomeni predvideno udeležbo, pogostost in trajanje sej,
 vloge in odgovornosti, glede notranjega nadzora in nadzora finančnega
poročanja, vključno s kvalifikacijami in mandati,
 odnose z zunanjimi in notranjimi revizorji,
 skladnost z zakonodajo in regulativo,
 skladno s kodeksom ravnanja,
 odgovornost glede poročanja ter
 druge odgovornosti, kot so npr. pooblastila za izvajanje posebnih preiskav.
Duhovnikova (2009, str. 34) meni, da mora družba pri oblikovanju osnov za delovanje
revizijske komisije zagotoviti naslednje:
 revizijska komisija mora imeti zagotovljena pooblastila in pomoč nadzornega
sveta ali upravnega odbora,
 biti mora popolnoma neodvisna, tako glede sestave kot tudi glede delovanja;
pri tem je predvsem pomembno, da poslovodstvo družbe nanjo nima
nikakršnega vpliva,
 imeti mora jasna pooblastila in poslovodstvo družbe mora razumeti, kaj
nadzorni svet ali upravni odbor od nje pričakuje, predvsem pa ne sme
povzročati nasprotij s poseganjem v odgovornost in avtoriteto poslovodstva
na katerikoli ravni,
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 biti morajo oblikovane jasne osnove za sodelovanje med revizijsko komisijo na
eni strani in finančnim vodstvom, notranjim revizorjem in zunanjim
revizorjem družbe na drugi strani.
Vremec (2003; povzeto po Roter, 2012, str. 18) dodaja, da je prvi pogoj za delovanje
revizijskih komisij dobra predpriprava in skrbna proučitev vseh dejavnikov že pred
samim oblikovanjem revizijske komisije. Ne glede na različne zakonodajne zahteve
glede organiziranja revizijskih komisij lahko družbe dosežejo večjo učinkovitost le
komisij, če so izpolnjeni določeni pogoji, in sicer (ibid., 18):
 na razpolago mora biti ustanovna listina, ki opredeljuje vlogo revizijske
komisije,
 člani morajo biti ustrezno usposobljeni in izkušeni,
 zagotovljena mora biti objektivnost in neodvisnost članov,
 določen mora biti čas trajanja mandata revizijske komisije,
 sprejet mora biti plan terminov glede sklica sej revizijske komisije,
 za dobro opravljanje nalog in del revizijske komisije mora biti na razpolago
dovolj sredstev in
 zadosten obseg informacij za lažjo orientacijo novih članov.
V Priporočilih (2009, str. 6) je zapisano, da revizijska komisija opravlja svoje delo na
zahtevo nadzornega sveta in ni neposredno odgovorna nikomur drugemu. Prav tako ne
bi smela imeti neposrednih stikov z javnostjo v medijih. Priporočljivo je, da revizijska
komisija spremlja tudi vzpostavitev in učinkovitost politike tako imenovanega
opozarjanja na nepravilnosti in nezakonitosti in opozorilnih postopkov v družbi 10
(Priporočila, 2009, str. 6).
Za nemoteno in predvsem učinkovito delovanje in opravljanje svojih nalog, mora imeti
revizijska komisija na razpolago ustrezne vire. Letno dodelitev finančnih virov naj bi
odobrili delničarji na skupščini delničarjev. Prav tako bi morale biti vzpostavljene
usmeritve, ki bi revizijski komisiji zagotavljale dodatne vire. Revizijska komisija pri
svojem delovanju lahko potrebuje tudi pravno, računovodsko ali drugo svetovanje, zato
bi moral biti zagotovljen načrt financiranja za zgoraj omenjene potrebe revizijske
komisije. Priporočila navajajo, da bi revizijski komisiji morali biti na razpolago tudi
sekretar nadzornega sveta, tajništvo družbe in osebje družbe, ki bi jim npr. pomagalo
pri pripravi letnega načrta revizijske komisije, pripravi poročil za nadzorni svet, pisanju
in hrambi zapisnikov in drugo (Priporočila, 2009, str. 23).

2.5 Naloge revizijske komisije
Naloge in pristojnosti revizijske komisije mora opredeliti nadzorni svet, pri tem pa mora
upoštevati tudi posebne okoliščine posamezne družbe ter jih dokumentirati v
poslovniku revizijske komisije. Kadar ima družba še druge komisije, mora jasno

10

To pomeni vzpostavljanje politik in postopkov za lažje pridobivanje in obravnavanje opozoril o
nepravilnostih pri računovodskem poročanju ter drugih zadevah, ki jih anonimno sporočajo zaposleni.
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opredeliti vloge in zagotoviti, da so ustrezno pokrita vsa področja (Priporočila, 2009, str.
6–7).
Duhovnikova (2009, str. 37) navaja, da poslovnik revizijske komisije določa:
 namen ustanovitve revizijske komisije in sestavo revizijske komisije,
 sodila za potrebno neodvisnost, izkušnje in izobrazbo članov,
 naloge, odgovornosti in področja delovanja revizijske komisije,
 način sodelovanja revizijske komisije s poslovodstvom, nadzornim svetom ali
upravnim odborom, zunanjim in notranjim revizorjem ter drugimi,
 postopke in usmeritve za pripravo letnega načrta dela in sestankov revizijske
komisije.
V Priporočilih (2009, str. 8) je zapisano, da bi moral vsak član revizijske komisije
podpisati izjavo, s katero potrjuje svojo neodvisnost in zavezanost k delovanju v skladu
s poslovnikom revizijske komisije. Prav tako je v Priporočilih (2009, str. 8) zapisano, da
naj bi družbe na svoji spletni strani objavile poslovnik revizijske komisije.
Naloge in pristojnosti revizijske komisije so navedene v 280. členu ZGD-1B.
Duhovnikova (2009, str. 30–31) jih je razdelila na naslednja temeljna področja:
 na področje računovodenja in računovodskih informacij,
 na področje tveganj in notranjih kontrol,
 na področje notranjega in zunanjega revidiranja,
 opravljanje drugih nalog.
Področje računovodenja in računovodskih informacij se nanaša na spremljanje
računovodskega poročanja, nadzorovanje neoporečnosti računovodskih informacij, ki
jih objavlja družba, in za ocenjevanje sestavljanja letnega poročila, vključno z
oblikovanjem predloga za nadzorni svet ali upravni odbor. Področje tveganj in notranjih
kontrol se nanaša na spremljanje učinkovitosti notranje kontrole v družbi, notranje
revizije, če le-ta obstaja, in sistemov za obvladovanje tveganj (Duhovnik, 2009, str. 3031). Področje notranjega in zunanjega revidiranja se navezuje na spremljanje obvezne
revizije letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov, pregledovanje in spremljanje
odvisnosti revizorja za letno poročilo družbe, zlasti zagotavljanja lastnih nerevizijskih
storitev, predlogi nadzornemu svetu ali upravnemu odboru za imenovanje kandidata za
revizorja letnega poročila družbe, sodelovanje pri določitvi pomembnejših področij
revidiranja, sodelovanje pri pripravi pogodbe med revizorjem in družbo ter sodelovanje
z revizorjem pri opravljanju revizije letnega poročila družbe, še zlasti z medsebojnim
obveščanjem o glavnih zadevah v zvezi z revizijo (Obreza, 2012, str. 39–40). V povezavi z
opravljanjem drugih nalog Duhovnikova (2009, str. 33) navaja, da bi bilo v skladu s
strokovnimi priporočili smiselno, da bi revizijska komisija dajala soglasja k poslom s
povezanimi osebami, pregledovala odgovore, ki jih daje poslovodstvo na poizvedovanja
regulatorjev, in vzpostavila opozorilne postopke, ki bi omogočili zaposlenim in
delničarjem ter tretjim osebam, da se v povezavi z računovodenjem, notranjim
kontroliranjem in revidiranjem obračajo neposredno na revizijsko komisijo.
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Duhovnikova (2009, str. 33–34) izmed zgoraj neštetih področij še posebej izpostavi
področje računovodenja. To področje je pod močnim vplivom subjektivne presoje in
ima lahko negativen vpliv na kakovost poročanja o doseženem dobičku. Področja , ki so
pod močnim vplivom subjektivne presoje, so naslednja (ibid., 33-34):
 priznavanje prihodkov,
 sprememba računovodskih ocen,
 zloraba načela pomembnosti in
 usredstvenje in razmejitev stroškov.
Pri priznavanju prihodkov gre za to, da se prihodek pripozna, še preden je prodaja
končna ali ko ima kupec še možnost, da prekine, razveljavi ali odloži prodajo. Zato le-to
zahteva ustrezno pozornost predvsem v tistih družbah, kjer je prihodek pomembnejši
od dobička. Sprememba računovodskih ocen je popolnoma sprejemljiva, če je podprta
z gospodarskimi dejavniki. Vendar so ocene pogosto spremenjene brez ustrezne
podporne spremembe gospodarskih dejavnikov, spremembe pa niso ustrezno razkrite.
Posledica tega je, da se investitorji odločajo na podlagi številk, ki niso transparentne,
primerljive in dosledne. Pri zlorabi načela pomembnosti gre za napake, ki so lahko
namenoma opredeljene kot nepomembne. Včasih je pomembnost oziroma bistvenost
napak težko dokazati, zato mora revizijska komisija presoditi, do kakšne mere
predstavlja vsaka prepoznana napaka nevarnost za investitorje oziroma delničarje, s
tem pa tudi tveganje za izgubo ugleda družbe (Duhovnik, 2009, str. 33–34). Pri
usredstvenju in razmejitvi stroškov gre za to, da so stroški, ki bi morali biti vključeni v
izkaz poslovnega izida, lahko razmejeni ali usredstveni. To se zgodi, ko družba uporablja
nejasna sodila za usredstvovanje nepremičnin, strojev in opreme ter neopredmetenih
sredstev ter predolga obdobja amortiziranja ali usredstvenja stroškov, v povezavi s
katerimi ni razumno pričakovati bodočih ekonomskih koristi (Obreza, 2012, str. 41)
Duhovnika (2009, str. 31) nadalje še razdeli izvajanje nalog revizijske komisije na tri
metodološke faze:
 preveritev, da postopek obstaja,
 proučitev problemov,
 svetovanje nadzornemu svetu ali upravnemu odboru.
V primerjavi s tujino Firth in Rui (2007; povzeto po Roter, 2012, str. 19–20) povzemata
naslednje naloge revizijske komisije:
 priporočanje in naročanje zunanjih revizorjev,
 pregled finančnih izkazov družbe,
 ukrepanje pri priporočilih in zadevah, izpostavljenih s strani revizorjev,
 posredovanje med revizorji in upravami družb ter
 svetovanje pri vseh pomembnih odkritjih tako zunanjih kot tudi notranjih
revizorjev družbe.
Brandbury (1990; povzeto po Roter, 2012, str. 20) meni, da so revizijske komisije
ustanovljene z namenom:
 povečanja kredibilnosti letnih računovodskih izkazov,
 podpirati direktorje pri njihovih odgovornosti in
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 povečati revizijsko neodvisnost.
Tušek (2008; povzeto po Roter, 2012, str. 20) navaja, da zgolj obstoj in organiziranje
revizijske komisije ne morajo zadošča. Člani biti informirani, predani svojemu delu ter
izpolnjevanju nalog nadziranja na naslednjih področjih (ibid., 20):
 notranjih kontrol in ravnanja s tveganji,
 računovodskega poročanja,
 uporabe zakonskih in drugih predpisov,
 zunanjega in notranjega revidiranja ter
 raziskovalne usmerjenosti.

2.6 Vloga in odgovornosti revizijske komisije
Vloge in
22):






odgovornosti revizijske komisije so razdeljene na (Priporočila, 2009, str. 15–
računovodsko poročanje,
notranje kontrole in sisteme za obvladovanje tveganj,
opozarjanje na nepravilnosti in nezakonitosti,
notranje revidiranje ter
zunanje revidiranje.

2.6.1 Računovodsko poročanje
V povezavi z računovodenjem in računovodskimi informacijami mora revizijska komisija
pregledati (Priporočila, 2009, str. 15):
 letne in vmesne računovodske izkaze,
 predhodne napovedi in druga uradna sporočila (npr. borzi),
 pomembna vprašanja računovodenja in poročanja,
 računovodske usmeritve družbe in vse njihove spremembe,
 pomembne presoje in ocene, uporabljene pri pripravi računovodskih izkazov,
 računovodsko obravnavanje za pomembne in/ali neobičajne transakcije.
Duhovnikova (2009, str. 31) navaja, da se mora revizijska komisija pri tem prepričati, ali
je računovodsko obračunavanje informacij skladno z zakonskimi in regulativnimi okviri.
Svojo pozornost pa mora nameniti predvsem jasnosti in ustreznosti razkritij. V primeru,
da družba spremeni računovodske usmeritve, bi morala revizijska komisija poznati vpliv
teh sprememb in razloge za uvedbo le-teh ter proučiti prihodnje učinke sprememb.
Revizijska komisija bi morala pregledati tudi osnutke razkritij v zvezi s spremembo, saj s
tem zagotovi, da bodo učinki sprememb in razlogi zanje razumljivi tudi delničarjem.
Prav tako mora revizijska komisija kritično ovrednotiti ocene in presoje. Člani morajo
poznati in razumeti ključne predpostavke, ki so podlaga za take ocene, in tudi
občutljivost na spremembe v teh prepostavkah. Pri tem morajo ugotoviti, kako so te
predpostavke agresivne ali konzervativne in ali so ustrezne. Prav tako se morajo
prepričati, da poslovodstvo pri pripravi ocen ni bilo pristransko, saj je na teh področjih
največ možnosti za manipulacije. Predlagane računovodske usmeritve in ocene mora
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revizijska komisija primerjati z ocenami v podobnih državah (Priporočila, 2009, str. 1516).
Pri neobičajnih transakcijah11 bi morala revizijska komisija podrobno pregledati in se o
njih pogovoriti z notranji revizorjem, zunanjim revizorjem in finančnim direktorjem.
Pomembne transakcije s povezanimi osebami zunaj običajnega rednega poslovanja bi
bilo treba prijaviti revizijski komisiji, takoj ko se zgodijo in v povzetku ob koncu vsakega
obdobja poročanja. Revizijska komisija bi morala presoditi, ali so bile te transakcije
opravljene na podlagi tržnih zakonitosti (Priporočila, 2009, str. 15-16). Revizijska
komisija bi morala pregledati tudi druge informacije, npr. poslovno poročilo,
solventnost, likvidnost, kapitalsko ustreznost, in tudi notranja računovodska poročila
družbe. Prav tako bi morali predložiti revizijski komisij v pregled pred vsako sejo
nadzornega sveta tudi notranja računovodska poročila, ki se npr. pripravljajo za
nadzorni svet. V primeru, da revizijska komisija s pregledanim računovodskim
poročanjem ni zadovoljna, mora o tem poročati nadzornemu svetu (Priporočila, 2009,
str. 15-16). Duhovnikova (2009, str. 31) še dodaja, da naj bi revizijska komisija redno
pregledovala glavne sestavine računovodskih informacij, ki jih objavlja družba.
2.6.2 Notranje kontrole in sistemi za obvladovanje tveganj
Poleg računovodskega poročanja bi morala revizijska komisija pregledati tudi sisteme
kontrol računovodskega poročanja in vzpostavljenega sistema za ugotavljanje,
ocenjevanje in obvladovanje in spremljanje finančnih tveganj. V tistih družbah, kjer ni
drugih komisij za spremljanje notranjih kontrol in sistema obvladovanja tveganj, bi
morala to spremljati revizijska komisija. Kljub temu pa je obvladovanje tveganj še
vedno v pristojnosti poslovodstva. Zato bi morala revizijska komisija prejemati poročila
o učinkovitosti sistemov in sporočila s tega področja od zunanje in notranje revizije
(Priporočila, 2009, str. 16). Duhovnikova (2009, str. 31) dodaja, da gre pri tem
predvsem za to, da revizijska komisija pomaga nadzornemu svetu ali upravnemu
odboru pri nadzorovanju tveganj in ohranjanju notranjih kontrol znotraj družbe.
Revizijska komisija naj bi potrdila tudi obstoj postopka za ugotavljanje tveganj in za
načine njihovega spremljanja ter pregledovala zapise in načrte njihovega obvladovanja
(Duhovnik, 2009, str. 31).
2.6.3 Opozarjanje na nepravilnosti in nezakonitosti
Revizijska komisija bi morala pregledati ustreznost opozorilnih postopkov, da zagotovi,
da primerno spodbujajo zaposlene, da v varnem okolju sporočijo svoje pomisleke, ki jih
imajo glede točnosti in resničnosti računovodskega poročanja, in so s tem lahko
prepričani, da bo zadeva v celoti preiskana (Priporočila, 2012, str. 16).

11

Neobičajne transakcije so npr. pripojitev ali odtujitev odvisne družbe, prenehanje dela dejavnosti,
načrti za prestrukturiranje, poravnava sodnih sporov, usredstvenje stroškov za raziskave in razvoj,
transakcije z lastnimi delnicami.
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2.6.4 Proces notranjega revidiranja
Revizijska komisija bi morala biti odgovorna tudi za spremljanje učinkovitosti
notranjega revidiranja v družbi. Tiste družbe, ki nimajo službe notranjega revidiranja, bi
morala revizijska komisija vsaj enkrat letno presoditi, ali je ta služba potrebna. Pri tem
mora upoštevati notranje in zunanje dejavnike12. Prav tako mora zagotoviti, da v takih
družbah deluje sistem notranje kontrole, kot je načrtovano. Tam, kjer imajo službo
notranjega revidiranja, bi morala njen poslovnik in dejavnost pregledati revizijska
komisija. Prav tako pa tudi njen letni načrt dela in redno prejemati poročila o njenem
delu. Z vodjo notranje revizije bi morala revizijska komisija sodelovati neposredno in se
z njim sestati na zadnjem sestanku brez navzočnosti kateregakoli člana uprave vsaj
enkrat letno (Priporočila, 2012, str. 17). Duhovnikova (2009, str. 31) dodaja, da so v
praksi vedno pogostejši primeri neposrednega poročanja notranje revizije revizijski
komisiji. To povečuje objektivnost in prost pretok informacij med njima o problemih ter
tudi učinkovitost vodje notranje revizije, kot jo zazna revizijska komisija (Duhovnik,
2009, str. 31).
Revizijska komisija bi prav tako morala prejemati poročila s podrobnostmi o popravnih
ukrepih, ki so bili sprejeti na podlagi ugotovitev notranje revizije, ter poroučiti
ustreznost takih odzivov nanje (Priporočila, 2012, str. 17).
2.6.5 Proces zunanjega revidiranja
Revizijska komisija bi morala biti pristojna za spremljanje razmerja med družbo in
zunanjim revizorjem. Prav tako bi morala biti pristojna tudi za pripravo priporočila za
imenovanje, ponovno imenovanje in zamenjavo zunanjega revizorja družbe. Le-to naj
bi temeljilo na letni oceni kakovosti zunanjega revizorja, upoštevajoč izkušnje in
strokovno usposobljenost, razpoložljive in načrtovane vire ter neodvisnost in
morebitno navzkrižje interesov (Priporočila, 2012, str. 17–22).
Pri odločitvi za spremembo zunanjega revizorja ali za javni razpis izvedbe letne revizije,
naj bi ta postopek nadzorovala revizijska komisija, ter se sestala z vsemi ponudniki, ali
vsaj s tistimi, ki so prišli v ožji izbor. V primeru odpovedi zunanjega revizorja bi morala
revizijska komisija preiskati razloge za odpoved ter proučiti, ali so potrebni kakšni
popravni ukrepi (Priporočila, 2012, str. 17–22).
Priporočila priporočajo, da se v obravnavo letnega poročila vključi tudi razprava o
ponovnem imenovanju ali odpovedi ter imenovanju novega revizorja. Prav tako je treba
podrobno obdelati tudi politiko pogostosti razpisov in oziroma ali menjevanja
revizorjev. Revizijska komisija bi se namreč morala zavedati, da je prepogosto
menjavanje zunanjega revizorja lahko škodljivo, ker je to moteče za tekoče poslovanje
in se lahko to pozna tudi pri kakovosti revizije. Zato bi bilo treba take menjave
obravnavati kot pomembno vprašanje, ki ga je treba podrobno proučiti. Ena izmed

12

Notranji in zunanji dejavniki so npr. profil tveganja družbe, tržna gibanja, načrti za širitev in
pričakovanja analitikov.
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odgovornosti revizijske komisije je tudi pregledati pogodbo o revidiranju in listino o
revizijskem poslu ter proučiti vsa pomembna določila in jih odobriti. Posebej bi morala
potrditi vsaj, ali je obseg storitev uspešen, ali je časovni razpored dela primeren, da
zagotavlja učinkovito revizijo in poročanje v skladu s koledarjem poročanja v družbi, če
je načrtovani čas ustrezen, da revizijska komisija pregleda osnutek računovodskih
izkazov, če je primerna in zadostna cena, ki omogoča učinkovito revizijo, in če je glede
na preteklo leto v pogodbi in listini o revizijskem poslu vključena sprememba, ki odraža
spremembe v okoliščina poslovanja družbe (Priporočila, 2012, str. 17–22).
Prav tako bi morale revizijske komisije pregledati celotno število ur in predlagano
razdelitev časa in zagotoviti, da je časovni razpored za opravljanje revizijskih storitev
ustrezen in da je razdelitev števila delovnih ur skladna z zakonodajo. Ugotoviti bi
morale tudi, ali je bila cena izračunana v skladu s smernicami Slovenskega inštituta za
revizijo, in če ta bistveno odstopa od zgoraj omenjenih, oceniti tudi tveganje
nekakovostne izvedbe zunanje revizije. Spremljati bi morala tudi višino cen storitev, ki
so plačane zunanjemu revizorju, če revizorji opravljajo nerevizijske storitve (Priporočila,
2012, str. 17–22).
Izoblikovati bi morala tudi uradno usmeritev glede opravljanja nerevizijskih storitev
zunanjih revizorjev, kjer bi morale biti natančno določene vrste nerevizijskih storitev, iz
katerih so zunanji revizorji izključeni, za katere se lahko najamejo zunanji revizorji brez
prijave revizijski komisiji in za katere je odločitev potrebna za vsak primer posebej.
Revizijska komisija bi morala od zunanjih revizorjev vsako leto zahtevati pisne izjave o
neodvisnosti (Priporočila, 2012, str. 17–22).
Ena izmed njenih nalog v povezani z zunanjim revidiranjem je tudi, da se sestane z
zunanjim revizorjem na začetku revizijskega ciklusa, da skupaj pregledajo predlagani
načrt. Poleg tega bi pa morala pregledati tudi obseg načrtovanega dela za podružnice in
odvisne družbe. Pregledati mora tudi pismo poslovodstvu in na koncu revizijskega
ciklusa učinkovitost opravljenih postopkov. Prav tako bi morala pregledati tudi vsebino
končnega izstavljenega računa zunanjega revizorja (Priporočila, 2012, str. 17–22).
Duhovnikova (2009, str. 33) navaja tudi, da naj bi revizijska komisija pregledala tudi
zaključke zunanjega revizorja, še posebej zadeve, ki so bile predmet nesoglasja med
zunanjim revizorjem in poslovodstvom.

