
 

 

 

EVROPSKA KOMISIJA 
GENERALNI DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA 

 
Direktorat H – Revizijska zagotovila in revizija 

H.5. Dajanje zagotovil in finančna revizija 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA 2 K SMERNICI ŠT. 2 
 

o METODOLOGIJI VZORČENJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evropska komisija, B-1049 Bruselj – Belgija. Telefonska številka: +32 22991111. 

Namenski poštni predal: AGRI-FINANCIAL-AUDIT@ec.europa.eu; 

mailto:AGRI-FINANCIAL-AUDIT@ec.europa.eu


 

 

 

Kazalo 
 

 

1 SPLOŠNI PREMISLEKI ...................................................................................................................... 3 

1.1 OKVIR ....................................................................................................................................................... 3 

1.2 STRATEGIJA VZORČENJA ........................................................................................................................... 3 

2 METODOLOGIJA VZORČENJA ZA PREIZKUŠANJE SISTEMA KONTROL ............................ 4 

2.1 SPLOŠNI PREMISLEKI ................................................................................................................................. 4 

2.2 DOLOČANJE VELIKOSTI VZORCA ............................................................................................................... 5 

2.3 PREIZKUŠANJE SKLADNOSTI V OKOLJU IT ................................................................................................. 7 

2.4 PREIZKUŠANJE SKLADNOSTI V PRIMERU SPREMLJANJA ............................................................................. 8 

3 METODOLOGIJA VZORČENJA ZA PREIZKUŠANJE PODATKOV (STATISTIČNO 

VZORČENJE) ................................................................................................................................................ 9 

3.1 STOPNJE ZAGOTOVILA ............................................................................................................................... 9 

3.2 NAČELA VZORČENJA ............................................................................................................................... 10 

3.3 VREDNOTENJE REZULTATOV ................................................................................................................... 10 

3.4 POGOJI ZA UPORABO METOD VZORČENJA ................................................................................................ 10 

3.5 ENOSTAVNO NAKLJUČNO VZORČENJE ..................................................................................................... 12 

3.6 STANDARDNI PRISTOP K VZORČENJU PO DENARNI ENOTI ......................................................................... 16 

3.7 METODOLOGIJA VZORČENJA ZA KONSERVATIVNI PRISTOP K VDE .......................................................... 20 

3.8 STRATIFIKACIJA V OKVIRU STATISTIČNEGA VZORČENJA ......................................................................... 25 

3.8.1 Uvod .............................................................................................................................................. 25 

3.8.2 Stratifikacija za VDE .................................................................................................................... 26 

4 NESTATISTIČNO VZORČENJE ...................................................................................................... 28 

4.1 VZORČENJE PRI MAJHNIH POPULACIJAH OPERATIVNIH TRANSAKCIJ ........................................................ 29 

4.2 VZORČENJE ZA NEOPERATIVNE TRANSAKCIJE ......................................................................................... 30 

5 DVOFAZNO VZORČENJE ............................................................................................................... 31 

6 DODATNO VZORČENJE .................................................................................................................. 33 

7 VZORČENJE V RAZLIČNIH ČASOVNIH OBDOBJIH ................................................................. 34 

7.1 SPLOŠNA NAČELA .................................................................................................................................... 34 

7.2 VZORČENJE ZA DVE OBDOBJI Z VDE ....................................................................................................... 36 

8 NEODGOVOR ENOTE (NEPLAČILO ENOTE V VZORCU) ......................................................... 38 

DODATEK 2.1 STATISTIČNE PREGLEDNICE ...................................................................................... 41 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 Splošni premisleki 

1.1 Okvir 

 
Certifikacijski organ mora pri vzorčenju upoštevati naslednje zahteve: 

• določitev zasnove in velikosti vzorca ter izbira enot za preizkušanje; 

 

certifikacijski organ mora pri načrtovanju revizijskega vzorca upoštevati namen revizijskega 

postopka in značilnosti populacije, iz katere bo izbral vzorec. Poleg tega mora revizor določiti 

dovolj velik vzorec, da se tveganje pri vzorčenju zmanjša na sprejemljivo nizko stopnjo; 

• izvajanje revizijskih postopkov; 

• vrsta odklonov in napačnih navedb ter vzroki zanje; 

 

certifikacijski organ mora preiskati vrsto vseh ugotovljenih odklonov ali napačnih navedb in vzroke 

zanje ter oceniti njihov morebitni učinek na namen revizijskega preizkusa in druga področja 

revizije; 

• projiciranje napačne navedbe; 

• vrednotenje rezultatov revizijskega vzorčenja. 

 

1.2 Strategija vzorčenja 

Ne glede na posebno metodo vzorčenja, ki se izbere, se pri dejavnostih vzorčenja za preizkušanje 

podatkov vedno upošteva enotna osnovna struktura: 

1. določiti cilje preizkusov podatkov: običajno določitev stopnje napake pri odhodkih, 

prijavljenih za določeno leto, na podlagi projiciranja iz vzorca; 

2. določiti populacijo: odhodki, prijavljeni za določeno leto, in vzorčna enota, tj. enota, ki 

se izbere za vzorec (običajno transakcija); 

3. določiti parametre populacije: to vključuje določitev dopustne napake (2 % odhodkov, ki 

se prijavijo Komisiji), pričakovane napake (ki jo pričakuje revizor), stopnje zaupanja (ob 

upoštevanju modela revizijskega tveganja) in (običajno) merila variabilnosti populacije; 

4. določiti velikost vzorca glede na uporabljeno metodo vzorčenja. Zlasti je treba opozoriti, 

da se končna velikost vzorca vedno zaokroži na najbližje celo število1; 

5. izbrati vzorec in opraviti revizijo;  

6. projicirati rezultate, izračunati natančnost in oblikovati sklepno ugotovitev: ta korak 

zajema izračun natančnosti in projicirane napake ter primerjavo teh rezultatov s pragom 

pomembnosti. 

 
1 Če se velikost vzorca izračuna za različne stratume in obdobja, je sprejemljivo, da velikosti vzorca za nekatere 

stratume/obdobja niso zaokrožene, pod pogojem, da je zaokrožena splošna velikost vzorca. 
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Izbira posebne metode vzorčenja izboljša to arhetipsko strukturo, tako da zagotovi enačbo za 

izračun velikosti vzorca in okvir za projiciranje rezultatov. 

 

2 Metodologija vzorčenja za preizkušanje sistema kontrol 

2.1 Splošni premisleki 

S preizkusi kontrol se ocenjujejo pomanjkljivosti kontrole in meri stopnja odklona pri notranjih 

kontrolah, da bi se ugotovilo, ali postopki zagotavljajo pravilno obdelavo transakcij in tako 

podpirajo revizorjevo oceno stopnje tveganja pri kontroliranju. 

V zvezi s tem se upoštevajo seznami ključnih in pomožnih kontrol, kot so na voljo na CIRCABC2. 

Preizkusi kontrol, vključno s preizkušanjem skladnosti v okviru revizijskega cilja v zvezi z 

zakonitostjo in pravilnostjo, se morajo izvajati na ravni populacije, torej na ravni 

EKJS/EKSRP IAKS in ne-IAKS.  Za revizijsko mnenje o sistemu notranjih kontrol je treba 

rezultate združiti, potrebna pa je tudi splošna ocena na ravni sklada. Za revizijo letnih obračunov 

se lahko preizkus kontrol opravi na ravni sklada, pri čemer se predpostavlja, da so postopki, sistemi 

in vgrajene kontrole isti. 

Certifikacijski organ pri preizkušanju sistema notranjih kontrol tudi: 

• določi cilj preizkusa glede na ugotovljena tveganja in navedbe, ki jih je treba preizkusiti. 

Na primer, certifikacijski organ želi preizkusiti kakovost kontrol za preglede na kraju 

samem, ki jih izvede plačilna agencija, in veljavnost rezultatov; 

• glede na kontrole, ki se preizkušajo, določi populacijo in vzorčno enoto. Pri zgornjem 

cilju je populacija sestavljena iz naključnih pregledov na kraju samem, ki jih izvede plačilna 

agencija. Vzorčna enota je zahtevek, za katerega se opravi pregled na kraju samem; 

• določi stanje odklona. 

• Stanje odklona se ugotavlja za vsako vzorčno enoto. Projicira se lahko na dveh ravneh:  (a)  

odkloni z možnim finančnim vplivom, ki jih povzročijo na primer razlike med področji, ki 

jih ugotovita certifikacijski organ in plačilna agencija, ter (b) odkloni brez možnega 

finančnega vpliva zaradi formalnih napak, ki jih certifikacijski organ ugotovi v kontrolnih 

seznamih / poročilih plačilne agencije o pregledih na kraju samem. 

 

Pomanjkljivosti kontrole se lahko ocenjujejo na dveh ravneh: 

• pomanjkljiva zasnova in obstoj – kontrola, potrebna za doseganje cilja, manjka oziroma cilj 

ne bi bil dosežen, tudi če bi kontrola ustrezno delovala; 

 
2 Library > Audit of agricultural expenditure > New guidelines on the calculation on the financial corrections 

C(2015)3675 > Final list of Key and Ancillary controls (Knjižnica > Revizija kmetijskih odhodkov > Nove smernice za 

izračun finančnih popravkov C(2015) 3675 > Končni seznam ključnih in pomožnih kontrol). 

https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp?FormPrincipal:_idcl=navigationLibrary&amp;FormPrincipal_SUBMIT=1&amp;org.apache.myfaces.trinidad.faces.STATE=DUMMY&amp;id=a392af30-1e6d-4e08-ac96-ab18399f2eaf&amp;javax.faces.ViewState=rO0ABXVyABNbTGphdmEubGFuZy5PYmplY3Q7kM5YnxBzKWwCAAB4cAAAAAN0AAIxNHB0ACsvanNwL2V4dGVuc2lvbi93YWkvbmF2aWdhdGlvbi9jb250YWluZXIuanNw
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp?FormPrincipal:_idcl=navigationLibrary&amp;FormPrincipal_SUBMIT=1&amp;org.apache.myfaces.trinidad.faces.STATE=DUMMY&amp;id=e4e041ab-f8a1-48c7-bad2-2cae7de16e73&amp;javax.faces.ViewState=rO0ABXVyABNbTGphdmEubGFuZy5PYmplY3Q7kM5YnxBzKWwCAAB4cAAAAAN0AAIxNHB0ACsvanNwL2V4dGVuc2lvbi93YWkvbmF2aWdhdGlvbi9jb250YWluZXIuanNw
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp?FormPrincipal:_idcl=navigationLibrary&amp;FormPrincipal_SUBMIT=1&amp;org.apache.myfaces.trinidad.faces.STATE=DUMMY&amp;id=87d4a972-49f2-4be9-95e7-75b43498696a&amp;javax.faces.ViewState=rO0ABXVyABNbTGphdmEubGFuZy5PYmplY3Q7kM5YnxBzKWwCAAB4cAAAAAN0AAIxNHB0ACsvanNwL2V4dGVuc2lvbi93YWkvbmF2aWdhdGlvbi9jb250YWluZXIuanNw
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp?FormPrincipal:_idcl=navigationLibrary&amp;FormPrincipal_SUBMIT=1&amp;org.apache.myfaces.trinidad.faces.STATE=DUMMY&amp;id=87d4a972-49f2-4be9-95e7-75b43498696a&amp;javax.faces.ViewState=rO0ABXVyABNbTGphdmEubGFuZy5PYmplY3Q7kM5YnxBzKWwCAAB4cAAAAAN0AAIxNHB0ACsvanNwL2V4dGVuc2lvbi93YWkvbmF2aWdhdGlvbi9jb250YWluZXIuanNw
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp?FormPrincipal:_idcl=navigationLibrary&amp;FormPrincipal_SUBMIT=1&amp;org.apache.myfaces.trinidad.faces.STATE=DUMMY&amp;id=7db4c53d-bc29-4084-9d9a-e8897a4bfabe&amp;javax.faces.ViewState=rO0ABXVyABNbTGphdmEubGFuZy5PYmplY3Q7kM5YnxBzKWwCAAB4cAAAAAN0AAIxNHB0ACsvanNwL2V4dGVuc2lvbi93YWkvbmF2aWdhdGlvbi9jb250YWluZXIuanNw
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• pomanjkljivo delovanje – ustrezno zasnovana kontrola ne deluje, kot bi morala, oziroma 

oseba, ki kontrolo izvaja, nima pooblastil ali usposobljenosti, da bi jo učinkovito izvedla. 

 

Pomanjkljivost se lahko šteje za pomembno, kadar je zaradi nje same ali v kombinaciji z drugimi 

pomanjkljivostmi v sistemu notranjih kontrol mogoče razumno pričakovati, da se pomembno 

napačna navedba ne bo pravočasno preprečila, ugotovila in/ali odpravila. 

Za načrtovanje in izvajanje revizijskih preizkusov skladnosti se priporoča uporaba nestatističnega 

pristopa; za opredelitev velikosti vzorcev glej oddelek 2.2 v nadaljevanju. 

Druga možnost, ki jo lahko revizorji uporabijo za preizkušanje kakovosti sistema notranjih kontrol 

(revizija sistema), je tehnika statističnega vzorčenja (atributivno vzorčenje). Z atributivnim 

vzorčenjem se ocenjuje delež enot populacije z določeno značilnostjo in posledično ugotavlja, ali 

notranje kontrole ustrezno delujejo (pridobivanje odgovorov „da/ne“ ali trditev o obstoju/neobstoju 

odklona z merljivo stopnjo zanesljivosti). 

 

2.2 Določanje velikosti vzorca 

Certifikacijski organ se mora za preizkušanje skladnosti osredotočiti na ustrezne procese in 

postopke ter opredeliti kontrole, vgrajene v proces, ki ga bo preizkušal. Priporoča se, da se izberejo 

ključne kontrole, ki zajemajo več revizijskih navedb. Število preizkusov, ki se opravijo, mora 

ustrezati pogostosti kontrole (glej oddelek 5.3 Smernice št. 2). Cilj je preizkusiti zasnovo in 

uspešnost kontrole z naključnimi transakcijami ter tako pridobiti zagotovilo, da kontrole v celotnem 

revizijskem obdobju učinkovito delujejo. V okviru določenega postopka se lahko en 

dokument/transakcija preizkuša z vsemi ustreznimi kontrolami. 

Kadar certifikacijski organ ne pričakuje, da bo odkril odklone (razhajanja), je najmanjša 

priporočena velikost vzorca na ravni populacije 25 enot za dnevne ročne kontrole. Enak pristop 

velja tudi za dolgove. V primeru majhne populacije v skladu z oddelkom 3.1 se lahko velikost 

vzorca pri preizkušanju skladnosti prilagodi velikosti vzorca pri preizkušanju podatkov. Npr. če se 

na podlagi pristopa z majhnim vzorcem zbere 20 enot za preizkušanje podatkov, se lahko 

preizkušanje skladnosti prav tako omeji na 20 enot. 

