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Agencija je ugotovila, da je pooblaščena revizorka pri revidiranju 
računovodskih izkazov zadruge za leto 2015 kršila 4. člen ZRev-2, ker 
iz revizijske dokumentacije ni razvidno, glede na zahteve 8. odstavka 
MSR 230 (Revizijska dokumentacija): 

 Na kakšen način je preverila popolnost, obstoj in vrednotenje 
izkazanih zalog trgovskega blaga, kar ni v skladu z določili 6. 
odstavka MSR 500 (Revizijski dokazi) in s 4. odstavkom MSR 
501 (Revizijski dokazi – izbrane postavke); 

 Na kakšen način se je prepričala o popolnosti, točnosti, obstoju, 
vrednotenju in razkritjih kratkoročnih poslovnih terjatev, kar ni v 
skladu z določili 6. odstavka MSR 500 (Revizijski dokazi), 7. 
odstavka MSR 500 ter 16. odstavka MSR 505 (Zunanje 
potrditve); 

 Na kakšen način se je prepričala o popolnosti, točnosti, obstoju 
in vrednotenju kratkoročnih poslovnih obveznosti do 
dobaviteljev, kar ni v skladu z določili 6. odstavka MSR 500 
(Revizijski dokazi) in 16. odstavka MSR 505 (Zunanje potrditve). 

 
Iz navedenih kršitev MSR, v zvezi s postopki pooblaščene revizorke 
glede preveritev popolnosti, obstoja in vrednotenja izkazanih zalog 
trgovskega blaga, popolnosti, točnosti, obstoja, vrednotenja in razkritij 
kratkoročnih poslovnih terjatev in popolnosti, točnosti, obstoja in 
vrednotenja kratkoročnih poslovnih obveznosti do dobaviteljev, izhaja, 
da pooblaščena revizorka ni pridobila zadostnih in ustreznih revizijskih 
dokazov, da lahko sprejme primerne sklepe, na katerih temelji 
revizorjevo mnenje in zato skladno z 10. odstavkom MSR 700 
(Oblikovanje mnenja in poročanje o računovodskih izkazih) ni imela 
podlage za oblikovanje mnenja o tem, ali so računovodski izkazi v vseh 
pomembnih pogledih pripravljeni v skladu s primernih okvirom 
računovodskega poročanja. 
 
V Poročilu neodvisnega revizorja, namenjenega občnemu zboru – 
članom zadruge, ki ga je podpisala, pa je pooblaščena revizorka 
navedla, da meni, da so pridobljeni dokazi zadostna in ustrezna podlaga 
za njeno revizijsko mnenje. Nadalje je navedla tudi, da je načrtovala in 
izvedla revizijo tako, da je pridobila sprejemljivo zagotovilo, da 
računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačnih navedb. Vendar 
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 je iz točk I./1 do I./3 izreka odločbe razvidno, da ni pridobila ustreznih in 
zadostnih revizijskih dokazov in posledično tudi ni pridobila ustrezne in 
zadostne podlage za oblikovanje mnenja. Na podlagi navedenega 
Agencija meni, da je revizorjevo poročilo zavajajoče, saj postopki 
pooblaščene revizorke, navedeni v revizorjevem poročilu, niso bili 
opravljeni skladno z MSR, kar je po določbi 2. alineje drugega odstavka 
54. člena ZRev-2 razlog za izrek ukrepa nadzora odvzema dovoljenja. 
 
Agencija je pooblaščeni revizorki zaradi kršitev pravil revidiranja z 
odločbo (v nadaljevanju: Odločba 2015) izrekla ukrep nadzora 
pogojnega odvzema dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega 
revizorja, in sicer zaradi kršitev pravil revidiranja pri reviziji 
računovodskih izkazov iste zadruge za leto 2013. V navedeni odločbi je 
določena preizkusna doba dveh let. 
 
Odločba 2015 je postala pravnomočna. Od pravnomočnosti dalje teče 
dvoletna preizkusna doba. 
 
Ker je pooblaščena revizorka v preizkusni dobi, določeni z Odločbo 
2015, ponovno kršila pravila revidiranja, zaradi katerih bi ji Agencija 
izrekla ukrep nadzora odvzema dovoljenja, je Agencija skladno z drugim 
odstavkom 55. člena ZRev-2 preklicala pogojni odvzem dovoljenja in 
pooblaščeni revizorki dovoljenje odvzela. 
 

Informacija o 
stanju zadeve  

Zoper odločbo je bil uveden postopek sodnega varstva, ki je 
pravnomočno zaključen. 

 
 


