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POVZETEK
Revizijska dejavnost in dejavnost ocenjevanja vrednosti sta relativno mladi dejavnosti,
ki sta se v zadnjem času bolj razširili in uveljavili. Revidiranje računovodskih izkazov
je preizkušanje in ocenjevanje računovodskih izkazov in metod, uporabljenih pri
njihovem sestavljanju. Ocenjevanje vrednosti je dejavnost, ki jo izvaja pooblaščeni
ocenjevalec vrednosti v skladu s pravili ocenjevanja vrednosti, da bi določil oceno
vrednosti podjetja, nepremičnine oziroma strojev in opreme za računovodsko poročanje
ter druge namene ocenjevanja vrednosti.
Razgibano poslovno okolje in težave, s katerimi se srečujejo in spopadajo podjetja od
nastopa gospodarske krize, so pripeljali do potrebe, da se vsi, ki sodelujejo v postopkih
revidiranja, tako ocenjevalci in revizorji kot tudi računovodje, pri svojem delu
medsebojno usklajujejo in si izmenjujejo informacije ter s tem sodelovanjem
omogočajo nemoten potek dela in kakovostnejše storitve.
Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu s
pomočjo domače in tuje literature podrobno spoznamo in proučimo revizijsko dejavnost
in dejavnost ocenjevanja vrednosti. Prav tako proučimo delo in naloge pooblaščenih
ocenjevalcev vrednosti in pooblaščenih revizorjev ter sodelovanje med njimi. Ker je
literature na tem področju zelo malo, pa njihovemu sodelovanju več pozornosti
namenimo v empiričnem delu.
Empirični del magistrskega dela temelji na izvedeni anketi med pooblaščenimi revizorji
in pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti z namenom pridobitve njihovega mnenja o
pomembnosti njihovega medsebojnega sodelovanja. Anketiranje je potekalo prek
spletne strani 1KA, pridobljene podatke pa smo analizirali s pomočjo statističnega
programa SPSS in s pomočjo rezultatov preverili veljavnost postavljenih hipotez.
Rezultati kažejo, da je sodelovanje med strokovnjaki revizijske dejavnosti in dejavnosti
ocenjevanja vrednosti nujno potrebno, saj prinaša pozitivne učinke v smislu boljšega
poslovanja podjetja in večjega zaupanja javnosti, predvsem pa omogoča nemoten potek
dela obojih strokovnjakov.
Ključne besede: revizija, revizor, ocenjevanje vrednosti nepremičnin, podjetij ter
strojev in opreme, ocenjevalec vrednosti, sodelovanje, mednarodni standardi
ocenjevanja vrednosti, Zakon o revidiranju, Kodeks etičnih načel za ocenjevalce
vrednosti.

SUMMARY
Auditing and valuation are two relatively young activities, which have recently spread
and gained in force. Auditing of accounts is testing and evaluating of accounts and
methods, used for their preparation. Valuation is an activity, carried out by a certified
valuator in accordance with the rules of valuation, in order to determine the value of a
company, real estate or machines and equipment for financial reporting or other
valuation means.
A dynamic business environment and problems, faced and fought with by companies
since the emerge of the economic crisis, have led to the need that all those engaged in
auditing – valuators, auditors as well as accountants – are coordinated with each other
and exchange information, which ensures a flawless workflow and quality services.
The Master’s thesis consists of the theoretical and empirical part. In the theoretical part
we thoroughly present and study auditing and valuation with the help of domestic and
foreign literature. We also study the work and tasks of certified valuators and certified
auditors and present the co-operation between them, but since there is a lack of
literature from this field, their co-operation is given more attention in the empirical part.
The empirical part of the Master’s thesis is based around a survey, carried out among
certified auditors and certified valuators in order to obtain their opinion about the
importance of their mutual co-operation. The questioning took place over the website
1KA, the obtained data was analysed with the statistical program SPSS and based on the
results we validated the set hypotheses.
The results show that co-operation among auditing and valuating experts is crucial,
since it provides positive effects in terms of more successful business activities of the
company and greater trust of the public, but mostly it ensures flawless operations of
both types of experts.
Keywords: audit, auditor, valuation of real estate, companies, machines and equipment,
valuator, co-operation, International Valuation Standards, Auditing Act, Code of Ethical
Principles for valuators.
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1 UVOD
1.1 Opredelitev področja in opis problema
Z začetkom gospodarske krize v Sloveniji je prišlo do sprememb tako v doktrinah
postopkov revidiranja kot tudi v postopkih ocenjevanja vrednosti. Sodelovanje med
različnimi veščaki, ki prav tako sodelujejo v postopkih revidiranja, je zaradi težav, s
katerimi se slovenska podjetja srečujejo že od leta 2008, postalo nujno. Pomembno je,
da se ti medsebojno informirajo in usklajujejo ter s tem omogočajo nemoten potek
revidiranja. Sodelovanje med pooblaščenimi revizorji in pooblaščenimi ocenjevalci
vrednosti še vedno ni na tako visoki ravni, kot bi za lažje in bolj kakovostno delovanje
moralo biti. Odbor sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti in revizijski svet se
vedno bolj zavzemata, da bi sodelovanje med revizorji in ocenjevalci vrednosti dvignili
na višjo raven (Sirius 1/14, 2014, str. 121).
Poklici in strokovne veščine računovodij, revizorjev in ocenjevalcev vrednosti so
medsebojno zelo povezani, vsi ti strokovnjaki imajo podobnosti tako v delu kot tudi v
poklicni morali. Od njih se zahteva visoka strokovna in etična neoporečnost (Koletnik,
Malerič, & Stošicki 1996, str. 7).
Revidiranje je neodvisno preiskovanje računovodskih informacij podjetja ne glede na
to, ali je usmerjeno v doseganje dobička ali ne, in ne glede na njegovo velikost ali
pravno obliko, kadar je cilj takšnega preiskovanja podati sodbo o računovodskih
informacijah. Revizorji pregledajo oziroma revidirajo računovodske izkaze in izrazijo
mnenje o pravilnosti ali nepravilnosti revidirane osebe. Torej izrazijo mnenje, ali so
računovodske informacije resničen in pošten prikaz v skladu s temelji računovodstva
(Odar, 2003, str. 1).
Ocenjevanje vrednosti je opredeljeno kot aktivnost, ki jo pooblaščeni ocenjevalec
vrednosti izvaja v skladu s pravili ocenjevanja vrednosti, da bi določil oceno vrednosti
podjetja, opreme in nepremičnine oziroma strojev za računovodsko poročanje ter druge
namene ocenjevanja vrednosti (SPS 4, 2013).
Vse pogosteje so v proces priprave finančnih izkazov podjetij za potrebe
računovodskega poročanja vključeni tudi ocenjevalci vrednoti, kar od njih zahteva, da
poleg pravil stroke ocenjevanja vrednosti razumejo tudi pravila stroke računovodenja,
računovodskega poročanja ter pravila stroke revidiranja finančnih izkazov podjetij.
Tako se od pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti zahteva, da razumejo, katere
informacije revizor potrebuje in pričakuje od ocenjevalcev vrednosti. Razumeti morajo
tudi ključne dejavnike, ki vplivajo na to, da bo delo ocenjevalcev vrednosti skladno z
zahtevami revizorja (Sirius 1/13, 2013, str. 152).
Revidiranje in ocenjevanje vrednosti sta dve različni stroki, ki se med seboj zelo
povezujeta oziroma prepletata, zato v praksi tudi večkrat pride do sodelovanja med
revizorji in ocenjevalci vrednosti. V postopkih revidiranja lahko pooblaščeni
ocenjevalec vrednosti nastopa v vlogi (Sirius 1/14, 2014, str. 21):
 strokovnjaka, ki ga je za potrebe preverjanja izkazanih vrednosti
premoženjskih oblik v finančnih izkazih podjetja najel revizor,
 strokovnjaka, ki ga je za potrebe ocene vrednosti posamezne premoženjske
oblike najelo podjetje.
1

Mednarodni standard revidiranja (v nadaljevanju MSR) 620 (2009) pravi: »Revizor ima
izključno odgovornost za izraženo revizijsko mnenje in ta odgovornost se ne zmanjša z
revizorjevo uporabo dela revizorjevega veščaka. Vendar lahko revizor, ki je uporabil
delo revizorjevega veščaka in je v skladu s tem MSR ugotovil, da je delo tega veščaka
ustrezno revizorjevim namenom, sprejme ugotovitve ali sklepe tega veščaka z
njegovega področja kot ustrezne revizijske dokaze.«
Revizorjevi cilji so (MSR 620, 2009):
 odločiti se, ali bo uporabil delo revizorjevega veščaka, in
 če bo uporabil delo revizorjevega veščaka, je njegov cilj ugotoviti, ali je to
delo ustrezno za revizorjeve namene.
Poudariti je treba, da je pooblaščeni revizor tisti, ki v postopku revidiranja nosi največjo
odgovornost in na koncu poda mnenje o revidiranem podjetju ter o resničnosti in
poštenosti računovodskih izkazov. Pooblaščeni ocenjevalci vrednosti pa so zavezani, da
z revizorjem sodelujejo po najboljših močeh in mu nudijo potrebne informacije ter
razkritja o ocenah vrednosti in s tem omogočijo boljši potek dela v postopku revidiranja
(Sirius 1/14, 2014, str. 126).
Tako revidiranje kot tudi ocenjevanje vrednosti sta relativno mladi vedi, ki sta za
poslovanje in delovanje podjetij čedalje bolj pomembni in potrebni. Naloge,
odgovornosti in delo revizorjev in ocenjevalcev vrednosti se prepletajo in temeljijo na
strokovnem področju, ki povezuje ti dve dejavnosti. Dejavnosti pa se kljub temu
razlikujeta, zato je njuno vzajemno sodelovanje na določenih področjih poslovanja
podjetij smiselno in vse bolj potrebno. Javno dostopnih raziskav ali razprav, ki bi se
nanašale na sodelovanje proučevanih dejavnosti, nismo zasledili. Zato tudi ni znano,
kako lahko sodelovanje revizijske dejavnosti in dejavnosti ocenjevanja vpliva na
poslovanje podjetij in kakšne pozitivne ali negativne učinke lahko to sodelovanje
prinese v praksi.
Sodelovanje med revizorji in ocenjevalci je trenutno aktualna tema, o kateri se
pojavljajo dileme o prednostih in slabostih medsebojnega sodelovanja. Področje te teme
še ni podrobno raziskano, za to smo se odločili, da se bomo pri raziskavi v magistrskem
delu oprli na podobne raziskave, ki so bile narejene na področju ocenjevanja vrednosti
in ocenjevalcev ter na področju revizije in revizorjev. Prav tako se bomo oprli na
raziskave, ki proučujejo sodelovanja med revizorji in računovodji, saj so vse to teme, ki
spadajo na isto strokovno področje.
S proučevanjem in raziskovanjem obravnavanega področja so se ukvarjali naslednji tuji
avtorji: Wilkinson (1995, str. 3–32); Pollitt & Summa (1996, str. 29–50); Boison (2011,
str. 23–31); Riadh, Hassan, & Najoua (2011, str. 231–243); Closser (2007, str. 116–129)
in Davis (1990, str. 35–41).
S proučevanjem in raziskovanjem obravnavanega področja so se ukvarjali naslednji
slovenski avtorji: Skledar (2013, str. 5–32); Kresnik (2012, str. 9–23); Rak (2012, str. 6–
57) in Javornik (2014, str. 11–97).
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1.2 Namen in cilji magistrskega dela
1.2.1 Namen magistrskega dela
Namen magistrskega dela je proučiti in presoditi sodelovanje med pooblaščenimi
revizorji in pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti ter raziskati pogostost in izkušnje
sodelovanja med omenjenima strokovnjakoma v praksi in učinke, ki jih tovrstno
sodelovanje prinese.
1.2.2 Cilji magistrskega dela
Cilji v teoretičnem delu magistrskega dela so:
 proučiti stroko ocenjevanja vrednosti in odgovornost ter delo pooblaščenih
ocenjevalcev vrednosti;
 proučiti stroko revidiranja ter delo revizorjev in njihovo odgovornost;
 proučiti problematiko sodelovanja med pooblaščenimi revizorji in
pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti ter raziskati pomembnost sodelovanja
med omenjenima strokama.
Cilji v empiričnem delu magistrskega dela so:
 raziskati mnenje revizorjev in ocenjevalcev vrednosti o pomembnosti in
potrebnosti sodelovanja med revizorji in ocenjevalci vrednosti;
 raziskati, kako v praksi poteka sodelovanje med omenjenima strokama;
 raziskati, kako revizorji dojemajo ocenjevalce vrednosti in v kolikšni meri so
jim ti v praksi pripravljeni nuditi potrebne odgovore, informacije in razkritja o
ocenah vrednosti;
 raziskati, v kolikšni meri so ocenjevalci vrednosti pripravljeni sodelovati z
revizorji.

1.3 Hipoteze magistrskega dela
V magistrskem delu preverjamo naslednje hipoteze:
 H1: Ocenjevanje vrednosti in revizijska dejavnost sta sorodni dejavnosti.
 H2: Obstajajo statistično pomembne razlike v pripravljenosti za sodelovanje
med revizorji in ocenjevalci, pri čemer sodelovanje smatramo kot
sestankovanje, izmenjavanje informacij in podatkov, posredovanje
dokumentacije med njimi.
 H3: Obstajajo statistično pomembne razlike med količino informacij, ki so jih
ocenjevalci pripravljeni nuditi revizorjem, in količino informacij, ki so jih
revizorji pripravljeni nuditi ocenjevalcem.
 H4: Delovanje ocenjevalcev vrednosti ima pomembno vlogo v postopkih
revidiranja.
1.4

Potek izvedbe raziskave

Raziskava magistrskega dela je razdeljena na dva dela. V prvem delu proučimo
revizijsko dejavnost in revizorja kot veščaka te dejavnosti, dejavnost ocenjevanja
vrednosti podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme ter ocenjevalca vrednosti kot
veščaka te dejavnosti. Teoretično predstavimo tudi sodelovanje med obema veščakoma.
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V drugem delu magistrske naloge pa analiziramo podatke, ki smo jih predhodno
pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika. Na osnovi rezultatov te analize na koncu
preverimo veljavnost postavljenih hipotez.
Raziskavo začnemo s podrobnim pregledom literature in strokovnih člankov na temo
revizijske dejavnosti, revizorjev, dejavnosti ocenjevanja vrednosti in ocenjevalcev
vrednosti.
Na osnovi proučitve obravnavanih tem smo smiselno sestavili anketni vprašalnik
zaprtega tipa. Anketirali smo pooblaščene revizorje in pooblaščene ocenjevalce
vrednosti, ki imajo najmanj pet let delovnih izkušenj v tej dejavnosti.
Empirični del raziskave zajema anketiranje pooblaščenih revizorjev in pooblaščenih
ocenjevalcev vrednosti, pozornost pa smo namenili predvsem proučitvi sodelovanja
med veščaki teh dveh strok.
Slika 1: Diagram poteka raziskave

SODELOVANJE
REVIZORJI
Različni dejavnosti
Namen, cilji revizije
Vloga in pomen
revizorjev
Naloge revizorja
Revizorjevo poročanje

Pripravljenost
sodelovanja
Različni dejavnosti

Sodelovanje-pozitivni učinki
ni dejavnosti

OCENJEVALCI
VREDNOSTI
Namen in cilji
ocenjevanja vrednosti

Vloga in pomen
ocenjevalcev

Različni dejavnosti

Naloge ocenjevalcev

ni dejavnosti
Pripravljenost podajanja
informacij

Ocenjevalčevo poročanje

Pozitivni vpliv ocenjevalcev
v postopkih revidiranja

Vir: Lastna raziskava, 2015

1.5 Predpostavke in omejitve
Predpostavljamo, da so podatki in viri, uporabljeni v magistrskem delu zanesljivi in
resnični.
Pri izdelavi magistrskega dela se omejujemo na literaturo in vire s področja
obravnavane teme v slovenskem in angleškem jeziku. Ker je te literature relativno malo,
večino podatkov pridobimo z anketiranjem revizorjev in ocenjevalcev vrednosti.
Na dan 17. 2. 2015 je 199 pooblaščenih revizorjev (vpisanih v register), pooblaščenih
ocenjevalcev vrednosti podjetij, nepremičnin in strojev ter opreme pa 179. Anketni
vprašalnik smo posredovali vsem pooblaščenim revizorjem in vsem pooblaščenim
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ocenjevalcem, pričakovali pa smo, da bomo pridobili vsaj 30 izpolnjenih vprašalnikov s
strani pooblaščenih revizorjev in 30 s strani pooblaščenih ocenjevalcev. S strani
ocenjevalcev vrednosti pričakujemo največ odgovorov od ocenjevalcev vrednosti
podjetij, saj ti največkrat sodelujejo z revizorji, nekaj odgovorov pričakujemo tudi od
ocenjevalcev vrednosti nepremičnin, najmanj pa jih pričakujemo od ocenjevalcev
vrednosti strojev in opreme. V raziskavi se torej omejujemo na vzorec najmanj 30
pooblaščenih revizorjev, kar predstavlja najmanj 15 % vseh pooblaščenih revizorjev,
vpisanih v register, in na vzorec najmanj 30 pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, kar
predstavlja najmanj 17 % vseh pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, vpisanih v register,
ki delo opravljajo v Sloveniji. Pogoj je tudi, da imajo najmanj pet let delovnih izkušenj
v reviziji ali ocenjevanju in da imajo za to delo ustrezno licenco. Izbrani vzorec je
minimalni vzorec anketiranih, ki ga moramo v raziskavi doseči. Če dobimo več
izpolnjenih vprašalnikov, bomo te uporabili in bo vzorec anketirancev večji, pri tem pa
bomo pazili na to, da bo število enih in drugih anketiranih strokovnjakov sorazmerno.
Predpostavljamo, da imajo anketiranci dovolj znanja in zato ni treba definirati določenih
strokovnih izrazov v anketnem vprašalniku. Omejitev v raziskavi predstavlja tudi
anketni vprašalnik, ki je vseboval vprašanja zaprtega tipa, kar pomeni, da so odgovori
že podani, zato strokovnjaki sami niso imeli možnosti podati odgovorov, ki bi se lahko
razlikovali od že podanih odgovorov v anketnem vprašalnikom. V magistrskem delu se
omejujemo na proučevanje sodelovanja med pooblačenimi revizorji in pooblaščenimi
ocenjevalci vrednosti.

1.6 Predvidene metode raziskovanja
Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V okviru
teoretičnega dela se osredotočimo na proučitev literature o ocenjevanju vrednosti in
reviziji ter sodelovanju med omenjenima strokama tako domačih kot tujih avtorjev. V
empiričnem delu uporabimo vprašalnik (anketo), pri čemer smo anketirali pooblaščene
revizorje in pooblaščene ocenjevalce vrednosti.
V teoretičnem delu magistrskega dela je poudarek predvsem na deskriptivnem pristopu,
saj gre večinoma za opisovanje dela revizorjev ter ocenjevalcev vrednosti in njihovega
sodelovanja. Uporabljena je tudi metoda kompilacije, in sicer za povzemanje stališč in
mnenj različnih avtorjev.
Z metodo anketiranja smo pridobili podatke, informacije in mnenja revizorjev o
sodelovanju z ocenjevalci vrednosti in obratno.
Uporabljena je tudi metoda komparacije oziroma primerjanja, saj primerjamo delo
revizorjev in ocenjevalcev vrednosti.
Hipoteze preverimo z zbranimi podatki, pridobljenimi z anketo v empiričnem delu
naloge. Uporabimo tudi kvantitativno metodo raziskovanja, saj je analiziranje dobljenih
rezultatov tako bolj pregledno in smiselno.
Hipoteze preverimo s pomočjo naslednjih metod:
 H1: Ocenjevanje vrednosti in revizijska dejavnost sta dve različni dejavnosti.
Hipotezo preverimo z analizo definicije o revizijski dejavnosti in dejavnosti
ocenjevanja vrednosti ter s frekvenčno porazdelitvijo trditev anketirancev iz
teh dveh dejavnosti. Podatke zberemo z anketnim vprašalnikom.
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 H2: Obstajajo statistično pomembne razlike v pripravljenosti za sodelovanje
med revizorji in ocenjevalci, pri čemer sodelovanje smatramo kot
sestankovanje, izmenjavanje informacij in podatkov, posredovanje
dokumentacije med njimi.
Hipoteze preverimo s pomočjo t-testa, s katerim pridemo do odgovora, ali
obstajajo razlike. Ker imamo opravka z dvema različnima skupinama, moramo
za pravilno izvedbo t-testa narediti še analizo variance (ANOVA). Podatke
zberemo z anketnim vprašalnikom.
 H3: Obstajajo statistično pomembne razlike med količino informacij, ki so jih
ocenjevalci pripravljeni nuditi revizorjem, in količino informacij, ki so jih
revizorji pripravljeni nuditi ocenjevalcem.
Hipotezo preverimo s pomočjo t-testa, s katerim pridemo do odgovora, ali
obstajajo razlike. Opravka imamo z dvema različnima skupinama, zato
moramo za pravilno izvedbo t-testa narediti še analizo variance (ANOVA).
Podatke zberemo z anketnim vprašalnikom.
 H4: Delovanje ocenjevalcev vrednosti ima pomembno vlogo v postopkih
revidiranja.
Pomembnost preverimo s pomočjo anketnega vprašalnika, v katerem revizorje
in ocenjevalce vprašamo, ali menijo, da je delo ocenjevalcev pomembno za
delo revizorja. Odgovore analiziramo z uporabo modusa, proučimo pa tudi
frekvenčno porazdelitev.