Če se pričakujejo odkloni, eden od mogočih načinov določanja velikosti vzorca temelji na 

naslednjih informacijah: 

• stopnja zaupanja in povezani koeficient z iz normalne porazdelitve (običajno z = 1,96, kar 

ustreza stopnji zaupanja 95 %); 

• največja dopustna stopnja odklona T, ki jo določi revizor in je v skladu z načrtovanim 

tveganjem pri kontroliranju; predstavlja največjo stopnjo odklona, ki jo je revizor 

pripravljen sprejeti in še vedno uporabljati načrtovano tveganje pri kontroliranju; 

• pričakovana stopnja odklona pri populaciji 𝑝, ocenjena ali ugotovljena na podlagi pilotnega 

vzorca. Opozoriti je treba, da mora biti dopustna stopnja odklona višja od pričakovane 

stopnje odklona pri populaciji, saj v nasprotnem primeru preizkus nima smisla (npr. če 
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pričakujete 10-odstotno stopnjo napake, je nesmiselno določiti 5-odstotno dopustno stopnjo 

napake, saj bi to pomenilo, da pri populaciji pričakujete več napak, kot ste jih pripravljeni 

dopustiti). 

 

Velikost vzorca se izračuna na naslednji način: 

𝑛 =
𝑧2 × 𝑝 × (1 − 𝑝)

(𝑇 − 𝑝)2
. 

 

Ugotovljene odklone je treba oceniti, da se ugotovijo vzroki za neuspešno kontrolo, možne 

posledice in popravni ukrepi, ki bi jih bilo treba sprejeti. V tem primeru je treba v delovnih 

dokumentih navesti, ali je bila kontrola neuspešna zaradi pomanjkljive zasnove ali pomanjkljivega 

delovanja. V skladu z MRS 330 (odst. 17) je treba oceniti tudi, ali: (a) so kontrole zanesljive, (b) 

so potrebni dodatni preizkusi kontrol oziroma ali (c) je treba zaradi možnih tveganj napačne 

navedbe uporabiti postopke preizkušanja podatkov. 

Certifikacijski organ mora upoštevati tudi naravo sistema notranjih kontrol, vključno s tem, ali 

vključuje ročne in/ali avtomatizirane kontrolne postopke. V primeru avtomatiziranih kontrol 

morajo preizkusi poleg ročnih kontrol vključevati tudi avtomatizirane poslovne kontrole in kontrole 

aplikacij ter oceno ustreznosti splošnih kontrol IT. Če te splošne kontrole zanesljivo delujejo in 

tako zagotavljajo, da so kontrole aplikacij zanesljive, morda zadostuje, da se preizkusi zgolj 

omejeno število primerov delovanja avtomatizirane kontrole aplikacij (za kontrolo aplikacij – 

preizkus enega primera). 

Pričakovana stopnja odklona pri populaciji (ali število razhajanj) običajno ne sme preseči dopustne 

stopnje napake. Certifikacijski organ mora oceniti vrsto razhajanja/odklona in določiti, ali gre za 

enkraten pojav zaradi posebnega razloga in z omejenim vplivom ali pa se lahko odkloni 

obravnavajo kot sistemska težava. 

Dopustna napaka je izražena kot število neuspešnih kontrol v populaciji in je najvišja stopnja 

odklona pri predpisani kontroli, ki so jo revizorji pripravljeni sprejeti, ne da bi spremenili 

načrtovano stopnjo tveganja pri kontroliranju. Praviloma se priporoča naslednje razmerje med 

načrtovanim tveganjem pri kontroliranju in dopustno stopnjo odklona: 

Načrtovano tveganje pri 

kontroliranju 

Dopustna stopnja 

odklona nizk

o 

2 %–7 % 

srednje 

veliko 

6 %–12 % 

majhno < največje 11 %–20 % 

največje brez preizkusa 

 

Če preizkusi skladnosti pokažejo, da sistemi kontrol niso zadovoljivi ali so zadovoljivi le delno, se 

lahko certifikacijski organ na podlagi lastne strokovne presoje odloči: 

1. da se ne bo zanašal na kontrolo ali 
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2. da bo povečal prvotno velikost vzorca, da bi dobil potrebno zagotovilo za 

sistem notranjih kontrol. 

Opozoriti je treba, da s povečanjem vzorca ne bo nujno pridobljeno zagotovilo o učinkovitosti 

kontrol, lahko pa se tako bolje opredelijo področja, na katerih so mogoče izboljšave, potrebne za 

zagotovitev, da se bodo v prihodnje postopki vedno v celoti spoštovali. 

Te primere, v katerih plačilna agencija očitno ni sprejela ustreznih sistemov kontrol, je treba 

vključiti v kazalnike, ki se pripišejo v akreditacijski matriki, in v mnenje certifikacijskega organa 

o delovanju sistema notranjih kontrol plačilne agencije. 

Po oceni sistema notranjih kontrol lahko certifikacijski organ oceni obseg nadaljnjih revizijskih 

postopkov preizkušanja podatkov, vključno s ponovnim ocenjevanjem začetnih predpostavk. 

 

2.3 Preizkušanje skladnosti v okolju IT 

Certifikacijski organ mora v fazi načrtovanja revizije analizirati okolje IT plačilne agencije. Jasno 

mu mora biti, katere sheme so visoko avtomatizirane (npr. tiste v okviru IAKS) in kako to vpliva 

na prijave v okviru EKJS ali EKSRP (znesek, tveganja, zapletenost). 

Za te sheme mora certifikacijski organ oceniti, kako zanesljive so avtomatizirane kontrole ter ali 

so bile vloge in odgovornosti v informacijskem sistemu ustrezno dodeljene. Poleg tega mora 

preizkusiti splošne kontrole IT in ugotoviti, ali so učinkovito delovale v celotnem revizijskem 

obdobju, saj to podpira zanašanje na kontrole aplikacij, ročne kontrole, ki so odvisne od IT, in 

elektronske revizijske dokaze. Certifikacijski organ mora ugotoviti, ali so splošne kontrole IT za 

zadevni sistem IT učinkovite ali ne. 

V primeru plačilne agencije, certificirane v skladu s standardom ISO 27001, se lahko certifikacijski 

organ zanese na certifikat ISO, če zajema celotno revidirano proračunsko leto. 

 

Primer 1 

Na splošno so glavni koraki pri obravnavanju vloge za shemo osnovnega plačila / shemo enotnega 

plačila na površino3 (v okviru IAKS): 

• kmet vlogo predloži prek spletne aplikacije (geoprostorska vloga za pomoč, ki pomeni 

stičišče z LPIS); 

• plačilna agencija preveri upravičenost zahtevka in z uporabo IAKS izvede zahtevane 

avtomatizirane navzkrižne preglede (preveri obstoj previsokih prijav, dvojnih prijav itd.);  

• po vnosu rezultatov upravnih pregledov in pregledov na kraju samem sistem izračuna 

znesek za plačilo ter pripravi odločitev o plačilu in plačilni nalog. 

 

 
3 Kot del ene vloge za pomoč. 
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Ključne kontrole vključujejo (seznam ni izčrpen): 

• vlogo za shemo osnovnega plačila / shemo enotnega plačila na površino: preverjanje 

kmetove istovetnosti, statusa kmeta, datuma vloge, popolnosti vloge itd.; 

• obstoj računalniške zbirke podatkov (IAKS), ki jo sestavljajo sistem za evidentiranje 

identitete posameznega kmeta, identifikacijski sistem za kmetijske parcele (LPIS) ter sistem 

za identifikacijo in registracijo plačilnih pravic;  

• geoprostorsko vlogo za pomoč (GSAA), s katero lahko kmetje opredelijo geografsko 

lokacijo svojih parcel in jih elektronsko prijavijo; 

• avtomatizirano kontrolo za preverjanje nekaterih meril za upravičenost (npr. upravičenost 

parcele, navzkrižni pregledi za odkrivanje dvojih prijav in previsokih prijav itd.); 

• vzpostavljene sisteme za zagotovitev pravilnega izračuna zneska pomoči, ki ga je treba 

plačati, ob upoštevanju znižanj, izključitev in kazni. 

 

Certifikacijski organ ugotovi, ali ključne kontrole v informacijskem sistemu ustrezno delujejo (ali 

so odgovornosti in naloge pravilno vključene v sistem IT in v skladu z organizacijsko strukturo;   

ali se podatki vnašajo pravočasno; ali so kontrole aplikacij ustrezno opredeljene in ali se izvajajo v 

skladu z načrti; ali se zagotavlja stalno zanesljivo delovanje prek ustreznih in robustnih splošnih 

kontrol IT; ali so transakcije točne, popolne in veljavne; ali je vzpostavljeno poročanje o napakah, 

ki zagotavlja pravočasno odkrivanje in popravljanje napak itd.). 

Primer 2 
 
Revizija potrdi, da so bila pooblastila v sistemu ustrezno dodeljena (v skladu z organizacijo) ter da 

kontrole aplikacij zagotavljajo ustrezno pooblastilo in ločitev nalog v postopku. Splošne kontrole 

IT delujejo dobro. Pod temi pogoji morda ni treba vsako leto zajeti vseh procesov IT, temveč je to 

potrebno le v primeru sprememb. 

2.4 Preizkušanje skladnosti v primeru spremljanja 

Za države članice, ki so se odločile, da bodo od leta zahtevkov 2019 izvajale preglede s 

spremljanjem na podlagi določb člena 40a Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014, mora 

certifikacijski organ v preizkušanje skladnosti vključiti ustrezne preglede. Namen preizkušanja je 

ugotoviti, ali je plačilna agencija spremljanje izvajala v skladu z ustreznimi smernicami. Uporablja 

se lahko tudi kombinacija preizkušanja skladnosti postopka spremljanja in preizkušanja podatkov 

shem, ki se spremljajo (preizkušanje z dvojnim namenom).   
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3 Metodologija vzorčenja za preizkušanje podatkov (statistično 

vzorčenje) 

3.1 Stopnje zagotovila 

Podatke je treba preizkusiti z uporabo vzorčenja, pri čemer je velikost vzorca odvisna od stopnje 

zaupanja, določene na podlagi stopnje zagotovila, pridobljene s preizkušanjem sistema notranjih 

kontrol, in sicer: 

• ne manj kot 60 %, če je stopnja zagotovila visoka; 

• povprečna stopnja zagotovila – med 70 % in 80 %; 

• ne manj kot 90 %, če je stopnja zagotovila nizka. 

 

Zanesljivost sistema notranjih kontrol se določi na podlagi pregleda sistema notranjih kontrol in 

preizkusa kontrol, ki se opravita za posamezni cilj. Za različna revizijska cilja se opravita dve 

različni oceni, pri čemer se upoštevajo samo ustrezni postopki (glej oddelka 5 in 11 Smernice št. 2). 

 
Skupna 

ocena 

tveganja 

 

 

Stopnja 

zagotovila, 

pridobljena z 

revizijami 

sistemov 

 

 
 
 

Zagotovilo za 
sistem 

 

 
Stopnja 

zaupanj

a 

 

 
Tveganje pri 

odkrivanju 

minimalno Deluje dobro, 

potrebne so le 

manjše izboljšave. 

visoko / srednje 

visoko 

 
ne manj kot 
60 % 

 
40 % ali 
manj 

majhno Deluje, vendar so 

potrebne nekatere 

izboljšave. 

povprečno 70 % 30 % 

srednje 

veliko 

Deluje delno, 

potrebne 
 

so večje 

izboljšave. 

srednje nizko 80 % 20 % 

visoko V bistvu ne 

deluje. 

nizk

o 

ne manj kot 

90 % 

ne več kot 

10 % 

 

Dejanska stopnja zaupanja, ki jo je treba pridobiti s preizkušanjem podatkov in ki jo določi 

certifikacijski organ, se lahko razlikuje od primerov, predstavljenih v zgornjih preglednicah, vendar 

bi bilo treba te upoštevati kot minimalne zahteve pri dani stopnji skupne ocene tveganja. 
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3.2 Načela vzorčenja 

Metoda vzorčenja vključuje: načrt vzorčenja (npr. enaka verjetnost, verjetnost, sorazmerna z 

velikostjo) in postopek projiciranja (ocene). Ta dva elementa skupaj tvorita okvir za izračun 

velikosti vzorca. 

Za vzorčenje operacij je treba uporabiti statistično vzorčenje. Predlagane tehnike vzorčenja so 

enostavno naključno vzorčenje ter konservativni in standardni pristop k VDE. 

Za vse metode statističnega vzorčenja je značilno: 

• za vsako enoto populacije je značilna znana in pozitivna verjetnost, da bo izbrana; 

• naključnost je treba zagotoviti z uporabo ustrezne programske opreme za generiranje 

naključnih številk, ki je lahko specializirana ali ne; 

• velikost vzorca se izračuna tako, da se lahko doseže določena stopnja zaželene natančnosti. 

 

Z metodami statističnega vzorčenja se lahko izbere vzorec, ki je reprezentativen za osnovno 

populacijo. Končni cilj je, da se vrednost parametra („spremenljivke“), ugotovljena v vzorcu, 

projicira (ekstrapolira ali oceni) na populacijo, da se tako lahko ugotovi, ali populacija vključuje 

pomembno napačno navedbo in kolikšna je (znesek napake). 

Certifikacijski organ mora za vzorčenje operacij zagotoviti, da je populacija, v kateri se izvede 

statistično vzorčenje, popolna in sestavljena izključno iz pozitivnih transakcij (tj. odhodkov). 

 

3.3 Vrednotenje rezultatov 

V vseh metodah vzorčenja so projicirana napaka (EE), natančnost (SE) in zgornja meja napake 

(UEL, pri čemer je UEL = EE + SE) bistveni elementi, na podlagi katerih je mogoče sklepati o 

morebitnem obstoju pomembnih napak v populaciji.  

Pri uporabi statističnega vzorčenja lahko pride do naslednjih primerov: 

• projicirana napaka je večja od praga pomembnosti (zaradi poenostavitve v nadaljevanju 

2 %), zato certifikacijski organ sklene, da je v populaciji pomembna napaka; 

• projicirana napaka je manjša od 2 %, zgornja meja napake pa je nižja od 2 %, zato 

certifikacijski organ sklene, da napačne navedbe v populaciji ne predstavljajo več kot 2 % 

glede na opredeljeno stopnjo tveganja pri vzorčenju; 

• projicirana napaka je manjša od 2 %, vendar je zgornja meja napake večja od 2 %, zato 

certifikacijski organ sklene, da je potrebno dodatno delo, ker ni mogoče z zadostno 

gotovostjo ugotoviti, ali populacija vključuje pomembno napačno navedbo ali ne. 

