MSVRI 21

Mednarodne standarde vrhovnih revizijskih institucij (International Standards of
Supreme Audit Institutions – ISSAI) izdaja Mednarodna organizacija vrhovnih
revizijskih institucij (International Organization of Supreme Audit Institutions –
INTOSAI). Za dodatne informacije obiščite www.issai.org

NAČELO PREGLEDNOSTI IN
ODGOVORNOSTI

NAČELA IN DOBRA PRAKSA

Uvod
Namen in cilji
Mednarodni standard vrhovnih revizijskih institucij – Načelo preglednosti in odgovornosti
(v nadaljevanju: MSVRI 20) predstavlja načeli preglednosti in odgovornosti vrhovnih revizijskih institucij
in tako prispeva k razvoju upravljanja in dobre prakse vrhovnih revizijskih institucij, ki so pri tem za vzor
drugim.
Dobra praksa, predstavljena v tem dokumentu, zajema primere delovanja vrhovnih revizijskih institucij, ki
se nanašajo na preglednost in odgovornost. Da bi bil dokument čim bolj prijazen uporabniku, je standard
MSVRI 20 ponovno naveden v poševnem tisku.
To je živ dokument. Vrhovne revizijske institucije se spodbuja, da si izmenjujejo svoje izkušnje pri razvoju
dobre prakse in novih metod.

Načela
1. Načelo:
Vrhovna revizijska institucija izvaja svoje dolžnosti v pravnem okviru, ki zagotavlja
odgovornost in preglednost.
•

Vrhovna revizijska institucija je odgovorna za izvrševanje svoje revizijske pristojnosti v skladu z zakoni in predpisi, ki
urejajo njeno poslovanje.

•

Zakonodaja in predpisi zajemajo naslednje:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

revizijsko pristojnost, sodno pristojnost, odgovornosti;
pogoje za imenovanje in razrešitev predstojnika vrhovne revizijske institucije in članov kolegija;
zahteve glede poslovnega in finančnega upravljanja;
pravočasno objavo revizijskih poročil;
nadzor nad aktivnostmi vrhovne revizijske institucije in
ravnotežje med dostopom javnosti do informacij in zaupnostjo revizijskih dokazov in drugih informacij.

Dobra praksa
•

•

Večina spletnih strani vrhovnih revizijskih institucij ima poglavje z naslovom "zakonodaja" ali
"zakonodajni okvir", ki podrobno predstavlja pravni okvir, znotraj katerega delujejo vrhovne
revizijske institucije, ter v nekaterih primerih tudi z neposredno povezavo na ustrezne dokumente.
Nekatere vrhovne revizijske institucije podrobno razčlenijo zakonodajo, ki se nanaša na načeli
preglednosti in odgovornosti. Nekatere vrhovne revizijske institucije navajajo pravila preglednosti in
odgovornosti, ki so veljavna za njihovega generalnega revizorja.

•

Pri nekaterih vrhovnih revizijskih institucijah zakonodaja določa, da morajo biti dokumenti vrhovnih
revizijskih institucij javno dostopni. Za eno izmed vrhovnih revizijskih institucij zakonodaja navaja
izčrpen seznam pravil, ko so te informacije izvzete in zanje ne veljajo pravila javnega dostopa.

•

Nekatere vrhovne revizijske institucije upoštevajo "Kodeks dobre prakse preglednosti denarnih in
finančnih usmeritev" Mednarodnega denarnega sklada (IMF), ki je bil sprejet leta 1999.
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2. Načelo:
Pristojnosti, odgovornosti, poslanstvo in strategija vrhovne revizijske institucije so
javne.
•

Vrhovna revizijska institucija omogoča javnosti prost dostop do informacij o svojih pristojnostih, organizaciji,
poslanstvu, strategiji in odnosih z različnimi deležniki, vključno z zakonodajno in izvršilno oblastjo.

•

Pogoji imenovanja, ponovnega imenovanja, upokojitve in razrešitve predstojnika vrhovne revizijske institucije in članov
kolegijskih ustanov so javni.