2.7 Sestava, člani in sestanki revizijske komisije v Sloveniji
Kot smo že omenili v podpoglavju o zakonodaji v Sloveniji, je v 279. členu ZGD-1
opredeljeno, da morajo revizijsko komisijo sestavljati najmanj trije člani. Vsaka družba
mora prilagoditi število članov glede na značilnosti posamezne družbe, pri čemer naj bi
družbe upoštevale (Priporočila, 2009, str. 7):
 velikost in kompleksnost družbe,
 pomembna področja tveganja,
 sestavo in številčnost celotnega nadzornega sveta,
 zakonsko zahtevo, da je v komisiji tudi predstavnik zaposlenih,
 razpoložljivost primerno usposobljenih članov iz nadzornega sveta in drugih.
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V Priporočilih (2009, str. 7) je zapisano, da je izbira članov revizijske komisije bistvenega
pomena za njeno učinkovitost. Po ZGD-1 mora biti vsaj en član neodvisen strokovnjak,
drugi pa člani nadzornega sveta. Tudi Roter (2012, str. 18–19; povzeto po Ibrahim in
Saidin, 2009) navaja, da je za družbo, upravo družbe, revizijsko komisijo in lastnike
pomembna zagotovitev, da je njihova revizijska komisija sestavljena iz kvalificiranega
števila članov in da s tem izvršuje svoje naloge na najučinkovitejši način.
V skladu s strokovnimi izhodišči Duhovnikova (2009, str. 27) meni, da je pomembno, da
imajo vsi člani revizijske komisije naslednje strokovne in osebne lastnosti, ki jim
zagotavljajo kvalitetno in neodvisno delovanje:
 sposobnost objektivnega presojanja,
 neodvisnost od poslovodstva,
 popolno razumevanje namena in odgovornosti revizijske komisije,
 razpoložljiv čas za delo v komisiji,
 široko strokovno obzorje,
 poznavanje področij poslovanja družbe,
 vsebinsko poznavanje področij financ, računovodstva in revizije.
Izmed zgoraj naštetih lastnosti je najpomembnejša vsestranska neodvisnost članov
revizijske komisije. Zelo pomembno pa je tudi, da člani revizijske komisije poznajo
področje financ, računovodstva in revizije.
V nadaljevanju smo primerjali spoznanja o sestavi revizijske komisije v Sloveniji s
spoznanji iz tujine. Braiotta in soavtorji (2008, str. 262–263) so povzeli avtorje, ki so v
preteklosti v svojih raziskavah ugotovili, kako pomembna je sestava revizijske komisije.
Menijo (ibid., 262-263), da ima revizijska komisija pomembno nadzorno vlogo pri
zagotavljanju kakovosti računovodskega poročanja, pri tem pa igra pomembno vlogo
predvsem sestava revizijske komisije. Treba se je osredotočiti predvsem na sestavo
revizijske komisije. Navajajo, da morajo vsa podjetja, ki kotirajo na glavnih borzah, kot
so npr. NYSE, NASDAQ in AMEX, imeti revizijsko komisijo z najmanj tremi neodvisnimi
člani. V preteklih raziskavah so ugotovili, da podjetja, ki imajo številčnejšo revizijsko
komisijo, izbirajo boljše, izkušenejše in kvalitetnejše zunanje revizorje. Trdijo, daje
revizijska komisija najučinkovitejša, če je sestavljena iz popolnoma zunanjih članov.
Ugotovili so tudi, da so tiste revizijske komisije, ki imajo strokovnjake s področja
računovodstva, uspešnejše in učinkovitejše od tistih, ki takih strokovnjakov nimajo.
Prav tako so ugotovili, da so člani revizijske komisije, ki imajo izkušnje z računovodskim
poročanjem in znanje revizije ter poslovodenja, zmožnejši razumeti sodbo revizorja. Če
povzamemo: v raziskavi so ugotovili, da so sestava revizijske komisije, neodvisnost in
računovodska znanja pomemben dejavnik učinkovitega delovanja revizijskih komisij
(Braiotta in soavtorji, 2008, 262–263).
Podrobnejšo proučitev sestave revizijske komisije smo izvedli za druge člane in
predsednika revizijske komisije, neodvisnemu strokovnjaku pa namenjamo posebno
podpoglavje. Priporočila (2009, str. 8–9) določajo, da morajo biti drugi člani revizijske
komisije hkrati tudi člani nadzornega sveta ali neizvršni člani upravnega odbora. Pri tem
pa ne smejo biti bivši člani uprave, vsaj 5 let po prenehanju funkcije člana uprave. V
23

Kodeksu upravljanja javnih delniških družb je določeno, da bi morali imeti člani
revizijske komisije takšne strokovne sposobnosti in osebnostne lastnosti, da lahko svoje
naloge opravljajo kakovostno in neodvisno, predvsem pa morajo biti neodvisni od
uprave, imeti morajo razpoložljiv čas za delo v komisiji ter podrobno poznati strokovno
področje, za katero je komisija zadolžena. Predsednik revizijske komisije mora po ZGD-1
biti član nadzornega sveta. V Kodeksu opravljanja delniških družb (Priloga B) pa je
zapisano tudi, da član komisije ne bi smel biti nekdanji član uprave družbe najmanj pet
let po prenehanju opravljanja te funkcije. V Priporočilih (2009, str. 9) pa je v skladu z
mednarodno dobro prakso priporočeno tudi, da naj predsednik nadzornega sveta ne bo
hkrati tudi predsednik revizijske komisije.
Duhovnikova (2009, str. 27–28) meni, da je učinkovitost in resnična neodvisnost
revizijske komisije pogosto odvisna od predsednika. Kot smo že omenili, tega imenuje
nadzorni svet ali upravni odbor izmed svojih članov. Po mnenju avtorice morajo
predsednika revizijske komisije odlikovati naslednje osebnostne lastnosti (ibid., 27–28):
 neodvisen in energičen vodja, ki je vreden zaupanja in je neoporečen,
 izkušena in spoštovana oseba z dokazanimi računovodsko-finančnimi
izkušnjami in razpoložljivim časom za načrtovanje in spremljanje izvajanja
nalog revizijske komisije,
 oseba, ki podrobno pozna področja delovanja revizijske komisije in načine
upravljanja s tveganji,
 oseba, ki zna poslušati in se pogovarjati ter učinkovito voditi razgovore,
 oseba, ki se zavzema za odprto in iskreno razpravo, ki je podprta z ustrezno
stopnjo discipline,
 oseba, ki je nepopustljiva in pripravljena odpirati težka in neugodna vprašanja
ter spodbuja k temu tudi druge člane,
 član nadzornega sveta ali upravnega odbora, ki ni njegov predsednik.
Duhovnikova (2009, str. 27) je glede sestave revizijske komisije kritična. Ugotavlja, da
zakon ne določa, kako je pojmovana neodvisnost in kaj pomeni usposobljenost za
računovodstvo in revizijo. Prav tako pri tem ni jasno, kakšen je strokovni prispevek
revizijske komisije, v kateri sta dva člana, ki ne poznata področja računovodstva in
revizije, vendar pa imata možnost, da pri sprejemanju vseh odločitev preglasujeta
neodvisnega strokovnjaka (Duhovnik 2009, str. 27).
V Priporočilih (2009, str. 10) je zapisano, da naj bi bili mandati članov revizijske
komisije čim bolj usklajeni z mandati nadzornega sveta. Prav tako ne bi smeli biti daljši
od mandatov nadzornega sveta. Navajajo tudi, da ima lahko vsak član dva zaporedna
mandata, saj se s tem ohranja neodvisnost in kontinuiteta. Prav tako je priporočljivo,
da se mandati iztekajo postopno in da se celotna revizijska komisija ne zamenja
naenkrat. Priporočila (2009, str. 24) nadalje priporočajo, da družba za nove člane
revizijske komisije zagotovi uvajalni program, v katerem bi se člani seznanili z nalogami
in pristojnostmi revizijske komisije ter z obsegom dela, ki se od njih pričakuje, in časa, ki
si ga bodo za to morali vzeti.
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Vremec (2003; povzeto po Obreza, 2012, str. 37) opredeljuje področja, s katerimi se
morajo seznaniti novi člani:
 poslovanje družbe,
 notranja revizija,
 revizija računovodskih izkazov.
Med poslovanje družbe spada ustanovna listina revizijske komisije, kvalifikacije in
izkušnje vodstvenih in finančnih delavcev, finančni in operativni nadzor v družbi,
veljavne računovodske usmeritve in razlogi za novo uporabo, zakonske zahteve po
poročanju, področja delovanja, ki so izpostavljena tveganjem, poslovanje enot na
tujem, tekoči pravni postopki, morebitne obveznosti in načrtovane spremembe
informacijskih sistemov. Na področju notranje revizije morajo proučiti in se seznaniti z
odgovornostmi, številom notranjih revizorjev ter njihovimi kvalifikacijami, načinom
poročanja notranje revizije revizijski komisiji, vrstami informacij, ki jih revizijska
komisija prejme od notranjih revizorjev, načrtom dela ter z rezultati neodvisnih
pregledov notranje revizije. Pri reviziji računovodskih izkazov mora proučiti predviden
obseg dela zunanje revizijske družbe, odnos med revizijsko komisijo in zunanjimi
revizorji, vrstami informacij, ki jih revizijska komisija prejme od zunanjih revizorjev, z
vrsto in časovnim razporedom prejema poročil, ki jih izda zunanja revizijska družba
(Vremec, 2003; povzeto po Obreza, 2012, str. 37).
Priporočila (2009, str. 24) navajajo, da so takšni uvajalni programi dandanes običajna
značilnost dobro organiziranih in uspešnih revizijskih komisij, saj s tem novim članom
zagotavljajo primerno razumevanje njihove vloge in odgovornosti ter ustrezno
poznavanje podrobnosti in zapletenosti družbe. Taka uvajanja pogosto vključujejo tudi
sestanke s poslovodstvom družbe, oglede proizvodnih in poslovnih prostorov ter
pregled zadnjih objavljenih računovodskih informacij skupaj s poročili notranjega in
zunanjega revizorja. Predlagajo tudi, da se uvajanje razdeli na daljše časovno obdobje,
saj se morajo novi člani seznaniti z velikim obsegom informacij. Ne smemo pa pozabiti
tudi na stalno usposabljanje članov revizijske komisije, saj se spremembe, ki vplivajo na
delo revizijske komisije, dogajajo ves čas in bi zato morale biti obravnavane v okviru
stalnega usposabljanja. Samo obliko tako uvajalnega programa kot stalnega
usposabljanja je treba prilagoditi posebnim potrebam članov revizijske komisije in
družbe. Usposabljanja lahko zajemajo tudi redni zunanji seminarji ali gradiva,
pripravljena in razdeljena v družbi ali na sestankih z zunanjimi strokovnjaki (Priporočila,
2009, str. 24).
V nadaljevanju smo nekaj pozornosti namenili še sestankom revizijske komisije
(Priporočila, 2009, str. 24). V ZGD-1 je določeno, da uprava četrtletno poroča
nadzornemu svetu, v tem poročilu pa so tudi informacije, ki jih mora pregledati
revizijska komisija, zato je v Priporočilih (2009, str. 12) priporočeno, da se le-ta sestane
najmanj enkrat v četrtletju. Število sestankov pa mora prilagoditi posebnim
okoliščinam delovanja družbe. Sestankov se po ZGD-1 smejo udeleževati le člani
revizijske komisije, razen če poslovnik revizijske komisije ali nadzornega sveta ne
določa drugače (Priporočila 2009, str. 12).
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Navzočnost drugih oseb, ki niso člani revizijske komisije, je prepuščena presoji
komisije. Priporočila (2009, str. 11) navajajo naslednje najpogostejše osebe, ki so
navzoče na sestankih:
 člani uprave, odgovorni za finance,
 glavni partner za zunanjega revizorja,
 vodja notranje revizije,
 finančni kontroler ali vodja računovodstva,
 predsednik uprave,
 notranji in zunanji pravni svetovalci in
 drugi neodvisni člani nadzornega sveta.
Priporočila (2009, str. 11) navajajo tudi, da iz svetovne dobre prakse izhaja, da naj bi
bilo približno 7 sestankov na leto. O tega naj bi bilo 5 neposrednih srečanj, drugi pa bi
lahko potekali telefonsko ali v obliki videokonference. Sestanki revizijske komisije naj bi
bili načrtovani dovolj dolgo časa, da se zagotovi, da bodo obravnavane zadeve lahko do
podrobnosti obdelane. Prav tako mora biti dovolj časa tudi med sestankom revizijske
komisije in sejo nadzornega sveta, tako da se v vmesnem času lahko rešijo vse zadeve,
ki so bile obravnavane na sestanku revizijske komisije in da se zahteva dodatno
spremljanje popravkov in se o tem poroča nadzornemu svetu (Priporočila, 2009, str.
11).
Revizijska komisija sama določi obliko sestankov. To so lahko npr. zasebni sestanki, kjer
so navzoči samo njeni člani, lahko so sestanki skupaj z drugimi povabljenimi. Potekajo
lahko z neposredno navzočnostjo udeležencev ali pa preko uporabe informacijskokomunikacijske tehnologije, kot so npr. videokonference, lahko so tudi dopisni sestanki.
Na sestankih je posebnega pomena tudi podrobni dnevni red, ki pomaga, da ostane
komisija osredotočena na predvidene teme. Učinkovite dnevne rede sestankov bi bilo
treba pripraviti tudi na podlagi informacij izvršilnega in finančnega direktorja ter
notranjih in zunanjih revizorjev. Kljub temu pa mora predsednik revizijske komisije
ostati odgovoren za dnevni red in te naloge ne sme prenesti na poslovodstvo. Le-ti bi
morali biti skrbno povezani z nalogami in pristojnostmi komisije in s podrobnim letnim
načrtom dela (Priporočila, 2009, str. 11).
V nadaljevanju velja še posebej izpostaviti plačila članov revizijske komisije. Glede
plačila članov revizijske komisije je v Priporočilih (2009, str. 34) zapisano, da naj bi
dodatno plačilo članom revizijske komisije, ki so hkrati tudi člani nadzornega sveta,
znašalo 80 % plačila za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta. Za predsednika
revizijske komisije naj bi dodatno plačilo znašalo 80 % plačila za opravljanje funkcije
predsednika nadzornega sveta. Zunanji strokovnjaki naj bi bili ustrezno plačani, tako da
se zagotovi najemanje vrhunskih neodvisnih strokovnjakov. Sejnine za člane revizijske
komisije bi morale biti enako kot za člane nadzornega sveta. Medtem ko bi morale biti
sejnine za predsednika revizijske komisije višje kot za ostale člane, in to za enak
odstotek, kot velja za predsednika nadzornega sveta glede na druge člane nadzornega
sveta (Obreza, 2012, str. 38).
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Kot smo že omenili, revizijsko komisijo imenuje nadzorni svet in revizijska komisija
mora le-temu tudi poročati. Zato smo v nadaljevanju navedli nekatere značilnosti v
tem odnosu. ZGD-1 ne določa podrobnosti načina potrebnega poročanja med revizijsko
komisijo in nadzornim svetom, jasno pa pove, da komisija mora poročati o svojem delu.
V zakonodaji je jasno določeno, da je vloga revizijske komisije pomagati nadzornemu
svetu, ne pa prevzemati katerakoli od njegovih pooblastil. Izrecno je tudi navedeno, da
komisija ne more odločati o zadevah, ki so v pristojnosti celotnega nadzornega sveta
(Priporočila, 2009, str. 14).
V Priporočilih (2009, str. 14) je zapisano, da bi moralo poročilo nadzornega sveta in
letno poročilo družbe vsebovati poglavje, kjer je opisano delo revizijske komisije ter
njeno opravljanje nalog in odgovornosti. To poglavje naj bi obsegalo (ibid., 14):
 povzetek vloge revizijske komisije,
 imena in stopnjo izobrazbe vseh članov,
 število sestankov revizijske komisije,
 poročilo o načinu opravljanja nalog,
 razlago postopka, ki se uporablja za odločanje o imenovanju revizorja skupaj z
informacijo, ali je bil za to uporabljen javni razpis ter ali je bilo odločeno, da se
zamenja dosedanji revizor, in zakaj, in
 razlago postopkov, s katerimi družba zagotavlja, da je zunanji revizor še vedno
objektiven in neodvisen, tudi če opravlja za družbo nerevizijske storitve.

