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Organizatorji (Inatitut za poslovodno raunovodstvo

pri Visoki aoli za

unovodstvo Ljubljana, Zveza ekonomistov Slovenije in Zveza

raunovodij,

finannikov

in revizorjev Slovenije) so oblikovali projekt

izdelave Kodeksa nael

notranjega poroanja

(KNNP).

Glavni

pokrovitelj projekta je Gospodarska zbornica Slovenije. Kodeks je v
pomo

pri oblikovanju in delovanju notranjega informacijskega sistema

PREDGOVOR

v zdru~bah.

V letih 2011 do 2013 so bile organizirane tri konference o notranjem
poroanju.

Zborniki referatov iz razprave na konferencah so bili

temeljno gradivo za pripravo konnega

besedila KNNP. Le-to vsebuje

prvi (sploani) del in drugi (osrednji) del.

Tretji (posebni) del KNNP bo vseboval naela
razlinih

posameznih dejavnostih.

notranjega poroanja

po

Pripravljal ga bo Inatitut za

poslovodno raunovodstvo na osnovi gradiv in razprav na nadaljnjih
konferencah o notranjem poroanju.
Javna razprava predloga KNNP je trajala do 30. junija 2015. Na podlagi

pripomb je

oblikovano kon no

KNNP, ki je objavljeno

besedilo

spletnih straneh Inatituta za poslovodno raunovodstvo

na

(IPR), Zveze

ekonomistov Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije.
K sprejemu KNNP so vabljene vse strokovne institucije, ki se ukvarjajo
s

poslovanjem in informacijskimi

sistemi

v

zdru~bah.

Veseli bomo vsake pripombe ali predloga za izboljaanje besedila
KNNP.

Pripombe

zbira

Inatitut

za

poslovodno

ra unovodstvo

(info@ipr.vsr.si).
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VSEBINA
UVOD
0 Opredelitve temeljnih pojmov

ISPLO`NA NAELA
1.
2.
3.

O informacijskem sistemu za notranje poroanje
O evidentiranju za notranje poroanje
O predraunavanju za notranje poroanje
4. O analiziranju za notranje poroanje
5. O nadziranju v okviru notranjega poroanja
6. O informiranju v okviru notranjega poroanja
7.

O

8.
9.

Poroanja o nadziranju v okviru notranjega poroanja
O nartovanju za notranje poroanje

shranjevanju za notranje

poroanje

10. Priprave izvajanja (organiziranja) za notranje poroanje

I.

Naela

organizacijske strukture in procesov

II.

Na ela

organiziranja informacijske in komunikacijsk

tehnologije
11. Vodenja za notranje poroanje

II. NAELA PO POSLOVNIH FUNKCIJAH
12. Za nabavno funkcijo

13. Za proizvodno funkcijo
14. Za tr~enjsko funkcijo
15. Za finanno

funkcijo

16. Za kadrovsko funkcijo
17. Za investicijsko tehnino

funkcijo

I1. NACELA PO VRSTAH UPORABNIKOV
18. O poslovnih dose~kih v pridobitnih zdru~bah (podjetjih)
19. O poslovnih dose~kih

v

nepridobitnih zdru~bah

20. V malih podjetjih
21. Komunikacije z zaposlenci in s sindikatom

22. Za upravljalce in nadzorne organe

23. KONCNE DOLOBE
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UVOD
Kodeks nael notranjega poroanja (KNNP) je celovit in strnjen zapis
pravil o organiziranju in delovanju informacijskega sistema za potrebe

notranjih uporabnikov poslovnega sistema.
Nacela notranjega poroanja

se nanaaajo na vse poslovne sisteme,

smiselno pa se lahko uporabljajovvseh organizacijskih sistemih. Zato

je uporabljen sploani pojem: zdru~ba.
Pomemben del nael se lahko smiselno uporablja tudi za informacijski
sistem zunanjega poroanja, zlasti v pogledu sploanih usmeritev. Zato
KNNP pomeni osnovo za oblikovanje in izvajanje integriranega

poroanjav

zdru~bah.

Temeljni nameni KNNP so zlasti:
prispevek k uveljavitvi strokovnih norm pri organiziranju in

delovanju notranjega informacijskega sistema v zdru~bah;
pomo

in opora nosilcem posameznih poslovnih funkcij v

zdru~bi;
pomo

in opora nosilcem in izvajalcem v ra unovodstvih

zdru~b;
prispevek k la~jemu razumevanju vloge in poslanstva
poslovodnega raunovodstva
in raunovodskih
delavcev v
zdru~bi ter razmerja do posameznih poslovnih funkcij oziroma

organizacijskih enot
pomo in opora poslovodstvom zdru~b in drugim vodilnim in
vodstvenim delavcem pri (re)organiziranju notranjega
informacijskega sistema in pri uresnievanju
njegovega
poslanstva v zdru~bi;
prispevek k oblikovanju sodil pri notranjem revidiranju v zvezi
z notranjim poroanjem;
podpora pri ustreznem prenosu teoretinih dose~kov v prakso;

izhodiae pri
strokovnjakov;

usposabljanju

mlajaih

raunovodskih

strokovna izhodiaa
za pripravo sploanih aktov in
organizacijskih navodil v povezavi z raunovodstvom;
prispevek k izboljaanju in poenotenju raunovodskega izrazja

v okviru poslovodnega raunovodstva;
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