•

Vrhovna revizijska institucija naj bi svoje pristojnosti, odgovornosti, poslanstvo, strategijo in aktivnosti predstavila
javnosti ne samo v svojem nacionalnem jeziku, ampak tudi v enem od uradnih jezikov organizacije INTOSAI.

Dobra praksa
•

Večina vrhovnih revizijskih institucij objavi podrobnosti svojih pristojnosti, odgovornosti, poslanstva
in strategije.

•

Nekatere vrhovne revizijske institucije navedejo, ali imajo/nimajo popolno pristojnost pri odločanju o
izbiri revizij, ki se bodo izvajale (npr. kadar so druge institucije zadolžene za revidiranje
izvenproračunskih postavk ali varnostnih organov).

•

Ena od vrhovnih revizijskih institucij je pripravila bilten, ki služi kot pomoč parlamentu in drugim
zainteresiranim pri razumevanju dela te institucije (npr.: kako vrhovna revizijska institucija izvaja
revizije smotrnosti poslovanja).

•

Pri nekaj vrhovnih revizijskih institucijah so informacije o njih dostopne na njihovih spletnih straneh
in brošurah, ki predstavljajo njihovo delo in odgovornosti, in sicer v dveh ali več uradnih jezikih
organizacije INTOSAI.

•

Nekatere vrhovne revizijske institucije posredujejo informacije ne samo v svojem nacionalnem jeziku,
ampak tudi v drugih jezikih.

3. Načelo:
Vrhovna revizijska institucija sprejema standarde, postopke in metode, ki so
objektivni in transparentni.
•

Vrhovna revizijska institucija sprejme standarde in metodologijo, ki je v skladu z osnovnimi revizijskimi načeli
organizacije INTOSAI, predstavljenimi v Mednarodnih standardih vrhovnih revizijskih institucij.

•

Vrhovna revizijska institucija opredeli te standarde in metodologijo ter pojasni, kako jih izpolnjuje.

•

Vrhovna revizijska institucija predstavi obseg revizijskih aktivnosti, ki jih izvaja v okviru svojih revizijskih
pristojnosti, na podlagi ocene tveganja in postopkov načrtovanja.

•

Vrhovna revizijska institucija revidirancu predstavi kriterije, na katerih bo temeljilo revizijsko mnenje.

•

Vrhovna revizijska institucija obvešča revidirance o revizijskih ciljih, metodologiji in revizijskih ugotovitvah.

•

Revidiranci imajo možnost, da podajo svoja pojasnila k revizijskim ugotovitvam v procesu revidiranja ter da
obravnavajo priporočila in se nanje odzivajo.

•

Vrhovna revizijska institucija ima vzpostavljen učinkovit mehanizem za spremljanje popravljalnih ukrepov, poroča o
upoštevanju priporočil in zahtevanih popravljalnih ukrepov, da bi zagotovila ustrezen odziv revidiranca na revizijske
ugotovitve in priporočila ter tudi na priporočila, ki jih poda zakonodajna oblast (MSVRI 10 o neodvisnosti – 7.
načelo).
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•

Postopki spremljanja popravljalnih ukrepov vrhovne revizijske institucije omogočajo revidirancem, da pripravijo
informacije o popravljalnih ukrepih, ki so bili izvedeni, oziroma navedejo vzroke, zakaj niso bili izvedeni.

•

Vrhovna revizijska institucija mora vzpostaviti ustrezen sistem zagotavljanja kakovosti pri izvajanju revizij in
poročanju ter tak sistem podvreči periodičnim neodvisnim ocenam.

Dobra praksa
•

Vse vrhovne revizijske institucije upoštevajo to načelo (glede na rezultate raziskave). Nekatere
vrhovne revizijske institucije so poleg tega standarda sprejele priročnike, usmeritve, orodja in
smernice.