2.8 Neodvisen strokovnjak v revizijski komisiji
Smernice za revizijske komisije (Audit Committee Guidance, 2011, str. 7), navajajo, da je
v 8. Direktivi EU zahtevano, da je vsaj en član revizijske komisije neodvisen strokovnjak,
čeprav v določenih državah predpisi priporočajo ali zahtevajo, da je delež neodvisnih
članov večji. Nekatere države celo zahtevajo, da je revizijska komisija sestavljena iz
samih neodvisnih članov. Neodvisen član pomeni, da nima nikakršne povezave, ki bi
lahko škodovala pri njihovi sodbi. Direktiva zahteva najmanj enega neodvisnega člana,
tako da je možno, da ima revizijska komisija več odvisnih članov. V teh smernicah je
zapisano, da je prisotnost izvršnega direktorja koristna, saj imajo le-ti določena znanja
in vedenja, ki so koristna za revizijsko komisijo. V primeru prisotnosti izvršnega
direktorja v revizijski komisiji bi moral biti predsednik revizijske komisije še posebej
previden, da prisotnost izvršnega direktorja ne zavira odprte razprave (Audit
Committee Guidance, 2011, str. 7). Prav tako je v Smernicah za revizijske komisije
(2011, str. 36) zapisano, da so neodvisni člani v revizijski komisiji nujno potrebi, če pride
do kakršnegakoli nezaželenega vpliva dominantne uprave ali predsednika nadzornega
sveta, saj bi se mu bo tak neodvisni član uprl. Bistvenega pomena, da takšna ureditev
deluje tudi v praksi, pa je tudi harmonija revizijske komisije (Audit Committee
Guidance, 2011, str. 7).
V nadaljevanju smo navedli dve opredelitvi neodvisnosti, ki sta zapisani v Kodeksu
upravljanja javnih delniških družb (2009) in Kodeksu etike za računovodske
strokovnjake (2010). V 17. točki Kodeksa upravljanja javnih delniških družb je
neodvisnost opredeljena kot zmožnost neodvisnega delovanja in odločanja v interesu
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družbe. Ta opredelitev velja za člane nadzornega sveta. V Kodeksu pa je v 10. točki
priloge A zapisano tudi, da nihče, ki je ekonomsko tesno povezan z družbo, njenim
poslovodstvom ali večjimi delničarji, ne more veljati za neodvisnega. Kajti odsotnost
neodvisnosti vpliva na nepristransko, strokovno, objektivno, pošteno in celovito osebno
presojo pri izvajanju nalog ali pri odločanju v okviru funkcije, ki jo ta oseba opravlja.
Neodvisnost, glede na Kodeks etike za računovodske strokovnjake, vključuje
neodvisnost mišljenja in zaznano neodvisnost. Neodvisnost mišljenja je miselnost, ki
dovoljuje oblikovanje sklepa brez vplivov, ki ogrožajo strokovno presojo, kar omogoča
posamezniku, da deluje neoporečno, nepristransko in s poklicno nezaupljivostjo13.
Zaznana neodvisnost pa je izogibanje dejstvom in okoliščinam, ki so tako očitni, da bi
preudarna in dobro obveščena tretja stranka ob presoji vseh posebnih dejstev in
okoliščin lahko sklepala, da so bile ogrožene neoporečnost, nepristranskost ali poklicna
nezaupljivost podjetja ali člana revizijske skupine (Kodeks etike za računovodske
strokovnjake, 2010, str. 8). Vsaj en član revizijske komisije mora biti neodvisen
strokovnjak, vsi člani revizijske komisije pa morajo za učinkovito delovanje biti
popolnoma neodvisni od družbe in poslovodstva družbe (Priporočila, 2009, str. 7).
Neodvisni strokovnjak v revizijski komisiji po Priporočilih (2009, str. 8) naj ne bi bil član
nadzornega sveta. Biti pa bi moral usposobljen za računovodstvo in revizijo. To pomeni,
da so usposobljeni predvsem strokovnjaki, ki so uspešno dokončali izobraževanje za
pridobitev naziva pooblaščeni revizor, vendar aktivno ne izvajajo nalog revidiranja
računovodskih izkazov, ter revizorji, preizkušeni računovodje, računovodje, preizkušeni
notranji revizorji in preizkušeni davčniki, ki so vpisani v register, ki ga na podlagi 158.
člena ZRev-2 na svoji spletni strani vodi Slovenski inštitut za revizijo (Priporočila, 2009,
str. 8).
Duhovnikova (2009, str. 29) glede na pravila SEC ugotavlja, da mora računovodski
strokovnjak:
 razumeti računovodske izkaze in okvir računovodskega poročanja,
 biti sposoben oceniti ustreznost uporabe okvira računovodskega poročanja
tudi v povezavi s pripravljanjem računovodskih ocen, obračunavanjem
časovnih razmejitev in oblikovanjem zalog,
 imeti izkušnje pri pripravljanju, revidiranju, analiziranju ali ocenjevanju
računovodskih izkazov ali izkušnje pri aktivnem nadzoru tistih, ki so vključeni v
takšne aktivnosti, kar predpostavlja ustrezno širino in razumevanje zapletenih
računovodskih problemov, ki jih je treba pojasnjevati v povezavi z
računovodskimi izkazi,
 razumeti notranje kontroliranje računovodskega poročanja,
 razumeti delovanje revizijskega odbora.
Duhovnikova (2009, str. 28) pojasnjuje, da je član revizijske komisije neodvisen, če:
13

Neoporečnost pomeni biti odkrit in pošten v poklicnih in poslovnih razmerjih,
nepristranskost pa pomeni, da ne smeš dopustiti, da pristranskost, navzkrižje interesov ali neprimeren
vpliv drugih prevladajo nad strokovnimi ali poslovnimi presojami (Kodeks, 2010, str. 8).
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 v vseh okoliščinah ohranja neodvisnost pri analiziranju, odločanju in
delovanju,
 ne sprejme nobenih ugodnosti, zaradi katerih bi bila lahko ogrožena njegova
neodvisnost,
 nedvoumno in brez oklevanja nasprotuje odločitvam, ki bi lahko škodovale
družbi.
Kamarudin in soavtorji (2012, str. 920) navajajo, da je neodvisnost revizijske komisije
eden od atributov učinkovitega sistema korporativnega upravljanja. Večja kot je
neodvisnost revizijske komisije, večja je tudi zmožnost objektivnosti in nadzora
notranjih kontrol v podjetju ter računovodskega poročanja. To pa zato, ker nimajo
neodvisni člani nobenih osebnih in ekonomskih interesov, ki bi lahko ovirali sposobnost
ugovarjanja poslovodstvu. Neodvisni člani so sposobni povedati svoje argumente brez
strahu ali koristi. Kamarudin in soavtorji (2012, str. 920) menijo, da se neodvisni člani
izogibajo aktivnostim, ki bi lahko škodovale njihovemu ugledu.
Rupley in soavtorji (2011, str. 139–140) povzemajo avtorje iz prejšnih raziskav, ki so se
osredotočili ne le na sestavo revizijske komisije, temveč tudi na neodvisnost članov v
revizijski komisiji. Prejšnje raziskave so pokazale tudi, da je v družbah, ki imajo
neodvisno revizijsko komisijo in s tem tudi manjše slabosti pri notranjem nadzoru,
manjša možnost, da pride do prevarantskega računovodskega poročanja. Avtorji
dodajajo, da je v zgoraj omenjenih družbah prav tako manjša možnost, da imajo
nenormalne časovne razmejitve (Rupley in soavtorji, 2011, str. 139–140). Tudi avtorji v
preteklosti so raziskovali merila neodvisnosti in tista, ki bi lahko okrnila neodvisnost.
Glede neodvisnosti je bilo ugotovljeno (Rupley in soavtorji, 2011, str. 139–140), da
tiste družbe, katerih člani revizijske komisije imajo računovodsko znanje, imajo tudi
manj pomanjkljive notranje kontrole in manjše težave pri računovodskem poročanju.
Dodajajo (ibid., 139–140), da člani revizijske komisije menijo, da njihova revizijska
komisija deluje učinkovito. Člani so opredelili naslednje dejavnike učinkovitosti (ibid.,
139-140):
 znanje članov,
 razpoložljiv čas,
 odprto komunikacijo z vrhovnim poslovodstvom in
 poslovno žilico.
Rupley in soavtorji (2011, str. 139–140) prav tako navajajo, da je pomembno, da ima
revizijska komisija nadzor nad računovodskim poročanjem, zunanjimi revizorji,
notranjimi kontrolami, saj se tako izboljša učinkovitost tako revizijske komisije kot tudi
uspešnost poslovanja družbe. V takih podjetjih obstaja manjša verjetnost prevar
(Rupley in soavtorji, 2011, str. 139–140).
Kot smo že omenili, je treba paziti, da ni ogrožena neodvisnost članov revizijske
komisije. Duhovnikova (2009, str. 27–28) ocenjuje, da je praktično nemogoče navesti
vse nevarnosti za ogrožanje neodvisnost članov revizijskih komisij. Kandidat za člana
revizijske komisije mora biti formalno neodvisen. To pomeni, da ni izvršni direktor ali
poslovodja družbe, ki ustanavlja revizijsko komisijo, oziroma z njo povezane družbe in
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tovrstnih funkcij ni opravljal preteklih pet let. Takšno priporočilo vsebuje tudi Kodeks
upravljanja javnih delniških družb. Prav tako ne sme biti zaposlen v družbi, ki ustanavlja
revizijsko komisijo, ali v družbi, ki je z njo povezana, in tovrstne zaposlitve ni imel v
preteklih treh letih. Kandidat za člana revizijske komisije ne sme prejemati dodatnih
nagrad od družbe, ki ustanavlja revizijsko komisijo, oziroma z njo povezane družbe z
izjemo nadomestil za delo člana nadzornega sveta ali neizvršnega direktorja v
upravnem odboru. Takšne nagrade vključujejo delnice ali kakršnekoli druge nagrade,
določene v odvisnosti od uspešnosti poslovanja družbe. Prav tako kandidat ne sme biti
strateški delničar in niti ne sme zastopati strateškega delničarja z najmanj 10-odstotnim
deležem v kapitalu družbe. Kandidat za člana revizijske komisije ne sme imeti poslovnih
povezav z družbo, ki ustanavlja revizijsko komisijo, oziroma družbo, ki je z njo povezana,
bodisi neposredno ali kot delničar oziroma družbenik, član poslovodstva ali zaposleni s
posebnimi pooblastili v poslovno povezani organizaciji. Te poslovne povezave
vključujejo povezave z dobavitelji proizvodov in storitev (vključno s finančnimi,
pravnimi in svetovalnimi storitvami), ter s kupci in z organizacijami, ki prejmejo sredstva
od družbe ali od z njo povezanih družb oziroma ki tovrstnim družbam sredstva dajejo.
Prav tako ne sme biti partner ali zaposleni pri sedanjem ali prejšnjem revizorju družbe
ali z njo povezane družbe v v zadnjih treh letih. Kandidat ne sme biti član poslovodstva
ali izvršni direktor v drugi družbi, v kateri je član poslovodstva ali izvršni direktor
družbe, ki ustanavlja revizijsko komisijo, neizvršni direktor ali član nadzornega sveta, in
nima drugačnih povezav s člani poslovodstva ali z izvršnimi direktorji družbe glede na
svoj položaj v drugih družbah in organih. Prav tako kandidat ne sme delovati v
upravnem odboru kot neizvršni direktor ali v nadzornem svetu več kot dvanajst let.
Kandidat ne sme biti družinski član izvršnega direktorja oziroma člana poslovodstva
družbe oziroma z njo povezani družb ali oseb, naštetih prej (Duhovnik, 2009, str. 27–
28).
Za primerjavo Vremec (2003; povzeto po Zupanc, 2008, str. 13) opredeljuje statuse, ki
preprečuje neodvisno delovanje članov revizijske komisije v ZDA. To so:
 trenutna ali nekdanja zaposlitev v družbi (v zadnjih petih letih),
 prejemanje dodatnih izplačil iz družbe ali njenih podružnic,
 status ožjega družinskega člana kateregakoli člana uprave družbe,
 status pomembnega lastnika ali njegovega predstavnika,
 status člana uprave ali glavnega lastnika večjega kupca ali večjega dobavitelja.
Tušek (2008; povzeto po Obreza, 2012, str. 35) pri tem dodaja še možnosti za posojilo,
ki bi mu jih odobrilo podjetje.
Tudi Köhlerjeva (2005; povzeto po Roter, 2012, str. 15) navaja, da je treba tudi pri
Serbanes-Oxleyevem zakonu pri revizijskih komisijah zagotoviti določeno zahtevano
stopnjo v zvezi z njihovo neodvisnostjo in kvalificiranostjo. Neodvisnost se zmanjša v
naslednjih primerih:
 če član revizijske komisije dobi plačilo s strani družbe zraven vnaprej
določene nagrade za delovanje komisije ali
 če ima član osebne odnose s poslovodstvom družbe ali njihovimi hčerinskimi
družbami.
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2.9 Sklepne ugotovitve
Evropska unija se že vrsto let ukvarja s problemom zakonske revizije. Razni finančni
škandali so nakazovali, da bodo na tem področju nujno potrebne spremembe. Zato je
leta 2006 začela veljati prenovljena Direktiva 2006/43/ES Evropskega parlamenta in
sveta o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze. V Sloveniji pa
ureja področje revizijskih komisij Zakon o gospodarskih družbah, v katerem so
opredeljeni ustanavljanje, naloge in sestava revizijske komisije. Prav tako se pa na to
področje navezujeta tudi Zakon o revidiranju in Zakon o bančništvu. Prvi zaradi
povezave zunanjih revizorjev in revizijske komisije, v drugem pa je določeno, kdaj mora
banka imenovati revizijsko komisijo. Zraven omenjene zakonodaje pa se revizijska
komisija, tako v EU kot tudi v Sloveniji, opira na strokovne smernice in podlage, ki pa so
neobvezujoče. V Sloveniji je v uporabi Kodeks upravljanja javnih delniških družb, v
katerem so med drugim tudi priporočeni trajanje mandatov članov revizijske komisije
ter osebne in strokovne lastnosti članov. Poleg tega pa so v veljavi tudi Priporočila za
revizijske komisije. Le-ta med drugim dajejo nasvete glede ustanovitve, sestave in
delovanja revizijske komisije.
Revizijske komisije so se, kot navaja Duhovnikova (2009, str. 22–23), razvile iz
angloameriškega okolja. Pojasnuje tudi, da so se v evropskem prostoru razvile kasneje,
zaradi upiranja strank zasnovanih na ideoloških osnovah. Avtorica prav tako navaja, da
so v Evropi revizijske komisije manj poznane ravno zaradi dvotirnega sistema
upravljanja.
Revizijske komisije različni avtorji opredeljujejo različno. Po Priporočilih (2009, str. 2) je
le-ta opredeljena kot komisija, ki je podrejena nadzornemu svetu. Pri čemer je
odgovorna za celovit nadzor družbe in o svojem delu poroča nadzornemu svetu.
Priporočila (2009, str. 6–7) navajajo, da mora nadzorni svet opredeliti naloge in
pristojnosti revizijskih komisij. Pri tem pa mora upoštevati okoliščine posamezne
družbe in naloge dokumentirati v poslovniku družbe. Naloge so določene v 280. členu
ZGD-1. Duhovnikova (2009, str. 30–31) pa jih razdeli na štiri temeljna področja, in sicer
na področje računovodenja in računovodskih informacij, področje tveganj in notranjih
kontrol, področje notranjega in zunanjega revidiranja ter opravljanje drugih nalog.
Že v 279. členu ZGD-1 je opredeljeno, da morajo revizijsko komisijo sestavljati najmanj
trije člani. Vsaka družba pa mora prilagoditi število članov glede na značilnosti
posamezne družbe. ZGD-1 prav tako določa, da mora biti vsaj en član neodvisni
strokovnjak, drugi člani pa člani nadzornega sveta (Priporočila 2009, str. 7.)
Duhovnikova (2009, str. 27) je pri tem kritična, da zakon ne določa, kako je pojmovana
neodvisnost ter kaj pomeni usposobljenost za računovodstvo in revizijo. Prav tako se
sprašuje, kakšen je lahko strokovni prispevek revizijske komisije, v kateri sta dva člana,
ki ne poznata področja računovodstva in revizije, pri tem pa obstaja možnost, da pri
sprejemanju vseh odločitev preglasujeta neodvisnega strokovnjaka. Kamarudin in
soavtorji (2012, str. 920) zelo poudarjajo pomen neodvisnosti revizijske komisije.
Navajajo, da je neodvisnost revizijske komisije eden od atributov učinkovitega sistema
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korporativnega upravljanja. Duhovnikova (2009, str. 28) pri tem navaja, da je član
revizijske komisije neodvisen, če v vseh okoliščinah ohranja neodvisnost pri
analiziranju, odločanju in delovanju, ne sprejme nobenih ugodnosti, zaradi katerih bi
bila lahko ogrožena njegova neodvisnost ter nedvoumno in brez oklevanja nasprotuje
odločitvam, ki bi lahko škodovale družbi.
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3 PREGLED DEJAVNIKOV MERJENJA USPEŠNOSTI REVIZIJSKIH
KOMISIJ
3.1 Pregled raziskav
Neely (1998) definira merjenje uspešnosti kot proces ovrednotenja preteklih aktivnosti,
pri čemer merjenje pomeni proces ovrednotenja, pretekla aktivnost pa določa sedanjo
uspešnost. Uspešnost revizijske komisije pri svojem delovanju ugotovimo tako, da
ovrednotimo izpolnjevanje zahtevanih nalog. Zakonsko določene naloge so navedene v
280. členu ZGD-1B. Poleg tega pa moramo upoštevati tudi poslovnik revizijske komisije
(Osterman in Zaman Groff, 2010, str. 33–37).
Ocenjevanje uspešnosti delovanja revizijskih komisij torej pomeni ovrednotenje stopnje
doseganja zastavljenih ciljev. To vključuje uspešno izvrševanje nalog na področju
računovodenja in računovodskih informacij, tveganja in notranjih kontrol, notranjega in
zunanjega revidiranja ter drugih nalog, ki so določene s statutom ali sklepom
nadzornega sveta oz. upravnega odbora. Obstajajo različni načini ocenjevanja
uspešnosti delovanja revizijskih komisij. Med enostavnejše in hkrati tudi cenejše
uvrščamo samoocenjevanje, kar je tudi najpogosteje uporabljen način. Med
zahtevnejše in hkrati tudi dražje in bolj učinkovite načine pa uvrščamo zunanjo presojo
uspešnosti (Osterman in Zaman Groff, 2010, str. 33–37).
Samoocenjevanje prek razprave v skupini poteka tako, da predsednik na sestanku
revizijske komisije vodi diskusijo o uspešnosti revizijske komisije. Ključna dejavnika
uspeha pri tej metodi sta sposobnost predsednika revizijske komisije, da dobro vodi
diskusijo, in dobra priprav na sestanek. Člani bodo ob dobrem vodenju in usmerjanju
razprave laže prispevali h konstruktivni razpravi, ki se neposredno nanaša na prisotne
na razpravi. Problem pri tej metodi nastane ravno zaradi hkratne navzočnosti vseh
članov revizijske komisije in nesposobnosti predsednika revizijske komisije. Zaradi tega
se o nekaterih problematičnih področjih ne razpravlja, čeprav bi se moralo. Zato je ta
metoda tudi izmed vseh metod najmanj učinkovita (Osterman in Zaman Groff, 2010,
str. 33–37).
Najpogostejša metoda ocenjevanja uspešnosti revizijske komisije pa je prav metoda
samoocenjevanja s pomočjo vprašalnika. Pri tej metodi vsi člani dobijo vprašalnike, jih
izpolnijo in oddajo osebi, ki je zadolžena, da na podlagi vprašalnika oblikuje rezultate
ter jih nato preda predsedniku revizijske komisije. Pomembno je, da vsi člani dobijo
povratne informacije o ugotovljenih rezultatih. Tudi pri tej metodi nastane problem, ko
so člani neodločni, ko morajo odgovoriti na vprašanja, ki se nanašajo na problematična
področja, ko pustijo prazen prostor, kjer bi lahko napisali komentar. Za učinkovit proces
ocene uspešnosti s pomočjo vprašalnika je treba zagotoviti pogoje, da lahko osebe
iskreno odgovarjajo in vedo, da jim to ne more škodovati. V obe zgoraj omenjeni
metodi je na obdobje tri do pet let smiselno vključiti še neodvisno osebo, saj so
rezultati bolj objektivni (Osterman in Zaman Groff, 2010, str. 33–37).
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Dražja, zahtevnejša in dolgotrajnejša metoda kot prvi dve pa je metoda zunanjega
ocenjevanja z intervjujem. Pri tej metodi neodvisna oseba z izkušnjami s področja
delovanja revizijskih komisij izvede intervju z vsemi člani revizijske komisije in z večino
članov upravnega odbora, ki sodeluje z revizijsko komisijo. Ravno vključenost
neodvisnega strokovnjaka je prednost te metode, saj je zagotavljena večja objektivnost.
Neodvisen ocenjevalec pa pozna primere dobre prakse, kar pomeni, da lahko delo
revizijske komisije presodi tudi primerjalno. Ena izmed prednosti je tudi ta, da
neodvisni ocenjevalec popolnoma neobremenjeno postavlja številna dodatna
vprašanja na področjih, ki jih zazna kot problematična, ter s tem tudi razjasni zadeve, ki
bi v primeru samoocenjevanja lahko ostale prikrite. O svojih ugotovitvah poroča
predsedniku revizijske komisije, priporočljivo pa je tudi, da sodeluje na sestanku, ko se
pripravljajo ukrepi za izboljšanje uspešnosti revizijske komisije (Osterman in Zaman
Groff, 2010 , str. 33–37).
Pri ocenjevanju uspešnosti delovanja revizijskih komisij je treba izpostaviti tudi
dejavnike uspešnosti. DeZoort in soavtorji (2002) menijo, da ima uspešna revizijska
komisija sposobne člane, ki imajo zadostna pooblastila in vire, da lahko zaščitijo
interese delničarjev z opravljanjem natančnega nadzora nad računovodskim
poročanjem, notranjimi kontrolami in obvladovanjem tveganj. Po njihovem mnenju
uspešnost revizijske komisije določajo naslednji dejavniki (Osterman in Zaman Groff,
2010, str. 33–37):
 sestava, ki pomeni strokovno znanje, neodvisnost, neoporečnost in
objektivnost,
 pooblastila, ki pomenijo pristojnosti in odgovornosti ter vpliv,
 viri, ki pomenijo zadostno število članov, dostop do uprave ter zunanjih in
notranjih revizorjev, ter
 delavnost in prizadevnost, ki pomenita spodbudo, motivacijo in vztrajnost.
Prvi trije dejavniki predstavljajo osnovne pogoje za uspešnost revizijskih komisij, zadnji
dejavnik pa je procesni faktor, ki je potreben, da se uspešnost realizira (Osterman in
Zaman Groff, 2010 , str. 33–37).
Bedard in Gendron (2009) sta podala pregled raziskav o uspešnosti revizijskih komisij, ki
so bile objavljene med letoma 1994 in 2008 ter so proučevale razmerje med
posameznimi lastnostmi revizijske komisije in mero uspešnosti. Proučila sta 113 analiz.
Pri tem sta prepoznala 24 kriterijev za ocenjevanje uspešnosti revizijske komisije, ki sta
jih razvrstila v naslednje skupine (Osterman in Zaman Groff, 2010, str. 37):
 kakovost računovodskega poročanja,
 kakovost zunanje revizije,
 učinkovitost notranjih kontrol (notranje revizije),
 zaznave investitorjev o teh treh razsežnostih.
Ugotovila sta (ibid., 37), da raziskave najpogosteje proučujejo vpliv sestave, virov in
pooblastil na uspešnost delovanja revizijskih komisij. Različni raziskovalci pri
proučevanju povezav med potencialnimi dejavniki uspešnosti delovanja revizijskih
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komisij in njihovo dejansko uspešnostjo prihajajo do različnih odkritij. Med te dejavnike
so uvrstili (ibid., 37):
 obstoj revizijske komisije,
 neodvisnost članov,
 sposobnost članov,
 računovodsko pismenost,
 računovodska, finančna in revizijska znanja in izkušnje,
 računovodska, finančna in revizijska znanja ter znanja in izkušnje vodenja in
upravljanja,
 sposobnosti in izkušnje na področju delovanja revizijskih komisij,
 poznavanje družbe (koliko časa član že sodeluje v revizijski komisiji),
 akademsko znanje,
 pristojnosti (glede na poslovnik),
 velikost revizijske komisije,
 število članov,
 najmanj trije člani,
 sestanki komisije,
 število sestankov,
 najmanj štirje sestanki.
Velik odstotek analiz kaže pozitivno povezavo med prisotnostjo revizijske komisije v
družbi in kakovostjo njenega računovodskega poročanja, učinkovitostjo notranjih
kontrol ter izvedbo zunanje revizije. Zelo pomembni dejavniki uspešnosti so
neodvisnost in sposobnosti članov ter pristojnosti revizijske komisije, ki jih določa
poslovnik. Raziskovalci pa pogosto ne odkrijejo značilne povezave med številom
sestankov oz. velikostjo revizijske komisije ter uspešnostjo le-te (Osterman in Zaman
Groff, 2010, str. 37–39).
Osterman in Zaman Groff (2010, str. 37–49) sta ugotavljala uspešnost delovanja
revizijskih komisij v slovenskih gospodarskih družbah. Vprašalnike sta poslala 25
neodvisnim zunanjim strokovnjakom, ki so člani revizijskih komisij v slovenskih družbah.
Od tega sta prejela 15 odgovorov. Vzorec predstavljajo tiste družbe, ki so z
vrednostnimi papirji uvrščene na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Vprašalnik je
razdeljen na več vsebinskih sklopov s postavljenimi trditvami. Vsako trditev pa so člani
ocenjevali na 7-stopenjski Likertovi lestvici. Z metodo samoocenjevanja s pomočjo
anketiranja neodvisnih strokovnjakov, ki so člani revizijske komisije v slovenskih
gospodarskih družbah, sta skušala ugotoviti, ali so revizijske komisije pri svojem
delovanju uspešne. Področja raziskovanja so zajemala nadzor nad računovodskim
poročanjem in razkritji, nadzor nad notranjimi računovodskimi kontrolami in sistemi za
obvladovanje tveganj, nadzor postopkov notranjega revidiranja ter nadzor postopkov
zunanjega revidiranja. Za delovanje revizijskih komisij je ključnega pomena poznavanje
dejavnikov uspešnosti revizijskih komisij, kot so pooblastila, sestava, motiviranost
članov ter razpoložljivi finančni in informacijski viri. Zato so v raziskavi proučili dejavnike
uspešnosti in ugotovili, da so člani področje sestave revizijske komisije, njenih
pooblastil, virov in motiviranosti večinoma ocenili kot dobro. Vendar pa sta izpostavila
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tudi nekatere ugotovitve, ki kažejo na slabosti na področju dejavnikov uspešnosti. To so
relativno slabi rezultati na področju stalnega dodatnega izobraževanja članov, kar pa je
lahko povezano tudi s tem, da že imajo potrebna znanja in izkušnje. Toda poudarjata,
da je kljub temu pomembno, da se člani dodatno izobražujejo, saj tako razumejo in
obvladujejo nenehne spremembe v poslovnem okolju družbe. Več kot polovica
zunanjih neodvisnih strokovnjakov je odgovorila, da člani ne razumejo popolnoma, kaj
se od njih pričakuje kot od posameznikov in revizijske komisije kot celote. Približno
četrtina je odgovorila, da se revizijska komisija, katere člani so, ne sestaja niti štirikrat
letno, kar vzbuja dvome o njenem celovitem izpolnjevanju vlog. Revizijska komisija naj
bi se sestajala vsaj štirikrat letno, saj se to časovno ujema s ključnimi datumi za
računovodsko poročanje. Le štirje zunanji člani so se strinjali, da člani na seje prihajajo
dobro pripravljeni. To bi bilo treba izboljšati, saj ni ogrožena le uspešnost temveč tudi
učinkovitost delovanja revizijske komisije. Kot najslabše ocenjen dejavnik uspešnosti so
izpostavili finančne vire, s katerimi razpolaga revizijska komisija. To je povezano s tem,
da se člani ne udeležujejo dodatnih izobraževanj v zadovoljivem obsegu. To področje bi
bilo treba izboljšati in s tem članom zagotoviti zadosten obseg finančnih sredstev za
namene svetovanja in izobraževanja (Osterman in Zaman Groff, 2010, str. 37–49).
Kleinova (2006, str. 2) je raziskovala povezavo med sestavo članov revizijske komisije in
uspešnostjo poslovanja, ki jo je merila z dobičkom. Trdila je, da je dobiček pozitivno
povezan s slabimi mehanizmi upravljanja. V raziskavi je ugotovila negativen odnos med
neodvisnostjo revizijske komisije in manipulacijo dobička. Posebej je pomemben je ta
odnos šele, ko ima revizijska komisija manj kot večino neodvisnih članov. Presenetljivo
in v nasprotju z njihovimi novimi Newyorškimi predpisi ni povezave med dobičkom in
strožjimi zahtevami po 100-odstotni neodvisnosti revizijske komisije (Klein, 2006, str. 2).
Namen raziskave Kamarudina in soavtorjev (2012, str. 919-923) je bil raziskati odnos
med neodvisnostjo revizijske komisije in uspešnostjo poslovanja ter vpliv dvojne vloge
izvršnega direktorja v tem odnosu. Menijo, da je neodvisna revizijska komisija bolj
učinkovita pri spremljanju oz. nadzoru kvalitete računovodskih izkazov, posledično pa je
tudi neodvisnost povezana z boljšo uspešnostjo poslovanja. Prav tako menijo, da
dvojna vloga izvršnega direktorja in predsednika nadzornega sveta zmanjša učinkovitost
neodvisnosti revizijske komisije. V raziskavi so postavili naslednji dve hipotezi
(Kamarudin in soavtorji, 2012, str. 919-923):
 Obstaja pozitivna povezava med neodvisnostjo revizijske komisije in
uspešnostjo poslovanja. V predhodnih raziskavah so ugotovili, da je neodvisna
revizijska komisija pomemben dejavnik, ki prispeva k večji kvaliteti
računovodskega poročanja in tudi k manjši verjetnosti, da gre za goljufivo
poročanje.
 Dvojna vloga izvršnega direktorja omili odnos med neodvisnostjo revizijske
komisije in uspešnostjo poslovanja. Empirične raziskave na področju
korporativnega upravljanja so dokazale, da je bolje ločiti vlogo izvršnega
direktorja in predsednika nadzornega sveta, saj se izboljšuje učinkovitost
nadzornega sveta.
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Podatke so zbrali iz korporacijskih poročil in elektronske baze podatkov. Prvoten vzorec
je vključeval 4.998 nefinančnih podjetij, ki kotirajo na glavnem trgu Bursa v Maleziji
Kuala Lumpur od leta 2005 do leta 2010. Izločili so 1.981 podjetij, saj niso našli
določenih podatkov, tako da je končni vzorec vseboval 3.017 podjetij. Podatki, ki so jih
potrebovali za izračun učinkovitosti poslovanja za vsako podjetje in za celotno
opazovano obdobje, so bili (Kamarudin in soavtorji, 2012, str. 919-923):
 obratni kapital,
 denarni tok iz poslovanja,
 sredstva,
 nepremičnine, naprave in oprema ter
 celotni prihodki.
Podatke o dvojni vlogi izvršnega direktorja, neodvisnosti revizijske komisije, zunanjih
revizorjih pa so pridobili iz letnih poročil. Druge kontrolne spremenljivke, npr. velikost,
tržna in knjigovodska vrednost, pa so našli v elektronski bazi Worldscope. Za izvedbo
raziskave so uporabili regresijski model. Ugotovili so, da neodvisnost revizijske komisije
nima vpliva na uspešnost poslovanja, kjer je izvršni direktor tudi predsednik
nadzornega sveta. Dokazali pa so tudi pozitiven odnos med neodvisnostjo revizijske
komisije in uspešnostjo poslovanja. Ugotovili so tudi, da ima neodvisnost revizijske
komisije pomemben vpliv na uspešnost poslovanja, vendar je oslabljen odnos zaradi
obstoja dvojne vloge izvršnega direktorja. Rezultati kažejo, da v primeru pretiranega
nadzora izvršnega direktorja kot predsednika nadzornega sveta nad odločitvami
nadzornega sveta postane nadzorna funkcija neodvisne revizijske komisije, da zagotovi
visoko uspešnost poslovanja v računovodskih izkazih, neučinkovita (Kamarudin in
soavtorji, 2012, str. 919-923).
Liu in Zhuang (2011, str. 31–45) sta raziskovali, ali uspešnost revizijske komisije vpliva
na napoved analitikov in poslovodstva na napoved prihodnje uspešnosti poslovanja. Z
različnih baz sta zbrali podatke o finančnih informacijah o podjetjih, velikosti ter
revizijski komisiji in o neodvisnih članih revizijske komisije, o delovnih izkušnjah ter
izobrazbi in o pogostosti sestankov revizijske komisije. Te podatke sta zbrali za 7.354
podjetij (Liu in Zhuang, 2011, str. 31–45). Pri izbiri dejavnikov, s katerimi sta opredelili
uspešnost revizijske komisije, sta se uprli na pretekle raziskave in literaturo, ter izbrali
naslednje dejavnike (Liu in Zhuang, 2011, str. 31–45):
 velikost revizijske komisije,
 neodvisnost,
 računovodsko znanje,
 pogostost sestankov.
Revizijska komisija mora imeti po priporočilih BRC vsaj tri člane. Neodvisen član je tisti,
ki ni nekdanji zaposleni v družbi, ni v sorodu z vodstvom podjetja, nima pomembne
poslovne povezave z družbo, ni direktor družbe in ne opravlja pravnih, svetovalnih ali
zavarovalnih storitev za družbo. Tako BRC kot tudi SOX priporočata, da mora imeti vsaj
en član revizijske komisije znanje s področja računovodstva. V priporočilih BRC je
določeno, da mora imeti revizijska komisija najmanj štiri sestanke na leto. Avtorici sta
ugotovili, da tiste družbe, ki imajo revizijsko komisijo in je ta sestavljena izključno iz
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samih neodvisnih članov z računovodskim znanje, ki se sestanejo vsaj štirikrat letno,
imajo tudi bolj natančne napovedi glede prihodnjega poslovanja. Pri tem sta ugotovili
tudi, da so uspešne revizijske komisije okrepile povezavo med natančnostjo napovedi
analitikov in poslovodstva. Tako kaže, da uspešne revizijske komisije pomembno
vplivajo na večjo verodostojnost in kakovost napovedi (Liu in Zhuang, 2011, str. 31–45).
Rupley in soavtorji (2011, str. 138–144) menijo, da uspešne revizijske komisije
predstavljajo nešteto koristi za javnost, vključujoč boljše računovodsko poročanje in
zmanjšanje goljufij v družbah. V raziskavi so proučevali mnenje članov revizijskih
komisij o uspešnem delovanju revizijskih komisij. Pri tem so upoštevali naslednje
dejavnike uspešnosti (Rupley in soavtorji, 2011, str. 138–144):
 sestavo,
 vire,
 pooblastila ter
 delavnost in prizadevnost revizijske komisije.
Celotna raziskava se nanaša na SOX. V raziskavo so bili vključeni člani revizijskih komisij
iz osemdesetih javnih podjetij. Uporabili so model DeZoorta (2002), temu pa so dodali
še izsledke iz intervjujev s člani revizijskih komisij. Člani so zapisane trditve ocenjevali
na 7-stopenjski Likertovi lestvici. Rezultati raziskave so pokazali, da člani revizijskih
komisij menijo, da proučevani dejavniki vplivajo na uspešnost revizijskih komisij. To
pomeni, da so potrdili trditev, da javna podjetja člane revizijskih komisij usmerjajo v
skladu s SOX. Dokaz za to je, da imajo člani revizijskih komisij učinkovit nadzor nad
računovodskim poročanjem, notranjim in zunanjim revidiranjem. Rezultate raziskave
lahko razlagamo tudi kot samoocenitev področij, na katerih lahko člani izboljšajo
uspešnost revizijskih komisij. Ta področja zajemajo preglede informacijskih sistemov,
izpostavljenost goljufijam ter komuniciranje z analitiki (Rupley in soavtorji, 2011, str.
138–144).

