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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 

Agencija je ob preveritvi navedb v prijavi in celotne prejete 
dokumentacije ugotovila, da je revizijska družba za naročnika opravila 
posel preiskave računovodskih izkazov, skladno z Mednarodnim 
standardom poslov preiskovanja 2400 (Posli preiskovanja 
računovodskih izkazov), čeprav ima naročnik v sodnem registru vpisani 
dve osebi, ki sta pooblaščeni za njeno zastopanje, in sta obe osebi ožja 
družinska člana pooblaščene revizorke, ki je opravila posel preiskave 
računovodskih izkazov.  
 
S preveritvijo podatkov v letnem poročilu revizijske družbe za obdobje 
od 16. 5. 2018 do 15. 5. 2019, je ugotovljeno, da revizijska družba v 
Prilogi 7 ni poročala o sklenjenih pogodbah za opravljanje posla 
preiskovanja računovodskih izkazov za več naročnikov.  

Narava 
ugotovljenih 
kršitev 

Agencija je v preiskavi ugotovila, da je revizijska družba kršila: 
 
- 1. alinejo 3. točke prvega odstavka 45. člena ZRev-2, ki med drugim 

določa, da revizijska družba ne sme opravljati revidiranja v posamezni 
pravni osebi, če so osebe, ki so povezane s pravno osebo, ožji 
družinski člani članov poslovodstva oziroma pooblaščenih revizorjev v 
revizijski družbi, saj je revizijska družba, za naročnika, opravila posle 
preiskave računovodskih izkazov, v zvezi s katero je pooblaščena 
revizorka podpisala revizorjevo poročilo, pri čemer je njen ožji 
družinski član, prokurist naročnika; 

- 7. alinejo prvega odstavka 77. člena ZRev-2, saj revizijska družba v 
letnem poročilu za obdobje od 16. 5. 2018 do 15. 5. 2019, ki ga je 
Agenciji posredovala dne 30. 3. 2019, v Prilogi 7 ni poročala o pogodbi 
za opravljanje poslov preiskovanja računovodskih izkazov za 
naročnika, pri revidiranju katerega so bile ugotovljene kršitve 
neodvisnosti. 
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Odreditev 
popravljalnih 
ukrepov 

Agencija je revizijski družbi odredila, da je dolžna sprejeti ustrezne 
usmeritve in postopke za zagotavljanje neodvisnosti in spoštovanja 
prepovedi revidiranja v posamezni pravni osebi, še posebej prepovedi, 
ki jih določa 45. člen ZRev-2 ter preveriti za vse veljavne pogodbe o 
revidiranju, ki so že sklenjene, storitev revidiranja pa še ni bila 
opravljena, ali je zagotovljena ustrezna neodvisnost revizijske družbe 
in spoštovanje 45. člena ZRev-2. 
 
Agencija je revizijski družbi odredila, da mora sprejeti ustrezne 
usmeritve in postopke za zagotavljanje popolnega in pravilnega 
poročanja Agenciji ter preveriti podatke o vseh sklenjenih pogodbah o 
revidiranju v navedenem obdobju in Agenciji posredovati dopolnjeno 
letno poročilo. 
 
Agencija je revizijski družbi odredila, da ji mora predložiti poročilo z 
opisom sprejetih ukrepov za odpravo ugotovljenih kršitev. 

Informacija o 
stanju odredbe  

Revizijska družba je predložila ustrezno poročilo o sprejetih ukrepih in 
odpravila ugotovljene kršitve.  
 
Zoper odredbo ni bila vložena zahteva za sodno varstvo. 
 
Postopek je pravnomočen.  

 
 
 

 