•

Glede spremljanja priporočil, ki jih poda vrhovna revizijska institucija, so predstavljeni trije primeri:

- Vrhovna revizijska institucija je kot del rednega poročanja parlamentu uvedla poročilo, ki vsebuje
oceno o tem, katere ukrepe je sprejela vlada, da bi uresničila priporočila iz pred tem objavljenih
revizij smotrnosti.
- Vrhovna revizijska institucija nameni drugi del svojega letnega poročila spremljanju popravljalnih
ukrepov in izdela kazalce smotrnosti, s katerimi meri, koliko priporočil je bilo upoštevanih.
- Vrhovna revizijska institucija v letnem poročilu o izvrševanju državnega proračuna, ki ga predloži
parlamentu, predstavi najpomembnejša priporočila revidirancem, ki so bila podana v revizijskih
poročilih tega leta.
•

Nekatere vrhovne revizijske institucije so:

- objavile svojo revizijsko metodologijo na spletih straneh. To zajema priročnike o revidiranju
smotrnosti poslovanja in pravilnosti poslovanja ter uporabne smernice in orodja;
- objavile na spletnih straneh seznam načrtovanih revizij smotrnosti poslovanja;
- v objavljena revizijska poročila vključile odzive revidirancev;
- vpeljale občasne zunanje stanovske preglede, da bi zagotovile, da so njihovi okviri zagotavljanja
kvalitete ustrezno zasnovani in da delujejo uspešno. Vrhovne revizijske institucije izvajajo praktične
preglede revizij. Rezultati stanovskih pregledov in povzetki so objavljeni na njihovih spletnih
straneh, v letnih poročilih oziroma drugih objavah.
•

Vrhovna revizijska institucija je izvedla sistematično primerjavo, da bi zagotovila, da interne revizijske
smernice ustrezno odražajo Mednarodne standarde vrhovnih revizijskih institucij. Vrhovna revizijska
institucija si je zadala za cilj, da posodobi interne smernice v skladu z Mednarodnimi standardi
vrhovnih revizijskih institucij vsaj 12 mesecev po sprejetju prenovljenih Mednarodnih standardov
vrhovnih revizijskih institucij.

4. Načelo:
Vrhovna revizijska institucija upošteva visoke standarde integritete in etike za
zaposlene na vseh ravneh.
•

Vrhovna revizijska institucija ima etična pravila ali kodeks, usmeritve in prakse, ki so v skladu s standardom
MSVRI 30 in Kodeksom etike, ki je bil sprejet v okviru Mednarodnih standardov vrhovnih revizijskih institucij.

•

Vrhovna revizijska institucija preprečuje interne konflikte interesov in korupcijo ter zagotavlja preglednost in
zakonitost svojih aktivnosti.

•

Vrhovna revizijska institucija aktivno podpira etično vedenje v celotni instituciji.

•

Etične zahteve in obveznosti revizorjev, sodnikov (pri modelu sodišča), javnih uslužbencev in drugih so javno dostopne.
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Dobra praksa
•

Vrhovna revizijska institucija je sprejela vrednote in kodeks etike ter poklicnega vedenja, ki usmerjajo
njeno delo.

•

Vrhovna revizijska institucija si prizadeva za gospodarnost, preglednost in najvišje etične standarde
finančnega poslovanja. Ena od vrhovnih revizijskih institucij na spletni strani objavlja potne stroške in
stroške bivanja predstojnika in članov vodstva vrhovne revizijske institucije.

•

Pri dveh vrhovnih revizijskih institucijah revizorji pred začetkom izvajanja revizije podpišejo izjavo o
izogibanju konfliktom interesov, ki jo nato odobri še vodstvo.

•

Nekatere vrhovne revizijske institucije so sprejele listino etičnih načel ter ustanovile odbor za etiko.

•

Nekatere vrhovne revizijske institucije morajo pri izvajanju nalog izločiti tiste revizorje, za katere
obstaja možnost osebnega interesa.

•

Ena izmed vrhovnih revizijskih institucij je v svojem poročilu razkrila situacijo, kjer je obstajal konflikt
interesov, ter ukrepe, ki jih je izvedla, da je preprečila predstavniku vodstva, da bi imel aktivno vlogo
oziroma dostop do dokumentacije ali aktivnosti, povezanih s to revizijo.

•

V nekaterih primerih etična načela vrhovnih revizijskih institucij vključujejo prisego in prijavo
premoženjskega stanja.

5. Načelo:
Vrhovna revizijska institucija zagotavlja, da načela preglednosti in odgovornosti
niso ogrožena, ko za izvedbo nalog uporabi zunanje vire.
•

Vrhovna revizijska institucija mora zagotavljati, da pogodbe z zunanjimi sodelavci ne ogrožajo načel preglednosti in
odgovornosti.