6

2 REVIZIJA, REVIDIRANJE IN REVIZOR
2.1 Pojem revizije in revidiranja
Revizijska dejavnost se je v zadnjih letih precej razširila, vendar jo širša javnost
velikokrat še vedno zamenja s sorodnimi dejavnostmi ali pa ni seznanjena z namenom
revizije in delom revizorja. Opredelitve pojma revizije in revidiranja se med avtorji
razlikujejo. Vsebinsko so sicer zelo podobne, vendar pa ni skupne definicije, ki bi
zajemala vse opredelitve različnih avtorjev, zato v nadaljevanju spoznamo nekaj
avtorjev in njihovih opredelitev pojma revizije in revidiranja.
Odar revidiranje opredeljuje kot neodvisno preiskovanje računovodskih informacij
podjetja ne glede na to, ali je usmerjeno v doseganje dobička ali ne, in ne glede na
njegovo velikost ali pravno obliko, kadar je cilj takšnega preiskovanja podati sodbo o
računovodskih informacijah (Odar, 2003, str. 1).
»Revidiranje je opredeljeno kot 'sistematični postopek' nepristranskega pridobivanja
dokazov v zvezi z uradnimi trditvami o gospodarskem delovanju in dogodkih za
ugotavljanje stopnje skladnosti teh uradnih trditev z uveljavljenimi sodili in poročanje o
izsledkih zainteresiranim uporabnikom« (Taylor & Glezen, 1996, str. 32).
Zakon o gospodarskih družbah pojem revizija uporablja za poimenovanje ravnanja
strokovnih oseb (pooblaščenih revizorjev) pri preizkušanju pravilnosti in resničnosti
določenih stanj in drugih pomembnih dejstev v poslovanju gospodarskih družb. Gre za
presojanje pravilnosti in resničnosti postopkov in dejstev pri delu organov vodenja in
nadziranja (Koletnik, 2008, str. 26).
Revizije so lahko (Koletnik, 2008, str. 10):
 obvezne in neobvezne revizije1,
 redne in občasne2,
 revizije enovitega ali povezanega podjetja,
 revizije različnih področij poslovanja.
2.1.1 Vrste revizije
Poznamo več vrst revizij. Vrste revizije oziroma revidiranja praviloma ločimo glede na
predmet in namen revidiranja ter glede na revizijske organe, ki izvajajo revizijo (Šuštar,
2009, str. 11).

1

2

Obvezne in neobvezne revizije naročajo lastniki, vrhovni poslovodniki in do tega upravičeni
pomembnejši upniki. V delniških in nekaterih drugih kapitalskih družbah je revidiranje letnih poročil
predpisano/zavezujoče. V srednjih in manjših podjetjih ter v poslovnih primerih, ki so manj tvegani za
podjetje, je prisotno neobvezno revidiranje (Koletnik, 2008, str. 10).
Med redne revizije sodi obdobno obvezno ali neobvezno presojanje skladnosti delovanja podjetja z
zunanjimi in notranjimi predpisi. Gre predvsem za preizkušanje trditev poslovodstva o gospodarski
sliki, kot jo odraža letno poročilo podjetja. Občasne zunanje revizije so tiste, ki so povezane z
ustanavljanjem, s preoblikovanjem, saniranjem ali prenehanjem delovanja podjetja (Koletnik, 2008,
str. 10).
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Glede na predmet in namen revidiranja razlikujemo (Šuštar, 2009, str. 11):
 revidiranje računovodskih izkazov,
 revidiranje skladnosti s predpisi in
 revidiranje poslovanja.
Glede na značilnosti revizijskih organov, ki izvajajo revizijo, ločimo (Šuštar, 2009, str.
11):
 zunanje revidiranje,
 notranje revidiranje in
 državno revidiranje.
V nadaljevanju podajamo podrobnejše opise naštetih vrst revizij.
Revidiranje računovodskih izkazov lahko drugače imenujemo tudi revidiranje
računovodstva. V glavnem preverja skladnost, pravilnost računovodskih izkazov družbe
oziroma podjetja s splošno sprejetimi standardi računovodstva. Na koncu poda mnenje
o poštenosti in resničnosti računovodskih izkazov v skladu z uveljavljenimi
računovodskimi standardi (Suhadolnik, 1998, str. 8).
Pri revidiranju skladnosti s predpisi se zahteva presoja o tem, ali so s strani revidirane
družbe upoštevani in spoštovani vsi zakoni, državni predpisi, notranji pravilniki, drugi
predpisi, pravilniki poklicne norme in podobno (Šuštar, 2009, str. 11).
Revidiranje poslovanja je revidiranje smotrnosti delovanja ter njegove uspešnosti in
učinkovitosti. Revidiranje poslovanja se nanaša na temeljne poslovne funkcije
(kadrovska funkcija, nakupna, prodajna, nabavna, proizvajalna, tehnična in finančna
funkcija), na upravljalne funkcije (načrtovanje, pripravljanje in nadziranje) in na
informacijske funkcije v organizaciji (Odar, 2010, str. 46). Revidiranje informacijskega
sistema je usmerjeno predvsem v revidiranje računalniškega programiranja. V primeru,
da je revidiranje poslovanja usmerjeno bolj v upravljalne funkcije, govorimo o
revidiranju poslovodenja (Šuštar, 2009, str. 12).
Zunanje revidiranje je opravilo veščakov, ki po naročilu lastnikov, vrhovnih
poslovodnikov ali drugih preizkušajo, presojajo pravilnost in resničnost stanj v
podjetjih. Zunanja revizija je na nek način varovalni mehanizem, omogoča neodvisno in
nepristransko presojanje pravilnosti in primernosti delovanja organizacije (podjetja) in
poslovnih procesov, ki naj bi prikazovali resnično in pošteno sliko gospodarjenja v
podjetju oziroma organizaciji (Koletnik, 2008, str. 9).
Notranje revidiranje je neodvisna in nepristranska dejavnost preiskovanja in
svetovanja, namen katere je izboljšati poslovanje, zmanjšati poslovno tveganje,
prispevati k doseganju poslovnih ciljev in povečati dodano vrednost podjetja (Koletnik,
2007, str. 59). Notranja revizija je preventivna oblika nadzora in je gospodarskega
značaja. Notranji revizorji morajo pri opravljanju svojega dela delovati neodvisno in
nepristransko, o svojih ugotovitvah in izsledkih pa morajo poročati poslovodstvu,
lastniku ali naročniku. Njihova naloga je preverjati, ali podjetje posluje v skladu s
svojimi usmeritvami in z zahtevami poslovodstva (Taylor & Glezen, 1996, str. 35).
Državno revidiranje opravljajo na državo vezani organi oziroma državni uslužbenci.
Državno revidiranje urejajo zakoni. Gre za proučitev pravilnosti obračunanih in
plačanih davkov v skladu s predpisi in z zakoni (Šuštar, 2009, str. 11).
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Poznamo tudi druge vrste revidiranja od zgoraj naštetih, in sicer davčno revidiranje3,
proračunsko revidiranje4 in revidiranje informacijskih sistemov5.
2.1.2 Za koga in za kakšne potrebe se izvaja revizija
Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) v 57. členu določa, da so k
reviziji računovodskih izkazov in letnih poročil zavezane velike in srednje kapitalske
družbe, dvojne družbe in tiste majhne družbe z vrednostnimi papirji, s katerimi se trguje
na organiziranem trgu. ZGD-1 razvršča družbe na mikro, majhne, srednje in velike
družbe (ZGD-1, 2006).
Mikro družbe so tiste, ki izpolnjujejo dve od naslednjih treh meril:
 povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ne presega 10,
 čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2 mio. EUR,
 vrednost aktive ne presega 2 mio. EUR.
Majhna družba je tista, ki ni mikro družba in izpolnjuje dve od naslednjih meril:
 povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ne presega 50,
 čisti prihodki od prodaje ne presegajo 7,3 mio. EUR,
 vrednost aktive ne presega 3,65 mio. EUR.
Srednja
meril:




družba je tista, ki ni mikro ali majhna družba in izpolnjuje dve od naslednjih
povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ne presega 250,
čisti prihodki od prodaje ne presegajo 29,2 mio. EUR,
vrednost aktive ne presega 14,6 mio. EUR.

Velika družba je družba, ki ni makro, majhna ali srednja družba po prejšnjih odstavkih.
Med velike družbe spadajo tudi:
 banke,
 zavarovalnice,
 borza vrednostnih papirjev,
 družbe, ki morajo v skladu z ZGD-1 pripraviti konsolidirano letno poročilo.

2.2 Namen revizije in revidiranja
V zgornjih odstavkih smo že spoznali, da je revidiranje neodvisno preiskovanje
računovodskih izkazov in informacij z namenom, da revizor ob pomoči takšnega
presojanja poda mnenje oziroma sodbo o njih (Koletnik, 2008, str. 64).

3

4

5

Davčna revizija je revizija o uporabi predpisov o davčni napovedi ter plačilu davkov in prispevkov, ki
jo izvajajo davčne uprave (Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2015).
Drugače ga imenujemo še državno revidiranje. Njegov namen je proučiti namen uporabe proračunskih
in drugih državnih sredstev v skladu s predpisi ter pravilnost poročanja o tem (Zveza računovodij,
finančnikov in revizorjev Slovenije, 2015).
Gre za strokoven pregled organizacijskega in tehničnega zagotavljanja informacijske podpore v
podjetju. Namen tega je preveriti skladnost delovanja informacijske tehnologije s predpisi in standardi
(Slovenski inštitut za revizijo, 2014).
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»Namen revizije je, da omogoči revizorju izraziti mnenje, ali so računovodski izkazi v
vseh bistvenih pogledih pripravljeni skladno s primernim okvirom računovodskega
poročanja.« Revizor lahko pri izražanju svojega mnenja o računovodskih izkazih
uporabi dva enakovredna izraza, in sicer6 (Koletnik, 2008, str. 65):
 da so ti »resnična in poštena slika« ali
 da so ti »v vseh pogledih poštena predstavitev«.
Revizor lahko poda mnenje o podjetju, če pred tem zagotovi, da je dovolj dobro spoznal
poslovanje in okolje podjetja in da je zbral dovolj revizijskih dokazov za oblikovanje
utemeljenega sklepa, na osnovi katerega oblikuje svoje mnenje, da računovodski izkazi
ne vsebujejo pomembno napačnih navedb, ki bi implicirale napako oziroma prevaro
(Koletnik, 2008, str. 65).7
Namen notranje revizije je preiskovanje in ovrednotenje ustreznosti in uspešnosti
delovanja sistema notranjih kontrol, zagotavljanje zanesljivih in resničnih informacij,
zagotavljanje skladnosti z usmeritvami, zakoni in drugimi predpisi, zagotavljanje
gospodarne porabe sredstev, doseganje zastavljenih namenov in ciljev v zvezi s
poslovanjem ter nenehno izboljševanje izvajanja temeljnih poslovnih funkcij v podjetju
(Lesjak, 2002, str. 27–33).

2.3 Cilji revizije
Revizor pri opravljanju svojega dela zasleduje cilje, ki so dogovorjeni z naročnikom
revizije. Revizija na nek način predstavlja pripomoček za naročnike, da ti ob pravem
času reagirajo in se izognejo neugodnim poslovnim razmeram (Koletnik, 2005, str.
230).
Glavni revizorjevi cilji pri opravljanju revizije računovodskih izkazov, ki jih določa
MSR 200 (2009, str. 7), so:
 pridobiti sprejemljivo zagotovilo, da računovodski izkazi kot celota ne
vsebujejo pomembno napačnih navedb zaradi prevare ali napake. To revizorju
omogoča, da izrazi mnenje o tem, ali so računovodski izkazi v vseh
pomembnih pogledih pripravljeni v skladu s primernim okvirom
računovodskega poročanja, in
 poročati ter obveščati v skladu z revizorjevimi ugotovitvami o računovodskih
izkazih, kot to zahtevajo MSR.
Cilj notranje revizije je pomoč poslovodstvu in članom organizacije pri izvajanju
njihovih odgovornosti. V zadnjih letih pa med cilje revidiranja uvrščamo tudi njegovo
svetovalno funkcijo (Primožič, 2001, str. 9–10).
Za poslovodstva posameznih podjetij je pomembnost ciljev notranjega revidiranja
različna, ker izhajajo iz načina svojega razmišljanja. Med temi cilji se najpogosteje
pojavljajo naslednji (Suhadolnik, 1998, str. 21):
 presoja učinkovitosti in zanesljivosti notranjega kontrolnega sestava,
 skladnost postopkov z zadanimi cilji, načrti in zakoni,
 preverjanje učinkovite in ekonomične uporabe sredstev,

6
7

Glej MSR 200 (2006).
Več o revizorjevem mnenju je zapisano podpoglavju »Revizorjevo poročilo in mnenje«.
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varovanje in potrditev premoženja,
ugotavljanje napak, prevar in zlorab,
ustreznost postopkov in programov glede na zastavljene cilje in naloge,
zanesljivost in resničnost računovodskih in poslovnih informacij.

Cilja zunanje revizije sta presojanje pravilnosti podatkov na osnovi pregledane
računovodske dokumentacije in ocenjevanje uporabljenih računovodskih postopkov.
Revizor na osnovi teh ocen in pregledane dokumentacije poda mnenje o resničnosti in
poštenosti računovodskih izkazov ter opozori na morebitne odkrite slabosti in
nepravilnosti v poslovanju podjetja. Glavni cilj zunanje revizije, kot ga določajo
Mednarodni računovodski standardi, je nuditi informacije o finančnem položaju,
uspešnosti in spremembah finančnega položaja podjetja (Klemenčič, 2003, str. 12).
Mednarodne smernice za revidiranje navajajo kot cilj zunanje revizije računovodskih
izkazov revizorjevo mnenje o proučevanih računovodskih izkazih, torej mnenje o
bilanci stanja in o izkazu poslovnega izida. Poleg podaje mnenja o resničnosti in
poštenosti računovodskih izkazov pa je končni cilj zunanje revizije tudi opozoriti na
slabosti, nepravilnosti pri poslovanju in podjetju svetovati ter predlagati izboljšave pri
poslovanju (Lavrič, 2005, str. 8).

2.4 Pooblaščeni revizor
Obstaja več opredelitev revizorjev oziroma poklica revizorja.
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ) poklic
pooblaščenega revizorja opredeljuje tako: »Pooblaščeni revizor se ukvarja z
revidiranjem – s preverjanjem računovodskih izkazov in s stanjem finančnih tokov za
poslovno leto, ki jih je pripravila gospodarska družba« (ZRSZ, 2009).
Taylor in Glezen revizorja opredeljujeta kot posameznika, ki naj bi bil sposoben
sprejemati pomembne odločitve o zadevah, ki jih mora tudi zagovarjati. Revizor odloča
in razsoja o tem, kaj je pravilno in kaj ne, kasneje o tem poda svoje utemeljeno mnenje
in odločitev ne glede na pritiske, ki jih lahko v tem času doživlja (Kresnik, 2012, str.
11).
Poznamo dve vrsti revizorjev, ki jih opredeljuje Zakon o revidiranju, in sicer revizorje
in pooblaščene revizorje. Pooblaščeni revizor je veščak na svojem področju, ki je prejel
dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja od Slovenskega inštituta za
revizijo (v nadaljevanju SIR), revizor pa ima dovoljenje za opravljanje nalog revizorja.
Revizorji in pooblaščeni revizorji morajo imeti univerzitetno izobrazbo in vsaj pet let
delovnih izkušenj, od tega najmanj dve leti delovnih izkušenj s področja revidiranja
(Odar, 2003, str. 7). Pri tem je treba poudariti, da po Zakonu o revidiranju iz leta 2008
(ZRev-2) stopnje revizorja ne zahtevajo več, tako da imamo le še pooblaščene revizorje.
Poklic revizorja se šteje kot poklic, ki ima širši družbeni ugled. Vsi, ki opravljajo
poklice s širšim družbenim ugledom, so tudi bolj pod očesom javnosti, ki pa od njih
pričakuje neoporečnost pri izvajanju poklicnih nalog in tudi zunaj tega (Turk, 2002, str.
37).
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Dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja izda SIR, če oseba izpolnjuje
naslednje pogoje (ZRev-2, 2008):
 ima zaključen najmanj študijski program druge stopnje po zakonu, ki ureja
visoko šolstvo, oziroma ima najmanj tej stopnji enakovredno izobrazbo,
 ima najmanj petletne delovne izkušnje, od tega najmanj triletne delovne
izkušnje pri opravljanju revidiranja v zadnjem šestletnem obdobju pred oddajo
vloge za izdajo dovoljenja,
 ima opravljen preizkus strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega
revizorja,
 ji v preteklosti ni bilo odvzeto dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega
revizorja,
 ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma
gospodarstvo in kazen še ni bila izbrisana iz kazenske evidence,
 ima visoko raven aktivnega znanja slovenščine.
2.4.1 Vloga in pomen pooblaščenega revizorja
Vloga in pomen pooblaščenega revizorja sta se v zadnjih letih bistveno povečala.
V preteklosti je bilo delo notranjega revizorja usmerjeno zgolj k formalnemu in
vsebinskemu preverjanju urejenosti in zanesljivosti računovodskih poročil. Ugotovitve
notranjega revizorja pa so poslovodstvu služile kot dodatek k ugotovitvam zunanjega
revizorja. Vloga in pomen notranjega revizorja sta do danes narastli, saj se je področje
notranjega revidiranja začelo širiti na vse poslovne funkcije znotraj podjetij. Notranji
revizorji so prisotni v vseh večjih podjetjih, zavarovalnicah in bankah, njihova vloga je
pomembna, ker preiskujejo in presojajo poslovanja podjetij v najširšem pomenu,
organiziranost podjetja, način delovanja informacijske ureditve, sprejemanja poslovnih
odločitev in podobno (Primožič, 2001, str. 18).
Vloga zunanjega revizorja v podjetjih je pomembna, ker zunanji revizor prouči
delovanje podjetja in ga usmerja ter mu svetuje, kako izboljšati poslovanje in odpraviti
morebitne napake. Zunanji revizor se mora prevzetih revizijskih nalog lotiti s pravo
mero poklicne skrbnosti, zaradi narave svojega dela mora biti tudi dovolj nezaupljiv, saj
se lahko srečuje z napakami in s prevarami v računovodskih izkazih (Koletnik & Kolar,
2008, str. 204–205).
2.4.2 Naloge revizorja
Revizor opravlja delo v skladu s temeljnimi revizijskimi načeli in z mednarodnimi
revizijskimi standardi, s tem prispeva k zanesljivosti in verodostojnosti poslovnih
rezultatov podjetja, ki so usklajeni s slovenskimi računovodskimi standardi in aktualno
zakonodajo.
Revizorjeva naloga je, da v času revizije izbere dovolj zanesljivih in ustreznih dokazov
in podatkov, da lahko preiskuje računovodske izkaze. Preverja delovanje notranjih
kontrol, usklajenost poročil s stanji v poslovnih knjigah, poslovodstvu svetuje o
zadevah, povezanih z revidiranjem, opozori na ugotovljene napake oziroma
nepravilnosti in predlaga izboljšave. Revizorjeva glavna naloga je, da računovodske
izkaze preveri kot celoto, tako da je mogoče podati mnenje o njihovi poštenosti v skladu
z računovodskimi standardi (ZRSZ, 2009).
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Notranji revizor se pri opravljanju revizije srečuje z naslednjimi nalogami (Suhadolnik,
1998, str. 15):
 ocenjevanjem primernosti in učinkovitosti notranjih kontrol;
 ugotavljanjem skladnosti različnih organizacijskih sestavov notranjih kontrol v
podjetju s sprejetimi usmeritvami poslovodstva oz. ciljem podjetja, z zakoni in
s predpisi;
 svetovanjem in predlogi poslovodstvu v smislu, kako izboljšati posamezne
organizacijske sestave in povečati njihovo učinkovitost;
 pregledovanjem načina varovanja sredstev in potrjevanjem njihovega obstoja;
 ocenjevanjem ekonomičnosti in učinkovitosti uporabe sredstev, s katerimi
razpolagajo podjetja;
 ugotavljanjem zanesljivosti računovodskih ter operativnih informacij, ki
jih uporabljajo za ugotavljanje, merjenje, razvrščanje in poročanje o takih
informacijah;
 opravljanjem izvajalnih funkcij, na primer s proučevanjem določenih vidikov
posameznih operacij itd.
Naloga zunanjih revizorjev je, da proučijo poslovni proces, delovanje podjetja,
nepristransko presodijo poslovanje podjetja, proučijo računovodske izkaze in podajo
svoje mnenje, ki je v obliki revizijskega poročila.
Naloga zunanjih revizorjev ni iskanje napak ali prevar, za njihovo odkrivanje je
načeloma odgovorno poslovodstvo (Lavrič, 2005, str. 9).
2.4.3 Revizorjevo poročilo in mnenje
Pooblaščeni revizor mora zbrati zadostne in ustrezne8 dokaze, na osnovi katerih pride
do sklepov o poslovanju podjetja in o ustreznosti in resničnosti postavk v
računovodskih izkazih, na osnovi teh sklepov pa poda mnenje o obravnavanih
računovodskih izkazih. Pooblaščeni revizor mora pri preiskovanju in ocenjevanju
oblikovati splošne sklepe o tem (Koletnik, 2008, str. 171):
 ali so računovodske informacije pripravljene na osnovi aktualnih
računovodskih pravil in ali se dosledno uporabljajo;
 ali so računovodske informacije usklajene z ustreznimi strokovnimi pravili in
z zakonodajo;
 ali je videnje, predstavljeno v računovodskih informacijah, skladno z
revizorjevim poznavanjem poslovanja revidiranega podjetja;
 ali ima revizor ustrezen dostop do vseh bistvenih podatkov, potrebnih za
primerno predstavitev računovodskih informacij.
Revizorjevo poročilo mora vsebovati naslednje temeljne sestavine (Koletnik, 2008, str.
172):
 naslov;
 naslovnik;
 začetni ali uvodni odstavek:
 opredelitev revidiranih računovodskih izkazov,
8

Dokazi so zadostni takrat, ko so po količinski plati primerni, to pomeni, da si je pooblaščeni revizor
pridobil zadovoljivo količino dokazil, in ustrezni, ko so po kakovostni plati primerni, to pomeni, da so
zbrani revizijski dokazi skladni s postavljenimi cilji revidiranja (Koletnik, 2008, str. 171).
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 izjava o odgovornosti poslovodstva v organizaciji in revizorjevi nalogi;
odstavek o področju revizije (ki opisuje naravo revizije):
 sklicevanje na MSR ali ustrezne standarde ali pravila v državi,
 opis dela, ki ga je opravil revizor;
odstavek z mnenjem, ki zajema:
 sklicevanje na okvir računovodskega poročanja, ki je bil uporabljen pri
pripravljanju računovodskih izkazov (tudi opredelitev države izvora
okvira računovodskega poročanja, kadar uporabljeni okvir niso MRS), in
 revizorjevo mnenje o računovodskih izkazih;
datum poročila;
revizorjev naslov in
revizorjev podpis.

