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Informacija o 
kršitelju  

Revizijska družba 

Vir 
ugotovljenih 
kršitev 

Redni nadzor nad revizijsko družbo. 
 

Opis okoliščin 
in ravnanj, ki 
predstavljajo 
kršitev pravil 
revidiranja 

Revizijska družba: 

1. v postopku nadzora nad revizijsko družbo in postopku za izrek 

ukrepa nadzora, ni izkazala, da pri opravljanju storitev revidiranja 

računovodskih izkazov pripravlja revizijske spise za vsako 

opravljeno revizijo, kot to zahteva sedmi odstavek 45. b člena ZRev-

2, saj revizijska družba na podlagi dopolnitve zahteve, kljub 

izrecnemu opozorilu, da bo Agencija v primeru, da revizijska družba 

ne bo predala zahtevane dokumentacije pravočasno, štela, da 

revizijska družba z dokumentacijo ne razpolaga. Revizijske 

dokumentacije, ki bi morala biti pripravljena in bi jo morala revizijska 

družba hraniti skladno s četrtim odstavkom 39. člena ZRev-2 ni 

predala do roka določenega v zahtevi Agencije, niti do vročitve 

preklica zahteve, niti kot prilogo k izjavi, v postopku za izrek ukrepa 

nadzora; 

2. pri pripravi revizijskih spisov, ki so bili v postopku nadzora predani 

Agenciji: 

- ni upoštevala 2., 8. in 9. odstavka MSR 230; 

- ni izkazala, da so bili revizijski spisi zaključeni v roku 60 dni po 

datumu podpisa revizorjevega poročila o računovodskih izkazih, 

kot to zahteva deveti odstavek 45. a člena ZRev-2;ter 

pripravljeni, dokumentirani in vodeni skladno z MSR 230; 

3. je z internimi pravili, v nasprotju s pravili revidiranja, določila način 

priprave revizijske dokumentacije in prenesla odgovornost za 

vodenje, zaključevanje, hrambo revizijskih spisov in njihovo predajo 

nadzornim organom na ključne revizijske partnerje, kar je v nasprotju 

z zahtevami ZRev-2. 

Narava 
ugotovljenih 
kršitev 

Kršitve iz 1. in 2. točke izreka odločbe predstavljajo kršitve zahtev ZRev-
2 in MSR 230, ki so takšne narave, da po mnenju Agencije do njihove 
odprave, revizijska družba ni sposobna zakonito in kakovostno opravljati 
nalog obveznih revizij, zato je revizijski družbi izrečena začasna 
prepoved opravljanja obveznih revizij. 

Informacija o 
stanju 
postopka 

Odločba o izreku začasne prepovedi opravljanja obveznih revizij. 
 
Postopek še ni pravnomočno zaključen.  

 