•

Uporaba dela zunanjih strokovnjakov (javne in zasebne organizacije) je odgovornost vrhovne revizijske institucije, ki
mora zagotoviti, da tudi zunanji strokovnjaki spoštujejo etične usmeritve (navzkrižje interesov) in usmeritve za
zagotovitev integritete in neodvisnosti.

Dobra praksa
•

Pogodbena pravila so natančno določena, vključno z navedbo potencialnega konflikta interesa
zunanjega izvedenca.

•

Vrhovna revizijska institucija na spletni strani objavi vse pogodbe, ki jih je sklenila, in ki presegajo
vrednost 10.000 ameriških dolarjev.

6. Načelo:
Vrhovna revizijska institucija opravlja svoje naloge gospodarno, učinkovito,
uspešno in v skladu z zakonodajo ter o njih redno poroča javnosti.
•

Vrhovne revizijske institucije uporabljajo prakse dobrega upravljanja, vključno z ustreznimi notranjimi kontrolami
glede svojega finančnega poslovanja in aktivnosti. To lahko zajema notranje revidiranje in druge ukrepe, ki so
predstavljeni v standardu INTOSAI GOV 9100 (Smernice za standarde notranjega kontroliranja za javni sektor).

•

Računovodski izkazi vrhovne revizijske institucije so javno dostopni in so predmet zunanje neodvisne revizije oziroma
parlamentarne presoje.
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•

Vrhovna revizijska institucija oceni in poroča o svojih aktivnostih in smotrnosti na vseh področjih kot so finančne
revizije, revizije pravilnosti poslovanja, smotrnosti poslovanja, pravna pristojnost (vrhovne revizijske institucije, ki so
sodišča), ovrednotenje programov, ugotovitve glede aktivnosti javnega sektorja.

•

Vrhovna revizijska institucija vzdržuje in razvija znanje in sposobnosti, potrebne za izvedbo nalog, s katerimi vrhovna
revizijska institucija dosega svoje poslanstvo in izpolnjuje odgovornosti.
Vrhovna revizijska institucija javno objavi svoj proračun in poročilo o finančnih virih (odobrena proračunska sredstva v
parlamentu, državni proračun, ministrstvo za finance, agencije, prispevki) in kako so bili ti viri porabljeni.

•
•
•

Vrhovna revizijska institucija ocenjuje in poroča o tem, kako učinkovito in uspešno so bila sredstva, namenjena vrhovni
revizijski instituciji, porabljena.
Vrhovna revizijska institucija lahko sodeluje z revizijskim odborom, ki ga sestavljajo v večini neodvisni člani in ki
preverja in svetuje o finančnem poslovanju in o postopku poročanja.

•

Vrhovna revizijska institucija lahko uporablja kazalce smotrnosti, s katerimi ocenjuje svoje delo in to predstavi
parlamentu, državljanom in drugim zainteresiranim.

•

Vrhovna revizijska institucija spremlja svojo javno podobo, rezultate in učinke s pomočjo zunanjih povratnih
informacij.

Dobra praksa
•

Nekaj vrhovnih revizijskih institucij je navedlo več primerov svojih kazalcev smotrnosti poslovanja.

•

Nekatere vrhovne revizijske institucije objavijo poročila o tej temi.

•

Nekateri izmed uporabljenih kazalcev smotrnosti so:

-

število poročil o smotrnosti poslovanja vrhovne revizijske institucije,
odstotek izvedenih revizij vrhovne revizijske institucije glede na načrtovane,
odstotek izvedenih priporočil,
finančne oziroma nefinančne koristi, ki izhajajo iz izvedenih priporočil vrhovne revizijske
institucije,
- število pričevanj/predstavitev v parlamentu oziroma pred komisijo in
- pravočasnost zaključenih revizijskih poročil.
•

Več vrhovnih revizijskih institucij uporablja povratne informacije od zunaj, kot so spletno
posvetovanje, vprašalniki o zadovoljstvu deležnikov in medijska pokritost.