3.2 Dejavniki uspešnosti revizijskih komisij
V nadaljevanju predstavljamo dejavnike uspešnosti delovanja revizijskih komisij, kot
smo jih zasledili v raziskavah.
3.2.1 Sestava, pooblastila, viri ter delavnost in prizadevnost revizijske komisije
Osterman in Zaman Groff (2010, str. 33–37; povzeto po DeZoort in soavtorji (2002)
navajata kot dejavnike uspešnosti revizijske komisije sestavo revizijske komisije,
pooblastila in vire revizijske komisije ter delavnost in prizadevnost.
Sestava revizijske komisije pomeni strokovno znanje članov v revizijski komisiji,
neodvisnost, neoporečnost ter objektivnost revizijske komisije. Strokovno znanje
Bedard in Gendron (2009) opredeljujeta kot računovodsko pismenost ter
računovodska, finančna in revizijska znanja ter izkušnje (Osterman in Zaman Groff,
2010, str. 37).
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Z dejavnikom pooblastila razumemo pristojnosti in odgovornosti revizijske komisije ter
tudi vpliv revizijske komisije. Njihove pristojnosti so določene v poslovniku revizijske
komisije (Osterman in Zaman Groff, 2010, str. 33–37).
Viri kot dejavnik uspešnosti pomenijo, da ima revizijska komisija zadostno število članov
(Osterman in Zaman Groff, 2010, str. 33–37). Po Priporočilih (2009, str. 7) morajo v
slovenskih družbah imeti revizijske komisije najmanj tri člane. Prav tako pa ta dejavnik
pomeni tudi, da mora imeti revizijska komisija dostop do uprave ter zunanjih in
notranjih revizorjev.
Delavnost in prizadevnost pomenita spodbudo, motiviranost in vzrajnost članov v
revizijski komisiji. Ta dejavnik je potreben, da se uspešnost revizijske komisije realizira
(Osterman in Zaman Groff, 2010, str. 33–37).
3.2.2 Finančni in informacijski viri
Osterman in Zaman Groff (2010, str. 37) pa kot dejavnik uspešnosti navajata tudi
razpoložljive finančne in informacijske vire. Revizijska komisija mora imeti na razpolago
ustrezne finančne in druge vire, ki ji zagotavljajo, da lahko nemoteno opravlja svoje
naloge (Priporočila, 2009, str. 23).
3.2.3 Pogostost sestankov
Liu in Zhuang (2011, str. 31–45) menita, da je pomemben dejavnik uspešnosti tudi
pogostost sestankov revizijske komisije. Poudarjata, da bi morala imeti revizijska
komisija vsaj štiri sestanke na leto. Tudi Priporočila (2009, str. 11) priporočajo najmanj
en sestanek v četrtletju.
3.2.4 Dejavniki, ki se nanašajo na gospodarske kategorije
V nadaljevanju bomo izpostavili še dejavnike uspešnosti po Kamarudinu in soavtorjih
(2012, str. 921), saj bomo te iste dejavnike uporabili tudi v naši empirični raziskavi.
Avtorji v svoji raziskavi ne navajajo, zakaj so izbrali te dejavnike uspešnosti. Ti dejavniki
pa so naslednji (ibid., 921):
 prihodki,
 celotna sredstva,
 denarni tok iz poslovanja,
 obratni kapital ter
 nepremičnine, naprave in oprema.
Prihodki so, kot je navedeno v SRS 18, povečanja gospodarskih koristi v obračunskem
obdobju v obliki povečanja sredstev (npr. denarja) ali zmanjšanja dolgov (npr. zaradi
opustitve njihove poravnane). Le-ti preko poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala.
Prihodke razčlenimo na poslovne prihodke, finančne prihodke in druge prihodke.
Sredstva, kot navaja SRS 24, delimo na dolgoročna in kratkoročna sredstva ter
kratkoročne aktivne časovne razmejitve. Med dolgoročna sredstva spadajo
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neopredmetena sredstva in dolgoročna aktivne časovne razmejitve, opredmetena
osnovna sredstva, naložbene nepremičnine, dolgoročne finančne naložbe, dolgoročne
poslovne terjatve in odložene terjatve za davek. Med kratkoročna sredstva pa sredstva
za prodajo, zaloge, kratkoročne finančne naložbe, kratkoročne poslovne terjatve in
denarna sredstva.
Denarni tok pri poslovanju, po SRS 26, predstavljajo prejemki in izdatki, ki nastanejo pri
poslovanju.
Berk in soavtorji (2004, str. 80) navajajo, da moramo pred opredelitvijo obratnega
kapitala poudariti, da finančna in računovodska stroka različno gledata na kapital. V
računovodski stroki kapital predstavlja obveznost do lastnikov, ki pred prenehanjem
podjetja ne zapade v plačilo. Medtem ko finančna stroka razume s pojmom kapital vse
dolgoročne vire financiranja podjetja, Bergant (2002 , str. 82) navaja, da zaradi zahtev
poslovnofinančne stroke po dolgoročnem financiranju ustreznega dela kratkoročnih
naložb opredelimo obratni kapital kot razliko med obveznostmi do virov in
dolgoročnimi naložbami (Levanič, 2014, str. 22).
Nepremičnine, naprave in oprema spadajo med opredmetena osnovna sredstva. Le-ta,
po SRS 1, lahko ima podjetje v lasti ali finančnem najemu, ali jih na drug način
obvladuje ter jih uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma
dajanju v najem in jih bo uporabljal v te namene več kot eno obračunsko obdobje.