 

3.4 Pogoji za uporabo metod vzorčenja 

Da bi lahko certifikacijski organ zmanjšal tveganje pri vzorčenju, tj. tveganje nepravilne odobritve, 
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je treba ob upoštevanju predpostavk in pričakovanj izbrati ustrezno metodo vzorčenja.  Izbira 

metode vzorčenja temelji predvsem na pričakovanju v zvezi z variabilnostjo napak in njihovo 

korelacijo z odhodki. Poleg tega je morda treba upoštevati še porazdelitev populacije in 

porazdelitev napak. 

V spodnji preglednici so predstavljeni nekateri kazalniki najustreznejših metod glede na merila. 

Metoda vzorčenja Ugodni pogoji 

standardni pristop k VDE Za napake je značilna visoka variabilnost4, poleg tega pa so 

približno sorazmerne s stopnjo odhodkov (tj. nizka 

variabilnost stopenj napake). 

Vrednosti odhodkov na transakcijo kažejo visoko variabilnost. 

konservativni pristop k 

VDE 

Za napake je značilna visoka variabilnost, poleg 

tega pa so približno sorazmerne s stopnjo 

odhodkov. 

Vrednosti odhodkov na transakcijo kažejo visoko variabilnost. 

Pričakuje se, da bo delež napak majhen5. 

Pričakovana stopnja napake mora biti nižja od 2 %. 

enostavno 

naključno 

vzorčenje 

Splošno predlagana metoda, ki se lahko uporabi, če 

prejšnji pogoji niso izpolnjeni. 

Uporabi se lahko ocena srednje vrednosti na enoto ali 

ocena deleža. 

nestatistične metode Če statističnih metod ni mogoče uporabiti. 

stratifikacija Uporabi se lahko skupaj s katero koli od naštetih metod. 
 

Koristna je zlasti, kadar se pričakuje, da se bodo stopnje napake 

med posameznimi skupinami populacije (stratumi) precej 

razlikovale. 

 

Stratifikacija se lahko uporabi skupaj s katero koli metodo vzorčenja. Uporabi se, kadar populacijo 

sestavljajo skupine (stratumi), ki so bolj homogene (z nižjo variabilnostjo) od celotne populacije. 

Namesto ene populacije z visoko variabilnostjo je mogoče imeti dve ali več podpopulacij z nizko 

variabilnostjo. Stratifikacijo je treba uporabiti bodisi za čim večje znižanje variabilnosti bodisi 

za izolacijo podmnožic populacije, zaradi katerih nastanejo napake.  V obeh primerih se zaradi 

stratifikacije zmanjša potrebna velikost vzorca. 

 
4 Visoka variabilnost pomeni, da si napake po transakcijah niso podobne, tj. obstajajo velike in majhne napake, kar je 

drugače kot v primeru, ko so vrednosti vseh napak približno enake. 
5 Ker konservativni pristop k VDE temelji na porazdelitvi za redke dogodke, je zlasti primeren, kadar se pričakuje, da 

bo delež števila napak glede na skupno število transakcij v populaciji (delež napak) majhen. 
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3.5 Enostavno naključno vzorčenje 

Uvod 

Enostavno naključno vzorčenje je metoda statističnega vzorčenja. Od vseh metod z enako 

verjetnostjo izbire je ta najbolj znana. Njen namen je stopnjo napak, ugotovljeno v vzorcu, 

projicirati na celotno populacijo. 

Statistična enota, ki jo je treba vključiti v vzorec, je transakcija (ali vloga za pomoč / zahtevek za 

plačilo). Enote v vzorcu se izberejo naključno, za vsako pa velja enaka verjetnost, da bo izbrana. 

Enostavno naključno vzorčenje je generična metoda, ki ustreza različnim vrstam populacije, čeprav 

običajno zahteva večje velikosti vzorca kot VDE, saj se pri njej ne uporabljajo pomožne informacije 

(kadar se stopnje odhodkov med posameznimi enotami precej razlikujejo, med odhodki in 

napakami pa obstaja pozitivna povezava). Projiciranje napak lahko temelji na dveh podmetodah: 

oceni srednje vrednosti na enoto ali oceni deleža. 

Tako kot vse ostale metode se lahko tudi ta uporabi skupaj s stratifikacijo. 

Poleg navedenih ugodnih pogojev za uporabo enostavnega naključnega vzorčenja je smiselno 

upoštevati tudi prednosti in slabosti te tehnike, navedene v nadaljevanju6. 

  

 
6 AICPA, „Revizijsko vzorčenje: Uporaba novih vodilnih zahtev glede revizijskega vzorčenja“ (Audit Sampling: 

Applying the New Audit Sampling Guide Requirements), 2012, ki se nanaša na klasično vzorčenje spremenljivk. 
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Prednosti Slabosti 

Če je med evidentiranimi in revidiranimi 

vrednostmi veliko razlik in če je korelacija 

med napačnimi navedbami in odhodki 

majhna (ali celo negativna), se lahko 

revizijski cilji dosežejo z enostavnim 

naključnim vzorčenjem, saj je za 

vzorčenje, pri katerem je verjetnost 

sorazmerna z velikostjo (PPS), potrebna 

pozitivna korelacija in ga ni mogoče 

vselej uporabiti. 

Izbrati je treba med različnimi metodami 

projiciranja. 

Ker izbira temelji na enoti in ne na 

sorazmernosti z velikostjo (PPS), je ta 

metoda včasih ustreznejša, kadar se 

pričakujejo podcenitve ali kadar 

populacija ne kaže asimetričnosti. 

. 

V primeru zelo velikih enot ali zelo velikih 

razlik med evidentiranimi zneski normalna 

porazdelitev morda ni ustrezna. 

Vzorec se lahko (po potrebi) lažje razširi 

kot v primeru verjetnosti, sorazmerni z 

velikostjo (PPS), saj imajo vse enote isti 

ponder. 

Za zadosten približek normalni 

porazdelitvi je potreben najmanjši vzorec 

30 enot. 

Pri vključitvi transakcij nične vrednosti 

(tj. zavrnjenih zahtevkov) v populacijo ni 

posebnosti glede zasnove vzorca. 

 

 

Ker se pri tej tehniki vzorčenja predpostavlja, da so vzorci izbrani z enako verjetnostjo in ne na 

podlagi sorazmernosti z velikostjo (npr. PPS), se šteje, da je primernejša za vzorčenje v zvezi z 

zakonitostjo in pravilnostjo. Poleg tega bi bilo lahko enostavno naključno vzorčenje primerno za 

populacije IAKS, ki običajno vključujejo veliko manjših transakcij in manjših napak. 

 

Velikost vzorca 

Izračun velikosti vzorca 𝑛 v okviru enostavnega naključnega vzorčenja temelji na naslednjih 

informacijah: 

• velikost populacije 𝑁; 

• stopnja zaupanja, določena na podlagi revizije sistemov in povezanega koeficienta z v zvezi 

z normalno porazdelitvijo (glej Dodatek 2.1); 

• največja dopustna napaka 𝑇𝐸 (običajno 2 % skupnih odhodkov); 
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• pričakovana napaka 𝐴𝐸, ki jo revizor izbere po strokovni presoji in ob upoštevanju prejšnjih 

informacij; 

• standardni odklon 𝜎𝑒 napak; 

 

Velikost vzorca se izračuna na naslednji način: 

𝑛 = (
𝑁 × 𝑧 × 𝜎𝑒

𝑇𝐸 − 𝐴𝐸
)

2

 

pri čemer je 𝜎𝑒  standardni odklon napak v populaciji. Upoštevati je treba, da se pri zgornjem 

izračunu predpostavlja, da je ta standardni odklon napak znan za celotno populacijo. V praksi to 

skoraj nikoli ne velja, revizijski organi pa se morajo zanašati bodisi na pretekle podatke (standardni 

odklon napak za populacijo v preteklem obdobju) bodisi na manjši predhodni/pilotni vzorec 

(najmanjša priporočena velikost vzorca je 30 enot).  

Če vrednotenje napake pilotnega vzorca potrdi parametre vzorčenja in revizijske predpostavke, 

lahko pilotni vzorec postane dejanski vzorec, ki se preizkuša (najmanj 30 enot). Če pa se pri 

pilotnem vzorcu razkrijejo sistemske šibkosti, je treba povečati dejansko skupno velikost vzorca. 

Če se certifikacijski organ odloči za uporabo te metode, standardni odklon napak pa je zelo majhen 

ali ga sploh ni, je vseeno potreben preizkus vzorca z najmanj 30 enotami. 

 

Napaka pri vzorčenju se lahko projicira na populacijo na dva načina. Prvi temelji na oceni srednje 

vrednosti na enoto (absolutne napake), drugi pa na oceni deleža (stopnje napake). 

 

Projiciranje z oceno srednje vrednosti na enoto (absolutne napake) 

Povprečna napaka na enoto, ugotovljena v vzorcu, se pomnoži s številom enot v populaciji, rezultat 

pa je projicirana napaka: 

 

𝐸𝐸1 = 𝑁 ×
∑ 𝐸𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
. 

 

Projiciranje z oceno deleža (stopnje napake) 

Povprečna stopnja napake, ugotovljena v vzorcu, se pomnoži s knjigovodsko vrednostjo na ravni 

populacije: 

 

𝐸𝐸2 = 𝐵𝑉 ×
∑ 𝐸𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝐵𝑉𝑖
𝑛
𝑖=1
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Stopnja napake vzorca iz zgornje enačbe se pridobi tako, da se skupni znesek napake v vzorcu deli 

s skupnim zneskom odhodkov enot v vzorcu (revidirani znesek). 

Tega, katera metoda ekstrapolacije je primernejša, ni mogoče vedeti vnaprej, saj so relativne 

prednosti posamezne metode odvisne od stopnje povezave med napakami in odhodki. 

Splošno pravilo je, da se druga metoda uporabi samo, kadar se pričakuje močna povezava med 

napakami in odhodki (enote višje vrednosti običajno vsebujejo večje napake), prva metoda (srednja 

vrednost na enoto) pa, kadar se pričakuje, da bodo napake razmeroma neodvisne od stopnje 

odhodkov (večje napake se lahko ugotovijo v enotah z visoko ali nizko stopnjo odhodkov). V praksi 

se lahko ta ocena izvede z uporabo podatkov o vzorcu, saj se odločitev o metodi ekstrapolacije 

lahko sprejme po izbiri in reviziji vzorca. Za izbiro najustreznejše metode ekstrapolacije bi bilo 

treba na podlagi podatkov o vzorcu izračunati varianco knjigovodskih vrednosti vzorčnih enot 

(VARBV) ter kovarianco med napakami in knjigovodskimi vrednostmi za iste enote (COVE,BV). 

Formalno bi bilo treba ocenjevanje razmerja izbrati, kadar 
COVE,BV

VARBV
> E𝑅/2, pri čemer ER 

predstavlja stopnjo napake za vzorec, tj. razmerje med vsoto napak v vzorcu in revidiranimi izdatki. 

Kadar prejšnji pogoj ni izpolnjen, bi bilo treba za projiciranje napak na populacijo uporabiti oceno 

srednje vrednosti na enoto7. 

Izračun natančnosti se razlikuje tudi glede na metodo, ki je bila uporabljena za ekstrapolacijo. 

 

Natančnost z oceno srednje vrednosti na enoto (absolutne napake) 

Natančnost se izračuna z naslednjo enačbo: 

 

𝑆𝐸1 = 𝑁 × 𝑧 ×
𝑠𝑒

√𝑛
 

pri čemer je 𝑠𝑒  standardni odklon napak v vzorcu (ki se zdaj izračuna za isti vzorec, kot je bil 

uporabljen za projiciranje napak na populacijo). 

 

Natančnost z oceno deleža (stopnje napake) 

Natančnost se izračuna z naslednjo enačbo: 

 

 
7 Namesto te metodologije se lahko izračuna natančnost obeh metod projiciranja in izbere tista z ugodnejšo 

natančnostjo. 
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𝑆𝐸2 = 𝑁 × 𝑧 ×
𝑠𝑞

√𝑛
 

pri čemer je 𝑠𝑞 standardni odklon spremenljivke 𝑞 v vzorcu: 

𝑞𝑖 = 𝐸𝑖 −
∑ 𝐸𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝐵𝑉𝑖
𝑛
𝑖=1

× 𝐵𝑉𝑖. 

 

Ta spremenljivka se za vsako enoto v vzorcu izračuna kot razlika med njeno napako ter zmnožkom 

njene knjigovodske vrednosti in stopnje napake v vzorcu. 

 

Vrednotenje 

Za oblikovanje sklepa o pomembnosti napak je treba izračunati zgornjo mejo napake (UEL). Ta 

zgornja meja je enaka vsoti projicirane napake 𝐸𝐸 in natančnosti ekstrapolacije: 

 

𝑈𝐸𝐿 = 𝐸𝐸 + 𝑆𝐸 

Za oblikovanje revizijskih sklepov je nato treba projicirano napako in zgornjo mejo primerjati z 

največjo dopustno napako. 

 

3.6 Standardni pristop k vzorčenju po denarni enoti 

Uvod 

Vzorčenje po denarni enoti je metoda statističnega vzorčenja, pri kateri se denarna enota uporablja 

kot pomožna spremenljivka za vzorčenje. Ta pristop običajno temelji na sistematičnem vzorčenju, 

pri katerem je verjetnost sorazmerna z velikostjo (PPS), tj. denarno vrednostjo vzorčne enote (za 

enote višje vrednosti je večja verjetnost, da bodo izbrane). 

Ta metoda je zlasti koristna, če je za knjigovodske vrednosti značilna visoka variabilnost, med 

knjigovodskimi vrednostmi in napakami pa obstaja pozitivna korelacija. Drugače rečeno, koristna 

je, kadar se pričakuje, da se bodo pri enotah višje vrednosti pojavljale večje napake, kar v 

revizijskem okviru pogosto velja. 

Kadar so izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, tj. za knjigovodske vrednosti je značilna visoka 

variabilnost, med napakami in knjigovodskimi vrednostmi pa obstaja pozitivna korelacija 

(povezava), se z VDE praviloma oblikujejo manjši vzorci kot z uporabo metod z enako verjetnostjo, 

pri čemer je stopnja natančnosti enaka. 