•

Nekatere vrhovne revizijske institucije so uvedle:

- obvezno izobraževanje, s katerim zagotavljajo, da imajo zaposleni ustrezne spretnosti in znanja za
izvajanje revizijskega dela;
- formalne izobraževalne programe, ki jih izvajajo strokovne organizacije;
- objavo letnega poročila o smotrnosti, ki zajema številne kazalce smotrnosti in rezultate, ter
poglavje, ki predstavlja dosežke leta in področja, na katerih so bile izvedene izboljšave. Povzetek, ki
je predstavljen v poročilu, navaja cilje in dejansko dosežene rezultate posameznega leta. Primeri
kazalcev smotrnosti zajemajo odstotek uresničenih revizijskih priporočil in število predstavitev v
parlamentu. Drugi deli poročila se nanašajo na vprašalnike o zadovoljstvu udeležencev (parlament,
ministrstva, državna podjetja ipd.), finančno poslovanje, vključno z ocenami stroškov poslovanja,
nadomestil, ugodnosti in revidiranimi računovodskimi izkazi.
•

Nekatere vrhovne revizijske institucije imajo odbor za tveganja in revidiranje.
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Ena od vrhovnih revizijskih institucij si je zastavila cilje, ki temeljijo na zunanji oceni vzorca revizijskih
poročil. Poročanje vrhovne revizijske institucije parlamentu o težavah in rezultatih revizij smotrnosti
ocenjujejo priznani akademiki. Zunanji strokovnjaki za komuniciranje ocenijo kvaliteto posameznih
predstavitev v revizijskih poročilih. Ocena doseganja ciljev poslovanja je vključena v letno poročilo
vrhovne revizijske institucije.

7. Načelo:
Vrhovna revizijska institucija javno poroča o rezultatih izvedenih revizij in o
zaključkih, ki se nanašajo na aktivnosti javnega sektorja.
•

Vrhovna revizijska institucija javno predstavi svoje zaključke in priporočila, ki so rezultat revizijskega dela, razen
kadar so zaupne narave in to določajo zakoni in pravilniki.

•

Vrhovna revizijska institucija poroča o popravljalnih ukrepih, ki so jih revidiranci izvedli na podlagi revizijskih
priporočil.
Vrhovna revizijska institucija, ki je ustanovljena kot sodišče, porola o sankcijah in kaznih za prekrške, ki so bile
naložene odgovornim osebam.

•
•

Vrhovna revizijska institucija javno poroča o celovitih revizijah, npr. reviziji izvrševanja državnega proračuna,
finančnih pogojih in aktivnostih, razvoju finančnega upravljanja, in če je to predpisano, tudi o strokovnem razvoju.

•

Vrhovna revizijska institucija vzdržuje tesno sodelovanje z ustreznimi parlamentarnimi odbori, ki jim pomaga bolje
razumeti revizijska poročila in ugotovitve, da bi lahko revidirancem predlagali ustrezne ukrepe.

Dobra praksa
•

Vrhovne revizijske institucije (sodišča in druge oblike) poročajo o številu potencialnih kaznivih dejanj,
ki so jih razkrile v revizijah.

•

Večina vrhovnih revizijskih institucij priznava nujnost javnega poročanja o rezultatih revizijskega dela
in dostopnosti do drugih publikacij vrhovnih revizijskih institucij. Do teh objavljenih dokumentov je
mogoče dostopatio po različnih kriterijih: po letih objave, po revidirancih, temah ipd.

•

Nekatere vrhovne revizijske institucije predstavijo povzetke poročil. Ena izmed vrhovnih revizijskih
institucij omogoča elektronsko obveščanje, ki omogoča dostop do najnovejših objav vrhovne
revizijske institucije prek elektronske pošte, potem ko se uporabnik prijavi oziroma registrira.

•

V večini držav predstojnik vrhovne revizijske institucije predstavi revizijske ugotovitve (vse ali
izbrane) parlamentarni komisiji in v nekaterih državah kralju ali predsedniku republike.