3.3 Sklepne ugotovitve
Ocenjevanje uspešnosti delovanja revizijskih komisij pomeni ovrednotenje stopnje
doseganja zastavljenih ciljev, kar vključuje opravljanje nalog na področju
računovodenja in računovodskih informacij, tveganja in notranjih kontrol, notranjega
in zunanjega revidiranja ter drugih nalog, ki so določene s statutom ali sklepom
nadzornega sveta oz. upravnega odbora (Osterman in Zaman Groff, 2010 , str. 33–37).
Načine za merjenje ocenjevanja uspešnosti so po Neelyu (1998) razdeljeni na
enostavnejše in zahtevnejše. Med enostavnejšimi in hkrati tudi cenejšimi avtor
izpostavi metodo samoocenjevanja preko razprave, pri kateri sta ključna dejavnika
sposobnost predsednika revizijske komisije, da dobro vodi diskusijo, in dobra priprava
na sestanek. Navaja, da pa je ravno najpogostejša metoda ocenjevanja uspešnosti
revizijske komisije metoda samoocenjevanja s pomočjo vprašalnika. Med
zahtevnejšimi in hkrati tudi dražjimi metodami je navedel metodo zunanjega
ocenjevanja z intervjujem, pri kateri neodvisna oseba, ki ima znanje in izkušnje s
področja delovanja revizijskih komisij, izvede intervju z vsemi člani revizijske komisije
ter tisti člani upravnega odbora, ki sodelujejo z revizijsko komisijo (Osterman in Zaman
Groff, 2010, str. 33–37). DeZoort in soavtorji (2002) navajajo, da moramo pri
ocenjevanju uspešnosti delovanja revizijskih komisij navesti tudi dejavnike uspešnosti.
Avtorji so kot dejavnike uspešnosti navedli sestavo, pooblastila, vire ter delavnost in
prizadevnost revizijske komisije (Osterman in Zaman Groff, 2010, str. 33–37). Tudi
Bedard in Gendron (2009), kot navajata Osterman in Zaman Groff (2010, str. 37) sta v
svoji raziskavi prepoznala 24 kriterijev ocenjevanja uspešnosti revizijskih komisij, ki sta
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jih razdelila na kakovost računovodskega poročanja, kakovost zunanje revizije,
učinkovitosti notranje revizije ter zaznave investitorjev o teh treh razsežnostih.
Osterman in Zaman Groff (2010, str. 37–49) sta v svoji raziskavi ugotavljala uspešnost
delovanja revizijskih komisij v slovenskih gospodarskih družbah. Pri tem sta uporabila
metodo samoocenjevanja s pomočjo anketiranja neodvisnih strokovnjakov, ki so člani
revizijske komisije. Izpostavila sta nekatere slabosti na področju delovanja revizijskih
komisij. Med drugim je bilo to področje stalnega dodatnega izobraževanja članov,
slaba pripravljenost na sestanke ter pogostost sestankov (Osterman in Zaman Groff,
2010, str. 37–49). Kamarudin in soavtorji (2012, str. 919-923) so proučevali odnos med
neodvisnostjo revizijske komisije v povezavi z uspešnostjo poslovanja. Kot dejavnike
uspešnosti poslovanja so navedli prihodke, sredstva, denarni tok iz poslovanja, obratni
kapital ter nepremičnine, naprave in opremo. Pri tem so ugotovili pozitiven odnos med
neodvisnostjo revizijske komisije in uspešnostjo poslovanja (Kamarudin in soavtorji,
2012, str. 919-923). Liu in Zhuang (2011, str. 31–45) sta raziskovali, ali uspešnost
revizijske komisije vpliva na napoved analitikov in poslovodstva na napoved prihodnje
uspešnosti poslovanja. Pri tem sta ugotovili, da so uspešne revizijske komisije okrepile
povezavo med natančnostjo napovedi analitikov in poslovodstva (Liu in Zhuang, 2011,
str. 31–45). Rupley in soavtorji (2011, str. 138–144) pa so v svoji raziskavi proučevali
mnenje članov revizijskih komisij o uspešnem delovanju revizijskih komisij. Pri tem so
se osredotočili na sestavo, vire, pooblastila ter delavnost in prizadevnost revizijske
komisije. Ugotovili so, da imajo člani revizijskih komisij učinkovit nadzor nad
računovodskim poročanjem, notranjim in zunanjim revidiranjem (Rupley in soavtorji,
2011, str. 138–144).
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4 EMPIRIČNA RAZISKAVA
V empiričnem delu naloge uvodoma predstavljamo proučevani vzorec, spremenljivke
ter metodologijo raziskave. Nato smo analizirali rezultate raziskave. Namen raziskave je
bilo ugotoviti, ali je uspešnost družb, ki so v obdobju 2009–2013 upoštevale Priporočila
za revizijske komisije glede neodvisnega strokovnjaka, večja od uspešnosti družb, ki
tovrstnih priporočil niso upoštevale.

4.1 Predstavitev proučevanega vzorca
Empirična raziskava proučuje Priporočila za revizijske komisije, ki so veljala za obdobje
štirih let, in sicer za leta 2010, 2011, 2012 in 2013. Veljala so za slovenske družbe.
Revizijsko komisijo morajo po 279. členu ZGD-1B oblikovati tiste družbe, ki z
vrednostnimi papirji trgujejo na organiziranem trgu. Seznam teh družb na svoji spletni
strani objavlja Agencija za trg vrednostnih papirjev. Na tem seznamu je 65 javnih
delniških družb. Po pregledu in proučitvi letnih poročil vseh družb smo izbrali 24 družb,
ki so delovale v omenjenem obdobju ter so imele oblikovano revizijsko komisijo. Prav
tako pa so imele tudi javno dostopna letna poročila za omenjeno obdobje. Vse izbrane
družbe imajo revidirana letna poročila. V tabeli 1 je podan seznam teh 24 izbranih
družb.
Tabela 1: Izbrane slovenske javne družbe
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Javna družba
AERODROM LJUBLJANA, d. d.
CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d. d.
CINKARNA Metalurško-kemična industrija Celje, d. d.
DATALAB Tehnologije, d. d.
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI, d. d.
GORENJE gospodinjski aparati, d. d.
HRAM HOLDING, finančna družba, d. d.
INTEREUROPA Globalni logistični servis, delniška družba
ISTRABENZ, holdinška družba, d. d.
KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
MELAMIN kemična tovarna, d. d., Kočevje
PETROL, Slovenska energetska družba, d. d., Ljubljana
POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d. d.
SALUS promet s farmacevtskimi, medicinskimi im drugimi proizvodi, d. d.
SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d. d.
TELEKOM SLOVENIJE, d. d.
TERME ČATEŽ, d. d., Čatež ob Savi
TERME DOBRNA, termalno zdravilišče, d. d.
TOVARNA OLJA GEA, d. d.
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Zap.
št.
21.
22.
23.
24.

Javna družba
UNION HOTELI, d. d.
UNIOR KOVAŠKA INDUSTRIJA, d.d.
VELANA prodaja in storitve, d. d.
ŽITO prehrambena industrija, d. d.
Vir: Agencija za trg vrednostnih papirjev

4.2 Predstavitev proučevanih spremenljivk
Za empirično raziskavo smo nadalje določili neodvisne in odvisne spremenljivke.
Vrednost neodvisne spremenljivke smo določili glede na neodvisnega člana v revizijski
komisiji, in sicer, če je le-ta strokovnjak s področja računovodstva in revizije ali ne.
Odvisne spremenljivke pa smo določili podobno, kot so jih v svoji raziskavi opredelili
Kamarudin in soavtorji (2012, str. 920-921), in predstavljajo gospodarske kategorije iz
letnih poročil izbranih družb. Za takšno določitev odvisnih in neodvisnih spremenljivk
smo se odločili, ker smo raziskovali, ali je uspešnost družb, ki so v obdobju 2009–2013
upoštevale Priporočila za revizijske komisije glede neodvisnega strokovnjaka, večja od
uspešnosti družb, ki tovrstnih priporočil niso upoštevale.
Izbrane družbe smo razdelili v dve skupini. V prvo skupino smo razvrstili tiste družbe, ki
imajo imenovanega neodvisnega člana revizijske komisije, ki je strokovnjak s področja
računovodstva in revizije, v drugo skupino pa vse ostale družbe. Ti dve skupini določata
neodvisno spremenljivko.
V prvo skupino smo razvrstili naslednje družbe:
 Aerodrom Ljubljana,
 Cinkarna Celje,
 DARS,
 Intereuropa,
 Istrabenz,
 Luka Koper,
 Mercator,
 Sava,
 Telekom,
 Unior,
 Union hoteli.
V drugo skupino pa smo razvrstili naslednje družbe:
 Cetis,
 Datalab,
 Hram holding,
 Krka,
 Melamin,
 Petrol,
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Salus,
Terme Čatež,
Terme Dobrna,
Tovarna olja Gea,
Velana,
Žito.

Odvisne spremenljivke pa so gospodarske kategorije, povzete iz letnih poročil, in sicer:
 celotni prihodki,
 sredstva,
 obratni kapital,
 nepremičnine, naprave in oprema ter
 denarni tok iz poslovanja.
V prilogi 1 so povzete gospodarske kategorije, razčlenjene za vsako družbo za vsa štiri
leta.

4.3 Predstavitev metodologije
Za izvedbo empirične raziskave smo uporabili enostranski t-test za neodvisna vzorca in
Mann-Whitneyev test. Enostranski t-test za neodvisna vzorca smo uporabili zato, ker
imamo majhen vzorec in ugotavljamo značilnosti razlik med družbami, ki imajo
neodvisnega člana, usposobljenega za računovodstvo in revizijo, in družbami, ki imajo
neodvisnega člana z drugimi znanji. Preverjali smo, ali imajo družbe, ki imajo v revizijski
komisiji neodvisnega člana, usposobljenega za računovodstvo in revizijo, več sredstev,
višji obratni kapital, več opredmetenih osnovnih sredstev, višje prihodke in višji denarni
tok iz poslovanja, kot tiste, ki imajo imenovanega neodvisnega člana z drugimi znanji.
Mann-Whitneyev test, ki je robustna neparametrična alternativa t-testu, pa smo
uporabili, ker je manj občutljiv na predpostavke.
Za dva neodvisna vzorca uporabimo enostranski t-test za neodvisna vzorca, če gre za
majhen vzorec. S t-testom ugotavljamo značilnost razlik med povprečnima
vrednostima. Pri tem postavimo ničelno domnevo (Ho) in raziskovalno domnevo (H1),
pri čemer je Ho: μ1 = μ2 in H1: μ1 ≠ μ2. Stopnja značilnosti je običajno 0,05 (Bastič, 2006,
str. 16–17). Ena izmed predpostavk za uporabo t-testa je normalna porazdelitev
vrednosti proučevanih spremenljivk. To lahko preverimo s Kolmogorov-Smirnovim
testom in Shapiro-Wilkovim testom. V teh omenjenih testih se primerjajo vrednosti
proučevane spremenljivke z vrednostmi normalno porazdeljene spremenljivke z enako
aritmetično sredino in standardnim odklonom, kot ga ima proučevana spremenljivka.
Če je vrednost p večja od 0,05, pravimo, da je test neznačilen. Tedaj se porazdelitev
proučevane spremenljivke bistveno ne razlikuje od normalne porazdelitve. Proučevana
spremenjivka ni normalno porazdeljena, ko je test statistično značilen, to je takrat, ko je
vrednost p manjša od 0,05. Slabost teh testov je, da lahko za velike vzorce dobimo
statistično značilen test tudi takrat, ko je proučevana spremenljivka normalno
porazdeljena. Zato si moramo v teh primerih pomagati še s sliko porazdelitve in
koeficientoma asimetrije in sploščenosti. (Bastič 2006, str. 21)
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Mann-Whitneyev test uporabimo za ugotavljanje razlik med dvema povprečnima
vrednostima za neodvisna vzorca, ko proučevana številska spremenljivka ni normalno
porazdeljena, ali za opisne spremenljivke, merjene na ordinalni skali. Ta test predstavlja
neparametrično ekvivalento parametričnemu t-testu. Mann-Whitneyev test temelji na
testni statistiki U, opredeljeni za skupino i z:

kjer je Ri vsota rangov skupine i (Bastič, 2006, str. 22).

4.4 Predstavitev rezultatov
Za preverjanje H1 smo iz letnih poročil izbranih družb za leta 2010, 2011, 2012 in 2013
izpisali podatke o številu članov revizijske komisije in o vrsti neodvisnega strokovnjaka v
revizijski komisiji, če je le-ta usposobljen za računovodstvo in revizijo ali ne. Te podatke
smo primerjali s Priporočili za revizijske komisije, v katerih je zapisano, da po ZGD-1
morajo sestavljati revizijsko komisijo vsaj 3 člani, eden izmed teh pa mora biti
neodvisen strokovnjak. Za neodvisnega strokovnjaka se po Priporočilih za revizijske
komisije šteje tisti, ki je usposobljen za računovodstvo ali revizijo (Priporočila, 2009, str.
7–8).
Število in sestava članov v revizijski komisiji se je v opazovanem obdobju pri določenih
družbah spreminjala, vendar revizijska komisija ni v nobeni opazovani družbi imela
manj kot tri člane. Prav tako so družbe v začetnem obdobju opazovanja imele
pomanjkljivo opredeljene člane revizijske komisije, v kasnejših obdobjih pa so to
dopolnile. V spodnji tabeli je prikazano število članov za posamezno družbo in podatek,
ali je neodvisen član usposobljen za računovodstvo in revizijo.
Prvih dvanajst družb iz zgornje tabele imajo glede na ZGD-1 in Priporočila za revizijske
komisije ustrezno število članov, saj niti ena družba nima manj kot treh članov. Prav
tako imajo vse te družbe tudi enega člana, ki je neodvisni strokovnjak in je usposobljen
za računovodstvo in revizijo.
Manjkajoči podatki v letnih poročilih družb so:
 V letnih poročilih družb Datalab, Hram holding, Terme Čatež ni podatka o
številu članov revizijske komisije, niti o tem, kdo je neodvisni strokovnjak, ter
ali je usposobjen za računovodstvo in revizijo.
 V letnih poročilih Cetisa, Krke, Melamina, Tovarne olja Gea in Velane pa je
zapisano le število članov, niso pa imenovani neodvisni člani revizijske
komisije.
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 Petrol v svojih letnih poročilih navede, da imajo neodvisnega člana revizijske
komisije, vendar ga ne navede imensko ter ne navede števila vseh članov
revizijske komisije.
 Salus, Terme Dobrna in Žito imajo ustrezno število članov revizijske komisije,
ter neodvisnega člana, ki pa ni strokovnjak s področja računovodstva in
revizije in zato ne ustreza Priporočilom.
Tabela 2: Število in sestava članov revizijske komisije
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Družba
Aerodrom Ljubljana
Cinkarna Celje
Dars
Gorenje
Intereuropa
Istrabenz
Luka Koper
Mercator
Sava
Telekom
Unior
Union hoteli
Cetis
Datalab
Hram holding
Krka
Melamin
Petrol
Salus
Terme Čatež
Terme Dobrna
Tovarna olja Gea
Velana
Žito

Število
članov
4
3
3
3
4
3
4
4
4
5
4
3
3
*
*
5
3
*
3
*
4
3
3
3

Neodvisni
strokovnjak
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
*16
*
*
*
*
DA
DA
*
DA
*
*
DA

Usposobljenost za
računovodstvo in Ustreznost glede
revizijo14
na Priporočila 15
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
*
NE
*
NE
*
NE
*
NE
*
NE
*
NE
*
NE
*
NE
*
NE
*
NE
*
NE
*
NE

Vir: Podatki iz letnih poročil družb

14

Pomeni, da ima neodvisen član znanja s področja računovodstva in revizije in je to tudi zapisano v
letnih poročilih družb.
15
Priporočila (2009, str. 7–8) določajo glede na ZGD-1, da mora imeti revizijska komisija vsaj tri člane.
Poleg tega bi moral biti neodvisni član usposobljen za računovodstvo in revizijo. Z DA smo označili tiste
družbe, ki imajo izpolnjena oba pogoja.
16
Z zvezdico (*) so označeni vsi manjkajoči podatki v letnih poročilih družb.
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Iz tega lahko vidimo, da le polovica izbranih družb sledi Priporočilom za revizijske
komisije glede neodvisnega člana.
V tabeli 4 smo testirali H2, H3, H4, H5 in H6 z enostranskim t-testom za leto 2010.
Rezultati enostranskega t-testa za leto 2010 kažejo, da so vrednosti p za vse odvisne
spremenljivke večje od 0,05. Za odvisno spremenljivo obratni kapital je ta vrednost
0,260, za celotne prihodke je 0,477, za sredstva je 0,079, za nepremičnine, naprave in
opremo je 0,093 in za denarni tok iz poslovanja je 0,187. Ti rezultati kažejo na to, da ni
statistično značilnih razlik pri obratnem kapitalu, prihodkih, sredstvih, denarnem toku
iz poslovanja ter nepremičninah, napravah in opremi, če je neodvisni član v revizijski
komisiji usposobljen za računovodstvo in revizijo, ali ne. To pomeni, da družbe, ki imajo
neodvisnega člana, ki je usposobljen za računovodstvo in revizijo nimajo v povprečju
višje prihodke, več celotnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, višji obratni
kapital in višji denarni tok iz poslovanja kot tiste družbe, ki imajo v revizijski komisiji
imenovanega neodvisnega člana, ki ima druga znanja. Nadalje smo izvedli še
Kolmogorov-Smirnov test, ki preverja, če so proučevane spremenljivke normalno
porazdeljene.
Tabela 3: Kolmogorov-Smirnov test za leto 2010
Kolmogorov-Smirnov test
OBRATNI
KAPITAL

CELOTNI
PRIHODKI

N
Parametri normalne
porazdelitve

SREDSTVA

24
24
24
Povprečje
-6588050,38 332220640,13 615983230,00
Standardni odklon 132752940,252 606204461,820 1200642091,897
Absolutno
0,308
0,324
0,308
Najbolj ekstremne razlike Pozitivne
0,308
0,324
0,308
Negativne
-0,241
-0,292
-0,306
Kolmogorov-Smirnov Z
1,510
1,588
1,507
Asimpt. p (dvostr.)
0,021
0,013
0,21
p
0,011
0,007
0,011
a. Porazdelitev je normalna.
b. Izračunano iz podatkov.

DENARNI TOK
NEPREM., NAPR.,
IZ
OPR.
POSLOVANJA
24
24
396664497,71 36580654,92
1112215165,955 71751997,502
0,361
0,350
0,352
0,350
-0,361
-0,254
1,767
1,713
0,004
0,006
0,002
0,003

Vir: Lastni izračun

V tabeli 3 lahko vidimo rezultate tega testa, ki kažejo, da proučevane spremenljivke
niso normalno porazdeljene, so vrednosti p manjše od 0,05. Ena izmed predpostavk za
uporabo t-testa pa je prav ta, da morajo biti proučevane spremenljivke normalno
porazdeljene. Zato smo naredili še Mann-Whitneyev test, ki je bolj robusten in je
neparametrična alternativa t-testa. Prikazan je v tabeli 5. Rezultati tega testa se
razlikujejo od rezultatov t-testa. Za neodvisne spremenljivke celotni prihodki, sredstva
ter nepremičnine, naprave in oprema je vrednost p manjša od 0,05. To pomeni, da je
pri teh treh spremenljivkah razlika, če je neodvisni član usposobljen za računovodstvo
in revizijo ali pa če ni. Vrednost p za celotne prihodke znaša 0,034, za sredstva 0,004 in
za nepremičnine, naprave in opremo 0,020. Pri obratnem kapitalu in denarnem toku iz
poslovanja pa je vrednost p večja od 0,05. Za obratni kapital znaša 0,400, za denarni
tok iz poslovanja pa 0,189. To pomeni, da pri teh dveh spremenljivkah ni statistično
značilnih razlik, če je neodvisni član v revizijski komisiji usposobljen za računovodstvo
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Tabela 4: Enostranski t-test za leto 2010
Test za neodvisne vzorce
Levenov test
F
p
OBRATNI KAPITAL

Domneva enake variance
Ne domneva enakih varianc
CELOTNI PRIHODKI
Domneva enake variance
Ne domneva enakih varianc
SREDSTVA
Domneva enake variance
Ne domneva enakih varianc
NEPREM., NAPR., OPR.
Domneva enake variance
Ne domneva enakih varianc
DENARNI TOK IZ POSLOVANJA Domneva enake variance
Ne domneva enakih varianc

t

1,262 0,273 -0,656
-0,656
0,421 0,523 0,059
0,059
3,406 0,078 1,465
1,465
4,671 0,042 1,369
1,369
2,399 0,136 0,909
0,909

df
22
16,627
22
19,139
22
13,228
22
11,243
22
17,469

p
(dvostr.)
0,519
0,521
0,954
0,954
0,157
0,166
0,185
0,198
0,373
0,376

Vir: Lastni izračun
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p
0,260
0,261
0,477
0,477
0,079
0,083
0,093
0,099
0,187
0,188

t-test za enakost povprečij
Povprečna
Standardna
razlika
napaka
-36004230,250 54879969,905
-36004230,250 54879969,905
14862076,583 253024182,149
14862076,583 253024182,149
701013759,500 478372645,485
701013759,500 478372645,485
610201573,083 445664667,685
610201573,083 445664667,685
26717016,667 29404343,689
26717016,667 29404343,689

95% interval zaupanja
Spodnji
Zgornji
-149818321,803 77809861,303
-151989163,590 79980703,090
-509877960,303 539602113,470
-514463529,778 544187682,944
-291070386,393 1693097905,393
-330638542,724 1732666061,724
-314050378,545 1534453524,711
-368123685,661 1588526831,827
-34263859,790 87697893,123
-35194017,659 88628050,992

in revizijo, ali ne. To pomeni, da imajo družbe, ki imajo v revizijski komisiji neodvisnega
člana, ki je usposobljen za računovodstvo in revizijo v povprečju več celotnih sredstev,
opredmetenih osnovnih sredstev in celotnih prihodkih kot tiste, ki imajo neodvisnega
člana z drugimi znanji. Medtem ko družbe, ki imajo v revizijski komisiji neodvisnega
člana, ki je usposobljen za računovodstvo in revizijo nimajo v povprečju višjega
obratnega kapitala in denarnega toka iz poslovanja kot družbe, ki imajo neodvisnega
člana z drugimi znanji.
Tabela 5: Mann-Whitneyev test za leto 2010

Testna statistika a
OBRATNI CELOTNI SREDSTVA
KAPITAL PRIHIDKI
Mann-Whitney U
67,000 40,000
27,000
Wilcoxon W
145,000 118,000 105,000
Z
-0,289 -1,848
-2,598
Asimpt. p (dvostr.)
0,773
0,065
0,009
p (dvostr.)
0,799b 0,068b
0,008b
p
0,400
0,034
0,004
a. Skupna spremenljivka: NEODVISNI ČLAN
b. Ni popravljena za povezave.

