VPLIV COVID-19 NA REVIDIRANJE

Širitev virusa Covid-19 bo imela velik vpliv na poslovanje vseh gospodarskih subjektov. Negotovost, s
katero se soočajo gospodarski subjekti pri svojem poslovanju, je drastično narasla. To ima
pomemben vpliv tako za pripravljavce računovodskih izkazov, kot za njihove revizorje.

I.

Varnost in zdravje pri delu
V prvi vrsti poskrbite za vaše zdravje, zdravje vaših zaposlenih in vaših strank, tako da v največji
možni meri opravljate delo od doma ter se izogibate nenujnim službenim potovanjem v skladu z
navodili NIJZ.

II.

Revidiranje
Omenjene okoliščine bodo seveda imele vpliv na izvajanje določenih revizijskih postopkov, v
določenih okoliščinah obstaja možnost, da revizijskih postopkov zaradi omejitev potovanj,
sestankov in dostopov do revidiranih družb ne bo mogoče izvajati.
Ne glede na omejitve morajo biti revizije opravljene v skladu s standardi revidiranja, revizorji
morajo pred izdajo revizorjevega poročila pridobiti zadostne in ustrezne revizijske dokaze, za kar
bodo morebiti potrebovali ali več časa ali pa se bodo v določenih okoliščinah srečevali celo z
omejitvami obsega.
Predlagamo vam, da pri revizijah, ki jih opravljate, proučite vpliv Covid-19 na:
1. Oceno revizijskega tveganja. Presodite, ali je potrebno oceno revizijskega tveganja v
danih okoliščinah prilagoditi. Če oceni, da ocene tveganja ni potrebno prilagoditi,
razmišljanje in utemeljitev ustrezno dokumentirajte.
2. Dogodke po datumu bilance stanja. Preverite ustreznost razkritij poslovodstva o vplivih
pandemije na poslovanje revidirane družbe v letu 2020 in s tem povezanih negotovosti.
Pri tem lahko revidirane družbe smiselno uporabljajo okrožnico ATVP javnim družbam z
dne 12.3.2020.
3. Ustreznost predpostavke o delujočem podjetju. Ali je predpostavka delujočega podjetja
še ustrezna glede na trenutne ocene vplivov na gospodarstvo na splošno in v
posameznih sektorjih? Presodite tudi, je poslovodstvo ustreznost predpostavke v
zadostni meri utemeljilo v računovodskem poročilu.
4. Računovodske izkaze za leto 2019. Presodite, ali imajo trenutne okoliščine že vpliv na
pripravljene računovodske izkaze (npr. na področjih merjenja poštenih vrednosti,
ocenah kreditnega tveganja, oslabitvah sredstev, drugih računovodskih ocenah in

razkritjih). Vam in pripravljavcem računovodskih izkazov so v pomoč pri presojah vplivov
na računovodske izkaze različne javno dostopne publikacije (na primer EY, PwC).
5. Ovrednotenje zbranih revizijskih dokazov. Pred izdajo revizorjevega poročila je revizor
dolžan ovrednotiti zadostnost in ustreznost zbranih revizijskih dokazov ob upoštevanju
morebitnih potrebnih sprememb revizijskega načrta in izvedenih alternativnih revizijskih
postopkov zaradi okoliščin. Da bi revizor lahko poročal o računovodskih izkazih mora
zbrati zadostne in ustrezne revizijske dokaze oziroma mora presoditi o vplivu (omejitev
pri) zbranih revizijskih dokazov na revizorjevo mnenje.
6. Ključne revizijske zadeve. Presodite, ali je čas, ki ste ga posvetili revidiranju zaradi
vplivov epidemije, tako pomemben, da bi bilo potrebno to področje vključiti med ključne
revizijske zadeve.
7. Zamike rokov poročanja. Glede na visoko mero negotovosti, ki jih prinašajo posledice
epidemije in glede na to, da je vlada Republike Slovenije s sklepom podaljšala roke za
oddajo davka od dohodka pravnih oseb in letnih poročil AJPES-u predlagamo, da z vašimi
strankami proučite možnosti podaljšanja rokov za izvedbo revizij računovodskih izkazov.
Predlagamo, da komunikacijo vzpostavite z ustreznimi ravnmi upravljanja ter po potrebi
tudi z regulatorji.
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