V revizorjevem poročilu morajo biti označeni računovodski izkazi podjetja oziroma
organizacije, ki so bili revidirani, ter datum računovodskih izkazov in obdobje, na
katero se nanašajo. Poročilo mora vključevati izjavo, da je za računovodske izkaze
odgovorno poslovodstvo, in izjavo, da je revizorjeva naloga podati mnenje o
računovodskih izkazih na osnovi opravljene revizije (MSR 700, 2009, str. 4–8).
Po proučitvi postavk v računovodskih izkazih in poslovnih knjigah revizor oblikuje
mnenje o njih. Predno izda mnenje o izkazih, pa mora preiskati in oceniti sklepe, ki so
bili zasnovani na osnovi revizijskih dokazov. Pri preiskovanju revizor oblikuje splošne
sklepe o tem (Odar, 2004, str. 17):
 ali so računovodski podatki pripravljeni v skladu s sprejemljivimi
računovodskimi pravili in ali se ta pravila tudi dosledno uporabljajo in ali so
računovodski podatki/informacije usklajene z zakoni in s predpisi, ki določajo
sestavo računovodskih izkazov;
 ali se revizorjevo spoznanje o poslovanju revidiranega podjetja v celoti ujema
z videnjem, ki je predstavljeno v računovodskih informacijah;
 ali so razkrite vse pomembne zadeve, ki so temeljne za ustrezno predstavitev
računovodskih informacij.
Revizor poda mnenje o resničnosti in poštenosti računovodskih izkazov, mnenje je
lahko naslednje (Koletnik, 2008, str. 173–175):
 pritrdilno mnenje (mnenje brez pridržkov) – pooblaščeni revizor to mnenje
poda, če ugotovi, da so računovodski izkazi resnična in poštena slika v skladu
z opredeljenim okvirom računovodskega poročanja;
 mnenje s pridržki – pooblaščeni revizor poda mnenje s pridržki, če ugotovi, da
ne more podati pritrdilnega mnenja, ampak posledice nesoglasja s
poslovodstvom niso tako bistvene, da bi zahtevale odklonilno mnenje ali
zavrnitev mnenja;
 odklonilno mnenje – to mnenje pooblaščeni revizor izrazi, če so posledice
nesoglasja za računovodske izkaze tako bistvene, da njegovo mnenje s
pridržkom v poročilu ne zadostuje za razkritje zavajajoče narave
računovodskih izkazov;
 zavrnitev mnenja – pooblaščeni revizor zavrne mnenje, če so možne posledice
tako bistvene, da ne more pridobiti zadostnih in ustreznih revizijskih dokazov
in zato ne more podati mnenja o računovodskih izkazih.
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2.5 Zakon o revidiranju
Zakon o revidiranju (v nadaljevanju Zrev-2) ureja revidiranje, strokovna področja,
povezana z revidiranjem, nadzor nad revidiranjem in ocenjevanjem vrednosti ter
delovanje SIR in Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (ZRev-2, 2008).
Po Zrev-2 je revidiranje računovodskih izkazov preizkušanje in ocenjevanje
računovodskih izkazov in metod, uporabljenih pri njihovem sestavljanju. Na osnovi
tega se poda neodvisno strokovno mnenje o tem, ali so računovodski izkazi v vseh
pomembnih pogledih resničen in pošten prikaz finančnega stanja in poslovni izid pravne
osebe v skladu s primernim okvirom računovodskega poročanja (ZRev-2, 2008).
Zrev-2 določa, da lahko storitve revidiranja opravlja samo revizijska družba. V imenu
revizijske družbe pa lahko storitve revidiranja opravljajo samo osebe, ki imajo
dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in so v delovnem razmerju z
revizijsko družbo (ZRev-2, 2008).
Nadzor nad kakovostjo revidiranja opravljata SIR in Agencija za javni nadzor nad
revidiranjem. SIR opravlja naslednje naloge in pristojnosti (ZRev-2, 2008):
 sprejema in objavlja računovodske standarde, pravila revidiranja,
poslovnofinančne standarde in pravila, pravila notranjega revidiranja, pravila
revidiranja informacijskih sistemov, pravila ocenjevanja vrednosti in določa
hierarhijo teh pravil;
 določa strokovna znanja in izkušnje, potrebne za opravljanje nalog
pooblaščenega revizorja in pooblaščenega ocenjevalca;
 organizira strokovno izobraževanje, izvaja preizkuse strokovnih znanj in
izdaja potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje zgoraj naštetih nalog;
 opravlja nadzor nad kakovostjo dela revizijskih družb, pooblaščenih revizorjev
in pooblaščenih ocenjevalcev;
 odloča o izdaji dovoljenj za opravljanje storitev revidiranja, nalog
pooblaščenega revizorja, nalog pooblaščenega ocenjevalca;
 določa strokovna znanja in izkušnje, potrebne za pridobitev strokovnega
naziva preizkušeni notranji revizor, preizkušeni računovodja, preizkušeni
poslovni finančnik, preizkušeni revizor informacijskih sistemov, preizkušeni
davčnik;
 organizira strokovno izobraževanje, izvaja preizkuse strokovnih znanj in
izdaja potrdila o strokovnih znanjih za pridobitev strokovnih nazivov;
 opravlja druge strokovne naloge in storitve, povezane z razvojem revizijske
stroke in drugih strokovnih področij, povezanih z revidiranjem;
 vodi registre revizijskih družb in revizijskih subjektov tretjih držav,
pooblaščenih revizorjev, pooblaščenih ocenjevalcev, oseb, ki so pridobile
strokovne nazive, ki jih podeljuje SIR;
 opravlja druge naloge, določene z zakonom oziroma statutom SIR, med
drugim lahko določa tudi smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev in
storitev ocenjevanja vrednosti podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme.
Agencija za javni nadzor nad revidiranjem ima v uresničevanju javnega nadzora nad
revidiranjem pristojnost in odgovornost za nadzor nad (ZRev-2, 2008):
 sprejemanjem pravil revidiranja in določanjem hierarhije pravil revidiranja, ki
niso predpisi;
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 izobraževanjem za pridobitev naziva pooblaščeni revizor;
 izdajo dovoljenj za opravljanje dejavnosti revidiranja in nalog pooblaščenega
revizorja ter registracijo zakonitih revizorjev in revizijskih družb tretjih držav;
 stalnim izobraževanjem pooblaščenih revizorjev;
 zagotavljanjem kakovosti revizijskega dela pooblaščenih revizorjev in
revizijskih družb.
Agencija odloča v postopkih nadzora nad kakovostjo dela revizijskih družb in
pooblaščenih revizorjev ter izreka ukrepe nadzora. V sodelovanju s SIR lahko na osnovi
dobre prakse oblikuje priporočila za zagotovitev kakovosti izvajanja revizij posameznih
vrst gospodarskih družb (ZRev-2, 2008).
Z revidiranjem povezana strokovna področja so (ZRev-2, 2008):
 računovodstvo,
 poslovne finance,
 notranje revidiranje,
 revidiranje informacijskih sistemov,
 davčno proučevanje in svetovanje,
 ocenjevanje vrednosti podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme.
V nadaljevanju se bomo podrobneje seznanili z ocenjevanjem vrednosti podjetij,
nepremičnin ter strojev in opreme.

2.6 Mednarodni standardi revidiranja (MSR)
Z Zrev-2 je določeno, da se mora revidiranje v Sloveniji izvajati v skladu z MSR in
drugimi pravili Mednarodne zveze računovodskih strokovnjakov, temeljnimi
revizijskimi načeli in drugimi pravili revidiranja, ki jih sprejema SIR, ter drugimi
zakoni (ZRev-2, 2008).
MSR so pisani v kontekstu revizije računovodskih izkazov, ki jo izvaja revizor, in ne
obravnavajo nalog revizorja, ki se nanašajo na javno ponudbo vrednostnih papirjev in so
morda določene v zakonodaji, drugih predpisih ali kako drugače. Take naloge se lahko
razlikujejo od nalog, ki so določene v MSR. Revizor si z mednarodnimi
računovodskimi standardi lahko pomaga tudi v takšnih okoliščinah, vendar je njegova
odgovornost, da zagotovi skladnost z vsemi ustreznimi zakonskimi ali strokovnimi
obveznostmi (MSR 200 2009, 4).
Revizija, ki je opravljena na osnovi MSR, revizorju omogoča, da oblikuje mnenje o
tem, ali so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih sestavljeni v skladu s
primernim okvirom računovodskega poročanja. S strani MSR je zahtevano, da revizor
kot podlago za svoje mnenje pridobi sprejemljivo zagotovilo, da računovodski izkazi ne
vsebujejo nobene pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake. Pri tem
sprejemljivo zagotovilo predstavlja visoko raven zagotovila. To zagotovilo je
pridobljeno, ko revizor pridobi zadostne in ustrezne revizijske dokaze, da je revizijsko
tveganje zmanjšano na sprejemljivo nizko raven (MSR 200, 2009, str. 4–5)
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MSR od revizorja zahtevajo, da izvaja strokovno presojo in ohranja poklicno
nezaupljivost ves čas načrtovanja in izvajanja revizije in da (MSR 200 2009, 6):
 na osnovi poznavanja organizacije, vključno z notranjim kontroliranjem
organizacije, prepoznava in ocenjuje tveganja pomembne napačne navedbe
zaradi prevare ali napake;
 pridobi zadostne in ustrezne revizijske dokaze o tem, ali obstajajo pomembne
napačne navedbe;
 na osnovi ugotovitev iz pridobljenih revizijskih dokazov oblikuje mnenje o
računovodskih izkazih.
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2.7 Ugotovitve drugega poglavja
V drugem poglavju smo se seznanili s pojmoma revizije in revidiranja. Revidiranje je
opredeljeno kot neodvisno preiskovanje računovodskih informacij podjetja ne glede na
to, ali je usmerjeno v doseganje dobička ali ne, in ne glede na njegovo velikost ali
pravno obliko, kadar je cilj takšnega preiskovanja podati sodbo o računovodskih
informacijah. Revizor je strokovnjak na področju revidiranja, ki na osnovi opravljenega
dela poda svoje neodvisno in nepristransko mnenje o resničnosti in poštenosti postavk v
računovodskih izkazih.
Revizor opravlja delo v skladu s temeljnimi revizijskimi načeli in MSR, s čimer
prispeva k zanesljivosti in verodostojnosti poslovnih rezultatov podjetja. Revizor mora
v času opravljanja revizije izbrati dovolj zanesljivih podatkov in ustreznih dokazov, da
lahko preiskuje računovodske izkaze. Po opravljenih vseh postopkih revizije revizor
poda še svoje mnenje o resničnosti in poštenosti izkazov. Revizor lahko poda:
 pritrdilno mnenje (mnenje brez pridržkov),
 mnenje s pridržki,
 odklonilno mnenje ali
 ne poda mnenja o računovodskih izkazih.
V tem poglavju smo se seznanili tudi z Zrev-2, ki ureja revidiranje, strokovna področja,
povezana z revidiranjem, nadzor nad revidiranjem in ocenjevanjem vrednosti ter
delovanje SIR in Agencije za javni nadzor nad revidiranjem. Določa, da lahko storitve
revidiranja opravlja samo revizijska družba. V imenu revizijske družbe lahko storitve
revidiranja opravljajo tudi osebe, ki imajo dovoljenje za opravljanje nalog
pooblaščenega revizorja in so v delovnem razmerju z revizijsko družbo.
V nadaljevanju predstavimo dejavnost ocenjevanja vrednosti in ocenjevalcev vrednosti.
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3 OCENJEVANJE VREDNOSTI IN OCENJEVALEC
VREDNOSTI
3.1 Pojem ocenjevanja vrednosti
Ocenjevanje vrednosti je dejavnost, ki jo izvaja pooblaščeni ocenjevalec vrednosti v
skladu s pravili ocenjevanja vrednosti, da bi določil oceno vrednosti podjetja,
nepremičnine oziroma strojev in opreme za računovodsko poročanje ter druge namene
ocenjevanja vrednosti (ZRev-2, 2008).
3.1.1 Vrste ocenjevanja
Najpogostejša delitev ocenjevanja vrednosti je delitev na:
 ocenjevanje vrednosti podjetij,
 ocenjevanje vrednosti nepremičnin in
 ocenjevanje vrednosti premičnin.
Ocenjevanje vrednosti podjetij
Vrednotenje je strokovno opravilo oziroma posebna informacijska dejavnost, ki jo
opravljajo usposobljeni ocenjevalci vrednosti podjetij, njihovega kapitala, sredstev in
dolgov. Delo opravljajo po naročilu in v skladu z veljavno doktrino ocenjevanja
vrednosti (Koletnik, 2010, str. 17).
Dejavnost ocenjevanja vrednosti podjetij lahko opišemo kot proces oblikovanja mnenja
ali ocene o vrednosti podjetja ali o vrednosti deleža v podjetju. Poznamo knjigovodsko
vrednost podjetja, ki je razlika med celotnimi sredstvi in celotnimi obveznostmi
podjetja, in ocenjeno vrednost podjetja, ki je cena, za katero bi se verjetno pogodili
kupci in prodajalci. Gre za oceno najverjetnejše cene (Viher, 2010, str. 1).
Ocenjevanje vrednosti nepremičnin
Vrednotenje nepremičnin je proces ocenjevanja vrednosti nepremičnin. Običajno je
nepremičnina opredeljena kot zemljišče s sestavinami. Ocenjena vrednost nepremičnine
je rezultat ocenjevanja, če gre za množično vrednotenje nepremičnin, pa je eden izmed
ključnih rezultatov opredelitev lastnosti nepremičnin in njihovih vplivov na vrednost
(GURS, 2009).
Standardi ocenjevanja vrednosti nepremičnin ločujejo pojma nepremičnina in
nepremičninska pravica. Nepremičnine so opredeljene kot premoženje, dobrina ali
imetje, ki se prične z zemljiščem in vsebuje vse izboljšave zemljišča (Dasso & Ring,
1985, str. 21). To je fizična, materialna stvar, ki jo lahko vidimo in se je dotaknemo. Pod
pojmom nepremičninska pravica pa razumemo vse koristi, dolžnosti in pravice, ki
izvirajo iz lastništva nad fizično nepremičnino (Grum, 2012, str. 2).
Ocenjevanje vrednosti strojev in opreme (premičnin)
Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti premičnine opredeljujejo kot lastništvo
pravice do predmetov, ki niso nepremičnine (Gradbenik, 2009).
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Ocenjevanje vrednosti strojev in opreme se izvaja z namenom ugotavljanja vrednosti
premoženja zaradi nakupa ali prodaje, ob likvidaciji podjetja in stečajnih postopkih, za
ugotavljanje vrednosti stvarnega vložka v osnovna sredstva pri ustanavljanju podjetja in
podobno (e-VEM, 2014).
3.1.2 Za kakšne potrebe se izvaja ocenjevanje vrednosti
Potrebe po ocenjevanju vrednosti nepremičnin
Poznani so različni razlogi za ocenjevanje vrednosti. Na področju nepremičnin jih
delimo na (Zajc, 2007, str. 18):
 ocenjevanje vrednosti za lastniške potrebe,
 ocenjevanje vrednosti za poslovne potrebe in
 ocenjevanje vrednosti iz drugih razlogov.
Ocenjevanje vrednosti za lastniške potrebe
Nakup, prodaja in menjava nepremičnine so glavni nameni ocenjevanja vrednosti za
lastniške potrebe. V primeru odločitve o nakupu nepremičnine se je treba zavedati, da so
sredstva vezana daljše obdobje, zato so na trgu manj likvidna. Za eno izmed manj
tveganih naložb velja naložba v nepremičnine, višina vložka pa je zagotovo sorazmerna
z višino naložbe (Rotar, 2005, str. 3).
Ocenjevanje vrednosti za poslovne potrebe
V povezavi s cenitvami nepremičnin so najpomembnejši poslovni dogodki naslednji
(Pšunder & Torkar, 2003, str. 27):
 pridobivanje nepremičnin,
 najem ali nakup nepremičnine,
 lastništvo nepremičnine, zavarovanje nepremičnine,
 gradnja nepremičnin, zastava nepremičnin,
 posredovanje pri trženju nepremičnin,
 računovodsko poročanje.
Ocenjevanje vrednosti iz drugih razlogov (Cirman, 2005, str. 5):
 določitev vrednosti nepremičnine v primeru spojitev, likvidacije, stečaja
podjetij,
 ocenjevanje vrednosti za davčne, sodne in zasebne potrebe,
 preverjanje smiselnosti naložbe.
Potrebe po ocenjevanju vrednosti podjetij
Poznamo različne potrebe po ocenjevanju vrednosti podjetij, ocenjevalec vrednosti pa
ima lahko različne vloge. Ocenjena vrednost je zgrajena na temeljni podmeni namena
ocenitve, ki je tesno povezan s transakcijskim ali netransakcijskim razlogom ocenitve.
Pod netransakcijske razloge štejemo obdavčitev sredstev, presojo kreditne zmožnosti,
proučitev rasti vrednosti za potrebe poslovodenja in drugo. Transakcijski razlogi pa so
tisti, ki vodijo do spremembe lastništva in so povezani z objektom ocenitve.
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Imamo torej različne potrebe in uporabnike tovrstnih spoznavnih podlag, ki jih lahko
uskupinimo v naslednje vrste potreb (Koletnik, 2010, str. 33–35):
 ocenjevanje vrednosti podjetij za poslovne potrebe,
 ocenjevanje vrednosti podjetij za pravne potrebe in
 ocenjevanje vrednosti podjetij za davčne, finančne in druge potrebe.
Ocenjevanje vrednosti podjetij za poslovne potrebe
V poslovnem svetu obstajajo številni razlogi za vrednotenje podjetja, njegovih sredstev
in dolgov. Najpogostejši razlogi, zaradi katerih pride do ocenjevanja vrednosti podjetij,
so (Koletnik, 2010, str. 33–35):
 ustanovitev podjetja,
 sprememba lastništva in kapitala (prodaja podjetja),
 združitev in delitev podjetij,
 sprememba pravno-organizacijske oblike,
 kriza, sanacija in prenehanje delovanja podjetja (redna likvidacija podjetja) itd.
Ocenjevanje vrednosti podjetij za pravne potrebeOcenjevanje vrednosti je lahko
namenjeno tudi pravnim zadevam, ko se po sodni poti rešuje problem prepoznavanja
poštene ter resnične vrednosti podjetja, njegovega organizacijskega ali lastniškega dela,
sredstva ali dolga za namene prisilne poravnave, olastninjenja oziroma privatizacije
družbenih podjetij, dedovanja podjetij in lastniških deležev, insolventnosti, prisilne
poravnave in stečaja podjetja ter drugih gospodarskih primerov na sodiščih (Koletnik,
2010, str. 37).
Ocenjevanje vrednosti podjetij za davčne, finančne in druge potrebe
Po znanjih in storitvah ocenjevanja vrednosti poizvedujejo tudi zunanji uporabniki, kot
so posojilodajalci, dobavitelji in drugi poslovni partnerji, davčne službe, zavarovalnice
in drugi. Gre za naslednje vrste vrednotenj (Koletnik, 2010, str. 38–39):
 za davčne in zavarovalne potrebe: ocenjevanje vrednosti podjetij, lastniških
deležev, organizacijskih delov, sredstev in dolgov za potrebe določitve davčnih
obveznosti, zavarovalnih premij in odškodnin;
 za splošne družbene potrebe: trajnostne, okoljske in druge družbene potrebe;
ocenitev vrednosti vlaganj za preprečevanje okoljskih škod;
 za potrebe upnikov: ocenitev vrednosti podjetij, lastniških deležev in sredstev
za jamstva pri najemih, povečanju ali podaljšanju posojil;
 za strokovno in drugo javnost: zunanje proučevanje finančnih analitikov
raziskovalnih novinarjev in drugih o stanjih in gibanjih vrednosti podjetij,
lastniških deležev, delnic, cenah pri kupoprodajah podjetij in drugo.
Potrebe po ocenjevanju vrednosti strojev in opreme
Mnogi stroje in opremo poimenujejo tudi premično premoženje. Med premično
premoženje poleg strojev in opreme štejemo še vozila, umetniška in etnografska dela,
plemenite kovine, drage kamne in drugo. Ocene vrednosti premičnega premoženja se
izdelajo zaradi različnih potreb, kot so (Stošicki, 2000, str. 108–109):
 lastniško preoblikovanje podjetij,
 ustanovitev družbe,
 likvidacije podjetja in stečajni postopki,
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nakup ali prodaja,
potrebe sodišč ob sporih, dedovanju,
hipotekarna zavarovanja,
lizing posli in drugo.

