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Informacija o 
kršitelju  

Revizijska družba  

Vir 
ugotovljenih 
kršitev 

Redni nadzor nad poslovanjem revizijske družbe 

Opis okoliščin 
in ravnanj, ki 
predstavljajo 
kršitev pravil 
revidiranja 

Ob pregledu nadzorne dokumentacije je bilo ugotovljeno, da revizijska 
družba krši pravila revidiranja v zvezi z ureditvijo obvladovanja 
kakovosti, ker nima:   
 
- vzpostavljenih takšnih usmeritev in postopkov, da bi lahko zagotovila, 

da se posli izvajajo v skladu s strokovnimi standardi ter ustreznimi 
zakonskimi in regulativnimi zahtevami ter, da revizijska družba ali 
pooblaščeni revizor, zadolžen za posel, izdaja okoliščinam primerna 
poročila. S tem revizijska družba ne zagotavlja, da pooblaščeni 
revizor, ki v imenu revizijske družbe opravlja revidiranje računovodskih 
izkazov, ustrezno upošteva 6. odstavek MSR 500, saj je bilo 
ugotovljeno, da pooblaščeni revizor pri opravljanju revizije 
računovodskih izkazov, pri oblikovanju revizijskega vzorca, ni 
upošteval namenov revizijskega postopka in značilnosti populacije; 
 

- usklajenega Pravilnika o obvladovanju kakovosti z veljavno 
zakonodajo in Mednarodnim kodeksom etike za računovodske 
strokovnjake ter s tem ni zagotovila skladnosti z usmeritvami in 
postopki na vseh svojih ravneh in delovnih strukturah tako, da bi 
vzpostavila mehanizem notranjega obvladovanja kakovosti.  

Narava 
ugotovljenih 
kršitev 

Revizijska družba v zvezi z ureditvijo obvladovanja kakovosti krši:  
 
- prvi odstavek 4. člena in prvi odstavek 39. člena ZRev-2, v povezavi s 

točko a 32. odstavka MSOK 1, ker ni vzpostavila ustreznih usmeritev 
in postopkov, da se revizijski posli izvajajo v skladu s strokovnimi 
standardi ter ustreznimi zakonskimi in regulativnimi zahtevami;  
 

- 45a. člen ZRev-2, ker ni uskladila Pravilnika o obvladovanju kakovosti 
z veljavno zakonodajo in Mednarodnim kodeksom etike za 
računovodske strokovnjake ter s tem ni zagotovila skladnosti z 
usmeritvami in postopki na vseh svojih ravneh in delovnih strukturah 
tako, da bi vzpostavila mehanizem notranjega obvladovanja 
kakovosti. 
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Odreditev 
popravljalnih 
ukrepov 

Agencija je revizijski družbi kot popravljalne ukrepe naložila, da mora 
sprejeti ustrezne usmeritve in postopke za zagotavljanje izvajanja 
poslov v skladu s strokovnimi standardi, da bodo lahko izvedeni ustrezni 
in zadostni revizijski postopki v zvezi z vzorčenjem pri opravljanju revizij 
računovodskih izkazov ter bo s tem v celoti upoštevan MSR 500. 
 
Prav tako mora revizijska družba sprejeti ustrezne usmeritve in 
postopke za izvajanje revidiranja, usposabljanja, nadzora in pregleda 
dejavnosti zaposlenih, ki temeljijo na veljavni zakonodaji in pravilih 
revidiranja ter vzpostaviti notranje obvladovanje kakovosti, ki bo 
zagotavljalo kakovostno revidiranje in s tem zadostilo določilom 45a. 
člena ZRev-2. 
 
Agencija je revizijski družbi naložila, da je dolžna izvesti popravljalne 
ukrepe in posredovati poročilo z opisom sprejetih ukrepov za odpravo 
ugotovljenih kršitev. 

Informacija o 
stanju odredbe  

Postopek še ni zaključen. 

 
 

 