Opozoriti je treba tudi, da so v vzorcih, ki nastanejo ob uporabi te metode, enote visoke vrednosti 
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praviloma čezmerno zastopane, medtem ko je zastopanost enot nizke vrednosti majhna. To samo 

po sebi ni težava, saj se pri tej metodi to dejstvo izravna v postopku ekstrapolacije, vendar 

doseženih rezultatov za vzorce (npr. stopnje napake v vzorcu) ni mogoče razlagati (razlagajo se 

lahko samo ekstrapolirani rezultati). 

Tako kot metode z enako verjetnostjo se lahko tudi ta uporabi v povezavi s stratifikacijo. 

Poleg navedenih ugodnih pogojev za uporabo te tehnike vzorčenja je smiselno 

upoštevati tudi njene prednosti in slabosti, navedene v nadaljevanju. 

 
 

Prednosti Slabosti 

Običajno prinese manjše velikosti 

vzorcev in/ali večjo natančnost kot druge 

metode, če so pogoji ugodni (kar je v 

praksi pogosto). 

Vzorec se izbere z verjetnostjo, 

„sorazmerno z velikostjo“. Zato ni velike 

verjetnosti za izbiro majhnih evidentiranih 

količin. Pri zbiranju vzorca je treba enote 

previdno razvrstiti. 

Nadzira, da dejanska velikost vzorca 

ustreza načrtovani, tako da preprečuje 

večkratno izbiro istih enot. 

Pri izbiri stanja nič ali negativnega stanja 

je treba upoštevati določene posebnosti.  

Omogoča uporabo pričakovanih napak 

pod ali nad pragom pomembnosti.  

Za izračun velikosti vzorca so potrebne 

podrobnejše informacije kot pri 

konservativnem pristopu k VDE. 

Omogoča uporabo pristopa stratifikacije 

in pristopa za več obdobij. 

Za zadosten približek normalni 

porazdelitvi je potreben najmanjši vzorec 

30 enot. 

 

Velikost vzorca 

Pri vzorčenju po denarni enoti izračun velikosti vzorca n temelji na naslednjih informacijah: 

• knjigovodska vrednost populacije (skupni prijavljeni odhodki) BV; 

• stopnja zaupanja, določena na podlagi revizije sistemov in povezanega koeficienta z v zvezi 

z normalno porazdelitvijo (glej Dodatek 2.1); 

• največja dopustna napaka TE (običajno 2 % skupnih odhodkov); 
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• pričakovana napaka AE, ki jo revizor izbere po strokovni presoji in ob upoštevanju prejšnjih 

informacij ter ki mora biti manjša od TE in temeljiti na prejšnjih rezultatih (kot je standardni 

odklon); 

• standardni odklon 𝜎𝑟 stopenj napake (pridobljen na podlagi vzorca, oblikovanega z VDE); 

 

Velikost vzorca se izračuna na naslednji način: 

𝑛 = (
𝑧 × 𝐵𝑉 × 𝜎𝑟

𝑇𝐸 − 𝐴𝐸
)

2

 

 

pri čemer je 𝜎𝑟  standardni odklon stopenj napake, pridobljen na podlagi vzorca, oblikovanega z 

VDE. Za ugotovitev približka tega standardnega odklona pred izvedbo revizije se bodo morale 

države članice zanesti bodisi na pretekle podatke (varianca stopenj napake v vzorcu iz preteklega 

obdobja) bodisi na manjši predhodni/pilotni vzorec 𝑛𝑝 (najmanjša priporočena velikost 

predhodnega vzorca je 30 postavk).  

Če vrednotenje napake pilotnega vzorca potrdi parametre vzorčenja in revizijske predpostavke, 

lahko pilotni vzorec postane dejanski vzorec, ki se preizkuša (najmanj 30 enot). Te vrednosti 

pomenijo spodnjo mejo, ker je skupna varianca v vzorcu najverjetneje podcenjena glede na skupno 

varianco v populaciji. Če pa se pri pilotnem vzorcu razkrijejo sistemske šibkosti, je treba povečati 

dejansko skupno velikost vzorca. 

 

Izbira vzorca 

Po določitvi velikosti vzorca je treba opredeliti enote populacije visoke vrednosti (če obstajajo), ki 

bodo vključene v stratum visoke vrednosti, v katerem se preizkusi 100 % enot populacije. Presečna 

vrednost za določitev tega najvišjega stratuma je enaka razmerju med knjigovodsko vrednostjo 

(BV) in načrtovano velikostjo vzorca (n). Vse enote s knjigovodsko vrednostjo, ki presega to 

presečno vrednost (če je 𝐵𝑉𝑖 > 𝐵𝑉 𝑛⁄ ), se uvrstijo v stratum za 100-odstotno revizijo.  

Velikost vzorca, ki se dodeli neizčrpnemu stratumu, tj. 𝑛𝑠, se izračuna kot razlika med 𝑛 in številom 

vzorčnih enot (npr. transakcij) v izčrpnem stratumu (𝑛𝑒). 

Nazadnje se izbere vzorec neizčrpnega stratuma, pri čemer se uporabi verjetnost, sorazmerna z 

velikostjo, tj. sorazmerna s knjigovodskimi vrednostmi enote 𝐵𝑉𝑖. Priljubljeno je sistematično 

izbiranje, pri katerem se uporabi interval vzorčenja, ki je enak skupnim odhodkom v neizčrpnem 

stratumu (𝐵𝑉𝑠) in se deli z velikostjo vzorca (𝑛𝑠), tj. 

𝑆𝐼 =
𝐵𝑉𝑠

𝑛𝑠
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Opozoriti je treba, da se lahko v praksi zgodi, da bodo za nekatere enote populacije po izračunu 

intervala vzorčenja, ki se izračuna na podlagi odhodkov in velikosti vzorca vzorčenega stratuma, 

še vedno ugotovljeni odhodki, ki presegajo ta interval vzorčenja 𝐵𝑉𝑠 𝑛𝑠⁄  (čeprav predhodno zanje 

niso bili ugotovljeni odhodki, večji od presečne vrednosti (𝐵𝑉 𝑛⁄ )). Vse enote, katerih 

knjigovodska vrednost še vedno presega ta interval (𝐵𝑉𝑖 > 𝐵𝑉𝑠 𝑛𝑠⁄ ), je treba prav tako dodati v 

stratum visoke vrednosti. Če se to zgodi, je treba po tem, ko se nove postavke prestavijo v sloj z 

visokimi vrednostmi, ponovno izračunati interval vzorčenja za vzorčeni sloj, pri tem pa upoštevati 

nove vrednosti za razmerje 𝐵𝑉𝑠 𝑛𝑠⁄ . Ta ponavljajoči se postopek je morda treba večkrat ponoviti, 

dokler enot, katerih odhodki so večji od intervala vzorčenja, ni več. 

Splošno pravilo je, da neobstoj enot v populaciji visoke vrednosti pomeni, da nekateri parametri 

verjetno niso pravilno določeni ali pa obstajajo določene težave pri predpostavkah, na katerih 

temeljita vzorčenje, pri katerem je verjetnost sorazmerna z velikostjo (PPS), in njegova uporaba. 

Pomembno je, da se enote razvrstijo in da se ugotovijo vse enote visoke vrednosti. Vse enote visoke 

vrednosti je treba ugotoviti po ponavljajočem se postopku in 100-odstotno preizkusiti (brez uporabe 

vzorčenja za enote visoke vrednosti). 

 

Projiciranje 

Projiciranje napak na populacijo je treba za enote v izčrpnem stratumu izvesti drugače kot za enote 

v neizčrpnem stratumu. 

Za izčrpni stratum, tj. stratum z vzorčnimi enotami, katerih knjigovodska vrednost presega 

presečno vrednost, 𝐵𝑉𝑖 >
𝐵𝑉

𝑛
, je projicirana napaka zgolj vsota napak, ugotovljenih za enote v tem 

stratumu: 

𝐸𝐸𝑒 = ∑ 𝐸𝑖

𝑛𝑒

𝑖=1

 

 

Za neizčrpni stratum, tj. stratum z vzorčnimi enotami, katerih knjigovodska vrednost je enaka 

presečni vrednosti ali manjša od nje, 𝐵𝑉𝑖 ≤
𝐵𝑉

𝑛
, je projicirana napaka: 

𝐸𝐸𝑠 = 𝑆𝐼 ∑
𝐸𝑖

𝐵𝑉𝑖

𝑛𝑠

𝑖=1

 

 

Izračun te projicirane napake: 

(1) za vsako enoto v vzorcu se izračuna stopnja napake, tj. razmerje med napako in ustreznimi 

odhodki 
𝐸𝑖

𝐵𝑉𝑖
; 
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(2) te stopnje napake se seštejejo za vse enote v vzorcu; 

(3) prejšnji rezultat se pomnoži z intervalom vzorčenja (SI). 

Projicirana napaka na ravni populacije je zgolj vsota teh dveh elementov: 

𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝑒 + 𝐸𝐸𝑠 

 

Natančnost 

Natančnost se izračuna z enačbo: 

 

𝑆𝐸 = 𝑧 ×
𝐵𝑉𝑠

√𝑛𝑠

× 𝑠𝑟 

 

pri čemer je 𝑠𝑟  standardni odklon stopenj napak v vzorcu neizčrpnega stratuma (ki se izračuna za 

isti vzorec, kot je bil uporabljen za ekstrapolacijo napak na populacijo). 

 

Vrednotenje 

Za oblikovanje sklepa o pomembnosti napak je treba izračunati zgornjo mejo napake (UEL). Ta 

zgornja meja je enaka vsoti projicirane napake 𝐸𝐸 in natančnosti ekstrapolacije: 

𝑈𝐸𝐿 = 𝐸𝐸 + 𝑆𝐸 

Za oblikovanje revizijskih sklepov je nato treba projicirano napako in zgornjo mejo primerjati z 

največjo dopustno napako.  

 

3.7 Metodologija vzorčenja za konservativni pristop k VDE 

Pri izbiri te metode je treba upoštevati naslednje predpostavke: 

• pričakovana stopnja napačnih navedb v populaciji je majhna; 

• znesek napačne navedbe v fizični enoti ne sme presegati evidentirane knjigovodske 

vrednosti enote; 

• osredotoča se na precenitve. 

 

Poleg navedenih ugodnih pogojev za uporabo te tehnike vzorčenja je smiselno upoštevati tudi 
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njene prednosti in slabosti, navedene v nadaljevanju8. 

 
 

Prednosti Slabosti 

Načeloma jo je preprosteje uporabljati kot 

druge tehnike; izračun velikosti vzorca je 

preprost. 

Ni namenjena preizkušanju podcenitev 

populacije;  ker se vzorec izbere 

„sorazmerno z velikostjo“, ni velike 

verjetnosti za izbiro majhnih evidentiranih 

količin, te količine pa so lahko močno 

podcenjene. 

Za določitev velikosti vzorca ni treba 

upoštevati značilnosti populacije (npr. 

standardnega odklona). 

Pri izbiri stanja nič ali negativnega stanja 

je treba upoštevati določene posebnosti. 

Če se pričakujejo podcenitve, so lahko 

potrebni posebni ukrepi glede zasnove. 

Samodejno prepozna vsako posamezno 

pomembno transakcijo, če njen znesek 

presega interval vzorčenja. 

Pri ugotovljenih napačnih navedbah lahko 

preceni dopustnost tveganja pri vzorčenju 

pri dani ravni tveganja. 

Če revizor ne pričakuje (in ne najde) 

napačnih navedb, se s to metodo običajno 

dobi učinkovita velikost vzorca. 

Revizor mora običajno sešteti populacijo 

za postopek izbire VDE. Za zagotovitev, 

da je populacija popolna, mora revizor 

njeno skupno vrednost uskladiti z letnimi 

obračuni. 

 Če je pričakovano število napačnih 

navedb veliko, se lahko izjemno poveča 

tudi velikost vzorca. V takšnih primerih so 

lahko druge metode učinkovitejše. 

 Običajno izračuna samo enostranske 

zgornje meje. 

 

Poleg tega ta metoda prvotno ni bila zasnovana za uporabo s pristopom stratifikacije ali pristopom 

za več obdobij. V takšnih primerih je priporočljivo uporabiti druge tehnike vzorčenja. 

 

Velikost vzorca 

 
8 AICPA, „Revizijsko vzorčenje: Uporaba novih vodilnih zahtev glede revizijskega vzorčenja“ (Audit Sampling: 

Applying the New Audit Sampling Guide Requirements), 2012. 
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Pri konservativnem pristopu k vzorčenju po denarni enoti izračun velikosti vzorca n temelji na 

naslednjih informacijah: 

• knjigovodska vrednost populacije (skupni prijavljeni odhodki) BV; 

• konstanta, imenovana faktor zanesljivosti (RF), ki se določi glede na stopnjo zaupanja (glej 

Dodatek 2.1); 

• največja dopustna napaka TE (običajno 2 % skupnih odhodkov); 

• pričakovana napaka AE, ki jo revizor izbere po strokovni presoji in ob upoštevanju prejšnjih 

informacij; 

• faktor povečanja, EF, , ki je tudi konstanta, povezana s stopnjo zaupanja (glej Dodatek 2.1), 

uporabi pa se, ko se pričakujejo napake.  

 

Velikost vzorca se izračuna na naslednji način: 

𝑛 =
𝐵𝑉 × 𝑅𝐹

𝑇𝐸 − (𝐴𝐸 × 𝐸𝐹)
 

 

V naslednji preglednici so prikazane velikosti vzorca v primeru konservativnega pristopa k VDE 

za različne kombinacije stopnje zaupnosti in pričakovane napake. 

 

Pričakovana 

napaka 
Stopnja zagotovila/zaupanja za sistem 

 visoko / srednje 

veliko 

60 % 

Povprečje 

70 % 

Srednje 

nizk

a 

80 % 

Nizka 

90 % 

0,0 % 46 61 81 116 

0,2 % 52 69 93 136 

0,4 % 59 80 109 165 

0,6 % 69 95 132 210 

0,8 % 82 116 168 289 

1,0 % 102 151 230 462 

1,2 % 135 216 366 1 155 

 
 

Izbira vzorca 

Po določitvi velikosti vzorca se vzorec izbere tako, da se uporabi verjetnost, sorazmerna z 



23 

 

 

velikostjo, tj. sorazmerna s knjigovodskimi vrednostmi postavke 𝐵𝑉𝑖. Priljubljeno je sistematično 

izbiranje, pri katerem se uporabi interval vzorčenja, ki je enak skupnim odhodkom (𝐵𝑉), deljenim 

z velikostjo vzorca (n), tj.: 

𝑆𝐼 =
𝐵𝑉

𝑛
 

Nekatere enote se lahko izberejo večkrat (če njihova vrednost presega interval vzorčenja). Ta 

značilnost tehnike lahko povzroči zmanjšanje dejanske velikosti vzorca (število ločenih transakcij 

v vzorcu), kar vpliva na natančnost. V takšnih primerih se certifikacijskemu organu priporoča, da 

večkratno izbiro istih enot izravna bodisi z izbiro dodatnega vzorca bodisi z nadvzorčenjem (tj. s 

povečanjem načrtovane velikosti vzorca, tako da je število ločenih enot v vzorcu blizu želenemu 

številu).  