3.2 Namen, cilji in uporaba ocenjevanja vrednosti
Obstajajo različni nameni ocenjevanja vrednosti, ki se bistveno ne razlikujejo od potreb
ocenjevanja vrednosti. Od namena ocenjevanja vrednosti pa je odvisna tudi izbira
podlage vrednosti. V splošnem med namene ocenjevanja vrednosti štejemo (Viher,
2010, str. 2):
 nakup ali prodajo – za neodvisnega kupca ali prodajalca (tržna vrednost),
 kupoprodajo za specifičnega kupca (vrednost za naložbenika),
 davčni namen (tržna vrednost),
 prevzem podjetja ali menedžerski odkup (tržna vrednost),
 stvarni vložek (tržna vrednost),
 izstop družbenika (tržna vrednost),
 stečaj in likvidacijo (tržna vrednost),
 iztisnitev delničarjev (poštena vrednost),
 določitev menjalnega razmerja – pri pripojitvi ali delitvi (poštena vrednost) in
 za potrebe računovodskega poročanja (tržna vrednost).
Po mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti (v nadaljevanju MSOV) iz leta 2007
razlikujemo dve skupini vrednosti (Koletnik, 2010, str. 108):
 tržno vrednost kot podlago za ocenjevanje vrednosti; najobičajnejši načini za
oceno tržne vrednosti so način primerljivih prodaj, način kapitalizacije donosa,
vključno z metodo diskontiranega čistega denarnega toka, in nabavnovrednostni način;
 netržno vrednost: ocenjevanje vrednosti, ki ne temelji na tržnih podlagah in
vključuje namen, s katerim ne ugotavljamo tržne vrednosti.
Kot tržno vrednost razumemo tisto ocenjeno vrednost, ki sta jo na dan ocenjevanja
voljna sprejeti kupec in prodajalec na trgu. Gre za oceno najgospodarnejše ali
najverjetnejše uporabe predmeta ocenitve, torej njegove najbolj ugodne vrednosti po
podatkih s trga, ki bo podlaga za doseganje tržne cene, s katero bosta motivirana kupec
in prodajalec uravnotežila svoje nakupne in prodajne interese (Koletnik, 2010, str. 108).
MSOV govorijo o okoliščinah, ko tržna vrednost ni primerna podlaga in so ustreznejše
alternativne podlage, ki lahko privedejo do razlik v ocenjeni vrednosti. Poznamo
temeljna načela ocenjevanja, ki niso tržne vrednosti (Koletnik, 2010, str. 109–110):
 poštena vrednost9,
 vrednost za naložbenika10,
 posebna vrednost11,

9
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Poštena vrednost je znesek, za katerega bi seznanjeni in voljni stranki zamenjali sredstvo; je širše
pojmovana od tržne vrednosti in tudi od računovodske kategorije poštene vrednosti (Koletnik, 2010,
str. 109).
Vrednost za naložbenika je vrednost sredstva za določenega naložbenika, pri čemer so prepoznani
naložbeni ali poslovni cilji (Koletnik, 2010, str. 109).
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 sinergijska vrednost12 in
 ocenjena vrednost na osnovi zakona ali pogodbe13.
Cilj ocenjevanja vrednosti je pridobiti razumno, dovolj zanesljivo in nezavajajočo
spoznavno podlago o tem, kakšna je vrednost predmeta ocenjevanja14, da bi se naročnik
ocenitve pri svoji poslovni, pravni, davčni ali drugi odločitvi lahko nanjo oprl in s tem
zmanjšal tveganje pri nakupu, prodaji, obdavčitvi ali drugi odločitvi, vezano na
obravnavan predmet ocenjevanja (Koletnik, 2010, str. 104).
Načini uporabe ocenjevanja vrednosti po MSOV obravnavajo običajne namene, za
katere so zahtevana ocenjevanja vrednosti. Pri tem pa vsak način uporabe vsebuje
zahteve in del z navodilom. Zahteve vsebujejo vse dodatke k zahtevam, opredeljene v
splošnih standardih, in ponazoritve, kako se uporabljajo načela iz splošnih standardov in
standardov sredstev, kadar se izvajajo ocenjevanja vrednosti za tak namen. Del z
navodilom daje informacije o (MSOV, 2013, str. 4):
 zahtevah ocenjevanja vrednosti, vsebovanih v mednarodno veljavnih
predpisih, ki so jih izdali drugi organi in jih je treba uporabiti, na primer v
Mednarodnih standardih računovodskega poročanja,
 drugih splošno sprejetih zahtevah ocenjevanja vrednosti za tak namen in
 ustreznih postopkih ocenjevanja vrednosti za izpolnjevanje teh zahtev.

3.3 Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti
Po Zrev-2 je pooblaščeni ocenjevalec fizična oseba s strokovnim nazivom pooblaščeni
ocenjevalec vrednosti podjetij, nepremičnin oziroma strojev in opreme, ki ima v skladu
s tem zakonom veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca.
Posameznik pridobi dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca od SIR.
SIR izda dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca samo, če oseba
izpolnjuje naslednje pogoje, določene z Zrev-2:
 ima zaključen najmanj študijski program druge stopnje po zakonu, ki ureja
visoko šolstvo, ali pa ima najmanj tej stopnji enakovredno izobrazbo,
 ima najmanj petletne delovne izkušnje na področju, ki zahteva znanje,
potrebno za opravljanje nalog ocenjevanja vrednosti premoženja,
 ima opravljen preizkus strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega
ocenjevalca vrednosti nepremičnin, podjetij ter strojev in opreme,
 ji v preteklosti ni bilo odvzeto dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega
ocenjevalca,
 ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma
gospodarstvo in kazen še ni bila izbrisana iz uradne evidence,
 ima visoko raven aktivnega znanja slovenščine.

11

12

13
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Posebna vrednost je znesek nad tržno vrednostjo sredstva, ki ima posebne lastnosti in je le za
posebnega kupca (Koletnik, 2010, str. 110).
Sinergijska vrednost je dodatna sestavina vrednosti sredstva, ki jo ustvari kombinacija dveh ali več
upravičenj (Koletnik, 2010, str. 110).
Ocenjena vrednost na podlagi zakona ali pogodbe: predpisane so podlage za ocenitev vrednosti, ki je
namenjena davčnim, sodnim potrebam (Koletnik, 2010, str. 110).
Predmeti ocenjevanja so lahko nepremičnine, podjetja in premičnine.
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Po MSOV je ocenjevalec vrednosti oseba, ki ima potrebno izobrazbo, sposobnosti in
izkušnje za opravljanje ocenjevanja vrednosti.
Ocenjevalec vrednosti je lahko samo oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje (MSOV,
2007):
 ima ustrezno diplomo priznanega izobraževalnega centra ali enakovredno
akademsko izobrazbo;
 ima ustrezne izkušnje in je zmožna ocenjevanja vrednosti na trgu in vrste
sredstev;
 razume in lahko pravilno uporablja metode in tehnike, ki so potrebne za
izvedbo verodostojnega ocenjevanja vrednosti;
 je članica priznanega nacionalnega strokovnega organa za ocenjevanje
vrednosti;
 opravlja program strokovnega izobraževanja v času svoje strokovne kariere in
 upošteva vse zahteve kodeksa vedenja.
Ocenjevalci vrednosti podjetij, strojev in opreme ter nepremičnin morajo pri svojem
delu upoštevati načela, zapisana v Kodeksu etičnih načel za ocenjevalce vrednosti.
Kodeks je sprejel strokovni svet SIR z namenom, da ocenjevalca vodi pri opravljanju
nalog in določa temeljne prvine njegovega etičnega in poklicnega vedenja v stroki in
javnosti (Kodeks etičnih načel za ocenjevalce vrednosti, 2012).
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti mora pridobiti zaupanje širše javnosti, saj ima javna
pooblastila, zato je potreben tudi nadzor nad njegovim delom. Teh nadzorov je več vrst
(Odar, 2001, str. 10):
 notranji nadzor, ki ga opravlja sam oziroma mora biti opravljen znotraj
podjetja, v katerem je zaposlen, in
 zunanji nadzor, ki ga opravljajo organizacije z javnimi pooblastili, to je
običajno SIR, v redkih primerih pa tudi državni organ.
3.3.1 Vloga pooblaščenega ocenjevalca
Slovenski poslovnofinančni standard (v nadaljevanju SPS) 4 govori o uporabi naziva
pooblaščeni ocenjevalec vrednosti. Nanaša se na ustreznost razkrivanja vloge
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti in strokovnih okvirov, ki jih je ocenjevalec
upošteval pri ocenjevanju vrednosti. Ta je pri svojem delu v skladu z ZRev-2 v vlogi
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti dolžan spoštovati pravila, razvrščena v hierarhiji
pravil ocenjevanja vrednosti (SPS 4, 2013).
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti lahko nastopa v vlogi finančnega svetovalca. V
primeru, da opravlja nalogo finančnega svetovalca (v poročilu pa uporablja naziv
pooblaščeni ocenjevalec vrednosti), mora biti to razkrito in napisano tako v pogodbi kot
tudi v poročilu o opravljeni storitvi. Ocenjevalčevo opravljanje naloge finančnega
svetovalca lahko nadzoruje SIR, predvsem iz razloga ugotavljanja ustreznega
razkrivanja vloge ocenjevalca in omejitvenih predpostavk, zapisanih v poročilu. Nadzor
je namenjen preprečevanju neustrezne uporabe naziva pooblaščeni ocenjevalec
vrednosti in nepravilne uporabe izsledkov ocenjevanja vrednosti s poudarkom na
nepravilni uporabi ocen za namene računovodskega poročanja. Gre za nepravilnosti, ki
so posledica neustreznih razkritij, povezanih z vlogo ocenjevalca, namenom
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ocenjevanja vrednosti ter neustrezno razkritimi predpostavkami in omejitvenimi pogoji
(SPS 4, 2013).
Ocenjevanje vrednosti je lahko namenjeno tudi računovodskemu poročanju. V primeru,
ko je ocenjevalčeva naloga ocenjevanje vrednosti in namen ocenjevanja računovodsko
poročanje, velja neposredna domneva, da je ocenjevalec opravljal nalogo pooblaščenega
ocenjevalca vrednosti ne glede na določila v pogodbi o opravljanju storitev.
Ocenjevalec vrednosti mora v poročilu o ocenjeni vrednosti neposredno navesti eno od
naslednjih postavk (SPS 4, 2013):
 ocena vrednosti ni namenjena računovodskemu poročanju ali
 ocena vrednosti je izdelana za namene računovodskega poročanja.
Ocenjevalec vrednosti ima lahko tudi vlogo revizorjevega veščaka. Storitev ocene
vrednosti je ocenjevalec dolžan opraviti v skladu s strokovnimi določili, ki so
opredeljena v pravilih. Ocenjevalec mora preprečiti neustrezno uporabo ocenjenih
vrednosti, ki bi lahko povzročila neustrezno tolmačenje naziva pri uporabniku storitve.
Zagotovljena mora biti ustrezna komunikacija z naročnikom, nedvoumno, jasno in na
ustreznem mestu morata biti razkrita vloga ocenjevalca in namen ocenjevanja s
predpostavkami in z omejitvenimi pogoji, povezanimi z oceno vrednosti (SPS 4, 2013).
3.3.2 Naloge ocenjevalcev vrednosti
Ocenjevalec vrednosti mora pri ocenjevanju pravilno uporabiti metode oziroma tehnike
ocenjevanja vrednosti, ki so potrebne za strokovno neoporečno ocenitev vrednosti
podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme.
Pri ocenjevanju vrednosti podjetij, nepremičnin in premičnin je ocenjevalčeva naloga,
da (SPS, 2001):
 svoje delo opravi brez napake in upošteva vse sestavine, ki bi lahko bistveno
vplivale na oceno vrednosti,
 odgovorno in skrbno izdela oceno vrednosti,
 oceno vrednosti izdela neodvisno od kakršnihkoli interesov kogarkoli,
 ima s strani naročnika omogočen vpogled na vsa poslovna področja, ki bi
lahko pomembno vplivala na vrednost podjetij.
Naloga ocenjevalca vrednosti podjetja je, da (SPS, 2001):
 ustrezno spozna podjetje (sredstva in lastniški kapital), opredeli namen
ocenjevanja vrednosti in način uporabe ocene vrednosti, da določi zanesljivost
ocene vrednosti, opredeli omejevalne okoliščine in določi datum ocene
vrednosti;
 določi vrsto vrednosti, ki jo ocenjuje;
 izbere tehnike ocenjevanja vrednosti, ki so ustrezne za oceno posamezne vrste
vrednosti;
 prouči potrebno kakovost in količino podatkov za posamezno metodo
ocenjevanja vrednosti.
Naloga ocenjevalca nepremičnin je, da (SPS, 2001):
 nepremičnino dovolj dobro in ustrezno spozna, da v nepremičnini upošteva
premoženjske interese, da upošteva način, za katerega se bo ocenjevanje
vrednosti izvajalo, in opredeli namen ocenjevanja vrednosti, upošteva
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primeren obseg pri zbiranju podatkov, da določi zanesljivost ocene vrednosti
in datum, na katerega bo ocena vrednosti nepremičnine veljala;
vrsto vrednosti, ki jo ocenjuje, tudi določi;
upošteva vse omejitve, ki se nanašajo na nepremičnino (dana jamstva v obliki
nepremičnine, najemne pogodbe, obvezujoče dogovore, druge pogodbe,
obvezujoče izjave, posebne obdavčitve itd.);
se seznani, ali ocenjena vrednost interesa za del premoženja nepremičnine
sorazmerno prispeva k celotni vrednosti nepremičnine;
opredeli nepremičnine (nepremičnine in premičnine je treba jasno ločiti).

Naloge ocenjevalca vrednosti premičnin so (SPS, 2001):
 opredelitev predmetov, katerih vrednost se ocenjuje, navesti način
opredeljevanja (potrebno je jasno razločevanje med nepremičninami ter med
stroji in opremo ter drugimi premičninami);
 določiti način, za katerega se bo ocenjevanje vrednosti izvajalo, in opredelitev
namen ocenjevanja vrednosti;
 določiti datum ocenitve vrednosti in vrsto vrednosti, ki mora biti v skladu z
namenom ocenjevanja vrednosti;
 po ustrezni metodi oziroma tehniki ocenjevanja vrednosti oceniti vrednost
predmeta oziroma predmetov, za katere se izvaja ocena vrednosti;
 analizirati in uskladiti primerno ugotovljene in opisane podatke ter na tej
osnovi oblikovati sklep o oceni vrednosti.
3.3.3 Poročilo o ocenitvi vrednosti
V sklepni fazi ocenjevanja vrednosti je ocenjevalčeva dolžnost, da napiše poročilo o
ocenjeni vrednosti. Poročilo o ocenjeni vrednosti je dokument, v katerem so zapisane
naloge, podlaga in namen ocenjevanja vrednosti. Pisno poročilo o ocenjevanju vrednosti
mora vsebovati dovolj informacij, da lahko osebe, ki jim je poročilo namenjeno,
pravilno razumejo vsebino poročila (Koletnik, 2010, str. 378).
Z MSOV je določeno, da morajo vsa poročila o ocenjeni vrednosti vsebovati naslednje
navedbe (MSOV 2013):
 identifikacija in status ocenjevalca – pri tem mora biti vključena izjava, ki
potrjuje, da je ocenjevalec zmožen zagotoviti objektivno in nepristransko
ocenjevanje vrednosti in sposoben prevzeti nalogo ocenjevanja vrednosti.
Poročilo mora imeti tudi podpis ocenjevalca vrednosti ali podjetja,
odgovornega za nalogo ocenjevanja vrednosti;
 identifikacija stranke in vseh nameravanih uporabnikov – navesti je treba
vse podatke o stranki, ki je naročila oceno vrednosti, skupaj s podatki za vse,
ki jim je poročilo namenjeno;
 namen ocenjevanja vrednosti – namen mora biti jasno opredeljen;
 identifikacija sredstev ali obveznosti, ki jih je treba ovrednotiti –
pojasnjeno mora biti razlikovanje med sredstvom in lastniško udeležbo na
njem ali pravico do uporabe tega sredstva;
 podlaga vrednosti – razložiti je treba vsako uporabljeno podlago vrednosti ali
pa točno navesti vir opredelitve uporabljene podlage;
 datum ocenjevanja vrednosti – ta se lahko razlikuje od datuma izdaje
poročila o ocenjevanju vrednosti ali datuma, do katerega morajo biti
opravljene ali končane raziskave;
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 obseg raziskave – obseg izvedenih raziskav je treba vključno z omejitvami pri
teh raziskavah razkriti v poročilu;
 narava in vir informacij, na katere se ocenjevalec zanaša – za vse
pomembne informacije, na katere se ocenjevalec zanaša v postopku
ocenjevanja vrednosti, je treba razriti naravo in vir teh informacij;
 predpostavke (posebne predpostavke) – jasno morajo biti navedene vse
postavljene predpostavke in morebitne posebne predpostavke;
 omejitve uporabe, razširjanja ali objave – v poročilu je treba navesti, ali je
potrebna oziroma zaželena omejitev uporabe ocene vrednosti ali število
uporabnikov ocene vrednosti.
 potrditev, da je bila naloga ocenjevanja vrednosti izvedena v skladu z
MSOV;
 način ocenjevanja vrednosti in utemeljitev – za razumevanje končnega izida
ocenjevanja vrednosti je treba v poročilu navesti načine ocenjevanja,
uporabljene podatke in razloge za sprejeti sklep o ocenjeni vrednosti.
 znesek ocenjenih vrednosti – znesek mora biti izražen v primerni valuti;
 datum poročila o ocenjevanju vrednosti – datum izdaje poročila mora biti
vpisan, lahko se razlikuje od datuma ocenjevanja vrednosti.