•

Ena izmed vrhovnih revizijskih institucij vsako leto organizira sestanek med predstojnikom vrhovne
revizijske institucije in zunanjimi deležniki (zakonodajna, izvršilna oblast, sodstvo, svetniki, župani),
kjer obravnavajo zaključke in izide revizij. Vrhovna revizijska institucija organizira tudi izobraževanja
in usmeritve o finančnem poslovanju za člane odbora za javne finance, da bi bolje razumeli revizijska
poročila in jih lažje obravnavali z revidirancem.

•

Nekaj vrhovnih revizijskih institucij novim članom parlamentarne komisije v pismu poudari primere,
kjer vlada ni ustrezno ukrepala glede revizijskih priporočil. To pismo je poslano v parlament po vsakih
parlamentarnih volitvah, pri čemer se upošteva, da je v parlamentu več novih članov.

•

Predstojnik vrhovne revizijske institucije redno organizira tako formalne kot neformalne sestanke z
vodjo parlamentarne komisije in namestniki ministrov revidirancev. Ti sestanki predstojniku vrhovne
revizijske institucije nudijo priložnost za pojasnitev vloge in pristojnosti vrhovne revizijske institucije
in hkrati boljše razumevanje potreb komisije ter tveganj in omejitev, s katerimi se soočajo revidiranci.
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•

Ena izmed vrhovnih revizijskih institucij je pripravila smernico "Revidiranje javne porabe" za pomoč
poslancem pri preverjanju porabe državnega proračuna. S to smernico poskuša vrhovna revizijska
institucija poenostaviti razumevanje procesa in predstaviti priporočena vprašanja, ki jih lahko poslanci
zastavijo odgovornim ministrstvom ali agencijam.

•

Nekatere vrhovne revizijske institucije imajo pristojnost, da podajo mnenje o osnutku državnega
proračuna.

•

Nekatere vrhovne revizijske institucije podajo svoja mnenja o pomembnih infrastrukturnih projektih.

•

Več vrhovnih revizijskih institucij redno komunicira s protikorupcijskimi vladnimi organizacijami.

8. Načelo:
Vrhovna revizijska institucija pravočasno in javno obvešča o svojih aktivnostih in
revizijskem delu prek medijev, spletnih strani in drugih sredstev obveščanja.
•

Vrhovna revizijska institucija javno poroča o svojih dejavnostih in revizijskih rezultatih in je vidna institucija javne
sfere.

•

Vrhovna revizijska institucija spodbuja zanimanje javnosti in strokovnih krogov za svoje najpomembnejše ugotovitve.

•

Povzetki revizijskih poročil in sodb so dostopni javnosti ne samo v nacionalnem jeziku vrhovne revizijske institucije
ampak tudi v enem od uradnih jezikov organizacije INTOSAI.

•

Vrhovna revizijska institucija začne in izvaja revizije ter izdaja poročila pravočasno. Preglednost in odgovornost sta
doseženi, če revizijsko delo in informacije niso zastarele.

•

Poročila vrhovne revizijske institucije so dostopna in razumljiva širšemu krogu javnosti v različnih oblikah (povzetki,
grafike, video predstavitve, sporočila javnosti).

Dobra praksa
•

Poročila vrhovnih revizijskih institucij so dostopna na njihovih spletnih staneh.

•

Vrhovne revizijske institucije po objavi revizijskih poročil organizirajo tiskovne konference, da
predstavijo vsebino objavljene revizije.

•

Vrhovne revizijske institucije aktivno sodelujejo s civilno družbo. Več vrhovnih revizijskih institucij v
proces vključi komunikacijske strokovnjake, ki preučijo njihova poročila in tako zagotovijo, da so
napisana jasno in razumljivo.

•

Vrhovna revizijska institucija ima portal "medijsko središče", namenjen novinarjem in drugim
zainteresiranim, na katerem so objavljene novice, izjave, govori in pomembne informacije o vrhovni
revizijski instituciji.

•

Vrhovne revizijske institucije objavljajo publikacije, obvestila medijem, govore, povzetke in članke.

•

Vrhovna revizijska institucija ima predstavnika za stike z javnostmi, ki je na voljo medijem. Poleg tega
ima vrhovna revizijska institucija redna srečanja s ključnimi medijskimi hišami, ki jim predstavi
revizijska poročila, da so prispevki, ki obravnavajo določeno revizijsko področje, primerno
predstavljeni.