 

Projiciranje 

Napake se projicirajo na populacijo po postopku, ki je bil predstavljen za standardni pristop k VDE. 

Ponovno je treba opozoriti, da se za enote v izčrpnem stratumu ekstrapolacija izvede drugače kot 

za enote v neizčrpnem stratumu. 

Za izčrpni stratum, tj. stratum z vzorčnimi enotami, katerih knjigovodska vrednost presega interval 

vzorčenja, 𝐵𝑉𝑖 >
𝐵𝑉

𝑛
, je projicirana napaka zgolj vsota napak, ugotovljenih za enote v tem stratumu: 

𝐸𝐸𝑒 = ∑ 𝐸𝑖

𝑛𝑒

𝑖=1

 

 

Za neizčrpni stratum, tj. stratum z vzorčnimi enotami, katerih knjigovodska vrednost je enaka 

intervalu vzorčenja ali manjša od njega, 𝐵𝑉𝑖 ≤
𝐵𝑉

𝑛
, je projicirana napaka: 

𝐸𝐸𝑠 = 𝑆𝐼 ∑
𝐸𝑖

𝐵𝑉𝑖

𝑛𝑠

𝑖=1

 

Projicirana napaka na ravni populacije je zgolj vsota teh dveh elementov: 

𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝑒 + 𝐸𝐸𝑠 

 

Natančnost 

Natančnost, ki meri napako pri vzorčenju, je sestavljena iz dveh elementov: osnovne natančnosti, 

𝐵𝑃, , in dodatne dopustnosti, 𝐼𝐴.  
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Osnovna natančnost je zgolj zmnožek intervala vzorčenja in faktorja zanesljivosti (ki je bil 

uporabljen že za izračun velikosti vzorca): 

𝐵𝑃 = 𝑆𝐼 × 𝑅𝐹. 

 

Dodatna dopustnost se izračuna za vsako vzorčno enoto v neizčrpnem stratumu, za katero je bila 

ugotovljena napaka. Vse enote z napakami je treba najprej razvrstiti po padajočem vrstnem redu 

glede na vrednost projicirane napake. Nato se za vsako od teh enot (z napako) z naslednjo enačbo 

izračuna dodatna dopustnost: 

𝐼𝐴𝑖 = (𝑅𝐹(𝑖) − 𝑅𝐹(𝑖 − 1) − 1) × 𝑆𝐼 ×
𝐸𝑖

𝐵𝑉𝑖
. 

pri čemer je 𝑅𝐹(𝑖) faktor zanesljivosti za napako, ki se pojavi v 𝑖𝑡ℎ-tem redu glede na dano stopnjo 

zaupanja (ki je običajno enaka, kot je bila uporabljena za določitev velikosti vzorca), 𝑅𝐹(𝑖 − 1) pa 

je faktor zanesljivosti za napako v (𝑖 − 1)𝑡ℎ-tem redu glede na dano stopnjo zaupanja (za faktorje 

zanesljivosti glej Dodatek 2.1). 

Dodatna dopustnost je vsota dodatnih dopustnosti vseh enot: 

𝐼𝐴 = ∑ 𝐼𝐴𝑖

𝑛𝑠

𝑖=1

. 

 

Skupna natančnost (𝑆𝐸) bo enaka vsoti dveh elementov, in sicer osnovne natančnosti (𝐵𝑃) in 

dodatne dopustnosti (𝐼𝐴): 

𝑆𝐸 = 𝐵𝑃 + 𝐼𝐴 

 

Vrednotenje 

Za oblikovanje sklepa o pomembnosti napak je treba izračunati zgornjo mejo napake (UEL). Ta 

zgornja meja je enaka vsoti projicirane napake 𝐸𝐸 in skupne natančnosti ekstrapolacije: 

𝑈𝐸𝐿 = 𝐸𝐸 + 𝑆𝐸 

Za oblikovanje revizijskih sklepov je nato treba projicirano napako in zgornjo mejo primerjati z 

največjo dopustno napako. 
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3.8 Stratifikacija v okviru statističnega vzorčenja 

3.8.1 Uvod 

Pri uporabi vzorčenja s stratifikacijo se populacija razdeli na podpopulacije, imenovane stratumi, 

pri čemer se iz vsakega stratuma z uporabo statističnega vzorčenja zberejo neodvisni vzorci. 

Namen stratifikacije je transakcije z nižjo variabilnostjo od celotne populacije združiti v skupine 

(homogene stratume).   Pri enostavnem naključnem vzorčenju je stratifikacija po stopnji odhodkov 

na enoto običajno dober pristop, kadar se pričakuje, da je stopnja napake povezana s stopnjo 

odhodkov. Med drugim se lahko izberejo regije, ukrepi, transakcije s posebnim tveganjem itd. 

Če se uporabi stratifikacija po stopnji odhodkov, je treba opredeliti stratum visoke vrednosti9 in 

revidirati 100 % enot. Iz drugega stratuma je treba izbrati statistični vzorec (v skladu z izbrano 

statistično metodo). To je koristno, če populacija vključuje nekaj enot visoke vrednosti. V tem 

primeru je treba enote iz stratuma, ki se revidira 100-odstotno, izvzeti iz populacije, vsi proučeni 

koraki iz preostalih oddelkov pa se uporabijo samo za populacijo, ki jo sestavljajo enote nizke 

vrednosti. 

Stratifikacija se lahko uporabi pri vseh treh zgoraj opisanih metodah statističnega vzorčenja. 

Državam članicam, ki so se odločile za uporabo pregledov s spremljanjem v skladu s členom 40a 

Uredbe (EU) št. 809/2014, se priporoča stratifikacija populacije po shemah v okviru sistema 

spremljanja in drugih shemah, ker je vrsta pregleda drugačna (neprekinjeno spremljanje v 

primerjavi s pregledi na kraju samem). Vzorec stratumov je treba določiti in dodeliti na podlagi 

odhodkov. Vendar je treba posebno pozornost nameniti preverjanju ponderjev stratumov (na primer 

premalo vzorčenih enot v stratumu; vzorci iz stratumov ne bi smeli imeti manj kot 20 enot). Enote 

za stratum za spremljanje je treba izbrati izmed vseh enot, ki so predmet spremljanja, stratum vseh 

ostalih shem pa je treba tako kot prej izbrati iz vzorca naključnih pregledov na kraju samem plačilne 

agencije.  

Vzorčenje in vrednotenje napake s stratifikacijo omogoča standardna tehnika vzorčenja VDE, če 

se certifikacijski organ odloči za uporabo te metode. 

Če se uporabi konservativni pristop k VDE, se lahko vrednotenje napake izvede bodisi na stratum, 

da se pridobi najverjetnejša napaka na stratum, bodisi z uporabo intervala tehtanega povprečja 

(skupni odhodki EKJS IAKS/skupna velikost vzorca). Obstaja tudi možnost, da certifikacijski 

organ celotni vzorec izbere iz vzorca naključnih pregledov na kraju samem plačilne agencije za 

sheme, ki niso predmet spremljanja, in izvede preglede na kraju samem tudi za shemo osnovnega 

plačila, ki je predmet spremljanja. V tem primeru je treba za vrednotenje napake uporabiti interval 

na ravni IAKS (EKJS IAKS / velikost vzorca). Če država članica spremljanje izvaja za sheme, ki 

 
9 -. Hidiroglou (1986) je predstavil algoritem, s katerim se populacija razdeli na stratum s celotnim vzorčenjem 

(stratum visoke vrednosti) in stratum z delnim vzorčenjem, da se čim bolj zmanjša splošna velikost vzorca ob 

predpostavki enostavnega naključnega vzorčenja brez nadomestitve v stratumu z delnim vzorčenjem. Za izvedbo 

tega je zdaj na voljo programska oprema (kot je sveženj za stratifikacijo R). Vendar je treba za uporabo te 

programske opreme uporabljati napredne tehnike, zato je splošno pravilo, da se vključijo vse enote, pri katerih 

odhodki presegajo pomembnost (2 %) skupnih odhodkov populacije. Pri bolj konservativnih pristopih se uporabi 

manjša presečna vrednost, pri čemer se pomembnost običajno deli z 2 ali 3, vendar je presečna vrednost odvisna od 

značilnosti populacije in mora temeljiti na strokovni presoji. 
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niso sheme osnovnega plačila, se ta druga možnost ne uporablja. 

 

V letu zahtevkov 2020 (proračunskem letu 2021) bodo nekatere države članice morda želele 

povezati preizkušanje, ki ga certifikacijski organ opravi za preglede s spremljanjem, z oceno 

kakovosti za preglede s spremljanjem za leto zahtevkov 2020. V tem primeru lahko certifikacijski 

organ izbere svoj vzorec/vzorec iz stratuma neposredno iz naključnega vzorca za oceno kakovosti 

za preglede s spremljanjem po navodilih iz prejšnjega odstavka. Nato se lahko rezultat ocene 

kakovosti za preglede s spremljanjem potrdi ali zavrne na podlagi preizkušanja, ki ga opravi 

certifikacijski organ.  

 

3.8.2 Stratifikacija za VDE 

Uvod 

Pri vzorčenju po denarni enoti s stratifikacijo se populacija s standardnim vzorčenjem po denarni 

enoti razdeli na podpopulacije, ki se imenujejo stratumi, iz vsakega stratuma pa se zajamejo 

neodvisni vzorci. Pri VDE s stratifikacijo stratifikacija po stopnji odhodkov ni relevantna, saj se 

pri VDE stopnja odhodkov upošteva že pri izbiri vzorčnih enot. 

 

Velikost vzorca 

Velikost vzorca se izračuna na naslednji način: 

𝑛 = (
𝑧 × 𝐵𝑉 × 𝜎𝑟𝑤

𝑇𝐸 − 𝐴𝐸
)

2

 

pri čemer je 𝜎𝑟𝑤
2  tehtano povprečje varianc stopenj napak za celoten nabor stratumov, ponder 

vsakega stratuma pa je enak razmerju med knjigovodsko vrednostjo stratuma (𝐵𝑉ℎ) in 

knjigovodsko vrednostjo za celotno populacijo (BV): 

𝜎𝑟𝑤
2 = ∑

𝐵𝑉ℎ

𝐵𝑉
𝜎𝑟ℎ

2 ,

𝐻

𝑖=1

ℎ = 1,2, … , 𝐻; 

in 𝜎𝑟ℎ
2  je varianca stopenj napak v vsakem stratumu.  

Ko je bilo že predstavljeno za standardno metodo VDE, lahko te vrednosti temeljijo na preteklem 

znanju ali predhodnem/pilotnem vzorcu.  

Ko se izračuna skupna velikost vzorca, tj. 𝑛, se vzorec dodeli posameznemu stratumu z naslednjo 

enačbo: 

𝑛ℎ =
𝐵𝑉ℎ

𝐵𝑉
𝑛. 
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To je splošna metoda dodeljevanja, pri kateri se vzorec dodeli posameznemu stratumu sorazmerno 

z odhodki (knjigovodsko vrednostjo) stratumov. Na voljo so tudi druge metode dodeljevanja. Z 

bolj prilagojenim dodeljevanjem se lahko v nekaterih primerih zagotovi dodatna natančnost ali 

zmanjša vzorec.  

 

Izbira vzorca 

V vsakem stratumu ℎ sta dva elementa: izčrpna skupina v stratumu ℎ (to je skupina z vzorčnimi 

enotami, katerih knjigovodska vrednost presega presečno vrednost, 𝐵𝑉ℎ𝑖 >
𝐵𝑉ℎ

𝑛ℎ
); in vzorčena 

skupina v stratumu ℎ (to je skupina z vzorčnimi enotami, katerih knjigovodska vrednost je manjša 

od presečne vrednosti ali enaka tej vrednosti, 𝐵𝑉ℎ𝑖 ≤
𝐵𝑉ℎ

𝑛ℎ
). 

Ko se določi velikost vzorca, je treba v vsakem prvotnem stratumu (h) ugotoviti enote populacije 

visoke vrednosti (če obstajajo), ki se bodo uvrstile v skupino z visokimi vrednostmi za 100-

odstotno revizijo. Presečna vrednost za določitev te najvišje skupine je enaka razmerju med 

knjigovodsko vrednostjo stratuma (𝐵𝑉ℎ) in načrtovano velikostjo vzorca (𝑛ℎ). Vse enote s 

knjigovodsko vrednostjo, ki presega to presečno vrednost (če je 𝐵𝑉ℎ𝑖 >
𝐵𝑉ℎ

𝑛ℎ
), se uvrstijo v skupino 

za 100-odstotno revizijo.  

Velikost vzorca, ki se dodeli neizčrpni skupini, 𝑛ℎ𝑠, se izračuna kot razlika med 𝑛ℎ in številom 

vzorčnih enot (npr. transakcij) v izčrpni skupini stratuma (𝑛ℎ𝑒). 

Nazadnje se izberejo vzorci v neizčrpni skupini v vsakem stratumu, pri čemer se uporabi verjetnost, 

sorazmerna z velikostjo, tj. sorazmerna s knjigovodskimi vrednostmi enote 𝐵𝑉𝑖. Običajno se 

uporabi sistematično izbiranje, pri katerem se uporabi interval izbiranja, ki je enak skupnim 

odhodkom v neizčrpni skupini stratuma (𝐵𝑉ℎ𝑠), deljenim z velikostjo vzorca (𝑛ℎ𝑠), tj.: 

𝑆𝐼ℎ =
𝐵𝑉ℎ𝑠

𝑛ℎ𝑠
 

Opozoriti je treba, da se izbere več neodvisnih vzorcev, in sicer po eden za vsak prvotni stratum. 

 

Projiciranje 

Projiciranje napak na populacijo se za enote v izčrpnih skupinah opravi drugače kot za enote v 

neizčrpnih skupinah. 