3.4 Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti
Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti vsebujejo zahteve, ki jih je treba izpolniti
za izvedbo ocenjevanja vrednosti, ki je skladno s standardi, in informacije ali navodila,
ki pomagajo pri razvijanju boljše prakse ocenjevanja vrednosti in uporabnikom
pomagajo bolje razumeti oceno vrednosti, na katero se nameravajo zanesti (MSOV,
2013).
Ocenjevanje vrednosti je razširjena dejavnost, nanjo se zanašajo na finančnih in drugih
trgih iz različnih razlogov, ali gre za vključitev v računovodske izkaze, za skladnost s
predpisi ali podporo zavarovanemu posojanju in poslovni dejavnosti. Mednarodni
standardi ocenjevanja vrednosti vsebujejo postopke za izvajanje nalog ocenjevanja
vrednosti na osnovi splošno priznanih načel in navodila za pomoč pri uporabi teh načel
(MSOV, 2013).
Cilj MSOV je povečati zaupanje uporabnikov storitev ocenjevanja vrednosti s
preglednimi in dosledno enakimi postopki ocenjevanja vrednosti. MSOV določajo ali
razvijajo vsesplošno sprejeta načela, določajo in razglašajo postopke za prevzemanje
nalog ocenjevanja vrednosti in poročajo o ocenjevanju vrednosti. Standardi določajo še
posebne zadeve za proučitev in metode, ki se navadno uporabljajo za ocenjevanje
vrednosti različnih vrst sredstev ali obveznosti, določajo pa tudi primerne postopke
ocenjevanja vrednosti za pomembnejše namene, za katere so zahtevana ocenjevanja
vrednosti (MSOV, 2013).
Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti vsebujejo posamezne standarde in
pojasnjevalne opombe kot ločena poglavja, ne glede na to pa je vsako od teh poglavij
sestavni del celote. Ravno iz tega razloga je potrebno Mednarodne standarde
ocenjevanja vrednosti obravnavati kot celoto in ne kot skupka posameznih delov
(Korošec, 2007, str. 15).
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3.5 Ugotovitve tretjega poglavja
V tretjem poglavju smo proučevali dejavnost ocenjevanja vrednosti. Ocenjevanje
vrednosti je dejavnost, ki jo izvaja pooblaščeni ocenjevalec vrednosti v skladu s pravili
ocenjevanja vrednosti, da bi določil oceno vrednosti podjetja, nepremičnine oziroma
strojev in opreme za računovodsko poročanje ter druge namene ocenjevanja vrednosti.
Najpogostejša delitev ocenjevanja vrednosti je delitev na:
 ocenjevanje vrednosti podjetij,
 ocenjevanje vrednosti nepremičnin in
 ocenjevanje vrednosti premičnin.
Seznanili smo se tudi z delom in nalogami, ki jih opravlja ocenjevalec vrednosti.
Ocenjevalec vrednosti mora pri ocenjevanju pravilno uporabiti metode ocenjevanja
vrednosti, ki so potrebne za strokovno neoporečno ocenitev vrednosti podjetij,
nepremičnin ter strojev in opreme. Pri ocenjevanju vrednosti podjetij, nepremičnin in
premičnin je ocenjevalčeva naloga, da svoje delo opravi brez napake in upošteva vse
sestavine, ki bi lahko bistveno vplivale na oceno vrednosti, da odgovorno in skrbno
izdela oceno vrednosti, da oceno vrednosti izdela neodvisno od kakršnihkoli interesov
kogarkoli in da ima s strani naročnika omogočen vpogled v vsa poslovna področja, ki bi
lahko pomembno vplivala na vrednost podjetij.
V tem poglavju smo se osredotočili tudi na Mednarodne standarde ocenjevanja
vrednosti, ti vsebujejo zahteve, ki jih je treba izpolniti za izvedbo ocenjevanja vrednosti,
ki je skladno s standardi, in informacije oziroma navodila, ki pomagajo pri razvijanju
boljše prakse ocenjevanja vrednosti in uporabnikom pomagajo bolje razumeti oceno
vrednosti. Cilj MSOV je povečati zaupanje uporabnikov storitev ocenjevanja vrednosti
s preglednimi in dosledno enakimi postopki ocenjevanja vrednosti.
Do sedaj smo proučili revizijsko dejavnost, dejavnost ocenjevanja vrednosti in delo ter
naloge pooblaščenih revizorjev in pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti. V nadaljevanju
pa se bomo seznanili s sodelovanjem proučevanih dejavnosti in strokovnjakov teh
dejavnosti.
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4 SODELOVANJE MED POOBLAŠČENIMI REVIZORJI
IN POOBLAŠČENIMI OCENJEVALCI VREDNOSTI
4.1 Odgovornost pooblaščenega revizorja
Pooblaščeni revizor ima nalogo, da izrazi neodvisno mnenje o tem, ali računovodski
izkazi podjetja prikazujejo ustrezno in pošteno sliko o uspešnosti poslovanja in
finančnem stanju podjetja. V postopkih revidiranja se od pooblaščenega revizorja
zahteva, da presodi, ali v izkazih poslovanja podjetja ni neustrezno izkazanih vrednosti
posameznih postavk premoženja, ki bi lahko bile posledica napake ali goljufivega
namena pri njihovem sestavljanju.
Mednarodni standardi revidiranja pooblaščenim revizorjem dopuščajo, da pri svojem
delu in pri presoji določenih področij, ki presegajo njihovo strokovno usposobljenost,
najamejo strokovnjaka za to področje, da bo presoja tudi bolje strokovno utemeljena.
Med področja, kjer revizor ni dovolj strokovno podkovan, spada tudi ocenjevanje
vrednosti.
Zahteva se, da so ocene vrednosti, ki so vključene v računovodske izkaze, v celoti
usklajene z zahtevami pravil stroke revidiranja. Da bi bilo tem zahtevam zadoščeno,
Mednarodni standardi revidiranja (MSR 620) določajo (Sirius 1/14, 2014, str. 22):
 smernice, v katerih primerih lahko pooblaščeni revizor v svoje delo vključi
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti,
 smernice, kako revizor v sodelovanju s pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti
določi cilj in naravo dela, ki ga zanj opravi pooblaščeni ocenjevalec vrednosti,
ter
 smernice, kako pooblaščeni revizor presoja ustreznost dela pooblaščenega
ocenjevalca vrednosti za potrebe izvajanja postopka revidiranja.
4.1.1 Vključevanje pooblaščenega ocenjevalca vrednosti v postopke revidiranja
Pooblaščeni ocenjevalci vrednosti in pooblaščeni revizorji vedno pogosteje sodelujejo
pri ocenjevanju posameznih postavk v postopkih revidiranja letnih računovodskih
izkazov in tudi pri oblikovanju revizorskih mnenj (Reščič, 2000, str. 44).
Končno odgovornost za resničnost in poštenost računovodskih izkazov nosi pooblaščeni
revizor. Pomembno je, da se ocenjevalci vrednosti zavedajo, da pri ocenjevanju za
potrebe računovodskega poročanja prevzemajo odgovornost za svoje ocene vrednosti do
naročnika in prav tako do revizorja. Zaveza ocenjevalcev vrednosti je, da vzpostavijo
ustrezno komunikacijo z naročnikom ocenjevanja in revizorjem, saj s tem omogočijo
nemoten potek revidiranja. Kadar so v oceno vrednosti vključeni tudi drugi (zunanji)
strokovnjaki, je ocenjevalec vrednosti, ki je vodja projekta, odgovoren za ustreznost in
verodostojnost ocen, ki jih je vključil v poročilo, v tem pa mora razkriti tudi avtorje teh
mnenj in način preverjanja, ki ga je opravil v povezavi z ustreznostjo vključenih mnenj
(Sirius 1/14, 2014, str. 23).
Vključevanje pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti v postopke revidiranja zahteva, da
ocenjevalci poleg pravil stroke ocenjevanja vrednosti poznajo in vsebinsko razumejo
tudi pravila stroke računovodenja, računovodskega poročanja ter pravila stroke
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revidiranja računovodskih izkazov. To pa od pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti
zahteva, da (Sirius 1/14, 2014, str. 20–21):
 razumejo, katere informacije revizor potrebuje in pričakuje,
 razumejo ključne dejavnike, ki vplivajo na to, da bo delo ocenjevalca
vrednosti skladno z zahtevami revizorja,
 razumejo vrste presoj, ki jih je revizor dolžan izvajati v povezavi z ocenami
vrednosti, vključenimi v računovodske izkaze.
Ocenjevalec vrednosti se mora pred pričetkom ocenjevanja prepričati, da so podatki in
informacije, ki so na razpolago, pošteni in resnični. Brez ustreznih in verodostojnih
računovodskih izkazov ocenjevanje vrednosti sploh ni mogoče.
Ocenjevalec vrednosti se mora seznaniti z datumom zadnje revizije, z njenim obsegom
in ugotovitvami. Ocenjevalec mora, če podjetje v roku enega leta pred datumom
ocenitve ni bilo dovolj podrobno pregledano, (Koletnik, Malerič, & Stošicki, 1996, str.
19):
 zahtevati, da se opravi revizija za zadnji dve leti poslovanja, ali
 sam opraviti delno revizijo za določene postavke, kar mora zapisati v
zaključnem poročilu.
4.1.2 Presojanje pooblaščenega revizorja o ustreznosti dela pooblaščenega
ocenjevalca vrednosti (MSR 620)
Z mednarodnim standardom revidiranja 620 (MSR 620) je določeno, da se v primeru,
ko je za pridobivanje revizijskih dokazov potrebno poglobljeno znanje z drugega
področja (različnega od računovodstva ali revidiranja), uporabi delo revizorjevega
veščaka.
Revizor lahko pri postopkih revidiranja uporabi delo veščakov, ki imajo znanje z
naslednjih področij:
 vrednotenje zapletenih finančnih instrumentov, zemljišč, stavb, strojev,
umetniških del, neopredmetenih sredstev in drugo;
 aktuarski izračuni obveznosti v zvezi s programi zaslužkov zaposlenih ali v
zvezi z zavarovalniškimi pogodbami;
 ocenjevanje geoloških zalog nafte in plina;
 tolmačenje pogodb, zakonov in drugih predpisov;
 analize vprašanj v zvezi z izpolnjevanjem davčnih obveznosti in podobno.
V naši nalogi bo revizorjev veščak poimenovan kar kot ocenjevalec vrednosti podjetij,
nepremičnin ter strojev in opreme (torej kot veščak na področju ocenjevanja vrednosti).
Revizor presoja oziroma ovrednoti ustreznost dela pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
za revizorjeve namene:
 vključno s primernostjo ugotovitev in sklepov ocenjevalca ter njihovo
skladnostjo z drugimi revizijskimi dokazi;
 če delo ocenjevalca vključuje uporabo bistvenih predpostavk in metod,
vključno s primernostjo teh predpostavk in metod glede na okoliščine;
 če delo ocenjevalca vključuje uporabo izvirnih podatkov, ki so bistveni za
njegovo delo, vključno s primernostjo in točnostjo teh izvirnih podatkov.
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Posebni postopki za ovrednotenje ustreznosti dela pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
za revizorjeve namene vključujejo (Vrankar, 2009, str. 167):
 poizvedovanja pri ocenjevalcu vrednosti (kot revizorjevem veščaku);
 pregledovanje poročil in delovnega gradiva ocenjevalca vrednosti;
 postopke za potrditev: opazovanje dela ocenjevalca vrednosti, preiskovanje
objavljenih podatkov (statistična poročila), izvajanje podrobnih analitičnih
postopkov, ponovno izvajanje preračunov itd.;
 pregledovanje popolnosti izvirnih podatkov;
 razpravo z drugim veščakom, ki ima ustrezno znanje, če ugotovitve
ocenjevalca vrednosti niso skladne z drugimi revizijskimi dokazi;
 razpravo s poslovodstvom o poročilu ocenjevalca vrednosti.
Pomembni dejavniki pri ovrednotenju primernosti ugotovitev in sklepov ocenjevalca
vrednosti utegnejo vključevati presojo o tem, ali so:
 predstavljeni na način, ki je skladen s standardi stroke ocenjevanja vrednosti;
 jasno izraženi, vključno z navajanjem ciljev, dogovorjenih z revizorjem, ter
uporabljenih standardov;
 temelječi na ustreznem obdobju in z upoštevanjem kasnejših dogodkov, kjer je
to mogoče;
 podvrženi morebitnim pridržkom, omejitvam ali prepovedim uporabe;
 temelječi na primernem upoštevanju napak ali odklonov, na katere je naletel
revizorjev veščak.
Če revizor ugotovi, da delo ocenjevalca vrednosti ni ustrezno njegovim namenom:
 se revizor dogovori z ocenjevalcem vrednosti o vrsti in obsegu nadaljnjega
dela, ki naj ga opravil ocenjevalec, ali
 revizor sam izvede dodatne revizijske postopke, primerne okoliščinam.
4.1.3 Revizorjev pregled poročila o oceni vrednosti
Kadar je pri pripravi računovodskih izkazov uporabljeno poročilo o oceni vrednosti
podjetja, nepremičnine ali strojev ter opreme, mora pooblaščeni revizor preveriti
primernost pripravljene ocene vrednosti za namene računovodskega poročanja.
Pri pregledu poročila o oceni vrednosti mora pooblaščeni revizor biti pozoren na
naslednje bistvene zadeve (SPS 1, 2013):
 sestavine poročila o ocenjevanju vrednosti – revizor se mora prepričati, da
poročilo o ocenjevanju vrednosti vključuje vse sestavine, ki so predpisane s
standardi ocenjevanja vrednosti, da je vrednost, ki je ocenjena, primerna za
vključitev v računovodske izkaze, in da so predpostavke, na katerih temelji
ocena vrednosti, realne in razumne;
 pooblaščeni revizor mora v primeru, da poročilo nima vseh pomembnih
sestavin za presojo, pridobiti manjkajoče podatke s strani poslovodstva ali
ocenjevalca vrednosti;
 primernost namena ocenjevanja vrednosti – ocenjevanje mora biti izvedeno
izključno za računovodske namene. Standardi računovodskega poročanja, ki
se uporabljajo v poročilu, in poseben računovodski namen, za katerega se
izvaja ocenjevanje, morajo biti navedeni v poročilu;
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 identifikacija podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme, ki so predmet
ocenjevanja – v poročilu morajo biti vsi jasni podatki o podjetju,
nepremičnini ali premičnini, ki je predmet ocenjevanja, njihov opis in njihovo
pravno stanje. Pooblaščeni revizor mora preveriti, ali je ocenjena vrednost
realna;
 primernost podlage vrednosti – z MSOV je določeno, da morajo za
vključitev v računovodski izkaz vsa ocenjevanja vrednosti izpolnjevati zahteve
veljavnih standardov računovodskega poročanja. Glede na navedeno izbrani
način evidentiranja ocenjevanega sredstva v skladu z zahtevami MSRP (ali
SRS) zahteva uporabo ustrezne podlage vrednosti;
 datum ocenjevanja vrednosti – upošteva se datum ocenjevanja vrednosti, ki
je konec poslovnega leta poročajočega subjekta ali blizu njega (za potrebe
izdelave računovodskih izkazov). V primeru, da je datum računovodskih
izkazov odmaknjen od datuma ocenjevanja vrednosti, mora pooblaščeni
revizor pridobiti zadostne in ustrezne revizijske dokaze, da je vrednost na
datum ocenjevanja vrednosti še vedno primerna za vključitev v revidirane
računovodske izkaze;
 obseg raziskave – pooblaščeni revizor mora preveriti, ali poročilo o oceni
vrednosti vsebuje analizo okolja in dejavnikov, ki vplivajo na vrednost, in če
so omenjene analize zasnovane na resničnih informacijah in predpostavkah;
 predpostavke in posebne predpostavke – predpostavke je mogoče
upravičeno, brez posebnih raziskav ali preverjanja sprejeti kot dejstvo v
povezavi z nalogo ocenjevanja vrednosti. Posebne predpostavke predvidevajo
dejstva, različna od tistih, ki obstajajo na datum ocenjevanja vrednosti. Ali so
posebne predpostavke razumno utemeljene glede na namen ocenjevanja
vrednosti, presoja pooblaščeni revizor.
Če se je pooblaščeni ocenjevalec pri izdelavi ocene vrednosti skliceval na uporabo
MSOV, je v skladu s temi standardi dolžan revizorju posredovati vse dodatne
informacije, za katere je naprošen.

4.2 Odgovornost ocenjevalca vrednosti v postopkih revidiranja
Za učinkovito medsebojno delovanje je zahtevano razumevanje posameznih
odgovornosti vsakega strokovnjaka, ki je vključen v revizijski postopek. V primeru, ko
je v postopek revidiranja vključen ocenjevalec vrednosti, mora revizor presoditi (IVSC,
2012):
 vrste informacij, ki bi jih revizor lahko zahteval ali o njih razpravljal s
pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti,
 dejavnike, ki pomembno vplivajo na to, ali bo delo pooblaščenega ocenjevalca
primerno za revizorjeve namene, in
 vrednotenja, ki jih mora revizor podati za opravljeno delo strokovnih
ocenjevalcev vrednosti.
Ocenjevalec je odgovoren pred vsakomer, ki uporablja njegove storitve in ima
pomembno vlogo v družbi. Njegova odgovornost je, da nenehna skrbi za medsebojno
sodelovanje v stroki, saj se s tem povečujeta kakovost in učinkovitost dela. Ocenjevalci
si skupaj prizadevajo za ohranjanje in izboljševanje dosežkov stroke (Kodeks etičnih
načel za ocenjevalce vrednosti, 2012).
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Strokovnost je rezultat izobrazbe in izkušenj in jo je treba ohranjati, kar zahteva
privrženost strokovnemu izpopolnjevanju. Ocenjevalec se izpopolnjuje ves čas svojega
delovanja v stroki in je za to tudi osebno odgovoren. Za opravljanje nalog se zahteva
stopnja strokovnosti, ki zagotavlja visoko raven strokovnega dela. Takšno raven
zahtevajo strokovna načela, standardi in poklicnoetična načela (Kodeks etičnih načel za
ocenjevalce vrednosti, 2012).

4.3 Vloga ocenjevalcev vrednosti v postopkih revidiranja ( osnutek
smernic – IVSC)
Odbor za mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti (angl. The International
Valuation Standards Council, v nadaljevanju IVSC) je samostojna, neprofitna
organizacija, katere naloga je, da služi javnemu interesu. Cilj IVSC je graditi zaupanje
javnosti v proces ocenjevanja vrednosti z oblikovanjem okvira za zagotavljanje
verodostojnih mnenj ocenjevanja s strani ustrezno usposobljenih strokovnjakov
ocenjevanja vrednosti, ki delujejo na etičen način (IVSC, 2012).
IVSC ta cilj dosega z/s (IVSC, 2012):
 oblikovanjem in ohranjanjem MSOV,
 izdajanjem tehničnih smernic za pooblaščene ocenjevalce in
 spodbujanjem razvoja stroke vrednotenja in etične prakse v svetu.
Odbor opredeljuje dva glavna področja, na katerih bi revizorji pri svojem delu oziroma
v postopku revidiranja potrebovali pooblaščenega ocenjevalca vrednosti. Prvo področje
je delovanje ocenjevalca kot revizorjevega zunanjega strokovnjaka/veščaka, drugo
področje pa je, ko ocenjevalec deluje sam za podjetje in poda ocenjeno vrednost in
zagotavlja, da bo ta vključena v finančnem poročilu, ki bo predmet revizije (IVSC,
2012).
Ocenjevalci vrednosti morajo v poročilu o opravljeni storitvi neposredno izjaviti, v
kakšni vlogi so v okviru opravljene storitve nastopali. Natančno morajo opredeliti, ali
nastopajo v vlogi neodvisnih strokovnjakov (pooblaščeni ocenjevalci vrednosti), ki
delujejo po pravilih stroke, ki jih opredeljuje hierarhija pravil ocenjevanja vrednosti, ali
pa nastopajo kot finančni strokovnjaki oziroma veščaki (Sirius 1/14, 2014, str. 19–20).
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti lahko v postopkih revidiranja nastopa kot (Sirius
1/13, 2013, str. 152):
 strokovnjak, ki ga za potrebe preverjanja izkazanih vrednosti premoženjskih
oblik v finančnih izkazih podjetja najame revizor, ali pa
 strokovnjak, ki ga za potrebe ocene vrednosti posamezne premoženjske oblike
najame podjetje.

33

4.4

Ugotovitve četrtega poglavja

V zadnjem poglavju teoretičnega dela magistrske naloge smo se osredotočili na
sodelovanje med pooblaščenimi revizorji in pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti.
Pooblaščeni ocenjevalci vrednosti in pooblaščeni revizorji vedno pogosteje sodelujejo
pri ocenjevanju posameznih postavk v postopkih revidiranja letnih računovodskih
izkazov in tudi pri oblikovanju revizorskih mnenj. Končno odgovornost za resničnost in
poštenost računovodskih izkazov vedno nosi pooblaščeni revizor. Ocenjevalci vrednosti
se morajo zavedati, da pri ocenjevanju za potrebe računovodskega poročanja
prevzemajo odgovornost za svoje ocene vrednosti do naročnika in prav tako do
revizorja. Ocenjevalci vrednosti morajo vzpostaviti ustrezno komunikacijo z
naročnikom ocenjevanja in revizorjem, saj s tem omogočijo nemoten potek revidiranja.
Ocenjevalci morajo zaradi vključevanja v postopke revidiranja poleg pravil stroke
ocenjevanja vrednosti poznati in vsebinsko razumeti tudi pravila stroke računovodenja,
računovodskega poročanja ter pravila stroke revidiranja računovodskih izkazov. To od
pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti zahteva, da razumejo, katere informacije revizor
potrebuje in pričakuje, da razumejo ključne dejavnike, ki vplivajo na to, da bo delo
ocenjevalca vrednosti skladno z zahtevami revizorja, in da razumejo vrste presoj, ki jih
je revizor dolžan izvajati v povezavi z ocenami vrednosti, vključenimi v računovodske
izkaze.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti lahko v postopkih revidiranja nastopa kot:
 strokovnjak, ki ga za potrebe preverjanja izkazanih vrednosti premoženjskih
oblik v finančnih izkazih podjetja najame revizor, ali pa
 strokovnjak, ki ga za potrebe ocene vrednosti posamezne premoženjske oblike
najame podjetje.
Z ugotovitvami četrtega poglavja zaključujemo teoretični del magistrskega dela. V
nadaljevanju so predstavljeni in analizirani odgovori, pridobljeni s pomočjo anketnega
vprašalnika, ki je bil posredovan pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti in pooblaščenim
revizorjem.
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5 RAZISKAVA O SODELOVANJU REVIZORJEV IN
OCENJEVALCEV VREDNOSTI PODJETIJ,
NEPREMIČNIN TER STROJEV IN OPREME
5.1 Cilji in namen raziskave
Namen raziskave je s pomočjo izpolnjenih anket s strani pooblaščenih revizorjev in
pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti proučiti sodelovanje med pooblaščenimi revizorji
in pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti ter raziskati pogostost in izkušnje sodelovanja
med omenjenimi strokovnjaki v praksi in učinke, ki jih tovrstno sodelovanje prinese.
Cilji raziskave so:
 dobiti odgovore o pomembnosti in potrebnosti sodelovanja med revizorji in
ocenjevalci vrednosti;
 dobiti vpogled v to, kako v praksi poteka sodelovanje med omenjenima
strokovnjakoma;
 raziskati, kako revizorji dojemajo ocenjevalce vrednosti in kako so jim ti v
praksi pripravljeni nuditi potrebne odgovore, informacije in razkritja o ocenah
vrednosti;
 pridobiti odgovore o tem, v kolikšni meri so ocenjevalci vrednosti pripravljeni
sodelovati z revizorji.
Cilj magistrskega dela je na osnovi rezultatov analize potrditi ali zavreči naslednje
hipoteze:
 H1: Ocenjevanje vrednosti in revizijska dejavnost sta sorodni dejavnosti.
 H2: Obstajajo statistično pomembne razlike v pripravljenosti za sodelovanje
med revizorji in ocenjevalci, pri čemer sodelovanje smatramo kot
sestankovanje, izmenjavanje informacij in podatkov, posredovanje
dokumentacije med njimi.
 H3: Obstajajo statistično pomembne razlike med količino informacij, ki so jih
ocenjevalci pripravljeni nuditi revizorjem, in količino informacij, ki so jih
revizorji pripravljeni nuditi ocenjevalcem.
 H4: Delovanje ocenjevalcev vrednosti ima pomembno vlogo v postopkih
revidiranja.

5.2 Omejitve pri raziskavi
Omejitev v raziskavi nam je predstavljal anketni vprašalnik (Priloga 1), ki je vseboval
vprašanja zaprtega tipa, kar pomeni, da so odgovori že podani, zato strokovnjaki sami
niso imeli možnosti podati odgovorov, ki bi se lahko razlikovali od že podanih
odgovorov. V magistrskem delu se omejujemo na proučevanje sodelovanja med
pooblačenimi revizorji in pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti.

