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Informacija o 
kršitelju  

Revizijska družba  

Vir 
ugotovljenih 
kršitev 

Opravljena preiskava na podlagi prejete prijave 

Opis okoliščin 
in ravnanj, ki 
predstavljajo 
kršitev pravil 
revidiranja 

Ob pregledu dokumentacije, ki jo je revizijska družba posredovala na 
podlagi uvedene preiskave, je bilo ugotovljeno, da je revizijska družba 
in v njenem imenu pooblaščena revizorka, pri opravljanju dogovorjenih 
postopkov po Mednarodnem standardu sorodnih storitev MSS 4400 za 
naročnika, za katerega je v letu 2019 na podlagi pogodbe o reviziji 
določenih postopkov, opravljala posel opravljanja dogovorjenih 
postopkov v zvezi z računovodskimi informacijami za leto 2018 in 
izdala Poročilo o reviziji poslovanja za leto 2018, kršila zahteve MSS 
4400. 

Narava 
ugotovljenih 
kršitev 

Revizijska družba je pri opravljanju revidiranja kršila zahteve MSS 4400, 
ker: 

 
1. pogodba ne vsebuje vseh zahtevanih sestavin, in sicer iz pogodbe ni 

jasno razvidno, kakšen posel naj bi revizijska družba opravila in 
kakšno stopnjo zagotovila naj bi podala; prav tako pogodba ne 
vsebuje seznama revizijskih postopkov, ki naj bi bili opravljeni po 
dogovoru med strankama, kar zahteva 12. odstavek MSS 4400. V 
pogodbi je namreč navedeno, da bo opravljena revizija poslovanja in 
pregled letnega poročila, kar ni skladno z vsebino dejansko 
opravljenega posla; 
 

2. poročilo o dejanskih ugotovitvah ne vsebuje vseh sestavin, ki so 
zahtevane v skladu z 18. odstavkom MSS 4400. Izjava, da so bili 
opravljeni tisti postopki, ki so bili dogovorjeni s prejemnikom poročila, 
je neprimerna glede na predmet pogodbe; manjkajo opredelitev 
namena, za katerega so bili opravljeni dogovorjeni postopki, seznam 
posameznih opravljenih postopkov in opis revizorjevih dejanskih 
ugotovitev v zvezi z zadostnimi podrobnostmi o ugotovljenih 
napakah v zvezi z izkazovanjem opredmetenih osnovnih sredstev v 
brezplačnem najemu. 
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Odreditev 
popravljalnih 
ukrepov 

Agencija je revizijski družbi kot popravljalne ukrepe naložila, da mora 
sprejeti in vzpostaviti usmeritve in postopke, s katerimi bo zagotovila, da 
bo pri opravljanju drugih poslov dajanja zagotovil, opravljanju sorodnih 
storitev oziroma opravljanju poslov preiskovanja, z naročnikom v 
pogodbi konkretno definirala, kakšen posel bo opravljen in kakšna 
stopnja zagotovila bo podana, ter da bodo pri opravljanju drugih poslov 
dajanja zagotovil in pripravi poročila upoštevane vse ostale določbe 
ustreznih mednarodnih standardov, ki jih sprejema Mednarodni odbor 
za pravila revidiranja, da v bodoče, do s to odredbo ugotovljenih kršitev 
ne bo več prišlo. 
 
Prav tako je revizijska družba dolžna popraviti Poročilo o reviziji 
poslovanja, ki ga je izdala naročniku, in sicer tako, da bodo pri pripravi 
popravljenega poročila upoštevane zahteve 18. odstavka MSS 4400 in 
bo le-to vsebovalo vse z navedenim predpisom določene sestavine, 
vključno z zadostnimi podrobnostmi o ugotovljenih napakah in izjemah 
v zvezi z nepravilnim izkazovanjem opredmetenih osnovnih sredstev v 
brezplačnem najemu. O popravku revizorjevega poročila je revizijska 
družba dolžna obvestiti naročnika in mu predložiti novo popravljeno 
poročilo. 
 
Agencija je revizijski družbi naložila, da mora skladno z naloženimi 
popravljalnimi ukrepi, Agenciji predložiti: 
1. poročilo z opisom sprejetih ukrepov za odpravo ugotovljenih kršitev,  
2. popravljeno poročilo o dogovorjenih postopkih in  
3. dokazilo o posredovanju popravljenega poročila naročniku. 

Informacija o 
stanju odredbe  

Postopek še ni zaključen. 

 
 

 