Za izčrpne skupine, tj. skupine z vzorčnimi enotami, katerih knjigovodska vrednost presega 

presečno vrednost, 𝐵𝑉ℎ𝑖 >
𝐵𝑉ℎ

𝑛ℎ
, je projicirana napaka vsota napak, ugotovljenih za enote v teh 

skupinah: 
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𝐸𝐸𝑒 = ∑ ∑ 𝐸ℎ𝑖

𝑛ℎ

𝑖=1

𝐻

ℎ=1

 

Za neizčrpne skupine, tj. skupine z vzorčnimi enotami, katerih knjigovodska vrednost je enaka 

presečni vrednosti ali manjša od nje, 𝐵𝑉ℎ𝑖 ≤
𝐵𝑉ℎ

𝑛ℎ
, je projicirana napaka: 

𝐸𝐸𝑠 = ∑
𝐵𝑉ℎ𝑠

𝑛ℎ𝑠

𝐻

ℎ=1

∑
𝐸ℎ𝑖

𝐵𝑉ℎ𝑖

𝑛ℎ𝑠

𝑖=1

 

 

Projicirana napaka na ravni populacije je zgolj vsota teh dveh elementov: 

𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝑒 + 𝐸𝐸𝑠 

 

Natančnost 

Natančnost se izračuna z enačbo: 

𝑆𝐸 = 𝑧 × √∑
𝐵𝑉ℎ𝑠

2

𝑛ℎ𝑠

𝐻

ℎ=1

. 𝑠𝑟ℎ𝑠
2  

pri čemer je 𝑠𝑟ℎ𝑠 standardni odklon stopenj napak v vzorcu neizčrpne skupine stratuma h (ki se 

izračuna za isti vzorec, kot je bil uporabljen za ekstrapolacijo napak na populacijo). 

 

Vrednotenje 

Za oblikovanje sklepa o pomembnosti napak je treba izračunati zgornjo mejo napake (UEL). Ta 

zgornja meja je enaka vsoti projicirane napake 𝐸𝐸 in natančnosti ekstrapolacije: 

𝑈𝐸𝐿 = 𝐸𝐸 + 𝑆𝐸 

Za oblikovanje revizijskih sklepov je nato treba projicirano napako in zgornjo mejo primerjati z 

največjo dopustno napako. 

 

4 Nestatistično vzorčenje 

Pri nestatističnem vzorčenju ni mogoče izračunati natančnosti, zato ni nadzora nad revizijskim 

tveganjem niti ni mogoče zagotoviti reprezentativnosti vzorca za populacijo. Zato je treba napako 

oceniti empirično. Kot je pojasnjeno zgoraj, na splošno velja, da je treba statistično vzorčenje 

uporabiti za revizijo operativnih transakcij. Posebni primeri, v katerih je lahko upravičena uporaba 
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nestatističnega vzorčenja, so povezani z velikostjo populacije. Dejansko bi morda delovala pri zelo 

majhni populaciji, katere velikost ne omogoča uporabe statističnih metod (populacija je manjša od 

priporočene velikosti vzorca ali približno tako velika). 

4.1 Vzorčenje pri majhnih populacijah operativnih transakcij 

Pri majhni populaciji operativnih transakcij (manj kot 200 transakcij) so priporočene naslednje 

velikosti vzorcev: 

 

 

Skupna ocena 

tveganja 

 

Ocena sistema 

notranjih kontrol 

Velikost 

vzorca 

(% št. populacije) minimalno Deluje dobro. 5 % 

nizk

o 

Deluje. med 5 % in 10 % (določi 

se na podlagi strokovne 

presoje certifikacijskega 

organa) 

srednje veliko Deluje delno. Med 10 % in 

15 % (določi se na 

podlagi strokovne presoje 

certifikacijskega organa) 

visok

o 

Ne deluje. med 15 % in 20 % 

(določi se na podlagi 

strokovne presoje 

certifikacijskega organa) 
 

 

Vzorec je treba izbrati z uporabo naključne metode. Zlasti se lahko izbira opravi z uporabo: 

• izbire z enako verjetnostjo (pri čemer ima vsaka vzorčna enota enako verjetnost, da bo 

izbrana, ne glede na znesek odhodkov, prijavljen v vzorčni enoti) kot pri enostavnem 

naključnem vzorčenju ali 

• verjetnosti, sorazmerne z velikostjo (odhodki), pri čemer se prvi element vzorca izbere 

naključno, nadaljnji elementi pa z uporabo intervala, dokler ni dosežena zaželena velikost 

vzorca. 

 

Ta preglednica se lahko uporabi tudi, če je osnovna populacija za vzorec v zvezi z zakonitostjo in 

pravilnostjo majhna. V tem primeru je treba zadevno stopnjo neskladnosti izračunati z uporabo 

nestatističnega pristopa (glej oddelek 3.2 Priloge 5 k Smernici št. 2). 

Opozoriti je treba, da se z uporabo nestatističnega vzorčenja ne izognemo potrebi po projiciranju 

napak, ugotovljenih v vzorcu, na populacijo. Pri projiciranju je treba upoštevati načrt vzorčenja: 

• če se vzorec izbere z enako verjetnostjo, se projiciranje izvede kot pri enostavnem 

naključnem vzorčenju, tj. z uporabo bodisi ocene srednje vrednosti na enoto bodisi ocene 

deleža; 
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• če se vzorec izbere z verjetnostjo, sorazmerno z odhodki, se projiciranje izvede kot pri VDE, 

tj. s seštevkom napak v stratumu visoke vrednosti in projiciranjem napak na vzorčeni 

stratum. 

 

Po izračunu se projicirana napaka primerja z največjo dopustno napako (pomembnost se zmnoži z 

odhodki populacije): 

• če je manjša od dopustne napake, se sklene, da v populaciji ni pomembne napake; 

• če je večja od dopustne napake, se sklene, da je v populaciji pomembna napaka. 

 

Na splošno je edina pomembna razlika med statističnim in nestatističnim vzorčenjem ta, da se pri 

slednjem ne izračunata stopnja natančnosti in posledično zgornja meja napake. Izbira vzorca in 

projiciranje napačnih navedb na populacijo se izvedeta kot pri statističnih metodah. 

 

4.2 Vzorčenje za neoperativne transakcije 

Neoperativne transakcije, kot so gibanja dolgov in predplačila/varščine, niso primerne za 

statistično vzorčenje. Metodologijo nestatističnega vzorčenja je treba uporabiti tudi za nekatere 

operativne transakcije, npr. v primeru javnih intervencijskih skladišč. Priporočene velikosti 

vzorcev so predstavljene v nadaljevanju in temeljijo na oceni sistema notranjih kontrol. Za 

preizkušanje podatkov v zvezi z neoperativnimi transakcijami mora ocena sistema notranjih kontrol 

temeljiti samo na postopkih, pomembnih za letne obračune, kot je opisano v oddelku 5.3 (delu A) 

Smernice št. 2: 

 

  
Stopnja zagotovila iz preizkušanja podatkov 

 

 

Velikost 

popula

cije 

 

ne manj 

kot 60 % 

 

70 % 

(povprečn

a) 

 

80 % (srednje 

visoka

) 

 

ne manj 

kot 

90 % 
Velikost 

vzorca < 50 5 6–7 8–9 10–11 
 

[51–500] 
 

13 

 

 

14–15 

 

 

16–17 

 

 

18–20 
 

[501–1 000] 
 

16 

 

 

18–19 

 

 

20–21 

 

 

23–25 
 

[1 001–2 000] 
 

20 

 

 

21–23 

 

 

24–26 

 

 

27–30 

> 2 000 26 28–30 32–34 36–40 
 

Nestatistično vzorčenje ne omogoča določitve dosežene natančnosti. S tem se zniža stopnja 

zaupanja za rezultate, pridobljene z uporabo te metode, v primerjavi z uporabo statističnih 

pristopov. 
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V zvezi z dolžniki certifikacijski organ vzpostavi enoten vzorec za vsako populacijo (Priloga II – 

EKJS, Priloga II – EKSRP in Priloga III – EKJS, Priloga III – EKSRP). Na primer 40 enot se zbere 

v vzorec za populacijo iz Priloge II – EKJS. Preizkusi morajo vključevati preverjanje, ali so zneski 

iz ustreznih stolpcev preglednic Priloge II oz. Priloge III pravilni. Če pa je mogoče dokazati, da se 

gibanja dolgov za sklada EKJS in EKSRP upravljajo s skupnim sistemom notranjih kontrol, se 

lahko preverjanje skladnosti in preverjanje podatkov po istih načelih izvedeta na podlagi ene same 

populacije, ki zajema EKJS in EKSRP. 

Če se certifikacijski organ odloči, da bo uporabil eno samo populacijo, morata biti v vzorcu 

zastopana oba sklada. Populacije za Prilogo II oziroma Prilogo III se lahko določijo na podlagi ene 

same populacije, ki zajema EKJS in EKSRP. 

Velikost vzorca za preizkušanje podatkov je treba določiti na podlagi rezultatov ocene sistema 

notranjih kontrol in preizkusa kontrol. Tako lahko v primeru povprečne stopnje zagotovila za 

dolžnike (tj. nizka skupna ocena tveganja in ocena „deluje“ za sistem notranjih kontrol) in 

populacije z več kot 2 000 enotami vzorec sestavlja 28–30 enot na populacijo. 

 

5 Dvofazno vzorčenje 

Na splošno mora certifikacijski organ potrditi vse odhodke, prijavljene Komisiji. Ne glede na to 

lahko uporabi dvofazno vzorčenje, če izbrane transakcije vključujejo veliko parcel ali računov, pri 

čemer za izbiro parcel/računov uporabi enaka načela kot za izbiro transakcij10. S tem se lahko precej 

zmanjša delovna obremenitev pri reviziji in vseeno zagotovijo zanesljive sklepne ugotovitve. 

Certifikacijski organ mora pristop jasno dokumentirati. V tem primeru je treba ustrezne velikosti 

vzorca izračunati v okviru vsake transakcije. Za določitev velikosti podvzorcev se lahko uporabijo 

iste enačbe za določitev velikosti vzorca, kot se predlagajo za glavni vzorec v okviru več načrtov 

vzorčenja in na podlagi parametrov, združljivih s pričakovanimi značilnostmi transakcij. Tako 

referenčno populacijo zdaj tvori transakcija, iz katere se izbere podvzorec, parametri populacije, ki 

se uporabijo za določitev velikosti podvzorca, pa morajo izražati značilnosti ustrezne transakcije, 

kadar je to mogoče. 

Pri izbiri primarnih enot (vzorca v prvi fazi) je načelo dvofaznega vzorčenja nasprotno stratifikaciji. 

V vzorcu v prvi fazi so lahko enote čim bolj heterogene, enote v podvzorcu (vzorcu v drugi fazi) 

pa morajo biti čim bolj homogene glede ciljnih značilnosti. Logika vzorčenja v drugi fazi je 

podobna stratifikaciji.  

Certifikacijski organ lahko za izbiro parcel/računov v transakcijah uporabi katero koli metodo 

statističnega vzorčenja. Na ravni podvzorca ni treba uporabiti enake metode vzorčenja kot za glavni 

vzorec. Kljub temu bi morala biti strategija podvzorčenja (vzorčenje v primarni enoti) vedno 

 
10 Teoretično se lahko za transakcijo izvede podvzorčenje ne glede na število parcel/računov. Seveda pa se revizijsko 

delo s strategijo podvzorčenja ne bo bistveno zmanjšalo, če je rezultat določitve velikosti podvzorca število, ki je blizu 

velikosti populacije (transakcije). Zato je prag, pri katerem se predlaga uporaba podvzorčenja na ravni transakcije, 

zgolj rezultat subjektivne presoje certifikacijskega organa glede tega, kakšne koristi (zmanjšanje revizijskega dela) 

lahko zagotovi ta strategija. 
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statistična (razen če vzorčenje primarnih enot ni statistično).  

Po izbiri in reviziji podvzorca je treba ugotovljene napake projicirati na ustrezno transakcijo z 

metodo projiciranja, ki je združljiva z izbranim načrtom vzorčenja. Če so bile enote odhodkov 

izbrane na primer z enako verjetnostjo, se lahko napaka projicira na transakcijo z običajno oceno 

srednje vrednosti na enoto ali oceno deleža. Ko so napake projicirane za vse transakcije v vzorcu, 

za katere se je uporabilo podvzorčenje, se projiciranje za populacijo opravi po običajnem postopku 

(kot če bi se opazovali vsi odhodki transakcije). 

Za transakcije IAKS se certifikacijskemu organu svetuje, da ponovno preveri, kar je naredila 

plačilna agencija, tj. pregleda iste parcele kot plačilna agencija11. Če je plačilna agencija pregledala 

zelo veliko parcel, lahko certifikacijski organ izbere naključni vzorec parcel, ki jih je pregledala 

plačilna agencija, za posebnega upravičenca / posebno transakcijo. 

Za transakcije ne-IAKS lahko certifikacijski organ ponovno preveri vse, kar je naredila plačilna 

agencija, ali izbere vzorec računov, ki se pregleda z enako metodo kot pri glavnem vzorcu. 

Predlagani pristop se lahko opravi z izračunom velikosti vzorca v dveh neodvisnih fazah: 

• prva faza: velikost vzorca populacije na ravni transakcije se izračuna z uporabo 

običajnih ustreznih enačb in parametrov (vzorec mora znašati 30 enot ali več); 
 

• druga faza: pri vsaki transakciji, za katero se izvede podvzorčenje, se lahko 

certifikacijski organ odloči za enega od naslednjih pristopov: 
 

– ponovno preveri vse, kar je plačilna agencija storila, potem ko je preveril, da delo 

plačilne agencije izpolnjuje ustrezno zakonodajo, pravila in smernice; 
 

– od parcel, ki jih je preverila plačilna agencija, naključno izbere najmanj 10 parcel 

v primeru kmetijskega gospodarstva s homogenimi parcelami. Navedeni pristop 

naključnega izbora se lahko uporabi pri ukrepih za živali v okviru IAKC in računih 

ipd. v okviru ne-IAKS; 
 

– izračuna velikost vzorca na ravni transakcij z uporabo običajnih enačb (ki ustrezajo 

vrsti izbora, uporabljenega v drugi fazi), pri čemer upošteva najmanjšo velikost 

vzorca 10 parcel. 

 

Certifikacijski organ mora dosledno uporabljati en pristop od zgoraj navedenih za vse transakcije, 

ki se preizkusijo v zadevni populaciji. Ponovno preverjanje mora zajeti vse preglede upravičenosti, 

ki jih je plačilna agencija izvedla, ali preglede, ki bi jih morala izvesti. Ponovna preverjanja 

shem/ukrepov na podlagi površine ne smejo biti omejena zgolj na ponovno meritev. 

Rezultate preizkušanja podvzorca je treba najprej projicirati (ekstrapolirati) na ravni transakcije, 

nato pa na ravni populacije. Če se certifikacijski organ odloči, da naključno izbere 10 homogenih 

parcel, in so odkriti odkloni, lahko za posameznega upravičenca ponovno preveri vse parcele. 

 
11 Plačilna agencija mora preveriti upravičenost vseh prijavljenih parcel in lahko omeji merjenje parcel na 

50 % naključno izbranih parcel. 
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Če certifikacijski organ potrebuje dodatna navodila, jih lahko pridobi na zahtevo. 