5.3 Potek raziskave
Pripravili smo anketni vprašalnik na osnovi postavljenih hipotez v uvodnem delu.
Anketirali smo pooblaščene ocenjevalce vrednosti in pooblaščene revizorje. Na dan 17.
2. 2015 je bilo 199 pooblaščenih revizorjev (vpisanih v register), in 179 pooblaščenih

35

ocenjevalcev vrednosti podjetij, nepremičnin in strojev ter opreme. Anketni vprašalnik
smo posredovali vsem pooblaščenim revizorjem in vsem pooblaščenim ocenjevalcem.
Skupno smo prejeli 104 izpolnjene vprašalnike, od tega 52 s strani pooblaščenih
ocenjevalcev vrednosti, 51 s strani pooblaščenih revizorjev, ena oseba pa se ni
opredelila glede področja dela. Tega vprašalnika nismo izločili, ampak smo ga pri
odgovorih upoštevali kot manjkajočo vrednost, kar je v nadaljevanju raziskave razvidno
iz tabel.
Pri pripravi anketnega vprašalnika smo si pomagali tudi z naslednjimi raziskavami, ki se
posredno povezujejo z našo raziskovalno temo:
 Skledar, Uroš (2013) – Presojanje kakovosti zunanjega revidiranja (delo
diplomskega seminarja).
Raziskava predstavi problematiko presojanja kakovosti zunanjega revidiranja.
Proučuje pojma kakovosti in zunanje revizije. Večinoma se je osredotočala na
proučevanje nadzora nad kakovostjo revidiranja. V raziskavi je opravljen
intervju z dvema slovenskima revizorjema z namenom izvedeti, kakšen pogled
imata na kakovost revidiranja.
 Kresnik, Sara (2012) – Dojemanje revizije pri računovodjih (delo diplomskega
seminarja).
Raziskava proučuje revizijsko in računovodsko dejavnost ter veščake teh
dejavnosti. V teoretičnem delu so opredeljeni pojmi revizija, računovodstvo,
revizor in računovodja. Po posameznih opredelitvah pa so proučevane
podobnosti in razlike med revizorji in računovodji.
 Rak, Aleksandra (2012) – Stereotipi o revizorjih v Sloveniji (delo diplomskega
seminarja).
Raziskava v teoretičnem delu predstavlja revizijsko dejavnost in
računovodstvo ter stereotipe o obeh dejavnostih. V empiričnem delu se
osredotoči zgolj na proučevanje stereotipov o revizorjih. Avtorica je
vprašalnik, katerega vprašanja se nanašajo na lastnosti revizorjev, opravila je
razgovore s 40 anketiranci.
 Javornik, Barbara (2014) – Raznolikosti, skladnosti in sinergija
notranjerevizijske dejavnosti in dejavnosti forenzičnega računovodstva
(magistrsko delo).
Na raziskavo smo se oprli, ker prav tako proučuje in raziskuje sodelovanje
dveh različnih dejavnosti, ki delujeta na sorodnih strokovnih področjih.
Osredotočili smo se na hipoteze, ki jih je avtorica postavila v začetni fazi
raziskave. Prav tako smo proučili vprašanja anketnega vprašalnika in
poskušali izluščiti za nas smiselna in zanimiva vprašanja ter jih v določeni
meri preoblikovati na način, ki bi pokrival naše raziskovalno področje.
 Wilkinson, David L., & Waring, Colleen G. (1995) – Evaluation and
Performance Auditing: A Rose by Any Other Name.
Raziskava primerja dejavnost revidiranja in ocenjevanja ter veščakov obeh
dejavnosti. Govori o potrebnem strokovnem sodelovanju dveh oseb
(strokovnjakov) z različnimi ozadji oziroma z različnih strokovnih področij. V
raziskavi so predstavljene izkušnje, težave in koristi sodelovanja
strokovnjakov z različnih področij, v tem primeru ocenjevalcev in revizorjev.
 Pollitt, Christopher & Summa, Hilkka (1996) – Performance Audit and
Evaluation: Similar Tools, Different Relationships?
Avtorja v članku predstavljata revizijo poslovanja in ocenjevanja kot različni
dejavnosti. Pišeta predvsem o podobnih orodjih, ki jih uporabljajo ocenjevalci
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in revizorji pri svojem delu, in o različnih odnosih, ki jih imajo ti strokovnjaki
do teh orodij in do dela, ki ga opravljajo. Porajajo se različna vprašanja o
mejah med ocenjevanjem in revidiranjem, v kolikšni meri si revizor kot
strokovnjak na področju revidiranja lahko sposodi oziroma uporablja orodja,
tehnike in metode, ki jih pri svojem delu uporablja ocenjevalec vrednosti.
Boison, Kweku (2011) – Upcoming Financial reporting developmentts;
Accountant, Auditor and Appraiser – The need to Collaborate.
Avtor se v članku osredotoča na sodelovanje različnih strokovnjakov iz
sorodnih dejavnosti. Proučevana je potreba sodelovanja ocenjevalcev in
računovodskih strokovnjakov, saj so vrednosti premičnin, nepremičnin, strojev
in opreme zajete v računovodske izkaze, ki pa jih navsezadnje v večji meri
uporabljajo računovodje in revizorji pri opravljanju svojega dela. V preteklosti
so ocenjevalci predstavljali svetovalno službo za revizijske družbe danes pa so
revizorji sami prišli do spoznanja, da potrebujejo za določena pojasnila
specializirane strokovnjake, kot so na primer ocenjevalci vrednosti, saj le ti
lahko podajo resnično in pošteno vrednost premičnin, nepremičnin ter strojev
in opreme, ki so izkazani v bilanci stanja.
Riadh, M., Hassan, L., & Najoua, E. (2011) – The Impact of Qualitative
Factors on Ethical Judgments of Materiality: An Experimental Study with
Auditors.
Raziskava se osredotoča zgolj na strokovnjake z revizijskega področja. Avtorji
pišejo o razvoju koncepta pomembnosti v revizijskih standardih. Ko revizorji
pregledujejo računovodske izkaze, določijo materialno pomembnost.
Materialna pomembnost predstavlja znesek, nad katerim revizor preverja
oziroma pregleduje posle. Materialna pomembnost se določi na osnovi izkaza
stanja in izkaza poslovnega izida.
Closser, Bruce M. (2007) – The Evolution of Appraiser Ethics and Standards.
Avtor piše o etiki in standardih ocenjevalcev vrednosti. Osredotoča se
predvsem na pričakovanje družbe s strani ocenjevalcev vrednosti. Družba
oziroma javnost pričakuje etično ravnanje in delovanje ocenjevalcev vrednosti,
hkrati od ocenjevalcev vrednosti zahteva strokovno opravljeno delo, ki temelji
na resničnih podatkih, ki prikažejo pošteno vrednost, ki jo ocenjevalec oceni.
Davis, Dwight F. (1990) – Do You Want a Performance Audit or a Program
Evaluation?
Avtor v članku primerja revizijsko dejavnost z dejavnostjo ocenjevanja, in
sicer v smislu neodvisnosti, nadzora kakovosti in profesionalnosti. Zanima ga
torej, kakšne so razlike oziroma podobnosti revizije in ocenjevanja na teh
področjih. Poudarja, da je ti dejavnosti ne glede na to, da se ukvarjata s
proučevanjem istih področij, treba ločevati in ju različno pripoznavati.

Anketiranje pooblaščenih revizorjev in pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti je potekalo
s pomočjo spletne strani 1KA.
Pridobljene podatke smo s pomočjo statističnega programa SPSS analizirali in s tem
preverili veljavnost hipotez, postavljenih v uvodu magistrskega dela.
Hipoteze smo preverjali z naslednjimi metodami:
 H1: Hipotezo smo preverili z analizo definicije revizijske dejavnosti in
dejavnosti ocenjevanja vrednosti ter s frekvenčno porazdelitvijo trditev

37

anketiranih iz teh dveh dejavnosti. Podatke smo zbrali z anketnim
vprašalnikom.
 H2 in H3: Hipotezi smo preverili s pomočjo t-testa, s katerim smo prišli do
odgovora, ali obstajajo razlike.
 H4: Pomembnost smo preverili s pomočjo anketnega vprašalnika, v katerem
smo revizorje in ocenjevalce vprašali, ali menijo, da je delo ocenjevalcev
pomembno za delo revizorjev. Odgovore smo analizirali z uporabo modusa,
proučili pa smo tudi frekvenčno porazdelitev.

5.4 Analiza dobljenih rezultatov raziskave
V nadaljevanju bomo predstavili analizo podatkov, pridobljenih s pomočjo ankete.
Na dan 17. 2. 2015 je bilo 199 pooblaščenih revizorjev (vpisanih v register) in 179
pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti podjetij, nepremičnin in strojev ter opreme.
Anketni vprašalnik smo posredovali vsem pooblaščenim revizorjem in pooblaščenim
ocenjevalcem.
Prejeli smo 104 izpolnjene anketne vprašalnike. Od tega je anketni vprašalnik izpolnilo
52 moških in 52 žensk. Glede na področje dela pa je anketni vprašalnik izpolnilo 51
pooblaščenih revizorjev, 52 pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti in 1 oseba, ki se ni
opredelila glede področja dela. Sredi reševanja anketnih vprašalnikov je reševanje
prekinilo 16 anketirancev, 1 oseba pa na vprašanja ni odgovarjala.
Spol
V tabeli 1 in na sliki 2 je prikazana sestava anketirancev glede na spol.

Tabela 1: Anketirani glede na spol
Frekvenca

Odstotek

Veljaven
odstotek

Kumulativni
odstotek

Moški

52

50,0

50,0

50,0

Ženski

52

50,0

50,0

100,0

Skupaj

104

100,0

100,0

Vir: Lastna raziskava, 2015
Slika 2: Anketirani glede na spol

Spol
Moški
Ženski
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Vir: Lastna raziskava, 2015

Na prošnjo za izpolnjevanje anketnega vprašalnika so se odzvale 104 osebe, od tega 52
oziroma 50 % žensk in prav tako 52 oziroma 50 % moških. Anketirane smo povprašali
tudi o njihovi stopnji izobrazbe, odgovori pa so predstavljeni v Tabeli 2 in Sliki 3.
Izobrazba
Tabela 2: Stopnja izobrazbe anketiranih
Frekvenca

Odstotek

Veljaven
odstotek

Kumulativni
odstotek

VI. stopnja

1

1,0

1,0

1,0

VII. stopnja

68

65,4

65,4

66,3

VIII. stopnja 35

33,7

33,7

100,0

100,0

100,0

Skupaj

104

Vir: Lastna raziskava, 2015

Slika 3: Stopnja izobrazbe anketiranih

Izobrazba
1%

34%
VI. stopnja
VII. stopnja
VIII. stopnja
65%

Vir: Lastna raziskava, 2015

Največ anketiranih ima VII. stopnjo izobrazbe, in sicer kar 68 od skupno 104
anketiranih, kar predstavlja 65 % vseh anketiranih. Najvišjo, VIII. stopnjo izobrazbe
ima 35 anketiranih oseb, kar predstavlja 34 % vseh anketiranih. Ena anketirana oseba
ima VI. stopnjo izobrazbe.
V tabeli 3 in na sliki 4 je prikazana sestava anketirancev glede na področje dela, ki ga
opravljajo.
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Vprašanje 1: Področje dela
Tabela 3: Področje dela anketiranih

Veljavne vrednosti

Frekvenca

Odstotek

Veljaven
odstotek

Kumulativni
odstotek

Revizija

51

49,0

49,5

49,5

Ocenjevanje

52

50,0

50,5

100,0

Skupaj

103

99,0

100,0

1

1,0

104

100,0

Manjkajoče vrednosti Ni odgovoril
Skupaj

Vir: Lastna raziskava, 2015

Slika 4: Področje dela anketiranih

Področje dela
1%

Revizija
Ocenjevanje

49%
50%

Ni odgovoril

Vir: Lastna raziskava, 2015

Anketiranih, ki se ukvarjajo z ocenjevanjem vrednosti nepremičnin, podjetij ter strojev
in opreme, je 50 %, anketiranih, ki delujejo na področju revizije, pa je 49 %. Ena oseba
se ni opredelila glede področja dela.
Vprašanje 2: Delovne izkušnje

Tabela 4: Delovne izkušnje anketirancev
Delovne izkušnje
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (od 5 do 10 let)
2 (od 10 do 15 let)
3 (nad 15 let)

25
21
58

24 %
20 %
56 %

24 %
20 %
56 %

24 %
44 %
100 %

Skupaj

104

100 %

100 %

Vir: Lastna raziskava, 2015
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Iz tabele 4 je razvidno, da ima največ anketiranih več kot 15 let delovnih izkušenj, teh je
kar 58 oziroma 56 %. Od 5 do 10 let delovnih izkušenj ima 25 oseb oziroma 24 %.
Tistih, ki imajo med 10 in 15 let delovnih izkušenj, pa je 21 oziroma 20 %. Iz tega lahko
povzamemo, da so anketirani na področju dela, ki ga opravljajo, večinoma zelo
izkušeni, saj je tistih, ki imajo več kot 10 let delovnih izkušenj, skupaj kar 76 % od vseh
vprašanih.
Z vprašanjem 3 smo preverjali mnenje anketirancev o sorodnosti revizijske dejavnosti
in dejavnosti ocenjevanja vrednosti, kar prikazuje tabela 5.
Vprašanje 3: Ocenjevanje vrednosti in revizijska dejavnost sta sorodni dejavnosti.
Tabela 5: Sorodnost revizijske dejavnosti in dejavnosti ocenjevanja
Ocenjevanje vrednosti in revizijska dejavnost sta sorodni dejavnosti.
Odgovori
Št.
Std.
Veljavni
Povprečje
enot
odklon
Skupaj
2
3
4
5

1
10
10 %

24
25 %

30
31 %

21
22 %

11
11 %

96
100 %

96

104

3

1,17

Vir: Lastna raziskava, 2015

Glede trditve, da sta ocenjevanje vrednosti in revizijska dejavnost sorodni dejavnosti, so
anketirani bolj neopredeljeni. Na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh se ne
strinjam«, 5 pa pomeni »povsem se strinjam«, jih je največ obkrožilo vrednost 3, kar
pomeni, da se s trditvijo niti ne strinjajo niti strinjajo. Rezultati tega vprašanja so
podrobneje predstavljeni med preveritvijo hipotez v nadaljevanju, ker je za odgovore
izdelan tudi histogram.
Z vprašanjem 4 smo preverjali mnenja anketirancev glede sodelovanja med revizorji in
ocenjevalci, kar je prikazano v tabeli 6.
Vprašanje 4: Sodelovanje med pooblaščenimi revizorji in pooblaščenimi
ocenjevalci vrednosti v praksi je pogosto.
Tabela 6: Sodelovanje med revizorji in ocenjevalci
Sodelovanje med pooblaščenimi revizorji in pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti v praksi je
pogosto.
Odgovori
1

2

3

4

5

Skupaj

3
3%

18
19 %

31
32 %

30
31 %

14
15 %

96
100 %

Veljavni

Št.
enot

Povprečje

Std.
odklon

96

104

3,4

1,05

Vir: Lastna raziskava, 2015

Na osnovi dobljenih rezultatov lahko vidimo, da se anketirani nagibajo k strinjanju s
trditvijo, da je sodelovanje med proučevanima dejavnostma v praksi pogosto.
Povprečna vrednost odgovorov je 3,4. Največ anketiranih, in sicer kar 32 %, je
obkrožilo vrednost 3, kar pomeni, da se s trditvijo niti ne strinjajo niti strinjajo.
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Vrednosti 1 in 2 je izbralo 22 % anketirancev, ostalih 46 % anketiranih pa je izbralo
vrednosti 4 in 5.
Z vprašanjem 5 smo preverjali mnenja naketirancev o pomembnosti sodelovanja med
revizorji in ocenjevalci vrednosti, kar je prikazano v tabeli 7.
Vprašanje 5: Kako pomembno se vam zdi sodelovanje med pooblaščenimi revizorji
in pooblaščenimi ocenjevalci pri opravljanju njihovega dela?
Tabela 7: Pomembnost sodelovanja med revizorji in ocenjevalci
Kako pomembno se vam zdi sodelovanje med pooblaščenimi revizorji in pooblaščenimi ocenjevalci
pri opravljanju njihovega dela?
Odgovori
1

2

3

4

5

Skupaj

1
1%

2
2%

12
13 %

34
35 %

47
49 %

96
100 %

Veljavni

Št.
enot

Povprečje

Std.
odklon

96

104

4,3

0,85

Vir: Lastna raziskava, 2015

Na vprašanje o tem, kako pomembno se anketirancem zdi sodelovanje med
pooblaščenimi revizorji in pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti, jih je na lestvici od 1
do 5, kjer vrednost 1 pomeni »sploh ni pomembno«, vrednost 5 pa pomeni »zelo je
pomembno«, največ odgovorilo z vrednostjo 5, in sicer kar 47 anketiranih oseb, kar
predstavlja 49 %, le 3 % vprašanih pa meni, da sodelovanje ni pomembno. Povprečna
vrednost vseh odgovorov je 4,3, kar pomeni, da so anketirani mnenja, da je sodelovanje
med omenjenima strokovnjakoma pomembno.
Z vprašanjem 6 smo preverjali mnenja anketirancev o učinkih sodelovanja med revizorji
in ocenjevalci vrednost, kar je prikazano v tabeli 8.
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Vprašanje 6: Kaj bi po vašem mnenju bil UČINEK sodelovanja med
pooblaščenimi revizorji in pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti?
Tabela 8: Učinek sodelovanja med revizorji in ocenjevalci
Kaj bi po vašem mnenju bil UČINEK sodelovanja med pooblaščenimi revizorji in pooblaščenimi
ocenjevalci vrednosti (ocenite učinek na lestvici od 1– sploh se ne strinjam do 5 – se zelo strinjam)?
Odgovori

Učinkovitejše
delovanje
podjetja
Bolj uspešno
poslovanje
podjetja
Ogrožanje
nepristranskosti
Nemoten potek
dela revizorjev
in ocenjevalcev
Pošteno
delovanje
podjetja

13 %

24 %

31 %

Št.
Veljavni
Povsem
enot
Se
se
Skupaj
strinjam
strinjam
22
9
96
96
104
23 %
9%
100 %

12

23

35

16

10

96

13 %

24 %

36 %

17 %

10 %

100 %

34
35 %
3

28
29 %
2

15
16 %
11

12
13 %
50

7
7%
29

96
100 %
95

3%

2%

12 %

53 %

31 %

100 %

8

6

20

35

26

95

8%

6%

21 %

37 %

27 %

100 %

Sploh
Se ne Niti
se
ne
strinjam niti
strinjam
12
23
30

Povprečje

2,9

96

104

2,9

96

104

2,3

95

104

4,1

95

104

3,7

Vir: Lastna raziskava, 2015

Pri 6. vprašanju je bilo podanih 5 možnih učinkov, ki jih lahko prinese sodelovanje med
pooblaščenimi revizorji in pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti, in pri vsakem podanem
učinku so anketirani imeli možnost izbrati vrednosti od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da
se s trditvijo sploh ne strinjajo, 5 pa pomeni, da se z njo povsem strinjajo.
Podani možni učinki, ki jih prinese sodelovanje med revizorji in ocenjevalci, so bili:
 učinkovito delovanje podjetja – povprečna vrednost odgovorov znaša 2,9, kar
pomeni, da so anketirani glede izjave bolj neopredeljeni;
 bolj uspešno poslovanje podjetja – trditev ima prav tako kot prejšnja
povprečno vrednost 2,9, kar spet nakazuje na neopredeljenost anketiranih;
 ogrožanje nepristranskosti – največ anketiranih, kar 35 %, je obkrožilo
vrednost 1, kar pomeni, da se sploh ne strinjajo s trditvijo, povprečna vrednost
vseh dobljenih odgovorov je 2,3, kar pomeni, da se anketirani nagibajo k
nestrinjanju s trditvijo, da bi ogrožanje nepristranskosti bilo eden izmed
učinkov, ki bi jih prineslo sodelovanje med revizorji in ocenjevalci;
 nemoten potek dela revizorjev – kar 50 anketirancev je izbralo vrednost 4, kar
pomeni, da se z izjavo strinjajo, 29 anketiranih pa je izbralo vrednost 5, kar
pomeni, da se povsem strinjajo s podano izjavo. Povprečna vrednost vseh
odgovorov znaša 4,1, zato lahko povzamemo, da se anketiranci strinjajo s tem,
da sodelovanje med ocenjevalci in revizorji omogoča nemoten potek dela obeh
vej;
 pošteno delovanje podjetja – vrednosti 4 in 5 je izbralo kar 64 % anketiranih,
povprečna vrednost vseh dobljenih odgovorov pa je 3,7. To pomeni, da se
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anketiranci strinjajo s tem, da sodelovanje med revizorji in ocenjevalci vpliva
na pošteno delovanje podjetja.
Z vprašanjem 7 smo ugotavljali mneja anketirancev o tem, ali bi moralo biti
sodelovanje med revizorji in ocenjevalci vrednosti pogostejše, odgovore smo prikazali v
tabeli 9.
Vprašanje 7: Sodelovanje med revizorji in ocenjevalci vrednosti bi v praksi moralo
biti pogostejše.
Tabela 9: Pogostejše sodelovanje med revizorji in ocenjevalci
Sodelovanje med revizorji in ocenjevalci vrednosti bi v praksi moralo biti pogostejše.
Odgovori
1

2

3

4

5

Skupaj

2
2%

1
1%

15
16 %

40
42 %

38
40 %

96
100 %

Veljavni

Št. enot Povprečje

Std.
odklon

96

104

0,87

4,2

Vir: Lastna raziskava, 2015

s trditvijo, da bi sodelovanje med revizorji in ocenjevalci v praksi moralo biti
pogostejše. Kar 82 % anketirancev je pri odgovoru izbralo vrednosti 4 in 5, vrednosti 1
in 2 pa je izbralo samo 3 % vseh anketiranih. Povprečna vrednost odgovorov znaša 4,2,
kar kaže na strinjanje, da bi sodelovanje ocenjevalcev in revizorjev v praksi moralo biti
pogostejše.
Z vprašanjem 8 smo preverjali mnenja anketirancev o razlogih za sodelovanje
revizorjev in ocenjevalcev vrednosti, njihovi odgovori pa so predstavljeni v tabeli 10.
Vprašanje 8: Zakaj je po vašem mnenju sodelovanje med revizorji in ocenjevalci
potrebno?
Tabela 10: Razlogi za pomembnost sodelovanja revizorjev in ocenjevalcev
Zakaj je po vašem mnenju sodelovanje med revizorji in ocenjevalci potrebno?
Odgovori
Št.