NEPREM., DENARNI
NAPR.,
TOK IZ
OPR. POSLOVANJA
36,000
56,000
114,000
134,000
-2,078
-0,924
0,038
0,356
0,039b
0,378b
0,020
0,189

Vir: Lastni izračun

V tabeli 6 smo testirali H2, H3, H4, H5 in H6 z enostranskim t-testom za leto 2011.
Rezultati enostranskegat-testa za leto 2011 kažejo, so vrednosti p za vse odvisne
spremenljivke večje od 0,05. Za odvisno spremenljivo obratni kapital je ta vrednost
0,116, za celotne prihodke je 0,476, za sredstva je 0,068, za nepremičnine, naprave in
opremo je 0,094 in za denarni tok iz poslovanja je 0,095. Ti rezultati kažejo na to, da ni
razlik pri obratnem kapitalu, prihodkih, sredstvih, denarnem toku iz poslovanja ter
nepremičninah, napravah in opremi, če je neodvisni član v revizijski komisiji
usposobljen za računovodstvo in revizijo ali ne. To pomeni, da družbe, ki imajo
neodvisnega člana, ki je usposobljen za računovodstvo in revizijo nimajo v povprečju
višje višje prihodke, več celotnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, višji
obratni kapital in višji denarni tok iz poslovanja kot tiste družbe, ki imajo v revizijski
komisiji imenovanega neodvisnega člana, ki ima druga znanja. Nadalje smo izvedli še
Kolmogorov-Smirnov test (tabela 7), ki kaže na to, da proučevane spremenljivke niso
normalno porazdeljene, saj je vrednost p manjša od 0,05, razen pri spremenljivki
obratni kapital, kjer je ta vrednost večja od 0,05.
Naredili smo še Mann-Whitneyev test, ki je prikazan v tabeli 8. Rezultati tega testa se
tudi za to leto razlikujejo od rezultatov t-testa. Za odvisni spremenljivki sredstva ter
nepremičnine, naprave in oprema je vrednost p manjša od 0,05. To pomeni, da je pri
teh dveh spremenljivkah razlika, če je neodvisni član usposobljen za računovodstvo in
revizijo ali pa če ni. Vrednost p zanaša za sredstva 0,002, za nepremičnine, naprave in
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Tabela 6: Enostranski t-test za leto 2011
Test za neodvisne vzorce
Levenov test
F
p
OBRATNI KAPITAL

Domneva enake variance
Ne domneva enakih varianc
CELOTNI PRIHODKI
Domneva enake variance
Ne domneva enakih varianc
SREDSTVA
Domneva enake variance
Ne domneva enakih varianc
NEPREM., NAPR., OPR.
Domneva enake variance
Ne domneva enakih varianc
DENARNI TOK IZ POSLOVANJA Domneva enake variance
Ne domneva enakih varianc

t

3,545 0,073 -1,228
-1,228
0,839 0,370 -0,060
-0,060
3,523 0,074 1,552
1,552
4,557 0,044 1,358
1,358
4,050 0,057 1,355
1,355

df
22
19,736
22
17,266
22
13,466
22
11,237
22
18,669

p
(dvostr.)
0,232
0,234
0,952
0,953
0,135
0,144
0,188
0,201
0,189
0,192

Vir: Lastni izračun
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p
0,116
0,117
0,476
0,477
0,068
0,072
0,094
0,101
0,095
0,096

t-test za enakost povprečij
Povprečna
Standardna
razlika
napaka
-51171211,417 41672733,866
-51171211,417 41672733,866
-16632027,083 275702881,113
-16632027,083 275702881,113
731728022,917 471396876,609
731728022,917 471396876,609
597355929,750 439875582,996
597355929,750 439875582,996
36788905,917 27148217,632
36788905,917 27148217,632

95% interval zaupanja
Spodnji
Zgornji
-137595171,847 35252749,013
-138173703,599 35831280,766
-588404806,967 555140752,800
-597631147,946 564367093,780
-245889263,777 1709345309,611
-283093880,439 1746549926,272
-314890195,054 1509602054,554
-368322416,401 1563034275,901
-19513051,472 93090863,305
-20101296,006 93679107,840

opremo pa 0,023. Pri obratnem kapitalu, celotnih prihodkih ter denarnem toku iz
poslovanja pa je vrednost p večja od 0,05. Za obratni kapital znaša 0,336, za celotne
prihodke 0,064 in za denarni tok iz poslovanja 0,057. To pomeni, da pri teh treh
Tabela 7: Kolmogorov-Smirnov test za leto 2011
Kolmogorov-Smirnov test
OBRATNI
CELOTNI
NEPREM., NAPR., DENARNI TOK
SREDSTVA
KAPITAL
PRIHODKI
OPR.
IZ
N
24
24
24
24
24
Parametri normalne
Povprečje
-16337568,13 350727162,54 639662221,13
387796798,46 35256698,71
porazdelitve
Standardni odklon 103197650,795 660541744,995 1189536581,554 1097066333,157 67697516,719
Absolutno
0,211
0,337
0,307
0,362
0,384
Najbolj ekstremne razlike Pozitivne
0,211
0,337
0,307
0,351
0,384
Negativne
-0,207
-0,3
-0,297
-0,362
-0,245
Kolmogorov-Smirnov Z
1,034
1,649
1,505
1,773
1,880
Asimpt. p (dvostr.)
0,235
0,009
0,022
0,004
0,002
p
0,118
0,005
0,011
0,002
0,001
a. Porazdelitev je normalna.
b. Izračunano iz podatkov.

Vir: Lastni izračun

spremenljivkah ni statistično značilnih razlik, če je neodvisni član v revizijski komisiji
usposobljen za računovodstvo in revizijo, ali ne. To pomeni, da imajo družbe, ki imajo v
revizijski komisiji neodvisnega člana, ki je usposobljen za računovodstvo in revizijo v
povprečju več celotnih sredstev in tudi opredmetenih osnovnih sredstev kot tiste, ki
imajo neodvisnega člana z drugimi znanji. Medtem ko družbe, ki imajo v revizijski
komisiji neodvisnega člana, ki je usposobljen za računovodstvo in revizijo nimajo v
povprečju višjega obratnega kapitala, celotnih prihodkov in denarnega toka iz
poslovanja kot družbe, ki imajo neodvisnega člana z drugimi znanji.
Tabela 8: Mann-Whitneyev test za leto 2011

Testna statistika a
OBRATNI CELOTNI SREDSTVA
KAPITAL PRIHIDKI
Mann-Whitney U
67,000 40,000
27,000
Wilcoxon W
145,000 118,000 105,000
Z
-0,289 -1,848
-2,598
Asimpt. p (dvostr.)
0,773
0,065
0,009
p (dvostr.)
0,799b 0,068b
0,008b
p
0,400
0,034
0,004
a. Skupna spremenljivka: NEODVISNI ČLAN
b. Ni popravljena za povezave.

NEPREM., DENARNI
NAPR.,
TOK IZ
OPR. POSLOVANJA
36,000
56,000
114,000
134,000
-2,078
-0,924
0,038
0,356
0,039b
0,378b
0,020
0,189

Vir: Lastni izračun

V tabeli 9 smo testirali H2, H3, H4, H5 in H6 z enostranskim t-testom za leto 2012. Tako
kot za prejšnji dve leti tudi rezultati enostranskega t-testa za leto 2012 kažejo, da so
vrednosti p za vse odvisne spremenljivke večje od 0,05. Za odvisno spremenljivo
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Tabela 9: Enostranski t-test za leto 2012
Test za neodvisne vzorce
Levenov test
F
p
OBRATNI KAPITAL

Domneva enake variance
Ne domneva enakih varianc
CELOTNI PRIHODKI
Domneva enake variance
Ne domneva enakih varianc
SREDSTVA
Domneva enake variance
Ne domneva enakih varianc
NEPREM., NAPR., OPR.
Domneva enake variance
Ne domneva enakih varianc
DENARNI TOK IZ POSLOVANJA Domneva enake variance
Ne domneva enakih varianc

t

df

2,610 0,120 -0,151
-0,151
1,488 0,235 -0,260
-0,260
2,994 0,096 1,419
1,419
4,305 0,050 1,334
1,334
1,403 0,249 0,849
0,849

22
14,077
22
15,348
22
13,680
22
11,242
22
20,641

p
(dvostr.)
0,881
0,882
0,797
0,798
0,170
0,178
0,196
0,209
0,405
0,406

Vir: Lastni izračun
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p
0,441
0,441
0,399
0,399
0,085
0,089
0,098
0,105
0,203
0,203

t-test za enakost povprečij
Povprečna
Standardna
razlika
napaka
-13804354,000 91242747,468
-13804354,000 91242747,468
-78304107,250 301193534,818
-78304107,250 301193534,818
682425308,167 480964965,968
682425308,167 480964965,968
579734417,583 434495716,680
579734417,583 434495716,680
26155096,250 30808193,480
26155096,250 30808193,480

95% interval zaupanja
Spodnji
Zgornji
-203030230,615 175421522,615
-209399658,663 181790950,663
-702941267,336 546333052,836
-719016536,122 562408321,622
-315034981,360 1679885597,693
-351412645,352 1716263261,686
-321354547,359 1480823382,526
-374076408,463 1533545243,630
-37737186,478 90047378,978
-37981967,769 90292160,269

obratni kapital je ta vrednost 0,441, za celotne prihodke je 0,399, za sredstva je 0,085,
za nepremičnine, naprave in opremo je 0,098 in za denarni tok iz poslovanja je 0,203.
Ti rezultati kažejo na to, da ni statistično značilnih razlik pri obratnem kapitalu,
prihodkih, sredstvih, denarnem toku iz poslovanja ter nepremičninah, napravah in
opremi , če je neodvisni član v revizijski komisiji usposobljen za računovodstvo in
revizijo ali ne. To pomeni, da družbe, ki imajo neodvisnega člana, ki je usposobljen za
računovodstvo in revizijo, nimajo v povprečju višje prihodke, več celotnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev, višji obratni kapital in višji denarni tok iz poslovanja
kot tiste družbe, ki imajo v revizijski komisiji imenovanega neodvisnega člana, ki ima
druga znanja. Nadalje smo izvedli še Kolmogorov-Smirnov test (tabela 10), ki kaže na
to, da proučevane spremenljivke niso normalno porazdeljene, saj je vrednost p manjša
od 0,05.
Tabela 10: Kolmogorov-Smirnov test za leto 2012
Kolmogorov-Smirnov test
OBRATNI
CELOTNI
NEPREM., NAPR., DENARNI TOK
SREDSTVA
KAPITAL
PRIHODKI
OPR.
IZ
N
24
24
24
24
24
Parametri normalne
Povprečje
329131,75 357684096,79 628013213,42
377109392,79 43222915,96
porazdelitve
Standardni odklon 218699208,223 722661301,213 1203788028,572 1082195305,867 75004824,784
Absolutno
0,307
0,349
0,308
0,364
0,370
Najbolj ekstremne razlike Pozitivne
0,307
0,349
0,308
0,352
0,370
Negativne
-0,19
-0,311
-0,303
-0,364
-0,262
Kolmogorov-Smirnov Z
1,504
1,708
1,509
1,782
1,813
Asimpt. p (dvostr.)
0,022
0,006
0,021
0,003
0,003
p
0,011
0,003
0,011
0,002
0,002
a. Porazdelitev je normalna.
b. Izračunano iz podatkov.

Vir: Lastni izračun

Tudi za to leto smo naredili Mann-Whitneyev test, ki je prikazan v tabeli 11. Rezultati
tega testa se tudi za to leto razlikujejo od rezultatov t-testa. Za odvisni spremenljivki
sredstva ter nepremičnine, naprave in oprema je vrednost p manjša od 0,05. To
pomeni, da je pri teh dveh spremenljivkah razlika, če je neodvisni član usposobljen za
računovodstvo in revizijo ali pa če ni. Vrednost p za sredstva je 0,003, za nepremičnine,
naprave in opremo pa 0,020. Pri obratnem kapitalu, celotnih prihodkih ter denarnem
toku iz poslovanja pa je vrednost p večja od 0,05. Za obratni kapital znaša 0,315, za
celotne prihodke 0,110 in za denarni tok iz poslovanja 0,072. To pomeni, da pri teh
treh spremenljivkah ni statistično značilnih razlik, če je neodvisni član v revizijski
komisiji usposobljen za računovodstvo in revizijo ali ne. To pomeni, da imajo družbe, ki
imajo v revizijski komisiji neodvisnega člana, ki je usposobljen za računovodstvo in
revizijo v povprečju več celotnih sredstev in tudi opredmetenih osnovnih sredstev kot
tiste, ki imajo neodvisnega člana z drugimi znanji. Medtem ko družbe, ki imajo v
revizijski komisiji neodvisnega člana, ki je usposobljen za računovodstvo in revizijo
nimajo v povprečju višjega obratnega kapitala, celotnih prihodkov in denarnega toka iz
poslovanja kot družbe, ki imajo neodvisnega člana z drugimi znanji.
V tabeli 13 smo testirali H2, H3, H4, H5 in H6 z enostranskim t-testom za leto 2013.
Rezultati enostranskega t-testa za leto 2013 tudi za to leto kažejo, da so vrednosti p za
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vse odvisne spremenljivke večje od 0,05. Za odvisno spremenljivo obratni kapital je ta
vrednost 0,099, za celotne prihodke je 0,414, za sredstva je 0,102, za nepremičnine,
naprave in opremo je 0,101 in za denarni tok iz poslovanja je 0,328.
Tabela 11: Mann-Whitneyev test za leto 2012

Testna statistika a
OBRATNI CELOTNI SREDSTVA
KAPITAL PRIHIDKI
Mann-Whitney U
64,000 45,000
23,000
Wilcoxon W
142,000 123,000 101,000
Z
-0,462 -1,559
-2,829
Asimpt. p (dvostr.)
0,644
0,119
0,005
p (dvostr.)
0,671b 0,128b
0,004b
p
0,336
0,064
0,002
a. Skupna spremenljivka: NEODVISNI ČLAN
b. Ni popravljena za povezave.

NEPREM., DENARNI
NAPR.,
TOK IZ
OPR. POSLOVANJA
37,000
44,000
115,000
122,000
-2,021
-1,617
0,043
0,106
0,045b
0,114b
0,023
0,057

Vir: Lastni izračun

Ti rezultati kažejo na to, da ni statistično značilnih razlik pri obratnem kapitalu,
prihodkih, sredstvih, denarnem toku iz poslovanja ter nepremičninah, napravah in
opremi, če je neodvisni član v revizijski komisiji usposobljen za računovodstvo in
revizijo ali ne. To pomeni, da družbe, ki imajo neodvisnega člana, ki je usposobljen za
računovodstvo in revizijo nimajo v povprečju višje prihodke, več celotnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev, višji obratni kapital in višji denarni tok iz poslovanja
kot tiste družbe, ki imajo v revizijski komisiji imenovanega neodvisnega člana, ki ima
druga znanja.Naredili smo še Kolmogorov-Smirnov test (tabela 12), ki kaže na to, da
proučevane spremenljivke niso normalno porazdeljene, saj je vrednost p manjša od
0,05.
Tabela 12: Kolmogorov-Smirnov test za leto 2013
Kolmogorov-Smirnov test
OBRATNI
CELOTNI
NEPREM., NAPR., DENARNI TOK
SREDSTVA
KAPITAL
PRIHODKI
OPR.
IZ
N
24
24
24
24
24
Parametri normalne
Povprečje
-45985706,17 355081682,29 622097341,17
371578952,04 41954848,54
porazdelitve
Standardni odklon 183185662,707 734228307,325 1211534074,178 1061498656,037 76580947,975
Absolutno
0,336
0,351
0,315
0,363
0,356
Najbolj ekstremne razlike Pozitivne
0,242
0,351
0,315
0,35
0,356
Negativne
-0,336
-0,315
-0,305
-0,363
-0,285
Kolmogorov-Smirnov Z
1,647
1,722
1,544
1,779
1,743
Asimpt. p (dvostr.)
0,009
0,005
0,017
0,004
0,005
p
0,005
0,003
0,009
0,002
0,003
a. Porazdelitev je normalna.
b. Izračunano iz podatkov.

Vir: Lastni izračun

Rezultati Mann-Whitneyevega testa (tabela 14) se tudi za to leto razlikujejo od
rezultatov t-testa. Za odvisni spremenljivki sredstva ter nepremičnine, naprave in
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Tabela 13: Enostranski t-test za leto 2013
Test za neodvisne vzorce
Levenov test
F
p
OBRATNI KAPITAL

Domneva enake variance
Ne domneva enakih varianc
CELOTNI PRIHODKI
Domneva enake variance
Ne domneva enakih varianc
SREDSTVA
Domneva enake variance
Ne domneva enakih varianc
NEPREM., NAPR., OPR.
Domneva enake variance
Ne domneva enakih varianc
DENARNI TOK IZ POSLOVANJA Domneva enake variance
Ne domneva enakih varianc

t

5,091 0,034 -1,328
-1,328
1,584 0,221 -0,222
-0,222
2,398 0,136 1,312
1,312
4,029 0,057 1,315
1,315
0,002 0,964 0,452
0,452

df
22
17,401
22
15,417
22
14,115
22
11,313
22
22

p
(dvostr.)
0,198
0,201
0,827
0,828
0,203
0,210
0,202
0,215
0,655
0,655

Vir: Lastni izračun
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p
0,099
0,101
0,414
0,414
0,102
0,105
0,101
0,108
0,328
0,328

t-test za enakost povprečij
Povprečna
Standardna
razlika
napaka
-97677916,000 73575607,878
-97677916,000 73575607,878
-67831249,417 306142808,043
-67831249,417 306142808,043
639031807,000 487025377,306
639031807,000 487025377,306
561035566,750 426644418,360
561035566,750 426644418,360
14397889,917 31818967,236
14397889,917 31818967,236

95% interval zaupanja
Spodnji
Zgornji
-250264387,633 54908555,633
-252637068,981 57281236,981
-702732573,950 567070075,116
-718827018,790 583164519,957
-370997006,380 1649060620,380
-404734585,078 1682798199,078
-323770802,058 1445841935,558
-374839341,532 1496910475,032
-51590609,283 80386389,117
-51590694,473 80386474,306

oprema je vrednost p manjša od 0,05. To pomeni, da je pri teh dveh spremenljivkah
razlika, če je neodvisni član usposobljen za računovodstvo in revizijo ali pa če ni.
Vrednost p za sredstva je 0,004, za nepremičnine, naprave in opremo pa 0,020. Prav
tako je vrednost p pri celotnih prihodkih zelo blizu vrednosti 0,05, saj znaša 0,051. Pri
obratnem kapitalu in denarnem toku iz poslovanja pa je vrednost p večja od 0,05. Za
obratni kapital znaša 0,444, za denarni tok iz poslovanja pa 0,045. To pomeni, da pri
teh treh spremenljivkah ni statistično značilnih razlik, če je neodvisni član v revizijski
komisiji usposobljen za računovodstvo in revizijo ali ne. To pomeni, da imajo družbe, ki
imajo v revizijski komisiji neodvisnega člana, ki je usposobljen za računovodstvo in
revizijo v povprečju več celotnih sredstev in tudi opredmetenih osnovnih sredstev kot
tiste, ki imajo neodvisnega člana z drugimi znanji. Medtem ko družbe, ki imajo v
revizijski komisiji neodvisnega člana, ki je usposobljen za računovodstvo in revizijo
nimajo v povprečju višjega obratnega kapitala, celotnih prihodkov in denarnega toka iz
poslovanja kot družbe, ki imajo neodvisnega člana z drugimi znanji.
Tabela 14: Mann-Whitneyev test za leto 2013

Testna statistika a
OBRATNI CELOTNI SREDSTVA
KAPITAL PRIHIDKI
Mann-Whitney U
69,000 43,000
26,000
Wilcoxon W
147,000 121,000 104,000
Z
-0,173 -1,574
-2,656
Asimpt. p (dvostr.)
0,862
0,094
0,008
p (dvostr.)
0,887b 0,101b
0,007b
p
0,444
0,051
0,004
a. Skupna spremenljivka: NEODVISNI ČLAN
b. Ni popravljena za povezave.