Natančnost se izračuna kot običajno, tj. z enačbami, ki so v skladu z načrtom vzorčenja, 

uporabljenim za prvo fazo vzorčenja, pri čemer se prezre dejstvo, da je bilo izvedeno podvzorčenje. 

Napake transakcij se uporabijo v enačbah za izračun natančnosti ne glede na njihovo naravo 

(resnične napake, če se izvede celovita revizija, ali ocenjene napake, če se uporabi podvzorčenje). 

 

6 Dodatno vzorčenje 

Dodatno vzorčenje je lahko potrebno v naslednjih okoliščinah: 
 
a)  Nepotrditev predpostavk, uporabljenih za vzorčenje 
 

V naslednjih primerih običajno ni sprejemljive podlage za sklepe o populaciji, ki je bila 

preizkušena: 

• skupna projicirana napaka (TPE) presega vrednost pričakovane napake (AE) ali 

pričakovane napačne navedbe in 

• zgornja meja napake (UEL) presega raven pomembnosti, čeprav je TPE pod ravnjo 

pomembnosti. 
 
Opomba: Čim bliže je projicirana napačna navedba dopustni napačni navedbi, tem 

verjetneje je, da dejanska napačna navedba v populaciji lahko presega dopustno napačno 

navedbo. 
 
V skladu z odstavkom 23 MRS 530 velja, da lahko revizor, če ugotovi, da revizijsko 

vzorčenje ni dalo sprejemljive podlage za sklepe o populaciji, ki je bila preizkušena: 
 

• zahteva od poslovodstva, naj razišče ugotovljene napačne navedbe in možnosti za 

nadaljnje napačne navedbe ter izvede potrebne prilagoditve, ali 

• prilagodi vrsto, čas in obseg nadaljnjih revizijskih postopkov, s katerimi bo na 

najboljši način prišel do potrebnega zagotovila. Na primer v primeru preizkusov 

kontrol lahko revizor poveča velikost vzorca, preizkusi drugo možno kontrolo ali 

spremeni povezane postopke preizkušanja podatkov. 
 

Določi se lahko naslednje dodatno delo: 
 

• ponovno preverjanje ekstrapoliranih napak; preverjanje, ali je mogoče ugotoviti 
znano napako; 

• povečanje vrednosti pričakovanih napačnih navedb (za izvedbo dodatnega 

vzorčenja); 
• povečanje pričakovanih napačnih navedb in stopnje zaupanja za preizkušanje 

podatkov (za izvedbo dodatnega vzorčenja). 
 
Certifikacijski organ mora pri načrtovanju dodatnega dela upoštevati prvotne parametre in 

rezultate prvotnega preizkušanja. O obsegu potrebnega dodatnega dela mora vedno odločati 

po lastni strokovni presoji, vendar se predlaga uporaba projicirane napačne navedbe in 

standardnega odklona napačnih navedb, ki izhajata iz prvotnega vzorca, kot vhodnih 

podatkov za pričakovano napačno navedbo in pričakovani standardni odklon za ponovni 

izračun velikosti vzorca. Če se prvotna predpostavka certifikacijskega organa ne potrdi, a 
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certifikacijski organ ne izvede dodatnega dela, mora to ustrezno razložiti. Če je dodatno delo 

končano pred oddajo dokumentacije o certificiranju, mora biti dovolj podrobno opisano in 

obrazloženo v poročilu o certificiranju. 

Dodatno vzorčenje je lahko potrebno tudi, kadar realizirana natančnost (v primeru VDE 

vsota osnovne natančnosti – Bp in dodatne dopustnosti – Ia) presega TM. V takih okoliščinah 

lahko certifikacijski organ sklene, da pri vzorčenju obstaja nesprejemljivo tveganje, da 

vrednost dejanske napačne navedbe v populaciji presega vrednost dopustne napačne 

navedbe. Certifikacijski organ lahko podobno sklene tudi, kadar skupna projicirana napačna 

navedba (TPM) presega TM. 

Rezultati drugih revizijskih postopkov prispevajo k revizorjevi oceni tveganja, da je 

dejanska napačna navedba v populaciji večja od dopustne napačne navedbe. To tveganje je 

mogoče zmanjšati, če se pridobijo dodatni revizijski dokazi (glej odstavek A22 MRS 530). 

Kar zadeva dodatno vzorčenje, je treba pri pridobivanju dodatnega vzorca upoštevati 

nekatera skupna načela: 

• dodatni vzorec se vzame iz preostale populacije po izločitvi že preizkušenih 

transakcij; 

• priporočeni sta enaka tehnika vzorčenja in izbira vzorca kot pri prvotnem vzorcu; 

• dodatni vzorec se nato doda prvotnemu. Napake, ugotovljene v dodatnem vzorcu, se 

upoštevajo pri izračunu stopnje napake iz revizije naključnega statističnega vzorca. 

Skupna projicirana napaka in natančnost se določita ob upoštevanju obeh vzorcev 

kot enega skupnega vzorca. 

 
 
b)  Druge okoliščine 
 
Opozoriti je treba tudi, da je lahko dodatno vzorčenje potrebno, kadar področja velikega 

tveganja niso zadostno pokrita z naključnim statističnim vzorcem in je za nadaljnjo 

preiskavo navedenih tveganj morda potreben dodaten vzorec. To je mogoče rešiti s 

predhodno določitvijo ločenih stratumov v že opredeljenih populacijah: IAKS in ne-IAKS. 
 

V teh okoliščinah se napake, ugotovljene v dodatnem vzorcu, ne upoštevajo pri izračunu 

stopnje napake iz revizije naključnega statističnega vzorca. 

 

7 Vzorčenje v različnih časovnih obdobjih 

7.1 Splošna načela 

Na splošno je treba zbrati vzorec ob upoštevanju celotnega obdobja, zajetega z revizijo, in vseh 

plačanih zneskov. Vendar se porazdelitev revizijskega dela na celotno revidirano obdobje šteje za 

dobro revizijsko prakso. Certifikacijski organ se lahko torej odloči izvajati vzorčenje v različnih 

časovnih obdobjih, s čimer zagotovi boljšo porazdelitev dela. 

V vseh primerih, ko se certifikacijski organ odloči porazdeliti delo na različna časovna obdobja, je 
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treba opraviti naslednjo analizo: 

 
a) Kakšni so bili rezultati vzorca in ali se lahko utemeljeno pričakuje, da bodo veljali 

za obdobje, ki še ni bilo vzorčeno? 
 

b) Kakšna je narava preostalega obdobja in ali ima podobne značilnosti kot preizkušeno 

obdobje? 
 

c) Kako dolgo je preostalo obdobje? Najbolje je, da je obdobje, iz katerega je vzet 

vzorec, čim daljše. Čim bolj je vzorec porazdeljen po celotnem revizijskem obdobju, 

tem zanesljivejši bodo rezultati. 
 

d) Kakšni sta narava in količina zadevnih transakcij?  Čim bolj homogena in čim večja 

je populacija, tem verjetneje bo vzorec, vzet iz zgolj dela revidiranega obdobja, 

reprezentativen. 
 

e) S kakšnimi preizkusi preostalega obdobja se lahko še dodatno podprejo rezultati iz 

vzorca? 
 

f) Kateri ostali dejavniki so še pomembni za rezultate iz vzorca? Ali so se pogoji, ki 

lahko vplivajo na rezultate, v preostalem obdobju spremenili? 

 

Ne glede na to mora certifikacijski organ pri izbiri vzorcev upoštevati več dejavnikov. Prvič, za 

vzorec v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo je treba dati prednost preizkušanju časovno omejenih 

ukrepov, kar pomeni, da mora certifikacijski organ ponovna preverjanja opraviti kmalu po plačilni 

agenciji. Za preizkušanje zakonitosti in pravilnosti za populacije ne-IAKS lahko certifikacijski 

organ obravnava možnost vzorčenja na podlagi mesečnih/četrtletnih izjav, da porazdeli delo na 

celo leto. Ne glede na navedeno mora certifikacijski organ zagotoviti, da se vzorčenje opravi na 

popolni zadevni populaciji in da se lahko izbere katera koli enota. Npr. za vzorec v zvezi z 

zakonitostjo in pravilnostjo za EKJS IAKS se mora certifikacijski organ prepričati, da opravlja 

vzorčenje na podlagi vseh naključnih pregledov na kraju samem v okviru EKJS IAKS za ustrezno 

leto zahtevka, zato je treba pred vzorčenjem opraviti preglede popolnosti v zvezi s seznamom 

transakcij. 

Certifikacijski organ mora vzorčenje v različnih časovnih obdobjih prilagoditi, na primer za 

preizkušanje vzorca EKJS ne-IAKS v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo. Zato je mogoče 

opredeliti naslednje korake: 

korak 1: določitev skupne velikosti vzorca na ravni populacije (npr. EKJS ne-IAKS) na podlagi 

ocene plačil za vse dopustne zahtevke; 

korak 2: določitev števila obdobij vzorčenja (na primer dve obdobji); 

korak 3: izvedba vzorčenja na podlagi zahtevkov ali mesečne izjave. Opredelitev števila transakcij, 

ki so bile pregledane na kraju samem in ki so časovno omejeni ukrepi (za EKJS ne-IAKS); 

korak 4: konsolidacija in vrednotenje rezultatov na populacijo. 
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7.2 Vzorčenje za dve obdobji z VDE 

Uvod 

Pri tem pristopu se celoletna populacija razdeli v dve podpopulaciji, ki ustrezata transakcijam in 

odhodkom v posameznem podobdobju. S standardnim vzorčenjem po denarni enoti se iz vsakega 

podobdobja zajamejo neodvisni vzorci. 

Velikost vzorca 

Prvo podobdobje 

Za prvo obdobje revizije se skupna velikost vzorca (za nabor dveh podobdobij) izračuna z 

naslednjo enačbo: 

𝑛 = (
𝑧 × 𝐵𝑉 × 𝜎𝑟𝑤

𝑇𝐸 − 𝐴𝐸
)

2

 

pri čemer je 𝜎𝑟𝑤
2  tehtano povprečje varianc stopenj napak za vsako podobdobje, ponder vsakega 

podobdobja pa je enak razmerju med knjigovodsko vrednostjo semestra (𝐵𝑉𝑡) in knjigovodsko 

vrednostjo za celotno populacijo (BV). 

 

𝜎𝑤
2 =

𝐵𝑉1

𝐵𝑉
𝜎𝑟1

2 +
𝐵𝑉2

𝐵𝑉
𝜎𝑟2

2  

Vrednosti za pričakovane standardne odklone stopenj napak v obeh podobdobjih je treba določiti 

na podlagi strokovne presoje in preteklega znanja. Še vedno se lahko uporabi predhodni/pilotni 

vzorec. Če se uporabijo pilotni vzorci, se lahko nato kot običajno zajamejo v vzorec, izbran za 

revizijo. 

Za enačbe za izračun velikosti vzorca so potrebne vrednosti za BV1 in BV2, tj. skupno knjigovodsko 

vrednost (prijavljene odhodke) za prvo in drugo podobdobje. Pri izračunu velikosti vzorca bo 

znana vrednost za BV1, vrednost za BV2 pa ne bo znana in jo je treba pripisati glede na pričakovanja 

revizorja (ki tudi temeljijo na preteklih informacijah). 

Ko se izračuna skupna velikost vzorca, tj. 𝑛, se vzorec dodeli posameznemu semestru z 

naslednjima enačbama: 

𝑛1 =
𝐵𝑉1

𝐵𝑉
𝑛 in 𝑛2 =

𝐵𝑉2

𝐵𝑉
𝑛 

 

Drugo podobdobje 

V prvem obdobju opazovanja so bile sprejete nekatere predpostavke za prihodnja obdobja 
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opazovanja (običajno za naslednji semester). Če se značilnosti populacije v naslednjih obdobjih 

razlikujejo od predpostavk, bo morda treba velikost vzorca za naslednje obdobje prilagoditi. 

V tem primeru bi bilo treba velikost vzorca za drugo podobdobje ponovno izračunati z naslednjo 

enačbo: 

𝑛2 =
(𝑧 × 𝐵𝑉2 × 𝜎𝑟2)

2

(𝑇𝐸 − 𝐴𝐸)2 − 𝑧2 ×
𝐵𝑉1

2

𝑛1
× 𝑠𝑟1

2

 

pri čemer je 𝑠𝑟1 standardni odklon stopenj napak, izračunan za vzorec iz prvega podobdobja, 𝜎𝑟2 

pa je ocena standardnega odklona stopenj napak v drugem podobdobju, ki temelji na preteklem 

znanju (in je bila nato prilagojena glede na informacije iz prvega semestra) ali 

predhodnem/pilotnem vzorcu za drugo podobdobje. 

 

Izbira vzorca 

Za izbiro vzorca za vsak semester se bo uporabil popolnoma enak postopek, kot je opisan za 

standardno vzorčenje po denarni enoti.  

 

Projiciranje 

Projiciranje napak na populacijo se za enote v izčrpnih skupinah izračuna drugače kot za enote v 

neizčrpnih skupinah. 

Za izčrpne skupine, tj. skupine z vzorčnimi enotami, katerih knjigovodska vrednost presega 

presečno vrednost, 𝐵𝑉𝑡𝑖 >
𝐵𝑉𝑡

𝑛𝑡
, je projicirana napaka vsota napak, ugotovljenih za enote v teh 

skupinah: 

𝐸𝐸𝑒 = ∑ 𝐸1𝑖

𝑛1

𝑖=1

+ ∑ 𝐸2𝑖

𝑛2

𝑖=1

 

 

Za neizčrpne skupine, tj. skupine z vzorčnimi enotami, katerih knjigovodska vrednost je enaka 

presečni vrednosti ali manjša od nje, 𝐵𝑉𝑡𝑖 ≤
𝐵𝑉𝑡

𝑛𝑡
, je projicirana napaka: 

𝐸𝐸𝑠 =
𝐵𝑉1𝑠

𝑛1𝑠
× ∑

𝐸1𝑖

𝐵𝑉1𝑖

𝑛1𝑠

𝑖=1

+
𝐵𝑉2𝑠

𝑛2𝑠
× ∑

𝐸2𝑖

𝐵𝑉2𝑖

𝑛2𝑠

𝑖=1

 

Projicirana napaka na ravni populacije je zgolj vsota teh dveh elementov: 
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𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝑒 + 𝐸𝐸𝑠 

 

Natančnost 

Natančnost se izračuna z enačbo: 

𝑆𝐸 = 𝑧 × √
𝐵𝑉1𝑠

2

𝑛1𝑠
× 𝑠𝑟1𝑠

2 +
𝐵𝑉2𝑠

2

𝑛2𝑠
× 𝑠𝑟2𝑠

2  

pri čemer je 𝑠𝑟2𝑠 standardni odklon stopenj napak v vzorcu neizčrpne skupine semestra t (ki se 

izračuna za isti vzorec, kot je bil uporabljen za ekstrapolacijo napak na populacijo). 