Veljavni
Povprečje
Sploh se
Povsem
enot
Se
ne Niti Se
ne
se
Skupaj
niti strinjam
strinjam
strinjam
strinjam

Pripomore
k
lažjemu
opravljanju dela
obojih
strokovnjakov
Pozitivno vpliva
na poslovanje
podjetja
Revizorji/ocenjevalci s sodelovanjem
pridobijo veliko
dodatnega

2

0

4

2%

0%

6

11

7%

13 %

1
1%

43

38

87

5 % 49 %

44 %

100 %

42
49
%

13

14

86

15 %

16 %

100 %

0

15

47

23

86

0%

17
%

55 %

44

27 %

100 %

87

104 4,3

86

104 3,2

86

104 4,1

znanja
Opravljeno delo 0
je kakovostnejše 0 %

0
0%

7
38
8 % 44 %

41
48 %

86
100 %

86

104 4,4

Vir: Lastna raziskava, 2015

Pri 8. vprašanju smo podali 4 različne razloge, zakaj bi sodelovanje med revizorji in
ocenjevalci bilo potrebno:
 pripomore k lažjemu opravljanju dela obojih strokovnjakov – povprečna
vrednost odgovorov znaša 4,3, kar pomeni, da se anketirani strinjajo, da
sodelovanje omenjenih strokovnjakov pripomore k lažjemu opravljanju dela,
kar 93 % anketiranih je pri tej trditvi izbralo vrednosti 4 in 5;
 pozitivno vpliva na poslovanje podjetja – največ anketiranih (49 %) je pri tej
trditvi izbralo vrednosti 3, kar pomeni, da se s trditvijo niti ne strinjajo niti
strinjajo. Povprečna vrednost vseh odgovorov je 3,2, kar pomeni, da so
anketiranci glede te trditve bolj neopredeljeni;
 revizorji/ocenjevalci s sodelovanjem pridobijo veliko dodatnega znanja –
povprečna vrednost vseh dobljenih odgovorov je 4,1, kar pomeni, da se
anketirani strinjajo s tem, da revizorji in ocenjevalci s sodelovanjem pridobijo
veliko dodatnega znanja;
 opravljeno delo je kakovostnejše – kar 48 % anketiranih je izbralo vrednost 5,
kar pomeni, da se povsem strinjajo s tem, da je zaradi sodelovanja opravljeno
delo kakovostnejše. Povprečna vrednost vseh odgovorov znaša 4,4.
Povzamemo lahko, da se anketirani s trditvijo strinjajo.
Z vprašanjem 9 smo preverjali mnenja anketiranev o načinu podajanja informacij med
revizorji in ocenjevalci vrednosti, kar je predstavljeno v tabeli 11.
Vprašanje 9: Kakšno podajanje informacij in podatkov med revizorji in
ocenjevalci bi po vašem mnenju bilo najbolj primerno?
Tabela 11: Podajanje informacij med revizorji in ocenjevalci
Kakšno podajanje informacij in podatkov med revizorji in ocenjevalci bi po vašem mnenju bilo
najprimernejše?
Odgovori

Sestankovanje med
revizorji
in
ocenjevalci, kjer se
potrebna
dokumentacija
ponudi na vpogled
Telefonski
pogovori, kjer se
informacije
in
podatki izmenjujejo
zgolj ustno
Pošiljanje

Sploh
Se ne Niti
se
ne
strinjam niti
strinjam

Št.
Veljavni
Povprečje
Povsem
enot
Se
se
Skupaj
strinjam
strinjam

1

52

2

14

18

87

1%

2%

16 % 60 %

21 %

100 %

2

11

21

9

86

2%

13 %

24 % 50 %

10 %

100 %

2

6

20

10

86

43

48

45

87

104

4

86

104

3,5

86

104

3,7

dokumentacije
in
podatkov
prek
2%
elektronskih
medijev
Izročitev
5
kakršnekoli
potrebne
dokumentacije
v 6%
papirni obliki

7%

23 % 56 %

12 %

100 %

7

23

6

86

8%

27 % 52 %

7%

100 %

45

86

104

3,5

Vir: Lastna raziskava, 2015

Pri vprašanju »Kakšno podajanje informacij in podatkov med revizorji in ocenjevalci bi
po mnenju anketirancev bilo najprimernejše?« smo podali več različnih načinov
podajanja informacij:
 sestankovanje med revizorji in ocenjevalci, kjer se potrebna dokumentacija
ponudi na vpogled – povprečna vrednost odgovorov je 4, kar pomeni, da se
anketirani strinjajo s trditvijo in da se jim sestankovanje med strokovnjaki zdi
primerno. Kar 60 % vseh anketiranih oseb je izbralo vrednost 4;
 telefonski pogovori, kjer se informacije in podatki izmenjujejo zgolj ustno –
vrednost 4 je izbralo kar 50 % vseh anketiranih, kar pomeni, da se s trditvijo
strinjajo. 24 % anketiranih je izbralo vrednost 3, kar pomeni, da so bolj
neopredeljeni glede trditve. Povprečna vrednost vseh odgovorov je 3,5, kar
nakazuje na strinjanje s podano trditvijo;
 pošiljanje dokumentacije in podatkov prek elektronskih medijev – povprečna
vrednost vseh dobljenih in analiziranih odgovorov je 3,7, kar pomeni, da se
vprašani strinjajo, da je pošiljanje dokumentacije prek elektronskih medijev
primerno. Kar 56 % vprašanih je izbralo vrednost 4;
 izročitev kakršnekoli potrebne dokumentacije v papirni obliki – 59 % vseh
vprašanih je izbralo vrednosti 4 in 5, kar pomeni, da se jim zdi izročitev
dokumentacije v papirni obliki primerna metoda izmenjavanje informacij med
revizorji in ocenjevalci. Povprečna vrednost vseh odgovorov je 3,5, kar
nakazuje na strinjanje s trditvijo.
Z vprašanjem 10 smo preverjali ali so anketiranci pripravljeni dajati informaije in
podatke drugemu strokovnjaku, njihovi odgovori pa so predstavljeni v tabeli 12.
Vprašanje 10: Drugemu strokovnjaku (revizorju/ocenjevalcu) sem vedno
pripravljen podati informacije in podatke, ki jih potrebuje za nemoten potek dela,
če le-te imam.
Tabela 12: Pripravljenost dajanja informacij
Drugemu strokovnjaku (revizorju/ocenjevalcu) sem vedno pripravljen podati informacije in
podatke, ki jih potrebuje za nemoten potek dela, če jih imam.
Odgovori
1

2

3

4

5

Skupaj

1
1%

4
5%

9
10 %

26
30 %

47
54 %

87
100 %

Vir: Lastna raziskava, 2015
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Veljavni

Št.
enot

Povprečje

Std.
odklon

87

104

4,3

0,92

Na vprašanje o tem, ali so vprašani drugemu strokovnjaku vedno pripravljeni podati
informacije in podatke, ki jih ta potrebuje za nemoten potek, je kar 54 % anketiranih
podalo odgovor 5, kar pomeni, da se popolnoma strinjajo s trditvijo. Povprečna vrednost
vseh dobljenih odgovorov znaša 4,3, kar pomeni, da je večina anketiranih
strokovnjakov pripravljenih drugemu strokovnjaku podati informacije, ki jih ta
potrebuje za nemoten potek dela.
Z vprašanjem 11 smo preverjali mnenja anketirancev o tem, ali bi pooblaščeni
ocenjevalci vrednosti revizorjem morali nuditi potrebne informacije, njihovi odgovori
pa so predstavljeni v tabeli 13.
Vprašanje 11: Pooblaščeni ocenjevalci vrednosti bi revizorjem morali nuditi
potrebne informacije in razkritja o ocenah vrednosti.
Tabela 13: Pooblaščeni ocenjevalci vrednosti bi revizorjem morali nuditi potrebne
informacije
Pooblaščeni ocenjevalci vrednosti bi revizorjem morali nuditi potrebne informacije in razkritja o
ocenah vrednosti.
Odgovori
1

2

3

4

5

Skupaj

2
2%

2
2%

5
6%

24
28 %

54
62 %

87
100 %

Veljavni

Št.
enot

Povprečje

Std.
odklon

87

104

4,4

0,89

Vir: Lastna raziskava, 2015

Iz analiziranih odgovorov lahko povzamemo, da se anketiranci strinjajo s trditvijo, da bi
pooblaščeni ocenjevalci vrednosti morali revizorjem nuditi potrebne informacije, saj
povprečna vrednost odgovorov znaša 4,4. Kar 90 % anketirancev je za odgovor izbralo
vrednosti 5 in 4.
Z vprašanjem 12 smo preverjali mnenje anketirancev o delovanju in sodelovanju
ocenjevalcev vrednosti, odgovori pa so prikazani v tabeli 14.
Vprašanje 12: Delovanje in sodelovanje ocenjevalcev vrednosti ima v postopkih
revidiranja pomembno vlogo.
Tabela 14: Delovanje in sodelovanje ocenjevalcev vrednosti v postopkih revidiranja
Delovanje in sodelovanje ocenjevalcev vrednosti imata pomembno vlogo v postopkih revidiranja.
Odgovori
1

2

3

4

5

Skupaj

0
0%

1
1%

9
10 %

27
31 %

50
57 %

87
100 %

Veljavni

Št.
enot

Povprečje

Std.
Odklon

87

104

4,4

0,73

Vir: Lastna raziskava, 2015

S trditvijo, da imata delovanje in sodelovanje ocenjevalcev vrednosti v postopkih
revidiranja pomembno vlogo, se večina anketiranih strinja, saj je kar 88 % anketirancev
za odgovor izbralo vrednosti 4 ali 5, kjer 4 pomeni, da se strinjajo s trditvijo, 5 pa
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pomeni, da se povsem strinjajo s trditvijo. Povprečna vrednost vseh dobljenih odgovor
je 4,4.
Z vprašanjem 13 smo preverjali, kolikšno količino informacij anketiranci posredujejo
drugemu strokovnjaku, odgovori pa so prikazani v tabeli 15.
Vprašanje 13: Kolikšno količino po vašem mnenju relevantnih informacij
posredujete drugemu strokovnjaku (revizorju/ocenjevalcu)? (prosim, če lahko
obkrožite približno oceno količine posredovanih informacij v odstotkih)
Tabela 15: Količina posredovanih informacij
Kolikšno količino po vašem mnenju relevantnih informacij posredujete drugemu
strokovnjaku (revizorju/ocenjevalcu)?
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (0–20 %)
2 (21–40 %)
3 (41–60 %)
4 (61–80 %)
5 (81–100 %)

19
20
15
17
16

18 %
19 %
14 %
16 %
15 %

22 %
23 %
17 %
20 %
18 %

22 %
45 %
62 %
82 %
100 %

Skupaj

87

84 %

100 %

Vir: Lastna raziskava, 2015

Odgovori o količini relevantnih informacij, ki so jih anketiranci pripravljeni posredovati
drugemu strokovnjaku, so zelo različni. Povprečje odgovorov znaša 2,9, kar pomeni, da
so anketirani v povprečju pripravljeni posredovati nekje med 40 in 50 % relevantnih
informacij drugemu strokovnjaku.

5.5 Preveritev hipotez
Glede na rezultate, ki smo jih pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, bomo v
nadaljevanju sprejeli ali ovrgli hipoteze, ki smo jih postavili v uvodnem delu
magistrskega dela.
5.5.1 H1: Ocenjevanje vrednosti in revizijska dejavnost sta sorodni dejavnosti
Hipotezo smo preverili z analizo definicije o revizijski dejavnosti in dejavnosti
ocenjevanja vrednosti ter s frekvenčno porazdelitvijo trditev anketirancev iz teh dveh
dejavnosti. Podatke smo zbrali z anketnim vprašalnikom.
Po Zrev-2 je revidiranje računovodskih izkazov preizkušanje in ocenjevanje
računovodskih izkazov in metod, uporabljenih pri njihovem sestavljanju. Na osnovi
tega se poda neodvisno strokovno mnenje o tem, ali so računovodski izkazi v vseh
pomembnih pogledih resničen in pošten prikaz finančnega stanja in je poslovni izid
pravne osebe v skladu s primernim okvirom računovodskega poročanja (ZRev-2, 2008).
Ocenjevanje vrednosti je dejavnost, ki jo izvaja pooblaščeni ocenjevalec vrednosti v
skladu s pravili ocenjevanja vrednosti, da bi določil oceno vrednosti podjetja,
nepremičnine oziroma strojev in opreme za računovodsko poročanje ter druge namene
ocenjevanja vrednosti (ZRev-2, 2008).
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Glede na razlago definicij lahko povzamemo, da sta revizija in ocenjevanje vrednosti
dve različni dejavnosti, ki se med sabo prepletata. Revizije namreč ne more opravljati
pooblaščeni ocenjevalec vrednosti, prav tako pa se ocenjevanja vrednosti ne more lotiti
revizor. Ne glede na različnost obeh dejavnosti, pa so strokovnjaki na eni in drugi strani
odvisni od znanja in storitev drug drugega, zato je sodelovanje med njimi v določenih
fazah delovanja nujno potrebno.

8

2,99

1,165

1,358

,061

,246

–,778

Std. napaka
koeficienta
sploščenosti

Koeficient
sploščenosti

Std. napaka
koeficienta
asimetrije

Koeficient
asimetrije

Varianca

Standardni
odklon

Manjkajoče
vrednosti

Veljavne
vrednosti
96

Aritmetična
sredina

Tabela 16: Ocenjevanje vrednosti in revizijska dejavnost sta sorodni dejavnosti

,488

Vir: Lastna raziskava, 2015

Iz Tabele 16 je razvidno, da aritmetična sredina znaša 2,99, kar pomeni, da so anketirani
(v povprečju) izrazili mnenje, da se s trditvijo niti ne strinjajo niti strinjajo. Standardni
odklon znaša 1,165, kar pomeni, da se vrednosti od aritmetične sredine odklanjajo za
1,165.
Koeficient asimetrije je večji od 0, kar pomeni, da je porazdelitev rahlo (ker je
koeficient zelo majhen; znaša 0,061) asimetrična v desno. Porazdelitev je zaradi tako
majhnega koeficienta asimetrije skoraj normalna. Koeficient sploščenosti je manjši od
0, kar pomeni, da je porazdelitev sploščena.
Tabela 17: Ocenjevanje vrednosti in revizijska dejavnost sta sorodni dejavnosti

Veljavne vrednosti

Manjkajoče vrednosti

9,6

Veljaven
odstotek
10,4

Kumulativni
odstotek
10,4

23,1

25,0

35,4

30

28,8

31,3

66,7

4

21

20,2

21,9

88,5

5

11

10,6

11,5

100,0

Skupaj

96

92,3

100,0

Prekinjeno

7

6,7

Ni odgovoril 1

1,0

Skupaj
Skupaj

7,7
100,0

Frekvenca

Odstotek

1

10

2

24

3

8
104

Vir: Lastna raziskava, 2015

Iz Tabele 17 ugotavljamo, da po mnenju anketiranih ocenjevanje vrednosti in revizijska
dejavnost nista sorodni dejavnosti, saj je večina anketiranih največkrat odgovorila z
vrednostjo 3 (niti niti). Zgolj 33,4 % (21,9 % + 11,5 %) vseh anketiranih se je odločilo
za vrednosti 4 (se strinjam) ali 5 (popolnoma se strinjam). Kar 32,7 % anketiranih je
izbralo odgovora 1 ali 2, to pomeni, da se s trditvijo ne strinjajo. Iz tega lahko
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sklepamo, da se dve tretjini vprašanih (tisti, ki so izbrali vrednosti 1, 2 ali 3) s trditvijo
ne strinja ali pa so neopredeljeni.
Rezultate smo prikazali tudi s histogramom in krivuljo porazdelitve. Iz Slike 5 je
razvidno, da je porazdelitev rahlo asimetrična v desno, saj je koeficient asimetrije večji
od 0.
Slika 5: Ocenjevanje vrednosti in revizijska dejavnost sta sorodni dejavnosti

Vir: Lastna raziskava, 2015

Po preverjanju hipoteze 1 s primerjanjem in z analiziranjem definicij ene in druge
proučevane dejavnosti in na osnovi odgovorov, ki smo jih prejeli od anketiranih, lahko
hipotezo 1 (H1: Ocenjevanje vrednosti in revizijska dejavnost sta sorodni dejavnosti.)
ovržemo.
5.5.2 H2: Obstajajo statistično pomembne razlike v pripravljenosti za
sodelovanje med revizorji in ocenjevalci, pri čemer sodelovanje smatramo
kot sestankovanje, izmenjavanje informacij in podatkov, posredovanje
dokumentacije med njimi
Hipotezo smo izpeljali s pomočjo t-testa, s katerim smo prišli do odgovora, ali obstajajo
razlike. ANOVE nismo naredili, saj Welchov test, ki je del ANOVE ne pride v poštev,
saj je Levenova statistika večja od 0,05.
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Tabela 18: Statistično pomembne razlike v pripravljenosti sodelovanja med revizorji in
ocenjevalci

Interval
zaupanja

Mean
Difference
Error
Std.
Difference

Sig. (2-tailed)

df

t

Sig.

F

Levenova
statistika
T-test za enakost varianc
za enakost
varianc

Lower Upper
Drugemu strokovnjaku
(revizorju/ocenjevalcu)
sem vedno pripravljen
podati informacije, in
podatke,
ki jih
potrebuje za nemoten
potek dela, če le-te
imam.

Enakost
varianc
je ,031 ,860 -,960 84
predpostavljena
Enakost
varianc
ni
predpostavljena

,340 -,191 ,199 -,588

,205

-,958 81,446 ,341 -,191 ,200 -,589

,206

Vir: Lastna raziskava, 2015

V Tabeli 18 so prikazani rezultati t-testa. Najprej preverimo, ali je zadoščeno pogoju
homogenosti, kar nam povedo rezultati Levenovega testa. Vidimo, da je sig. > 0,05, kar
pomeni, da je variabilnost pri obeh pogojih približno enaka, zato beremo rezultate,
zapisane v prvi vrstici (enakost varianc je predpostavljena).
Izkaže se, da statistično značilne razlike v pripravljenosti sodelovanja med revizorji in
ocenjevalci ne obstajajo, saj je signifikanca večja od 0,05. Hipotezo 2 lahko na osnovi
dobljenih in analiziranih podatkov ovržemo.
Dodatno smo za preverjanje hipoteze 2 podatke analizirali s pomočjo kontingenčne
tabele, ki nam prikaže podatke po vrednostih dveh različnih spremenljivk, v našem
primeru nam prikaže rezultate odgovorov na starni revizorjev in rezultate odgovorov na
strani ocenjevalcev vrednosti. Kontingenčna tabela je prikazana spodaj.
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Tabela 19: Statistično pomembne razlike v pripravljenosti sodelovanja med revizorji in
ocenjevalci
Drugemu strokovnjaku (revizorju/ocenjevalcu)
sem vedno pripravljen podati informacije in
podatke, ki jih potrebuje za nemoten potek dela
1

2

3

4

Skupaj

5

N

1

1

5

15

18

40

%

2.5%

2.5%

12.5%

37.5%

45.0%

100.0%

N

0

3

4

11

28

46

%

0.0%

6.5%

8.7%

23.9%

60.9%

100.0%

N

1

4

9

26

46

86

%

1.2%

4.7%

10.5%

30.2%

53.5%

100.0%

revizija
Področje
dela
ocenjevanje vrednosti

Skupaj

Skupno je trditev ocenjevalo 86 respondentov, od tega 46 ocenjevalcev vrednosti in 40
revizorjev. Med revizorji se je 33 respondentov strinjalo s trditvijo, kar predstavlja 82,5
% (45 % + 37,5 %). Med ocenjevalci vrednosti pa se je s trditvijo strinjalo 39
respondentov, kar predstavlja 84.8 %. Kar 60,9 % ocenjevalcev vrednosti se s trditvijo
popolnoma strinja, torej so v anketnem vprašalniku izbrali vrednost 5, medtem, ko je
vrednost 5 izbralo 45 % revizorjev. Na podlagi zgornjih podatkov lahko rečemo, da so
ocenjevalci vrednosti rahlo bolj pripravljeni podati informacije in podatke revizorjem,
kot pa obratno, vendar je razlika minimalna. Na podlagi dobljenih podatkov lahko
hipotezo 2 ovržemo.

5.5.3 H3: Obstajajo statistično pomembne razlike med količino informacij, ki so
jih ocenjevalci pripravljeni nuditi revizorjem, in količino informacij, ki so
jih revizorji pripravljeni nuditi ocenjevalcem
Hipotezo smo preverili s pomočjo t-testa, s katerim smo prišli do odgovora, ali obstajajo
razlike. ANOVE nismo izvajali, saj Welchov test, ki je del ANOVE, ne pride v poštev,
saj je Levenova statistika večja od 0,05. Podatke smo zbrali z anketnim vprašalnikom.
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Tabela 20: Statistično pomembne razlike med količino informacij

Interval
zaupanja

Mean
Difference
Error
Std.
Difference

Sig. (2-tailed)

df

t

Sig.

F

Levenova
statistika
za
T-test za enakost varianc
enakost
varianc

Lower Upper
Kolikšno količino po
vašem
mnenju
relevantnih informacij
posredujete
drugemu
strokovnjaku
(revizorju/ocenjevalcu)
?

Enakost
varianc
je
,608 ,438 -,566 84
,573 -,175 ,309 -,790
predpostavljen
a
Enakost
varianc
ni
-,565 81,771 ,574 -,175 ,310 -,791
predpostavljen
a

,440

,441

Vir: Lastna raziskava, 2015

V tabeli 19 preverjamo statistično pomembne razlike med količino informacij. Spet
beremo rezultate v prvi vrstici, kjer je predvidena enakost varianc, saj je vrednost
Levenove statistike večja od 0,05.
Izkaže se, da statistično značilne razlike med količino informacij, ki so jih ocenjevalci
pripravljeni nuditi revizorjem, in količino informacij, ki so jih revizorji pripravljeni
nuditi ocenjevalcem, ne obstajajo, saj je signifikanca večja od 0,05. Hipotezo 3 lahko
na osnovi analize rezultatov ovržemo.
Dodatno smo za preverjanje hipoteze 3 podatke analizirali s pomočjo kontingenčne
tabele, ki nam prikaže podatke po vrednostih dveh različnih spremenljivk, v našem
primeru nam prikaže rezultate odgovorov na starni revizorjev in rezultate odgovorov na
strani ocenjevalcev vrednosti. Kontingenčna tabela je prikazana spodaj.
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Tabela 21: Statistično pomembne razlike med količino informacij
Kolikšno količino po vašem mnenju relevantnih informacij
posredujete drugemu strokovnjaku (revizorju/ocenjevalcu)?

Skupaj

0% - 20% 21% - 40% 41% - 60% 61% - 80% 81% - 100%
N

11

7

5

12

5

%

27.5%

17.5%

12.5%

30.0%

12.5%

N

7

13

10

5

11

%

15.2%

28.3%

21.7%

10.9%

23.9%

N

18

20

15

17

16

%

20.9%

23.3%

17.4%

19.8%

18.6%

40

revizija
Področje
dela
ocenjevanje
vrednosti

100.0%
46
100.0%
86

Skupaj
100.0%

Skupno je trditev ocenjevalo 86 respondentov, od tega 46 ocenjevalcev vrednosti in 40
revizorjev. Vidimo, da med revizorji več kot 81 % relevantnih informacij poda zgolj
12,5 % respondentov, med 61 % in 80 % pa 30 % respondentov. Veliko je takih, ki poda
manj kot 20 % relevantnih informacij ocenjevalcem vrednosti (takih je 27,5 %).
Med ocenjevalci je 23,9 % takih respondentov, ki podajo revizorjem več kot 81 %
relevantnih informacij. Zgolj 15,2 % pa je takih, ki podajo manj kot 20 % relevantnih
informacij. Če bi gledali koliko je takih, ki podajo manj kot 40 % relevantnih informacij
bi videli, da med revizorji in ocenjevalci ni bistvene razlike, saj je prvih 45 %, drugih pa
43,5 %. Takih, ki podajo več kot 61 % relevantnih informacij pa je več med revizorji
saj, je teh 42,5 %, medtem ko jih je med ocenjevalci 34,8 %.
Iz tabele je razvidno, da ni statistično pomembnih razlik v količini informacij, ki jih
strokovnjaki posredujejo drugemu strokovnjaku, zato lahko hipotezo 3 ovržemo.

