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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 
revizijske družbe, saj za partnerje, zadolžene za posel v revizijski 
skupini, imenuje osebe, ki niso pooblaščeni revizorji. Te osebe v skladu 
z notranjimi pravili revizijske družbe prevzemajo končno odgovornost za 
opravljeno revizijo, kar ni v skladu: 
 
- s 5. točko 3. člena ZRev-2, ki določa, da je ključni revizijski partner 

pooblaščeni revizor (več pooblaščenih revizorjev), ki ga (jih) 
revizijska družba imenuje za posamezni revizijski posel kot glavnega 
odgovornega (glavne odgovorne) za izvajanje obvezne revizije v 
imenu revizijske družbe in ki podpiše (podpišejo) revizorjevo 
poročilo; 
 

- z drugim odstavkom 5. člena ZRev-2, ki določa, da lahko v imenu 
revizijske družbe storitve revidiranja opravljajo samo osebe, ki imajo 
dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in so s to 
revizijsko družbo v delovnem razmerju za poln delovni čas. 
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Narava 
ugotovljenih 
kršitev 

Revizijska družba v zvezi z obvladovanjem kakovosti krši 30. odstavek 
MSOK1, ki določa, da mora revizijska družba vzpostaviti usmeritve in 
postopke, ki zahtevajo, da ima partner, zadolžen za posel, primerne 
sposobnosti, zmožnosti in pristojnosti, da opravlja svojo vlogo, ker: 
 
- revizijska družba kot partnerje, zadolžene za posel, torej osebe, ki 

so s stališča revizijske družbe in mreže, odgovorni za posamezen 
revizijski posel, imenuje osebe, ki niso pooblaščeni revizorji, s čimer 
ne spoštuje zahtev ZRev-2 glede imenovanja ključnih revizijskih 
partnerjev in organizacije dela v revizijski družbi, kot jo določa prvi 
odstavek 45.b člena ZRev-2, 

 
- revizijska družba ne upošteva revizijske metodologije, ki jo uporablja 

kot članica mreže in ki določa pravila za določitev partnerja, 
zadolženega za posel, torej osebe, ki je odgovorna za posamezen 
revizijski posel, na način, da se pri določitvi te osebe upošteva tudi 
zakonodaja države, v kateri revizijska družba deluje, saj revizijska 
družba kot partnerje, zadolžene za posel, ki bi morali biti izenačeni 
s ključnim revizijskim partnerjem, kot je določen z ZRev-2, ne 
imenuje pooblaščenih revizorjev, torej oseb z dovoljenjem za 
opravljanje nalog pooblaščenega revizorja. 

Odreditev 
popravljalnih 
ukrepov 

Agencija je revizijski družbi kot popravljalni ukrep naložila, da pri 
revizijah računovodskih izkazov za poslovno leto 2019, pri katerih je kot 
partner, zadolžen za posel, imenovan pooblaščeni revizor, le-ta takoj 
prevzame končno odgovornost za izvajanje revizij in (so)podpis 
revizorjevega poročila, pri vseh ostalih poslih revidiranja, pa mora 
revizijska družba zagotoviti, da bodo za revidiranje računovodskih 
izkazov za poslovno leto 2020 in kasneje, kot partnerji, zadolženi za 
posel, imenovani le pooblaščeni revizorji. 
 
Prav tako mora revizijska družba v primeru sklepanja novih pogodb o 
revidiranju za poslovno leto 2019 načrtovati in imenovati osebe na 
način, da bodo partnerji, zadolženi za posel, izpolnjevali pogoje za 
ključne revizijske partnerje, kot to določa ZRev-2. 
 
Revizijska družba mora sprejeti ustrezne usmeritve in postopke za 
imenovanje partnerja, zadolženega za posel, ki bodo skladni s pravili 
revidiranja.  
 
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. 

 


