MNENJE NADZORNEGA SVETA K LETNEMU POROČILU
SLUŽBE NOTRANJE REVIZIJE O NOTRANJEM REVIDIRANJU ZA
LETO 2018
V letu 2018 je Služba notranje revizije Save Re (v nadaljevanju SNR) opravljala revizijske posle na področjih,
opredeljenih v Letnem načrtu dela SNR za leto 2018.
Revizijski cilji, ki jih je SNR izpolnjevala pri revidiranju, so bili usmerjeni k preverjanju ustreznosti in
učinkovitosti postopkov upravljanja tveganj ter uspešnosti in učinkovitosti delovanja kontrolnih postopkov
na pomembnejših odsekih poslovanja in upravljanja pozavarovalnice. SNR je preverjala primernost
notranjih kontrol, ki preprečujejo verjetnost nastanka prevar, in morebitno ranljivost informacijske
podpore poslovanju.
V letu 2018 je bilo izvedenih 24 revizijskih poslov v družbi Sava Re in odvisnih družbah, pri čemer je SNR
nekatere procese revidirala v več družbah in na podlagi opravljenih poslov predlagala 104 priporočila.
Nadzorni svet ugotavlja, da je SNR delovala skladno z usmeritvami nadzornega sveta in uprave družbe ter
s svojimi priporočili pomembno prispevala k obvladovanju tveganj v delovanju Save Re in skupine.
Na podlagi vseh opravljenih preizkusov in uporabljenih metod po posameznih področjih revidiranja SNR
meni, da so notranje kontrole v Savi Re ustrezne in da je stopnja zanesljivosti njihovega delovanja
primerna. Meni tudi, da je bilo upravljanje Save Re ustrezno in da se še nenehno izboljšuje z namenom
doseganja pomembnih ciljev poslovanja ter da družba uspešno upravlja tveganja, pri čemer želi dosegati
uspešno in gospodarno poslovanje. Po mnenju SNR pa še obstajajo priložnosti za izpopolnitev delovanja
sistema notranjih kontrol. Pri opravljenih revizijskih poslih so bile ugotovljene posamezne nepravilnosti in
pomanjkljivosti, na katere je SNR opozorila in h katerim je dala priporočila za odpravo, zato da se kontrolni
postopki ter upravljanje družbe in tveganj izboljšajo. Uprava družbe se zaveda možnih vplivov ugotovljenih
kršitev, nepravilnosti in pomanjkljivosti na doseganje ključnih ciljev družbe, zato sprejema ustrezne ukrepe
oziroma si prizadeva, da bi te kršitve, nepravilnosti in pomanjkljivosti odpravila. Navedeno vodi k večji
učinkovitosti delovanja notranjih kontrol in urejenosti poslovanja.
Uspešnost in učinkovitost delovanja SNR so člani nadzornega sveta spremljali v četrtletnih poročilih in
letnem poročilu o delu SNR. Seznanjeni so bili s povzetki opravljene notranje presoje delovanja SNR.
Rezultati te presoje so pokazali, da je delovanje SNR v vseh pomembnih pogledih skladno z zakonodajo in
Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju.
Nadzorni svet na podlagi navedenega daje pozitivno mnenje k letnemu poročilu SNR o notranjem
revidiranju za leto 2018.
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