 

Vrednotenje 

Za oblikovanje sklepa o pomembnosti napak je treba izračunati zgornjo mejo napake (UEL). Ta 

zgornja meja je enaka vsoti projicirane napake 𝐸𝐸 in natančnosti ekstrapolacije: 

𝑈𝐸𝐿 = 𝐸𝐸 + 𝑆𝐸 

 

Za oblikovanje revizijskih sklepov je nato treba projicirano napako in zgornjo mejo primerjati z 

največjo dopustno napako. 

 
 

8 Neodgovor enote (neplačilo enote v vzorcu) 

To predstavlja neuspešen poskus preizkusa plačila upravičene enote, izbrane iz vzorca. Neodgovor 

ima dva glavna učinka na končne ocene vzorca: 

• povečanje variance zaradi zmanjšanja velikosti vzorca;  

• morebitno pristranskost. Pristranskost pri ocenah se pojavi vsakič, ko se neplačane enote 

razlikujejo od plačanih po značilnostih, ki se merijo. 

 

Za nevtralizacijo dodatne variance, ki jo povzroči neodgovor zaradi zmanjšanja velikosti vzorca, 

se lahko sprejmejo nekateri preventivni ukrepi, kot je določitev pričakovane stopnje odgovora.  

Opozoriti je treba, da neplačilo v zadevnem proračunskem letu ni enako kot plačilo 0 (tj. če 

zahtevek ni bil upravičen ali je odobreni znesek plačila po kontrolah enak 0). Certifikacijskemu 

organu v tem primeru ni treba nadomestiti ali analizirati neplačanih enot. 

 

Pri določanju velikosti vzorca in upravljanju izbora je treba upoštevati določitev pričakovane 

stopnje odgovora. Ta se med drugim lahko določi z uporabo rezultatov iz prejšnjih vzorčnih ciklov, 

poskusnega ali podobnega vzorca, podobno kot je treba standardni odklon oceniti na podlagi 

prejšnjih rezultatov ali pilotnega vzorca. Nato je mogoče izvesti dvoje: 
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• nadvzorčenje: v fazi načrtovanja se velikost vzorca poveča v skladu s pričakovano stopnjo 

neodgovora/neplačila. 

Primer: izbrati je treba vzorec n = 60; pričakovana stopnja neodgovora je približno 20 %, zato se 

za pridobitev m = 60 enot izbere vzorec n = 73–74 enot. 

 

• substitucije: izberejo se dodatne vzorčne enote. Neplačana enota iz prvotnega vzorca se 

nadomesti z „nadomestno“ enoto s podobnimi značilnostmi, ki se izbere iz 

populacije/podpopulacije. V praksi je to morda težko izvesti. 

 

Zato se običajno priporoča nadvzorčenje. 

 

Pomembno je, da se najprej raziščejo velike ali vplivne enote, tudi če obstaja tveganje, da bodo 

manjše enote spregledane. Na primer za vzorčenje po denarni enoti je ključno, da se pridobi 

odgovor za enote, ki presegajo interval, metoda substitucije pa se za te enote ne bo uporabljala, 

medtem ko je za enostavno naključno vzorčenje (SRS) verjetneje, da bo nadvzorčenje enakovredno 

substitucijam. 

 

Pristranskost je odvisna od mehanizma za ustvarjanje neplačila12. 

 

Tradicionalni mehanizmi neodgovorov so:  

• enoten neodgovor (ali povsem naključno manjkajoči odgovor (missing completely at 

random – MCAR)), pri katerem je verjetnost odgovora popolnoma neodvisna od enote in 

izbirnega postopka ter je konstantna za celotno populacijo. To pomeni, da ni povezave 

med izbiro enote in neplačilom. Neplačilo je naključno. Pri neplačilu nekaterih enot ni nič 

sistematičnega. V tem primeru se pri oceni ne pojavi pristranskost; 

• neodgovor, odvisen od pomožne spremenljivke (ali naključno manjkajoči odgovor 

(missing at random – MAR)), pri katerem je mehanizem odgovora odvisen od nekaterih 

pomožnih podatkov ali spremenljivk, ki so na voljo za vse enote, ki se merijo; MAR 

pomeni, da obstaja sistematična povezava med nagnjenjem vrednosti k temu, da bodo 

manjkale, in ugotovljenimi podatki, ne pa tudi med nagnjenjem in manjkajočimi podatki. 

To, ali ugotovitve ni, ni povezano z manjkajočimi vrednostmi, ampak z vrednostmi 

posameznikovih ugotovljenih spremenljivk;  

• neodgovor, odvisen od proučevane spremenljivke (ali nenaključno manjkajoči odgovor 

(missing not at random – MNAR), pri katerem je verjetnost odgovora odvisna od 

proučevane spremenljivke; MNAR pomeni, da obstaja povezava z nagnjenjem vrednosti k 

temu, da bo manjkala, in njenimi vrednostmi. V tem primeru bi moral certifikacijski organ 

proučiti, ali je neplačilo povezano z zneskom transakcije ali dejstvom, da je vključeno v 

vzorec certifikacijskega organa. 

 

Glavni pristop k naknadnemu odločanju o tem, kako obravnavati neodgovor, je ponovno 

uteževanje. Ponovno uteževanje se uporablja za odpravo ali vsaj zmanjšanje celotne pristranskosti 

zaradi neodgovora. Ponovno uteževanje se lahko obravnava z dveh zornih kotov: modela 

neodgovora ali kalibracije.  

 
12 Rubin (1976) je težave zaradi manjkajočih podatkov razvrstil v tri kategorije. Po njegovi teoriji za vsako podatkovno 

točko obstaja določena verjetnost, da bo manjkala. Postopek, ki ureja te verjetnosti, se imenuje missing data 

mechanism (mehanizem manjkajočih podatkov) ali response mechanism (mehanizem odgovorov). Model za ta 

postopek se imenuje missing data model (model manjkajočih podatkov) ali response model (model odgovorov). 

https://stefvanbuuren.name/fimd/references.html#ref-RUBIN1976


40 

 

 

Za pristop z modelom neodgovora se izdela model za oceno neznanih verjetnosti odgovora. 

Vzorčni ponderji se nato prilagodijo v obratnem sorazmerju z ocenjenimi verjetnostmi odgovora. 

Da bi se nezadostnost modela nekoliko izravnala, se priporoča oblikovanje homogenih skupin 

odgovorov, tj. da se enote z istimi značilnostmi in istim nagnjenjem k odgovoru združijo v isto 

skupino.  Za to se lahko uporabijo različne metode: algoritmi za izdelavo odločitvenega drevesa, 

modeli logistične regresije, metoda točkovanja, uporaba pomožnih podatkov. 

Za MCAR in MAR se šteje, da se lahko spregledata, saj pri obravnavi manjkajočih podatkov ni 

treba vključiti nobenih informacij o samih manjkajočih podatkih. Na primer ob predpostavki 

MCAR je pri VDE v skladu z dejansko ugotovljenim vzorcem morda mogoče prilagoditi parametre 

(dopustno napako, koeficient variacije, stopnjo zaupanja), nato pa izračunati napako v skladu s temi 

prilagojenimi parametri.  

V okviru certifikacijske revizije mora certifikacijski organ analizirati razloge za neplačilo, in če 

meni, da je naključno, se enote ne smejo nadomestiti, saj je še vedno mogoče doseči stopnjo 

zaupanja, določeno na podlagi preizkušanja sistema notranjih kontrol.  

V primeru MNAR (nenaključno manjkajočega odgovora), ki pomeni, da je neplačilo morda 

odvisno od zadevnega zneska ali dejstva, da je zajeto v vzorcu certifikacijskega organa, mora 

certifikacijski organ to proučiti. 
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Dodatek 2.1 Statistične preglednice 

 

Preglednica 1 – Normalna porazdelitev: vrednosti z glede na stopnjo zaupanja 

Stopnja 

zaupanja  

60 % 70 % 80 % 90 % 95 % 

Stopnja 

zagotovila za 

sistem 

Visoka 
Srednje 

visoka 

Srednje 

visoka 
Nizka 

Zagotovila 

ni 

z 0,842 1,036 1,282 1,645 1,960 

 

 

Preglednica 2 – Faktorji zanesljivosti glede na stopnjo zaupanja 

Stopnja zaupanja 99 % 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % 70 % 60 % 50 % 

Faktor zanesljivosti (RF) 4,61 3,00 2,31 1,90 1,61 1,39 1,21 0,92 0,70 

 

Preglednica 3 – Faktorji povečanja glede na stopnjo zaupanja 

Stopnja 

zaupanja 
99 % 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % 70 % 60 % 50 % 

Faktor 

povečanja 

(EF) 

1,9 1,6 1,5 1,4 1,3 1,25 1,2 1,1 1,0 
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Preglednica 4 – Faktorji zanesljivosti glede na vrstni red in stopnjo tveganja (za izračun dodatne 

dopustnosti) 

Število napak  

Tveganje nepravilne odobritve  

1 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 37 % 40 % 50 % 

0 4,61 3,00 2,30 1,90 1,61 1,39 1,20 0,99 0,92 0,69 

1 6,64 4,74 3,89 3,37 2,99 2,69 2,44 2,14 2,02 1,68 

2 8,41 6,30 5,32 4,72 4,28 3,92 3,62 3,25 3,11 2,67 

3 10,05 7,75 6,68 6,01 5,52 5,11 4,76 4,34 4,18 3,67 

4 11,60 9,15 7,99 7,27 6,72 6,27 5,89 5,42 5,24 4,67 

5 13,11 10,51 9,27 8,49 7,91 7,42 7,01 6,49 6,29 5,67 

6 14,57 11,84 10,53 9,70 9,08 8,56 8,11 7,56 7,34 6,67 

7 16,00 13,15 11,77 10,90 10,23 9,68 9,21 8,62 8,39 7,67 

8 17,40 14,43 12,99 12,08 11,38 10,80 10,30 9,68 9,43 8,67 

9 18,78 15,71 14,21 13,25 12,52 11,91 11,39 10,73 10,48 9,67 

10 20,14 16,96 15,41 14,41 13,65 13,02 12,47 11,79 11,52 10,67 

11 21,49 18,21 16,60 15,57 14,78 14,12 13,55 12,84 12,55 11,67 

12 22,82 19,44 17,78 16,71 15,90 15,22 14,62 13,88 13,59 12,67 

13 24,14 20,67 18,96 17,86 17,01 16,31 15,70 14,93 14,62 13,67 

14 25,45 21,89 20,13 19,00 18,13 17,40 16,77 15,97 15,66 14,67 

15 26,74 23,10 21,29 20,13 19,23 18,49 17,83 17,02 16,69 15,67 

16 28,03 24,30 22,45 21,26 20,34 19,57 18,90 18,06 17,72 16,67 

17 29,31 25,50 23,61 22,38 21,44 20,65 19,96 19,10 18,75 17,67 

18 30,58 26,69 24,76 23,50 22,54 21,73 21,02 20,14 19,78 18,67 

19 31,85 27,88 25,90 24,62 23,63 22,81 22,08 21,17 20,81 19,67 

20 33,10 29,06 27,05 25,74 24,73 23,88 23,14 22,21 21,84 20,67 

21 34,35 30,24 28,18 26,85 25,82 24,96 24,20 23,25 22,87 21,67 

22 35,60 31,41 29,32 27,96 26,91 26,03 25,25 24,28 23,89 22,67 

23 36,84 32,59 30,45 29,07 28,00 27,10 26,31 25,32 24,92 23,67 

24 38,08 33,75 31,58 30,17 29,08 28,17 27,36 26,35 25,95 24,67 

25 39,31 34,92 32,71 31,28 30,17 29,23 28,41 27,38 26,97 25,67 

26 40,53 36,08 33,84 32,38 31,25 30,30 29,46 28,42 28,00 26,67 

27 41,76 37,23 34,96 33,48 32,33 31,36 30,52 29,45 29,02 27,67 

28 42,98 38,39 36,08 34,57 33,41 32,43 31,56 30,48 30,04 28,67 

29 44,19 39,54 37,20 35,67 34,49 33,49 32,61 31,51 31,07 29,67 

30 45,40 40,69 38,32 36,76 35,56 34,55 33,66 32,54 32,09 30,67 

31 46,61 41,84 39,43 37,86 36,64 35,61 34,71 33,57 33,11 31,67 

32 47,81 42,98 40,54 38,95 37,71 36,67 35,75 34,60 34,14 32,67 

33 49,01 44,13 41,65 40,04 38,79 37,73 36,80 35,63 35,16 33,67 

34 50,21 45,27 42,76 41,13 39,86 38,79 37,84 36,66 36,18 34,67 

35 51,41 46,40 43,87 42,22 40,93 39,85 38,89 37,68 37,20 35,67 

36 52,60 47,54 44,98 43,30 42,00 40,90 39,93 38,71 38,22 36,67 

37 53,79 48,68 46,08 44,39 43,07 41,96 40,98 39,74 39,24 37,67 

38 54,98 49,81 47,19 45,47 44,14 43,01 42,02 40,77 40,26 38,67 

39 56,16 50,94 48,29 46,55 45,20 44,07 43,06 41,79 41,28 39,67 

40 57,35 52,07 49,39 47,63 46,27 45,12 44,10 42,82 42,30 40,67 

41 58,53 53,20 50,49 48,72 47,33 46,17 45,14 43,84 43,32 41,67 

42 59,71 54,32 51,59 49,80 48,40 47,22 46,18 44,87 44,34 42,67 

43 60,88 55,45 52,69 50,87 49,46 48,27 47,22 45,90 45,36 43,67 

44 62,06 56,57 53,78 51,95 50,53 49,32 48,26 46,92 46,38 44,67 

45 63,23 57,69 54,88 53,03 51,59 50,38 49,30 47,95 47,40 45,67 

46 64,40 58,82 55,97 54,11 52,65 51,42 50,34 48,97 48,42 46,67 

47 65,57 59,94 57,07 55,18 53,71 52,47 51,38 49,99 49,44 47,67 

48 66,74 61,05 58,16 56,26 54,77 53,52 52,42 51,02 50,45 48,67 

49 67,90 62,17 59,25 57,33 55,83 54,57 53,45 52,04 51,47 49,67 

50 69,07 63,29 60,34 58,40 56,89 55,62 54,49 53,06 52,49 50,67 

 