NEPREM., DENARNI
NAPR.,
TOK IZ
OPR. POSLOVANJA
36,000
42,000
114,000
120,000
-2,078
-1,732
0,038
0,83
0,039b
0,089b
0,020
0,045

Vir: Lastni izračun

Rezultati raziskave so pokazali, da samo polovica izbranih družb pri oblikovanju
revizijske komisije upoštevajo Priporočila za revizijske komisije. Iz letnih poročil ostalih
družb nismo mogli razbrati števila članov revizijske komisije in ali imajo neodvisnega
strokovnjaka ter ali je le-ta usposobljen za računovodstvo in revizijo. Zato smo H1
zavrnili.
Zaključimo lahko, da rezultati t-testa za vse odvisne spremenljivke za vsa štiri leta
sugerirajo, da ni razlik pri družbah, ki imajo v revizijski komisiji neodvisnega
strokovnjaka, usposobljenega za računovodstvo in revizijo ali če je strokovnjak z drugih
področij. Vendar smo s Kolmogorov-Smirnovim testom pokazali, da spremenljivke niso
normalno porazdeljene. Normalna porazdelitev pa je ena izmed predpostavk t-testa.
Zato smo naredili še Mann-Whitneyev test, ki je neobčutljiv in je neparačetrična
alternativa t-testu. Rezultati Mann-Whitneyevega testa so pokazali, da je v celotnem
opazovanem obdobju p manjši od 0,05 pri sredstvih ter nepremičninah, napravah in
opremi. To pomeni, da so statistično značilne razlike pri družbah, ki imajo v revizijski
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komisiji neodvisnega strokovnjaka, usposobljenega za računovodstvo in revizijo ter pri
tistih, ki ima le-ta druga znanja. Zato lahko H3 in H5 potrdimo. V opazovanem obdobju
je vrednost p večja od 0,05 pri obratnem kapitalu ter pri denarnem toku iz poslovanja.
To pomeni, da ni statistično značilnih razlik pri družbah, ki imajo v revizijski komisiji
neodvisnega strokovnjaka, ki je usposobljen za računovodstvo in revizijo in tistih, ki
imajo neodvisnega strokovnjaka z drugimi znanji.
Zato lahko H4 in H6 zavrnemo. Pri celotnih prihodkih pa je vrednost p manjša od 0,05
le v letu 2010, v letu 2013 pa je zelo blizu tej vrednosti. To pomeni, da so v letu 2010
bile statistično značilne razlike med družbami, ki so imele v revizijski komisiji
neodvisnega strokovnjaka, ki je usposobljen za računovodstvo in revizijo ter tistimi, ki
so imele neodvisnega strokovnjaka, ki je imel druga znanja. Pri ostalih treh opazovanih
letih pa teh statistično značilnih razlik ni. Zato lahko H2 zavrnemo.
Uspešnost podjetja in neodvisnost revizijske komisije so proučevali tudi drugi avtorji.
Nobena raziskava ni bila izvedena na enak način kot naša. Uspešnost družbe v naši
raziskavi smo opredelili z enakimi dejavniki kot Kamarudin in soavtorji (2012, str. 920,
921), vendar so le-ti naredili regresijski model in proučevali še vpliv dvojne vloge
izvršnega direktorja v podjetju. Rezultati njihove raziskave so pokazali, da ima
neodvisnost revizijske komisije pomemben vpliv na uspešnost družbe. Podrobneje so
raziskava in rezultati opisani v prejšnjem poglavju.

4.5 Sklepne ugotovitve
V raziskavo smo vključili 24 družb, ki so delovale v letih 2010, 2011, 2012 in 2013 ter so
imele oblikovano revizijsko komisijo in javno dostopna in revidirana letna poročila. Te
družbe smo razdelili v dve skupini glede na neodvisnega člana v revizijski komisiji. V eni
skupini so bile družbe, katerih neodvisni član je usposobljen za računovodstvo in
revizijo, v drugi skupini pa ostale družbe. Ti dve skupini sta določali neodvisno
spremenljivko. Odvisne spremenljivke pa so bile obratni kapital, sredstva, celotni
prihodki, nepremičnine, naprave in oprema ter denarni tok iz poslovanja. Za tako
razdelitev smo se odločili, ker smo raziskovali, ali je uspešnost družb, ki so v obdobju
2009–2013 upoštevale Priporočila za revizijske komisije glede neodvisnega
strokovnjaka, večja od uspešnosti družb, ki tovrstnih priporočil niso upoštevale. Za
izvedbo raziskave smo uporabili enostranski t-test za neodvisna vzorca, saj imamo
majhen vzorec in ugotavljamo značilnosti razlik med družbami, ki imajo neodvisnega
člana, usposobljenega za računovodstvo in revizijo, in družbami, ki imajo neodvisnega
člana z drugimi znanji. Preverjali smo, ali imajo družbe, ki imajo v revizijski komisiji
neodvisnega člana, ki je usposobljen za računovodstvo in revizijo, več sredstev, višji
obratni kapital, več opredmetenih osnovnih sredstev, višje prihodke in višji denarni tok
iz poslovanja kot tiste, ki imajo imenovanega neodvisnega člana z drugimi znanji.
Uporabili pa smo tudi Mann-Whitneyev test, ki je robustna neparametrična alternativa
t-testu, saj je manj občutljiv na predpostavke.
H1 smo zavrnili, saj je samo polovica izbranih družb pri oblikovanju revizijske komisije
upoštevala Priporočila za revizijske komisije.
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H2 smo za več opazovanih let zavrnili, saj je Mann-Whitneyev test pokazal, da je pri
celotnih prihodkih vrednost p manjša od 0,05 le v letu 2010, v letu 2013 pa je zelo blizu
tej vrednosti. To pomeni, so v letu 2010 bile statistično značilne razlike med družbami,
ki so imele v revizijski komisiji neodvisnega strokovnjaka, usposobljenega za
računovodstvo in revizijo, ter tistimi, ki so imele neodvisnega strokovnjaka z drugimi
znanji. Pri ostalih treh opazovanih letih pa teh razlik ni. To pomeni, da družbe, ki imajo
v revizijski komisiji neodvisnega člana, usposobljenega za računovodstvo in revizijo,
nimajo v povprečju višjih celotnih prihodkov kot družbe, ki imajo neodvisnega člana z
drugimi znanji.
H3 in H5 smo potrdili, saj je Mann-Whitneyev test pokazal, da je pri sredstvih ter
nepremičninah, napravah in opremi vrednost p manjša od 0,05. To pomeni, da so
statistično značilne razlike med družbami, ki imajo v revizijski komisiji neodvisnega
strokovnjaka, usposobljenega za računovodstvo in revizijo, in pri tistih, ki imajo
strokovnjaka z drugimi znanji. To pomeni, da imajo družbe, ki imajo v revizijski komisiji
neodvisnega člana, usposobljenega za računovodstvo in revizijo, v povprečju več
celotnih sredstev in tudi opredmetenih osnovnih sredstev od družb, ki imajo
imenovanega neodvisnega člana revizijske komisije z drugimi znanji.
H4 in H6 smo zavrnili, saj je Mann-Whitneyev test pokazal, da je pri obratnem kapitalu
in denarnem toku iz poslovanja vrednost p večja od 0,05. To pa pomeni, da ni
statistično značilnih razlik med družbami, ki imajo v revizijski komisiji neodvisnega
strokovnjaka, usposobljenega za računovodstvo in revizijo, in tistimi, ki imajo
neodvisnega strokovnjaka z drugimi znanji. To pomeni, da družbe, ki imajo v revizijski
komisiji neodvisnega člana, usposobljenega za računovodstvo in revizijo, nimajo v
povprečju višjega obratnega kapitala in denarnega toka iz poslovanja kot družbe, ki
imajo neodvisnega člana z drugimi znanji.
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5 ZAKLJUČNE UGOTOVITVE
Zaradi vse hitreje spreminjajočih se gospodarskih razmer ter z njimi povezanih tveganj
in naraščajoče kompleksnosti poslovanja in zakonodaje, postaja vzpostavljanje nadzora
nad poslovanjem družb ter s tem tudi nad njihovim računovodskih poročanjem vse
zahtevnejša naloga. V takšnih razmerah se tako povečuje pomen revizijskih komisij
(Osterman in Zaman Groff, 2010, str. 33).
EU je zaradi sprememb, ki so bile nujne na tem področju, leta 2006 prenovila Direktivo
2006/43/ES Evropskega parlamenta in sveta o obveznih revizijah za letne in
konsolidirane računovodske izkaze. Poleg tega je v Sloveniji področje revizijskih komisij
urejeno v Zakonu o gospodarskih družbah, na to področje pa se nanašata tudi Zakon o
revidiranju ter Zakon o bančništvu. Obstajajo pa tudi nezavezujoča strokovna
priporočila in smernice, kot so Kodeks upravljanja javnih delniških družb in Priporočila
za revizijske komisije.
Duhovnikova (2009, str. 22–23) navaja, da so se revizijske komisije razvile iz
angloameriškega okolja. V evropskem prostoru so se razvile kasneje.
Revizijske komisije morajo izpolnjevati naloge, ki so določene v 280. členu ZGD-1. Zakon
v 279. členu določa, da morajo revizijsko komisijo sestavljati najmanj trije člani, med
katerimi mora biti vsaj en član neodvisen strokovnjak s področja računovodstva in
revizije. Priporočila za revizijske komisije (2009, str. 8 ) pri tem navajajo, da je lahko to
strokovnjak, ki je uspešno dokončal izobraževanje za pridobitev naziva pooblaščeni
revizor, vendar aktivno ne izvaja nalog revidiranja računovodskih izkazov, ter revizor,
preizkušeni računovodja, računovodja, preizkušen notranji revizor in preizkušen
davčnik, ki je vpisani v register Slovenskega inštituta za revizijo.
Avtorji v pregledanih raziskavah poudarjajo pomenu neodvisnosti. Kamarudin in
soavtorji (2012, str. 920) navajajo, da je neodvisnost revizijske komisije eden od
atributov učinkovitega sistema korporativnega upravljanja. Duhovnikova (2009, str. 28)
pri tem dodaja, da je član revizijske komisije neodvisen, če v vseh okoliščinah ohranja
neodvisnost pri analiziranju, odločanju in delovanju, ne sprejme nobenih ugodnosti,
zaradi katerih bi bila lahko ogrožena njegova neodvisnost ter nedvoumno in brez
oklevanja nasprotuje odločitvam, ki bi lahko škodovale družbi. Odsotnost neodvisnosti,
kot je navedeno v 10. točki priloge A Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, vpliva
na nepristransko, strokovno, objektivno, pošteno in celovito osebno presojo pri
izvajanju nalog ali pri odločanju v okviru funkcije, ki jo ta oseba opravlja.
Poudarjeno je, da morajo revizijske komisije delovati uspešno. To pomeni ovrednotenje
stopnje doseganja zastavljenih ciljev, kar vključuje opravljanje nalog na področju
računovodenja in računovodskih informacij, tveganja in notranjih kontrol, notranjega in
zunanjega revidiranja ter drugih nalog, ki so določene s statutom ali sklepom
nadzornega sveta oz. upravnega odbora (Osterman in Zaman Groff, 2010 , str. 33–37).
Nelly (1998) navaja, da obstajajo različni načini merjenja ocenjevanja uspešnosti. Eden
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izmed teh je metoda samoocenjevanja preko razprave, pri kateri sta ključna dejavnika
sposobnost predsednika revizijske komisije, da dobro vodi diskusijo, in dobra priprava
na sestanek. Navaja tudi, da pa je ravno najpogostejša metoda ocenjevanja uspešnosti
revizijske komisije metoda samoocenjevanja s pomočjo vprašalnika. Med zahtevnejšimi
in hkrati tudi dražjimi metodami je navedel metodo zunanjega ocenjevanja z
intervjujem, pri kateri neodvisna oseba, ki ima znanje in izkušnje s področja delovanja
revizijskih komisij, izvede intervju z vsemi člani revizijske komisije, ter tisti člani
upravnega odbora, ki sodelujejo z revizijsko komisijo (Osterman in Zaman Groff, 2010 ,
str. 33–37). Raziskavo v slovenskih podjetjih sta izvedla Osterman in Zaman Groff (2010,
str. 37–49). V svoji raziskavi sta ugotavljala uspešnost delovanja revizijskih komisij, pri
čemer sta uporabila metodo samoocenjevanja s pomočjo anketiranja neodvisnih
strokovnjakov, ki so člani revizijske komisije. Ugotovila sta tudi slabosti na področju
delovanja revizijskih komisij. Med drugim je bilo to področje stalnega dodatnega
izobraževanja članov, slaba pripravljenost na sestanke ter pogostost sestankov
(Osterman in Zaman Groff, 2010, str. 37-49). Na malo drugačen način je raziskavo
izvedel Kamarudin s soavtorji (2012, str. 919-923). Proučevali so odnos med
neodvisnostjo revizijske komisije v povezavi z uspešnostjo poslovanja. Kot dejavnike
uspešnosti poslovanja so navedli prihodke, sredstva, denarni tok iz poslovanja, obratni
kapital ter nepremičnine, naprave in opremo. Pri tem so ugotovili pozitiven odnos med
neodvisnostjo revizijske komisije in uspešnostjo poslovanja. Ugotovili so tudi, da ima
neodvisnost revizijske komisije pomemben vpliv na uspešnost poslovanja, vendar je
oslabljen odnos zaradi obstoja dvojne vloge izvršnega direktorja (Kamarudin in
soavtorji, 2012, str. 919-923).
V magistrski nalogi smo izvedli lastno empirično raziskavo. V to raziskavo je bilo
vključenih 24 družb, ki so delovale v letih 2010, 2011, 2012 in 2013 ter so imele
oblikovano revizijsko komisijo in javno dostopna letna poročila. Te družbe smo razdelili
v dve skupini glede na neodvisnega člana v revizijski komisiji. V eni skupini so bile
družbe, katerih neodvisni član je usposobljen za računovodstvo in revizijo, v drugi
skupini pa ostale družbe. Ti dve skupini sta določali neodvisno spremenljivko. Odvisne
spremenljivke pa so bile obratni kapital, sredstva, celotni prihodki, nepremičnine,
naprave in oprema ter denarni tok iz poslovanja. Za izvedbo raziskave smo uporabili
enostranski t-test za neodvisna vzorca in Mann-Whitneyev test.
V raziskavi smo ugotovili, da je samo polovica izbranih družb pri oblikovanju revizijske
komisije v povezavi z neodvisnim strokovnjakom upoštevala Priporočila za revizijske
komisije. Z Mann-Whitneyevim testom smo ugotovili, da glede na celotne prihodke,
obratni kapital in denarni tok iz poslovanja ni statistično značilnih razlik med družbami,
ki so imele v revizijskih komisijah neodvisnega strokovnjaka, usposobljenega za
računovodstvo in revizijo, ter tistimi, ki so imele neodvisnega strokovnjaka z drugimi
znanji. Omenjeni test pa je za sredstva ter nepremičnine, naprave in opremo pokazal,
da so statistično značilne razlike med družbami, ki so imele v revizijski komisiji
neodvisnega strokovnjaka, usposobljenega za računovodstvo in revizijo, in tistimi, ki so
imele neodvisnega strokovnjaka z drugimi znanji.
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H1 smo zavrnili, saj je samo polovica izbranih družb pri oblikovanju revizijske komisije
upoštevala Priporočila za revizijske komisije. Prav tako smo zavrnili tudi H2, saj je
Mann-Whitneyev test pokazal, da je pri celotnih prihodkih vrednost p manjša od 0,05
le v letu 2010, v letu 2013 pa je zelo blizu tej vrednosti. To pomeni, da so v letu 2010
bile statistično značilne razlike med družbami, ki so imele v revizijski komisiji
neodvisnega strokovnjaka, usposobljenega za računovodstvo in revizijo, ter tistimi, ki
so imele neodvisnega strokovnjaka z drugimi znanji. Pri ostalih treh opazovanih letih pa
teh razlik ni. To pomeni, da družbe, ki imajo v revizijski komisiji neodvisnega člana,
usposobljenega za računovodstvo in revizijo, nimajo v povprečju višjih celotnih
prihodkov kot družbe, ki imajo neodvisnega člana z drugimi znanji.
Zavrnili smo tudi H4 in H6, saj je Mann-Whitneyev test pokazal, da je pri obratnem
kapitalu in denarnem toku iz poslovanja vrednost p večja od 0,05. To pa pomeni, da ni
statistično značilnih razlik med družbami, ki imajo v revizijski komisiji neodvisnega
strokovnjaka, usposobljenega za računovodstvo in revizijo, in tistimi, ki imajo
neodvisnega strokovnjaka z drugimi znanji. To pomeni, da družbe, ki imajo v revizijski
komisiji neodvisnega člana, usposobljenega za računovodstvo in revizijo, nimajo v
povprečju višjega obratnega kapitala in denarnega toka iz poslovanja kot družbe, ki
imajo neodvisnega člana z drugimi znanji.
Potrdili smo H3 in H5, saj je Mann-Whitneyev test pokazal, da je pri sredstvih ter
nepremičnimah, napravah in opremi vrednost p manjša od 0,05. To pomeni, da so
statistično značilne razlike med družbami, ki imajo v revizijski komisiji neodvisnega
strokovnjaka, usposobljenega za računovodstvo in revizijo, in tistimi, ki imajo
strokovnjaka z drugimi znanji. To pomeni, da imajo družbe, ki imajo v revizijski komisiji
neodvisnega člana, usposobljenega za računovodstvo in revizijo, v povprečju več
celotnih sredstev in tudi opredmetenih osnovnih sredstev kot tiste, ki imajo
neodvisnega člana z drugimi znanji.
V raziskavi smo pručevali, ali je uspešnost družb, ki so v obdobju 2009–2013
upoštevale Priporočila za revizijske komisije glede neodvisnega strokovnjaka, večja od
uspešnosti družb, ki tovrstnih priporočil niso upoštevale. Nadalje bi lahko proučili
primerjavo revizijskih komisij v slovenskih družbah z družbami v tujini. Prav tako bi
lahko v raziskavo vključili večje število odvisnih spremenljivk, torej še druge dejavnike,
npr. še kakšne gospodarske kategorije, finančne vire.
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1

Priloga 1: Izračun obratnega kapitala

DRUŽBA/LETA

KAPITAL (1)

DOLGOROČNE
OBVEZNOSTI (2)

NEOPREDMETENA IN
OPREDMETENA
DOLGOROČNA IN
OSNOVNA SREDSTVA
SKUPAJ (1+2=3)
(4)

DOLGOROČNE
FINANČNE NALOŽBE
(5)

DOLGOROČNE
POSLOVNE TERJATVE
(6)

SKUPAJ
(4+5+6+7=8)

ZALOGE (7)

OBRATNI
KAPITAL (3-8)

Aerodrom Ljubljana
2010

121.280.314

3.126.735

124.407.049

86.112.177

17.232.841

0

237.320

103.582.338

20.824.711

2011

122.726.262

2.326.419

125.052.681

81.808.546

2012

124.433.076

2.137.913

126.570.989

77.882.285

12.062.839

0

290.417

94.161.802

30.890.879

10.106.448

59.873

284.290

88.332.896

38.238.093

2013

124.785.005

1.935.748

126.720.753

81.639.106

6.072.657

59.873

363.678

88.135.314

38.585.439

2010

235.376.191

161.075.952

396.452.143

351.142.691

54.474.523

41.559

0

405.658.773

-9.206.630

2011

229.715.798

168.279.760

397.995.558

343.273.260

50.074.283

8.664

0

393.356.207

4.639.351

2012

235.290.249

148.417.709

383.707.958

333.125.609

42.260.883

5.243

0

375.391.735

8.316.223

2013

242.020.716

148.271.737

390.292.453

320.111.466

42.541.896

6.088

0

362.659.450

27.633.003

2010

825.634.000

529.267.000

1.354.901.000

1.024.356.000

622.360.000

286.000

153.926.000

1.800.928.000

-446.027.000

2011*

811.485.000

697.439.000

1.508.924.000

1.014.359.000

638.718.000

0

136.003.000

1.789.080.000

-280.156.000

2012*

625.023.000

509.828.000

1.134.851.000

964.947.000

513.262.000

0

84.225.000

1.562.434.000

-427.583.000

2013

577.787.000

295.129.000

872.916.000

944.960.000

485.899.000

0

110.447.000

1.541.306.000

-668.390.000

2010

106.881.948

11.204.529

118.086.477

123.916.092

4.595.124

0

21.084.028

149.595.244

-31.508.767

2011

127.512.332

3.835.362

131.347.694

121.542.627

3.722.032

336.389

31.041.782

156.642.830

-25.295.136

2012

133.348.357

4.727.272

138.075.629

115.628.012

2.264.949

0

35.716.739

153.609.700

-15.534.071

2013

135.148.867

181.818

135.330.685

109.538.950

1.532.890

0

30.793.485

141.865.325

-6.534.640

Luka Koper

Mercator

Cinkarna Celje

2

DRUŽBA/LETA

KAPITAL (1)