•

Predstojnik vrhovne revizijske institucije se redno srečuje z novinarji na tiskovnih konferencah po
objavi revizijskih poročil, ter je na voljo za intervjuje. Predstojnik vrhovne revizijske institucije se
sestane tudi s poslanci, da pojasni proračun vrhovne revizijske institucije in da obravnava poročilo o
načrtih in prioritetah, o smotrnosti poslovanja in o vodstvenih politikah.
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9. Načelo:
Vrhovna revizijska institucija uporablja zunanje in neodvisne strokovne predloge,
da poveča kvaliteto in verodostojnost svojega dela.
•

Vrhovna revizijska institucija deluje v skladu z Mednarodnimi standardi vrhovnih revizijskih institucij in si prizadeva
za nadaljnje izobraževanje, tako da uporablja smernice in znanje zunanjih institucij.

•

Vrhovna revizijska institucija lahko uporabi zunanjo neodvisno oceno svojega dela in izvajanja revizijskih standardov.
V ta namen lahko uporabijo stanovski pregled (peer review).

•

Vrhovna revizijska institucija lahko vključi zunanje strokovnjake, ki nudijo neodvisno strokovno svetovanje vključno s
tehnično podporo revidiranja.

•

Vrhovna revizijska institucija javno poroča o rezultatih stanovskega pregleda in neodvisnih zunanjih ocenah.

•

Vrhovna revizijska institucija izmenjuje znanje v okviru vzporednih ali skupnih revizij.

•

S povečevanjem kvalitete dela vrhovna revizijska institucija prispeva k izboljševanju strokovnosti in finančnega poslovanja.

Dobra praksa
•

Več vrhovnih revizijskih institucij se je odločilo za stanovski pregled, katerega rezultati so objavljeni
na njihovih spletnih straneh.

•

Zunanji strokovnjaki, ki delujejo v okviru neodvisnih organizacij, svetujejo vrhovnim revizijskim
institucijam. Gre za člane strokovnih organizacij, ki imajo ustrezne izkušnje, npr. s področja
okoljevarstva, akademskih skupnosti, revizijskih družb iz zasebnega sektorja in nekdanje javne
uslužbence.

•

Vrhovne revizijske institucije uporabijo strokovno ocenjevanje (na področju revidiranja, vključno s
tehnično podporo) ali odzive akademikov, primerjalne analize: informacijski sistemi, aktuarski
izračuni.

•

Več vrhovnih revizijskih institucij sodeluje v skupnih revizijah na področju okoljevarstva.

•

Vrhovne revizijske institucije svoje revizije pravilnosti poslovanja prepustijo neodvisni zunanji oceni,
ki jo izvaja nacionalna neodvisna organizacija revizorjev; svoje revizije smotrnosti poslovanja pa oceni
s pomočjo mednarodne skupine revizorjev iz različnih vrhovnih revizijskih institucij.

•

Več vrhovnih revizijskih institucij izvaja skupne revizije z drugimi vrhovnimi revizijskimi institucijami,
če imajo enake revizijske cilje, kriterije in revizijske programe. Vsaka vrhovna revizijska institucija izda
svoje poročilo. Primeri takih revizij zajemajo različna področja (storitve za otroke, zdravstveni sektor
ipd.).

•

Ena izmed vrhovnih revizijskih institucij je ustanovila neodvisni odbor, ki revidira okoljske politike in
trajnostni razvoj in ki priporoča, kako izboljšati ta področja.

•

Ena izmed vrhovnih revizijskih institucij ima zunanje svetovalce, ki izvajajo ''metodo izboljšanja
poslovanja'' in metodo preverjanja "mnenje strank", ki vključujejo tudi intervjuje z vodstvom in
ključnimi osebami ministrstev in drugih deležnikov.

•

Nekatere vrhovne revizijske institucije ohranjajo stik z univerzami, da bi krepile kakovost svojega dela.

•

Nekatere vrhovne revizijske institucije imajo mehanizme, s pomočjo katerih javnost lahko komunicira
z vrhovnimi revizijskimi institucijami in lahko tudi posreduje svoje predloge in pripombe o revizijah.
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