5.5.4 H4: Delovanje ocenjevalcev vrednosti ima pomembno vlogo v postopkih
revidiranja
Pomembnost smo preverili s pomočjo anketnega vprašalnika, pri katerem smo revizorje
in ocenjevalce vprašali, ali menijo, da je delo ocenjevalcev pomembno za delo
revizorja. Odgovore smo analizirali z uporabo modusa, proučili pa smo tudi frekvenčno
porazdelitev.


Pooblaščeni ocenjevalci vrednosti bi revizorjem morali nuditi potrebne informacije
in razkritja o ocenah vrednosti.
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Manjkajoče
vrednosti

Aritmetična
sredina

Modus

Standardni
odklon

Varianca

Koeficient
asimetrije

Std.napaka
koeficienta
asimetrije

Koeficient
sploščenosti

Std.napaka
koeficienta
sploščenosti

Pooblaščeni
ocenjevalci
vrednosti
bi
revizorjem
morali
nuditi
potrebne
informacije in
razkritja
o
ocenah vrednosti

Veljavne
vrednosti

Tabela 22: Nudenje potrebnih informacij revizorjem

87

17,00

4,448

5,000

,886

,785

-2,047

,258

4,632

0,511

Vir: Lastna raziskava, 2015

Iz Tabele 20 je razvidno, da aritmetična sredina znaša 4,45, kar pomeni, da so anketirani
(v povprečju) izrazili mnenje, da se s trditvijo popolnoma strinjajo. Standardni odklon
znaša 0,886, kar pomeni, da se vrednosti od aritmetične sredine odklanjajo za 0,886.
Koeficient asimetrije je manjši od 0, kar pomeni, da je porazdelitev asimetrična v levo.
Koeficient sploščenosti pa je večji od 0, kar predstavlja koničasto porazdelitev, razvidno
iz Slike 6.
Analiza modusa pove, da je največ anketiranih izbralo vrednost 5.
Tabela 23: Nudenje potrebnih informacij revizorjem

1

2

1,9

Veljaven
odstotek
2,3

2

2

1,9

2,3

4,6

3

5

4,8

5,7

10,3

4

24

23,1

27,6

37,9

5

54

51,9

62,1

100,0

87
16

83,7
15,4

100,0

1

1,0

17
104

16,3
100,0

Frekvenca Odstotek

Veljavne vrednosti

Skupaj
Prekinjeno
Manjkajoče vrednosti Ni
odgovoril
Skupaj
Skupaj

Kumulativni
odstotek
2,3

Vir: Lastna raziskava, 2015

Iz Tabele 21, ki prikazuje frekvenčno porazdelitev, je razvidno, da je kar 62,1 %
anketiranih izbralo vrednost 5, kar pomeni, da se s trditvijo popolnoma strinjajo. Velja
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torej, da se popolnoma strinjajo s tem, da bi pooblaščeni ocenjevalci vrednosti
revizorjem morali nuditi potrebne informacije in razkritja o ocenah vrednosti. Če
gledamo kumulativni odstotek, vidimo, da je zgolj 10,3 % anketirancev takih, ki se s
trditvijo bodisi ne strinjajo ali pa so indiferentni (niti niti).
Slika 6 prikazuje asimetrično porazdelitev v levo. Prikazuje, da se večina anketiranih s
trditvijo strinja.
Slika 6: Nudenje potrebnih informacij revizorjem

Vir: Lastna raziskava, 2015

 Delovanje in sodelovanje ocenjevalcev vrednosti ima pomembno vlogo v
postopkih revidiranja.

87

5,000

,728

,529

-1,114 ,258

0,509

Std. napaka
koeficienta
sploščenosti

Koeficient
sploščenosti

Std. napaka
koeficienta
asimetrije

Koeficient
asimetrije

Varianca

4,448

Standardni
odklon

17,00

Modus

Aritmetična
sredina

Delovanje in
sodelovanje
ocenjevalcev
vrednosti imata
pomembno
vlogo v
postopkih
revidiranja.

Manjkajoče
vrednosti

Veljavne
vrednosti

Tabela 24: Sodelovanje ocenjevalcev vrednosti v postopkih revidiranja

0,511

Vir: Lastna raziskava, 2015

Iz Tabele 22 je razvidno, da aritmetična sredina znaša 4,45, kar pomeni, da so anketirani
(v povprečju) izrazili mnenje, da se s trditvijo popolnoma strinjajo.
Standardni odklon znaša 0,728, kar pomeni, da se vrednosti od aritmetične sredine
odklanjajo za 0,728. Koeficient asimetrije je manjši od 0, kar pomeni, da je porazdelitev
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asimetrična v levo. Koeficient sploščenosti pa je večji od 0, kar pomeni, da je
porazdelitev koničasta.
Analiza modusa pove, da je največ anketiranih izbralo vrednost 5.
Tabela 25: Sodelovanje ocenjevalcev vrednosti v postopkih revidiranja

2

1

1,0

Veljaven
odstotek
1,1

3

9

8,7

10,3

11,5

4

27

26,0

31,0

42,5

5

50

48,1

57,5

100,0

Skupaj

87

83,7

100,0

Manjkajoče vrednosti Prekinjeno
Ni
odgovoril
Skupaj

16

15,4

1

1,0

17

16,3

Skupaj

104

100,0

Frekvenca Odstotek

Veljavne vrednosti

Kumulativni
odstotek
1,1

Vir: Lastna raziskava, 2015

Iz Tabele 23, ki prikazuje frekvenčno porazdelitev, je razvidno, da je 57,5 % anketiranih
izbralo vrednost 5, kar pomeni, da se s trditvijo popolnoma strinjajo. Velja torej, da se
popolnoma strinjajo s tem, da imata delovanje in sodelovanje ocenjevalcev vrednosti v
postopkih revidiranja pomembno vlogo. Če gledamo kumulativni odstotek, vidimo, da
je zgolj 11,5 % anketiranih takih, ki se s trditvijo bodisi ne strinjajo ali pa so indiferentni
(niti niti).
Slika 7 prikazuje asimetrično porazdelitev v levo. Prikazuje, da se večina anketiranih
oseb s trditvijo strinja.
Slika 7: Sodelovanje ocenjevalcev vrednosti v postopkih revidiranja

Vir: Lastna raziskava, 2015
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Hipotezo 4 »Delovanje ocenjevalcev vrednosti predstavlja pomembno vlogo v
postopkih revidiranja« na osnovi dobljenih odgovorov na predstavljeni vprašanji
sprejmemo, saj je večina anketiranih mnenja, da ima delovanje ocenjevalcev v
postopkih revidiranja pomembno vlogo, prav tako so v večini mnenja, da ocenjevalci
revizorjem nudijo vse potrebne informacije in razkritja o ocenah vrednosti, ko jih ti
potrebujejo.

58

5.6 Ugotovitve petega poglavja
Rezultati raziskave med pooblaščenimi revizorji in pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti
so pokazali, da je sodelovanje med pooblaščenimi ocenjevalci in pooblaščeni revizorji
izrednega pomena. Tako revizorji kot tudi ocenjevalci so mnenja, da sta revizijska
dejavnosti in dejavnost ocenjevanja vrednosti različni dejavnosti, vendar pa so
strokovnjaki na obeh straneh odvisni od znanja in storitev drug drugega in je
sodelovanje s tega razloga med njimi v določenih fazah delovanja nujno potrebno.
Anketirani so mnenja, da je sodelovanje med revizijsko dejavnostjo in dejavnostjo
ocenjevanja vrednosti v praksi pogosto. Prav tako se jim zdi, da je sodelovanje med
omenjenima strokovnjakoma pomembno, saj s tem pridobita znanje tudi iz druge
dejavnosti. Vprašani so mnenja, da sodelovanje med revizorji in ocenjevalci s sabo
prinese pozitivne učinke, kot je nemoten potek dela revizorjev, če ti prejmejo s strani
ocenjevalcev potrebe informacije, predvsem pa so mnenja, da sodelovanje pozitivno
vpliva na poštenost delovanja podjetij.
Analiza rezultatov prikaže, zakaj bi bilo sodelovanje med revizorji in ocenjevalci v
praksi pogostejše, in sicer bi sodelovanje pripomoglo k lažjemu opravljanju dela obojih
strokovnjakov. Revizorji in ocenjevalci pridobijo s sodelovanjem veliko dodatnega
znanja in opravljeno delo je kakovostnejše. Večina anketiranih strokovnjakov je
drugemu strokovnjaku vedno pripravljenih podati informacije, podatke, ki jih ta
potrebuje za nemoten potek. Prav tako so mnenja, da bi pooblaščeni ocenjevalci
vrednosti morali revizorjem nuditi vse potrebne informacije, ki jih ti potrebujejo, v
primeru, da imajo te informacije.
Z opravljeno raziskavo smo proučili sodelovanje med pooblaščenimi revizorji in
pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti, raziskali pogostost sodelovanja med omenjenimi
strokovnjaki v praksi in učinke, ki jih tovrstno sodelovanje prinese. Od štirih hipotez, ki
smo si jih zastavili v uvodnem delu magistrskega dela, smo tri ovrgli in eno sprejeli, kar
podrobneje predstavimo v sklepnem delu.
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6 SKLEP
Sodelovanje med strokovnjaki različnih dejavnosti je postalo nujno potrebno za boljše
delovanje podjetij, ki se v zadnjem času srečujejo z velikimi težavami. Računovodje,
revizorji in ocenjevalci vrednosti so strokovnjaki, katerih veščine in naloge se
medsebojno zelo povezujejo, podobnosti so tudi v njihovem delu in poklicni etičnosti.
Te dejavnosti pa veljajo za različne. Strokovnjaki na eni in drugi strani so odvisni od
znanja in storitev drug drugega, zato je sodelovanje s tega vidika med njimi v določenih
fazah delovanja nujno potrebno.
V teoretičnem delu magistrskega dela smo s pomočjo domače in tuje literature proučili
področje ocenjevanja vrednosti in ocenjevalca vrednosti kot strokovnjaka na tem
področju ter področje revidiranja in revizorja kot strokovnjaka s tega področja. S
pregledom literature smo prišli do spoznanja, da sta obe dejavnosti relativno mladi,
vendar zelo pomembni pri delovanju podjetij, zato sta vedno bolj poznani in pridobivata
na pomenu. Sodelovanje med dejavnostjo ocenjevanja in revizijsko dejavnostjo je
postalo nujno predvsem zaradi gospodarske krize, ki se je v Sloveniji pričela v letu 2008
in s sabo prinesla številne težave tudi prej uspešnim podjetjem.
V empiričnem delu magistrskega dela smo si postavili cilj, da dobimo odgovore o
pomembnosti sodelovanja med revizorji in ocenjevalci vrednosti. Namen raziskave je
bil s pomočjo izpolnjenih anketnih vprašalnikov s strani pooblaščenih revizorjev in
pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti preučiti sodelovanje med pooblaščenimi revizorji
in pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti. Raziskavo smo izvedli s pomočjo anketnega
vprašalnika, ki smo ga elektronsko posredovali vsem v register vpisanim pooblaščenim
ocenjevalcem vrednosti in pooblaščenim revizorjem. Dobljene odgovore smo analizirali
s statističnim programom SPSS. Na osnovi analiziranih odgovorov smo preverjali
veljavnost hipotez, ki smo jih postavili v uvodnem delu magistrskega dela.
Hipoteze, ki smo jih preverjali v magistrskem delu so:
H1: Ocenjevanje vrednosti in revizijska dejavnost sta sorodni dejavnosti.
Hipotezo smo preverili z analizo definicije revizijske dejavnosti in dejavnosti
ocenjevanja vrednosti ter s frekvenčno porazdelitvijo trditev anketirancev iz teh dveh
dejavnosti. Podatke smo zbrali z anketnim vprašalnikom.
Glede na razlago definicij lahko povzamemo, da sta revizija in ocenjevanje vrednosti
dve različni dejavnosti, ki se med sabo prepletata. Iz dobljenih odgovorov smo
ugotovili, da po mnenju anketiranih ocenjevanje vrednosti in revizijska dejavnost nista
sorodni dejavnosti, saj je večina anketiranih največkrat odgovorilo z vrednostjo 3.
Aritmetična sredina znaša 2,99, kar kaže na nestrinjanje anketiranih s trditvijo. Hipotezo
1 zato ovržemo.
H2: Obstajajo statistično pomembne razlike v pripravljenosti sodelovanja med revizorji
in ocenjevalci, pri čemer sodelovanje smatramo kot sestankovanje, izmenjavanje
informacij in podatkov, posredovanje dokumentacije med njimi.
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H3: Obstajajo statistično pomembne razlike med količino informacij, ki so jih
ocenjevalci pripravljeni nuditi revizorjem, in količino informacij, ki so jih revizorji
pripravljeni nuditi ocenjevalcem.
Obe hipotezi smo preverili s pomočjo t-testa, s katerim smo prišli do odgovora, ali
obstajajo statistično pomembne razlike.
Pri hipotezi 2 se izkaže, da statistično značilne razlike v pripravljenosti sodelovanja med
revizorji in ocenjevalci ne obstajajo, saj je signifikanca večja od 0,05. Hipotezo 2 smo
na osnovi dobljenih in analiziranih podatkov ovrgli.
Glede hipoteze 3 smo ugotovili, da statistično značilne razlike med količino informacij,
ki so jih ocenjevalci pripravljeni nuditi revizorjem, in količino informacij, ki so jih
revizorji pripravljeni nuditi ocenjevalcem, ne obstajajo, saj je signifikanca večja od
0,05. Hipotezo 3 smo na osnovi analize rezultatov ovrgli.
H4: Delovanje ocenjevalcev vrednosti predstavlja pomembno vlogo v postopkih
revidiranja.
Hipotezo 4 povezujemo z dvema vprašanjema/trditvama iz anketnega vprašalnika:
 Pooblaščeni ocenjevalci vrednosti bi revizorjem morali nuditi potrebne
informacije in razkritja o ocenah vrednosti.
Pri tej trditvi je kar 62 % anketirancev izbralo vrednost 5, kar pomeni, da se s
podano trditvijo povsem strinjajo. Aritmetična sredina znaša 4,45, kar pomeni,
da so anketirani (v povprečju) izrazili mnenje, da se s trditvijo popolnoma
strinjajo.
 Delovanje in sodelovanje ocenjevalcev vrednosti imata pomembno vlogo v
postopkih revidiranja.
S trditvijo se povsem strinja kar 57,5 % vprašanih. Aritmetična sredina znaša
4,45, kar pomeni, da so anketirani (v povprečju) izrazili mnenje, da se s
trditvijo popolnoma strinjajo.
Hipotezo 4 na osnovi analiziranih rezultatov, pridobljenih s pomočjo anketnega
vprašalnika, sprejmemo, saj je večina anketiranih mnenja, da ima delovanje
ocenjevalcev v postopkih revidiranja pomembno vlogo. Prav tako so v večini mnenja,
da ocenjevalci revizorjem nudijo vse potrebne informacije in razkritja o ocenah
vrednosti, ko jih ti potrebujejo.
Povzamemo lahko, da je sodelovanje med strokovnjaki revizijske dejavnosti in
dejavnosti ocenjevanja vrednosti nujno potrebno, saj prinaša pozitivne učinke v smislu
boljšega poslovanja podjetja, večjega zaupanja javnosti, predvsem pa omogoča nemoten
potek dela obojih strokovnjakov. Poslovno okolje in težave, s katerimi se spopadajo
slovenska podjetja v času od začetka krize, zahtevajo, da se vsi, tudi tisti, ki ne
sodelujejo v postopkih revidiranja (računovodje, ocenjevalci vrednosti), pri svojem delu
medsebojno informirajo in usklajujejo, saj s tem zagotavljajo bistveno lažje in
kakovostnejše opravljeno delo.
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PRILOGE
Priloga 1: Anketni vprašalnik

ANKETNI VPRAŠALNIK

Spoštovani,
sem študentka bolonjskega magistrskega študija, programa »računovodstvo, revizija in davščine«, na
Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. V svoji magistrski nalogi bom proučevala »sodelovanje med
pooblaščenimi revizorji in pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti« pod mentorstvom doc. dr. Andreje Lutar
Skerbinjek. Anketni vprašalnik, ki je pred vami, mi bo v veliko pomoč pri pripravi magistrskega dela,
zato vas vljudno prosim, da si vzamete nekaj časa in ga izpolnite.
Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujem,
Sara Kresnik
Spol:
a) M.
b) Ž.
Stopnja izobrazbe:
a) VI.
b) VII.
c) VIII.
1.

Področje dela:
a) Revizija.
b) Ocenjevanje vrednosti premičnin, nepremičnin ali podjetij.

2.

Koliko let izkušenj imate na področju dela, ki ste ga obkrožili v predhodnem vprašanju?
a) Od 5 do 10 let.
b) Od 10 do 15 let.
c) Nad 15 let.

Prosim Vas, da pri naslednjih vprašanjih odgovarjate za svoje področje, ki ste ga izbrali pri vprašanju pod
številko 1.
3.

4.

Ocenjevanje vrednosti in revizijska dejavnost sta sorodni dejavnosti.
Sploh se ne
Se ne strinjam
Niti niti
Se strinjam
strinjam
1
2
3
4

Se zelo strinjam
5

Sodelovanje med pooblaščenimi revizorji in pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti v praksi je pogosto.
Sploh se ne
Se ne strinjam
Niti niti
Se strinjam
Se zelo strinjam
strinjam
1
2
3
4
5

1

5.

Kako pomembno se vam zdi sodelovanje med pooblaščenimi revizorji in pooblaščenimi ocenjevalci
pri opravljanju njihovega dela?
Sploh ni
Ni pomembno
Niti niti
Je pomembno
Zelo je pomembno
pomembno
1
2
3
4
5

Kaj bi po vašem mnenju bil UČINEK sodelovanja med pooblaščenimi revizorji in pooblaščenimi
ocenjevalci vrednosti (ocenite učinek na lestvici od 1– sploh se ne strinjam do 5 – se zelo strinjam)?
Se niti ne
Učinek
sodelovanja
med Sploh se ne
Se ne
Popolnoma
strinjam niti Se strinjam
revizorji in ocenjevalci vrednosti
strinjam
strinjam
se strinjam
strinjam
Učinkovitejše delovanje podjetja
1
2
3
4
5
Bolj uspešno poslovanje podjetja
1
2
3
4
5
Ogrožanje nepristranskosti
1
2
3
4
5
Nemoten potek dela revizorjev
1
2
3
4
5
in ocenjevalcev
Pošteno delovanje podjetja
1
2
3
4
5
6.

7.

Sodelovanje med revizorji in ocenjevalci vrednosti bi v praksi moralo biti pogostejše.
Sploh se ne
Se ne strinjam
Niti-niti
Se strinjam
Se zelo strinjam
strinjam
1
2
3
4
5

Zakaj je po vašem mnenju sodelovanje med revizorji in ocenjevalci potrebno?
Se niti ne
Sploh se
Zakaj je sodelovanje med revizorji
Se ne
strinjam
Se
ne
in ocenjevalci potrebno?
strinjam
niti
strinjam
strinjam
strinjam
Pripomore k lažjemu opravljenju
1
2
3
4
dela enih in drugih strokovnjakov
Pozitivno vpliva na poslovanje
1
2
3
4
podjetja
Revizorji/ocenjevalci pridobijo s
sodelovanjem veliko dodatnega
1
2
3
4
znanja
Opravljeno delo je kakovostnejše
1
2
3
4
8.

Se
popolnoma
strinjam
5
5
5
5

Kakšno podajanje informacij in podatkov med revizorji in ocenjevalci bi po vašem mnenju bilo
najbolj primerno?
Se niti ne
Se
Najbolj primerno podajanje
Sploh se
Se ne
strinjam
Se
popolnoma
informacij in podatkov
ne strinjam
strinjam
niti
strinjam
strinjam
strinjam
Sestankovanje med revizorji in
ocenjevalci, kjer se potrebna
1
2
3
4
5
dokumentacija ponudi na vpogled
Telefonski pogovori, kjer se
informacije in podatki izmenjujejo
1
2
3
4
5
zgolj ustno
Pošiljanje
dokumentacije
in
podatkov
preko
elektronskih
1
2
3
4
5
medijev
9.

2

Izročitev kakršnekoli potrebne
dokumentacije v papirni obliki

1

2

3

4

5

10. Drugemu strokovnjaku (revizorju/ocenjevalcu) sem vedno pripravljen podati informacije in podatke,
ki jih potrebuje za nemoten potek dela, če le-te imam.
Sploh se ne
Se popolnoma
Se ne strinjam
Niti niti
Se strinjam
strinjam
strinjam
1
2
3
4
5
11. Pooblaščeni ocenjevalci vrednosti bi revizorjem morali nuditi potrebne informacije in razkritja o
ocenah vrednosti.
Sploh se ne
Se popolnoma
Se ne strinjam
Niti-niti
Se strinjam
strinjam
strinjam
1
2
3
4
5
12. Delovanje in sodelovanje ocenjevalcev vrednosti ima v postopkih revidiranja pomembno vlogo.
Sploh se ne
Se popolnoma
Se ne strinjam
Niti-niti
Se strinjam
strinjam
strinjam
1
2
3
4
5
13. Kolikšno količino po vašem mnenju relevantnih informacij posredujete drugemu strokovnjaku
(revizorju/ocenjevalcu)? (prosim, če lahko obkrožite približno oceno količine posredovanih
informacij v odstotkih)
a)
b)
c)
d)
e)

0% - 20%
21% - 40%
41% - 60%
61% - 80%
81% - 100%

3