DOLGOROČNE
OBVEZNOSTI (2)

NEOPREDMETENA IN
OPREDMETENA
SKUPAJ (1+2=3)
DOLGOROČNA IN
OSNOVNA SREDSTVA
(4)

DOLGOROČNE
FINANČNE NALOŽBE
(5)

DOLGOROČNE
POSLOVNE TERJATVE
(6)

ZALOGE (7)

SKUPAJ
(4+5+6+7=8)

OBRATNI
KAPITAL (3-8)

Intereuropa
2010

329.760.000

181.549.000

511.309.000

153.422.000

8.761.000

0

35.000

162.218.000

349.091.000

2011

84.645.000

39.478.000

124.123.000

149.263.000

53.453.000

0

35.000

202.751.000

-78.628.000

2012

100.887.000

122.502.000

223.389.000

134.896.000

50.650.000

0

33.000

185.579.000

37.810.000

2013

100.712.000

117.871.000

218.583.000

131.597.000

49.223.000

0

29.000

180.849.000

37.734.000

2010

322.189.000

205.739.000

527.928.000

173.292.000

238.096.000

0

93.660.000

505.048.000

22.880.000

2011

335.326.000

253.694.000

589.020.000

168.213.000

241.648.000

0

81.118.000

490.979.000

98.041.000

2012

319.466.000

250.247.000

569.713.000

161.018.000

233.423.000

0

84.217.000

478.658.000

91.055.000

2013

347.907.000

194.889.000

542.796.000

192.319.000

237.221.000

0

95.811.000

525.351.000

17.445.000

2010

2.402.580.776

2.935.858.574

5.338.439.350

5.455.677.183

964

0

2.014.414

5.457.692.561

-119.253.211

2011

2.427.190.327

2.832.307.873

5.259.498.200

5.386.456.023

965

362.399

2.485.847

5.389.305.234

-129.807.034

2012*

2.425.789.223

2.859.607.244

5.285.396.467

5.511.874.043

964

30.754

2.425.678

5.514.331.439

-228.934.972

2013

2.472.993.097

2.640.259.745

5.113.252.842

5.406.571.483

200.964

30.754

2.746.616

5.409.549.817

-296.296.975

2010

118.570.030

69.952.308

188.522.338

148.611.404

34.102.165

6.163.578

56.959.198

245.836.345

-57.314.007

2011

121.539.470

77.621.507

199.160.977

155.732.131

29.092.466

5.770.076

65.814.578

256.409.251

-57.248.274

2012

107.136.622

63.828.486

170.965.108

151.162.337

24.747.236

4.351.517

65.819.539

246.080.629

-75.115.521

2013

103.353.018

128.627.437

231.980.455

147.635.195

20.777.047

3.246.400

60.384.540

232.043.182

-62.727

Gorenje

Dars

Unior

3

DRUŽBA/LETA

KAPITAL (1)

NEOPREDMETENA IN
OPREDMETENA
SKUPAJ (1+2=3)
DOLGOROČNA IN
OSNOVNA SREDSTVA
(4)

DOLGOROČNE
OBVEZNOSTI (2)

DOLGOROČNE
FINANČNE NALOŽBE
(5)

DOLGOROČNE
POSLOVNE TERJATVE
(6)

SKUPAJ
(4+5+6+7=8)

ZALOGE (7)

OBRATNI
KAPITAL (3-8)

Salus
2010

55.501.919

0

55.501.919

35.737.553

3.690.672

9.608

14.422.311

53.860.144

1.641.775

2011

52.844.709

403.650

53.248.359

44.336.059

4.657.168

13.042

1.020.837

50.027.106

3.221.253

2012

51.759.856

459.613

52.219.469

35.025.559

4.684.209

16.605

6.154.157

45.880.530

6.338.939

2013

48.820.055

410.523

49.230.578

1.177.291

37.320.066

168.139

0

38.665.496

10.565.082

2010

239.122.000

179.692.000

418.814.000

5.541.000

450.794.000

143.000

0

456.478.000

-37.664.000

2011

87.654.000

43.990.000

131.644.000

294.000

326.093.000

63.000

0

326.450.000

-194.806.000

2012

37.729.000

38.361.000

76.090.000

188.000

236.367.000

10.000

0

236.565.000

-160.475.000

2013

15.117.000

231.000

15.348.000

269.000

213.869.000

0

0

214.138.000

-198.790.000

2010*

830.183.000

492.742.000

1.322.925.000

1.007.853.000

277.369.000

0

11.786.000

1.297.008.000

25.917.000

2011

827.721.000

492.374.000

1.320.095.000

910.916.000

288.806.000

0

13.807.000

1.213.529.000

106.566.000

2012*

806.196.000

453.053.000

1.259.249.000

144.254.400

287.428.000

0

14.168.000

445.850.400

813.398.600

2013

779.859.000

419.292.000

1.199.151.000

750.976.000

288.844.000

0

16.278.000

1.056.098.000

143.053.000

2010

27.818.039

238.439.177

266.257.216

1.617.477

37.374.654

0

0

38.992.131

227.265.085

2011

1.359.189

207.231.993

208.591.182

7.011.328

25.638.358

0

0

32.649.686

175.941.496

2012

-73.166.272

2.416.424

-70.749.848

5.784.516

23.969.269

0

0

29.753.785

-100.503.633

2013

-78.905.632

162.859.825

83.954.193

5.371.227

20.256.739

0

0

25.627.966

58.326.227

Sava

Telekom

Istrabenz

4

DRUŽBA/LETA

KAPITAL (1)

DOLGOROČNE
OBVEZNOSTI (2)

NEOPREDMETENA IN
OPREDMETENA
SKUPAJ (1+2=3)
DOLGOROČNA IN
OSNOVNA SREDSTVA
(4)

DOLGOROČNE
FINANČNE NALOŽBE
(5)

DOLGOROČNE
POSLOVNE TERJATVE
(6)

ZALOGE (7)

SKUPAJ
(4+5+6+7=8)

OBRATNI
KAPITAL (3-8)

Datalab
2010

2.619.820

781.680

3.401.500

3.821.646

168.605

358.316

4.369

4.352.936

-951.436

2011

3.148.026

1.361.631

4.509.657

4.267.665

176.105

209.432

3.178

4.656.380

-146.723

2012

3.773.382

1.065.084

4.838.466

4.884.555

176.105

92.772

37.545

5.190.977

-352.511

2013

4.373.692

1.915.413

6.289.105

5.633.680

181.105

58.622

1.631

5.875.038

414.067

2010

1.058.154.000

171.542.000

1.229.696.000

543.435.000

5.029.000

0

163.974.000

712.438.000

517.258.000

2011

1.140.485.000

126.830.000

1.267.315.000

550.583.000

4.735.000

0

193.299.000

748.617.000

518.698.000

2012

1.232.215.000

113.310.000

1.345.525.000

549.127.000

4.891.000

0

190.555.000

744.573.000

600.952.000

2013

1.332.246.000

98.778.000

1.431.024.000

592.281.000

5.022.000

0

190.968.000

788.271.000

642.753.000

2010

8.321.137

16.471

8.337.608

5.394.487

123.330

4.552

2.582.624

8.104.993

232.615

2011

6.275.561

18.812

6.294.373

4.590.622

21.037

3.067

1.153.855

5.768.581

525.792

2012

5.252.248

46.605

5.298.853

4.129.750

1.495

2.729

559.204

4.693.178

605.675

2013

4.273.808

36.104

4.309.912

2.335.805

1.000

0

239.512

2.576.317

1.733.595

2010

14.678.284

6.132.744

20.811.028

23.604.225

54.846

0

111.641

23.770.712

-2.959.684

2011

14.845.870

5.154.934

20.000.804

22.957.790

51.454

7.000

83.163

23.099.407

-3.098.603

2012

14.900.512

4.185.380

19.085.892

22.162.487

46.222

0

84.091

22.292.800

-3.206.908

2013

14.523.681

3.839.931

18.363.612

21.372.980

41.627

0

103.380

21.517.987

-3.154.375

Krka

Velana

Terme Dobrna
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DRUŽBA/LETA

KAPITAL (1)

DOLGOROČNE
OBVEZNOSTI (2)

NEOPREDMETENA IN
OPREDMETENA
SKUPAJ (1+2=3)
DOLGOROČNA IN
OSNOVNA SREDSTVA
(4)

DOLGOROČNE
FINANČNE NALOŽBE
(5)

DOLGOROČNE
POSLOVNE TERJATVE
(6)

SKUPAJ
(4+5+6+7=8)

ZALOGE (7)

OBRATNI
KAPITAL (3-8)

Petrol
2010

419.601.118

337.781.550

757.382.668

333.540.991

442.108.043

966.472

90.193.443

866.808.949

-109.426.281

2011

381.657.663

373.170.370

754.828.033

336.953.266

444.265.019

748.164

79.861.445

861.827.894

-106.999.861

2012

406.289.823

371.833.732

778.123.555

335.138.477

507.048.781

520.264

138.925.514

981.633.036

-203.509.481

2013

462.816.224

288.999.747

751.815.971

469.105.880

422.698.663

1.399.606

131.176.426

1.024.380.575

-272.564.604

2010

69.961.777

35.848.400

105.810.177

96.765.311

31.605.363

0

9.117.624

137.488.298

-31.678.121

2011

70.034.150

51.544.293

121.578.443

105.402.388

37.711.875

0

8.903.036

152.017.299

-30.438.856

2012

72.055.717

49.725.782

121.781.499

102.845.076

42.091.870

0

9.754.112

154.691.058

-32.909.559

2013

65.952.771

43.636.899

109.589.670

91.191.379

43.397.432

0

533.736

135.122.547

-25.532.877

2010

34.043.831

2.592

34.046.423

27.152.514

8.987.664

0

113.195

36.253.373

-2.206.950

2011

32.625.831

1.144.262

33.770.093

25.916.021

9.180.660

0

113.656

35.210.337

-1.440.244

2012

35.035.093

3.153.555

38.188.648

40.254.376

1.982.699

0

162.881

42.399.956

-4.211.308

2013

33.204.628

8.040.811

41.245.439

38.404.711

933.405

0

155.444

39.493.560

1.751.879

2010

1.256.457

6.994

1.263.450

31.244

13.681.453

0

0

13.712.697

-12.449.247

2011

13.516.160

379

13.516.539

24.084

11.172.666

0

0

11.196.750

2.319.789

2012

13.723.259

379

13.723.638

15.448

11.172.666

0

0

11.188.114

2.535.524

2013

13.993.962

600.140

14.594.102

7.059

11.172.666

0

0

11.179.725

3.414.377

Terme Čatež

Grand hotel Union

Hram Holding

6

DRUŽBA/LETA

KAPITAL (1)

DOLGOROČNE
OBVEZNOSTI (2)

NEOPREDMETENA IN
OPREDMETENA
SKUPAJ (1+2=3)
DOLGOROČNA IN
OSNOVNA SREDSTVA
(4)

DOLGOROČNE
FINANČNE NALOŽBE
(5)

DOLGOROČNE
POSLOVNE TERJATVE
(6)

ZALOGE (7)

SKUPAJ
(4+5+6+7=8)

OBRATNI
KAPITAL (3-8)

Melamin
2010

14.874.458

9.319.917

24.194.375

22.518.044

14.715

170

3.470.069

26.002.998

-1.808.623

2011

15.034.031

7.852.914

22.886.945

21.830.226

53.895

224

4.125.075

26.009.420

-3.122.475

2012

17.997.410

5.902.798

23.900.208

22.745.261

41.852

278

4.581.392

27.368.783

-3.468.575

2013

19.010.802

6.335.820

25.346.622

25.422.041

316.589

327

4.762.642

30.501.599

-5.154.977

2010

27.822.230

5.104.593

32.926.823

16.696.720

15.190.529

0

2.154.133

34.041.382

-1.114.559

2011

28.417.363

2.655.285

31.072.648

15.208.814

18.472.839

0

3.239.127

36.920.780

-5.848.132

2012

29.736.672

5.013.030

34.749.702

13.823.813

12.935.265

0

3.243.971

30.003.049

4.746.653

2013

27.724.485

7.819.242

35.543.727

12.936.316

13.862.355

0

5.077.500

31.876.171

3.667.556

2010

71.268.460

7.282.097

78.550.557

50.643.555

14.108.973

41.214

12.887.453

77.681.195

869.362

2011

71.130.577

4.163.703

75.294.280

49.766.448

10.664.562

46.486

17.359.986

77.837.482

-2.543.202

2012

71.506.944

8.899.774

80.406.718

43.698.558

17.019.849

55.836

16.147.389

76.921.632

3.485.086

2013

73.958.279

2.159.774

76.118.053

41.653.598

17.861.595

62.083

13.628.308

73.205.584

2.912.469

Cetis

Žito

Gea
2010

14.271.549

14.271.549

7.811.115

67.900

0

3.515.132

11.394.147

2.877.402

2011

14.954.308

14.954.308

7.361.211

45.351

0

4.009.296

11.415.858

3.538.450

2012

14.713.617

14.713.617

6.874.978

281.692

0

3.587.943

10.744.613

3.969.004

2013

14.363.862

14.363.862

6.288.894

270.608

0

3.217.886

9.777.388

4.586.474

Vir: Lastni izračun
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Priloga 2: Podatki za empirično analizo

DRUŽBA/LETO

CELOTNI
PRIHODKI

SREDSTVA

NEPREMIČNINE,
NAPRAVE,
OPREMA

DENARNI TOK IZ
POSLOVANJA

Aerodrom Ljubljana
2010

35.198.453

128.108.228

85.011.857

12.867.688

2011

35.369.231

128.797.383

79.616.974

11.171.834

2012

32.347.480

130.283.697

75.730.332

9.729.704

2013

32.530.686

131.027.281

79.512.848

11.161.991

2010

124.742.363

494.944.676

317.253.806

18.462.630

2011

137.289.154

468.699.491

336.178.591

46.828.920

2012

137.058.059

452.530.378

327.801.022

43.498.483

2013

140.072.714

430.910.140

315.025.705

46.817.933

2010

1.670.322.000

2.024.697.000

1.014.704.000

70.672.000

2011*

1.600.002.000

2.015.080.000

1.003.846.000

132.204.000

2012*

1.447.355.000

1.791.249.000

955.377.000

132.204.000

2013

1.494.938.000

1.734.608.000

935.671.000

48.053.000

2010

153.467.521

188.349.621

118.034.565

31.416.231

2011

194.068.326

197.957.048

113.952.830

44.038.350

2012

176.970.436

196.001.270

108.447.560

20.286.081

2013

164.674.073

183.359.396

101.758.041

26.644.082

2010

107.927.000

313.950.000

146.353.000

5.959.000

2011

117.272.000

312.409.000

142.629.000

6.846.000

2012

115.888.000

244.758.000

128.804.000

8.819.000

2013

94.484.000

240.974.000

125.862.000

7.162.000

2010

677.190.000

851.648.000

157.864.000

-4.527.000

2011

696.745.000

881.299.000

152.758.000

-15.087.000

2012

708.465.000

847.894.000

146.748.000

10.001.000

2013

692.857.000

886.876.000

170.668.000

12.956.000

2010

316.615.825

5.611.218.851

5.332.047.159

252.851.009

2011

336.538.470

5.529.053.959

5.262.381.473

201.360.532

2012*

316.884.262

5.626.879.758

5.158.069.482

231.178.047

2013

327.002.232

5.644.936.606

5.054.410.844

247.504.565

Luka Koper

Mercator

Cinkarna Celje

Intereuropa

Gorenje

Dars
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DRUŽBA/LETO

CELOTNI
PRIHODKI

SREDSTVA

NEPREMIČNINE,
NAPRAVE,
OPREMA

DENARNI TOK IZ
POSLOVANJA

Unior
2010

161.975.701

303.608.998

90.050.728

17.468.206

2011

170.310.920

319.720.883

132.477.624

12.104.820

2012

163.673.277

306.104.735

141.706.880

16.454.453

2013

166.252.849

293.927.262

136.564.242

7.530.042

2010

218.951.478

88.189.697

35.592.602

4.876.252

2011

206.068.741

87.318.728

42.580.281

1.236.509

2012

174.963.807

83.636.029

33.472.358

5.243.706

2013

2.638.312

49.543.331

1.177.291

18.521

2010

41.120.600

56.402.700

5.811.000

-11.004.000

2011

23.593.000

410.038.000

153.000

498.000

2012

14.425.000

348.276.000

169.000

-4.592.000

2013

34.119.000

248.317.000

244.000

9.645.000

2010*

738.834.000

1.318.106.000

921.107.000

212.276.000

2011

730.830.000

1.540.064.000

837.684.000

202.517.000

2012*

688.682.000

1.518.745.000

747.324.000

207.245.000

2013

688.200.000

1.371.826.000

688.245.000

170.746.000

2010

35.996.096

267.539.277

1.599.338

-9.161.568

2011

54.173.992

224.899.523

1.345.770

-2.253.317

2012

5.083.945

118.261.184

1.271.986

-2.292.130

2013

2.643.020

85.798.818

1.202.286

-1.587.881

2010

3.846.185

5.802.736

45.615

1.265.906

2011

3.542.852

5.580.916

30.930

1.116.727

2012

3.840.052

6.438.194

97.636

1.311.134

2013

4.071.205

7.424.996

72.440

1.745.404

949.270.000

1.446.311.000

513.683.000

163.008.000

2011

976.473.000

1.463.448.000

520.929.000

177.031.000

2012

1.060.027.000

1.566.285.000

519.219.000

207.216.000

2013

1.124.662.000

1.701.235.000

563.978.000

251.954.000

Salus

Sava

Telekom

Istrabenz

Datalab

Krka
2010
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DRUŽBA/LETO

CELOTNI
PRIHODKI

SREDSTVA

NEPREMIČNINE,
NAPRAVE,
OPREMA

DENARNI TOK IZ
POSLOVANJA

Velana
2010

4.575.820

10.134.120

5.327.291

-588.893

2011

3.697.190

7.813.681

4.504.283

192.305

2012

2.095.005

6.567.940

4.083.892

19.421

2013

1.011.258

4.743.579

2.335.623

-1.021.901

2010

8.025.732

24.268.930

22.803.014

1.240.445

2011

8.249.479

23.797.170

22.173.045

1.204.327

2012

7.714.420

22.953.437

21.388.653

891.849

2013

7.212.291

22.054.431

20.743.058

717.601

2010

2.482.076.021

1.229.389.278

328.944.955

87.500.098

2011

2.859.694.498

1.302.430.449

281.269.534

2.004.175

2012

3.263.089.845

1.357.341.565

279.932.420

119.507.382

2013

3.280.643.173

1.453.980.424

327.985.005

131.287.178

2010

35.606.036

144.434.722

96.751.223

8.418.570

2011

35.947.813

159.165.458

105.353.445

7.457.069

2012

35.129.398

161.349.395

102.774.039

9.138.682

2013

33.786.635

152.348.403

91.132.673

5.821.412

2010

12.430.582

39.307.966

26.972.247

1.989.763

2011

12.741.695

38.296.504

25.813.095

3.584.681

2012

15.552.059

49.727.388

39.691.313

3.073.931

2013

16.219.117

46.798.433

38.363.533

3.212.790

2010

385.614

20.250.698

31.244

-412.063

2011

3.995.533

17.252.059

24.084

-372.480

2012

954.968

18.423.503

15.448

-403.350

2013

792.645

18.344.823

7.059

-340.917

2010

34.315.994

35.577.935

19.871.890

2.523.399

2011

41.167.694

34.729.504

18.481.752

4.116.696

2012

42.366.003

37.064.057

18.615.735

4.021.427

2013

46.040.542

39.831.727

19.901.037

5.105.985

Terme Dobrna

Petrol

Terme Čatež

Grand hotel Union

Hram Holding

Melamin
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DRUŽBA/LETO

CELOTNI
PRIHODKI

SREDSTVA

NEPREMIČNINE,
NAPRAVE,
OPREMA

DENARNI TOK IZ
POSLOVANJA

Cetis
2010

26.731.389

45.343.034

14.781.598

-1.776.253

2011

28.909.161

42.700.921

13.620.967

8.302.573

2012

34.933.224

40.840.445

12.609.626

5.656.342

2013

37.436.714

42.747.976

11.984.396

7.939.920

2010

105.638.417

115.729.000

49.661.187

11.757.899

2011

107.939.443

121.180.060

48.291.176

-2.926.540

2012

107.096.461

120.868.445

39.706.335

9.595.335

2013

104.963.412

120.477.459

40.928.373

12.451.521

2010

28.052.536

20.285.053

7.559.133

852.399

2011

32.832.709

20.161.570

7.073.333

2.984.588

2012

29.823.622

19.838.702

6.494.643

-453.514

2013

24.709.497

18.245.103

5.938.574

1.392.119

Žito

Gea

Vir: Lastni izračun
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