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Informacija o 
kršitelju  

Pooblaščeni revizor 

Vir 
ugotovljenih 
kršitev 

Redni nadzor nad opravljanjem nalog pooblaščenega revizorja, v 
sklopu nadzora nad revizijsko družbo 
 
Pregled 2 revizijskih spisov opravljenih revizij računovodskih izkazov 
družb za leto 2017 

Opis okoliščin 
in ravnanj, ki 
predstavljajo 
kršitev pravil 
revidiranja 

Pri pregledu prvega revizijskega spisa opravljene revizije računovodskih 
izkazov naročnika je bilo ugotovljeno, da pooblaščeni revizor ni pridobil 
zadostnih in ustreznih revizijskih dokazov o popolnosti in točnosti 
evidentiranih čistih prihodkov od prodaje, saj iz revizijske dokumentacije 
niso razvidni revizijski postopki, ki bi ustrezno in v zadostni meri 
naslavljali uradni trditvi popolnost in točnost, ki ju je pooblaščeni revizor 
določil kot odziv na ugotovljena tveganja, pri revidiranju postavke čisti 
prihodki od prodaje. 
 
Pri pregledu drugega revizijskega spisa opravljene revizije 
računovodskih izkazov naročnika je bilo ugotovljeno, da pooblaščeni 
revizor v revizorjevem poročilu družbe v odstavku Osnova za zavrnitev 
mnenja ni ustrezno predstavil razloga za zavrnitev mnenja oz. utemeljil 
obstoječe negotovosti. 
 

Narava 
ugotovljenih 
kršitev 

Agencija je v nadzornem postopku ugotovila, da je pooblaščeni revizor 
kršil:  
 
1. 6. odstavek MSR 500 (Revizijski dokazi), saj pooblaščeni revizor ni 

pridobil zadostnih in ustreznih revizijskih dokazov o popolnosti in 
točnosti evidentiranih čistih prihodkov od prodaje, kar pomeni, da 
pooblaščeni revizor ni ustrezno načrtoval in izvedel revizijskih 
postopkov, ki so glede na okoliščine primerni za namene 
pridobivanja zadostnih in ustreznih revizijskih dokazov.  

 
2. 19.b odstavek MSR 705 (Prilagoditev mnenja v poročilu neodvisnega 

revizorja), saj pooblaščeni revizor družbe v odstavku Osnova za 
zavrnitev mnenja ni ustrezno predstavil razloga za zavrnitev mnenja 
oz. utemeljil obstoječe negotovosti. Pooblaščeni revizor mora v 
primeru zavrnitve mnenja zaradi nezmožnosti pridobitve zadostnih in 
ustreznih revizijskih dokazov, navesti, da zaradi pomembnosti 
zadeve ali zadev, opisanih v delu Podlaga za zavrnitev mnenja, ni 
mogel pridobiti zadostnih in ustreznih revizijskih dokazov, ki bi 
zagotovili podlago za revizijsko mnenje o računovodskih izkazih in 
ustrezno obrazložiti razlog za to. 
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Informacija o 
stanju 
opomina  

Odločba ni pravnomočna.  
 
Zoper odločbo je uveden postopek sodnega varstva. 

 


