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TEMELJNA REVIZIJSKA NA�ELA

UVODNO POJASNILO

Temeljna revizijska na�ela obravnavajo najširše splošno priznana pravila za delovanje revizijske
stroke ter oblikujejo podlago za standarde in postopke revidiranja pri izvajanju  nalog pri naro�nikih
revizijskih storitev.

Temeljna revizijska na�ela služijo revizorjem in revizijskim družbam kot vodilo, da je njihovo
delovanje glede strokovne usposobljenosti, izvajanja posameznih nalog in predstavljanja izsledkov v
javnosti na zadovoljivi kakovostni ravni.

Temeljna revizijska na�ela omogo�ajo tudi ustrezen strokovni nadzor nad delovanjem revizijskih
družb in revizorjev, da bi se izboljševala kakovost storitev, ki jih nudi stroka.

Temeljna revizijska na�ela je treba obravnavati v povezavi z mednarodnimi standardi za revidiranje,
ki naj jih revizor smiselno uporablja pri revidiranju pri naro�niku.

I. SPLOŠNA NA�ELA

Splošno na�elo 1

Revidirati sme oseba, ki je ustrezno strokovno usposobljena in obvlada poklicne veš�ine,
potrebne za revizorja.

POJASNILO

Strokovna usposobljenost je v prvi vrsti razumevanje in obvladanje revizijskih in ra�unovodskih
standardov ter  tistih temeljnih znanj, ki se zahtevajo za opravljanje poklica pooblaš�enega revizorja.
Ta znanja je treba nenehno izpopolnjevati v skladu z razvojem stroke.
Poklicne veš�ine so revizorjeve sposobnosti uporabljanja teoreti�nega znanje v konkretnih razmerah
in pri posameznih nalogah. Pridobiti jih je možno le z izkušnjami pri revidiranju.

Splošno na�elo 2

Revizor mora imeti neodvisno mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na izvedbo naro�ila.

POJASNILO

Neodvisnost je posledica revizorjeve odgovornosti do uporabnikov ra�unovodskih izkazov. Ker ti
nimajo možnosti preverjanja resni�nosti in poštenosti ra�unovodskih izkazov, se opirajo na delo



neodvisnega revizorja. �e je njegova neodvisnost vprašljiva, sta vprašljivi tudi neopore�nost in
nepristranskost ra�unovodskih izkazov. Neodvisnost je podrobneje obdelana v kodeksu poklicne etike
zunanjih revizorjev.

Splošno na�elo 3

Revizor mora revidirati in pripraviti revizijsko poro�ilo z vso dolžno poklicno skrbnostjo.

POJASNILO

To na�elo povzema celotno revizorjevo delo pri izvedbi posamezne revizije. Od revizorja se
pri�akuje, da bo sistemati�no zbral vsa dejstva, ugotovljena med revidiranjem, ter pri odlo�itvi o
resni�nosti in poštenosti ra�unovodskih izkazov uporabil svoje izkušnje in presojo. Dejavniki, kot so
sposobnost odkrivanja problemov, vedoželjnost in primerna stopnja nezaupljivosti, so sestavni deli
poklicne skrbnosti. Ta preveva vseh ostalih devet temeljnih revizijskih na�el.

II. NA�ELA REVIDIRANJA

Na�elo revidiranja 1

Revizor mora revidiranje ustrezno na�rtovati  in skrbno nadzirati delo morebitnih sodelavcev.

POJASNILO

Na�rtovanje je nujno, da bo revidiranje u�inkovito, uspešno in pravo�asno opravljeno. Na�rtovanje
mora biti zasnovano na poznavanju naro�nikovega poslovanja in ustreznem sodelovanju
razpoložljivih strokovnjakov, pri revidiranju pa je treba upoštevati okoliš�ine, da se na�rt po potrebi
dopolni in popravi.
Nadzor nad delom sodelavcev mora zagotoviti, da bodo posamezni izvajalci opravili svoje naloge
kakovostno in v razpoložljivem �asu. Nadzorovati jih je treba sistemati�no in ves �as revidiranja. Pred
dodelitvijo nalog sodelavcem je treba upoštevati njihove izkušnje in sposobnosti glede na naloge, ki
jih bodo opravljali.

Na�elo revidiranja 2

Revizor mora v zadostni meri spoznati in razumeti sistem notranjih kontrol, da lahko na�rtuje
revidiranje ter dolo�i naravo, �asovni okvir in obseg postopkov.

POJASNILO

Usmeritve in postopki sistema notranjih kontrol morajo v revidirani enoti omogo�ati beleženje,
obdelovanje in združevanje ra�unovodskih podatkov ter poro�anje o njih v soglasju s trditvami,
vsebovanimi v ra�unovodskih izkazih. U�inkovito in uspešno delujo� sistem notranjih kontrol, ki ga
mora revizor ovrednotiti in preizkusiti, lahko skrajša obseg in �as preiskovanja dokazov o postavkah v
ra�unovodskih izkazih. �e se revizor ne more opreti na delovanje sistema notranjih kontrol, moral
temu ustrezno prilagoditi obseg, naravo in trajanje preverjanja podatkov v ra�unovodskih izkazih, kar
vpliva tudi na na�rtovanje revidiranja.



Na�elo revidiranja 3

S postopki pregledovanja, opazovanja, poizvedovanja in potrjevanja mora revizor zbrati
zadostno in zadovoljivo dokazno gradivo, ki je razumna podlaga za oblikovanja mnenja o
obravnavanih ra�unovodskih izkazih.

POJASNILO

Revidiranje lahko ozna�imo kot zbiranje in vrednotenje dokazov. Zadostnost dokaznega gradiva se
nanaša na njegov obseg, zadovoljivost pa na njegovo kakovost. Kaj je zadostno in kaj zadovoljivo, je
stvar revizorjeve poklicne presoje.

III. NA�ELA PORO�ANJA

Na�elo poro�anja 1

V poro�ilu neodvisnega revizorja mora biti navedeno, ali so ra�unovodski izkazi sestavljeni v
skladu s slovenskimi ra�unovodskimi standardi, ki so podlaga revidiranju. in ali je poslovno
poro�ilo poslovodstva skladno z revidiranimi ra�unovodskimi izkazi.

POJASNILO

Ra�unovodski standardi so opredeljeni kot ra�unovodska pravila in postopki, ki so v obra�unskem
obdobju splošno uveljavljeni. Gre tako za razglašena ra�unovodska pravila in postopke kot tudi za
nenapisana ra�unovodska pravila in postopke. Naro�nikovo pomembno nespoštovanje sprejetih
ra�unovodskih standardov revizorju ne dovoljuje izraziti mnenja brez pridržka o njegovih
ra�unovodskih izkazih.

Na�elo poro�anja 2

V revizorjevem poro�ilu morajo biti nedvoumno ozna�ene okoliš�ine, v katerih slovenski
ra�unovodski standardi v obra�unskem obdobju niso bili spoštovani enako kot v prejšnjem.

POJASNILO

Dosledna uporaba ra�unovodskih standardov omogo�a primerljivost ra�unovodskih izkazov iz leta
v leto. �e je prišlo v doslednosti uporabe ra�unovodskih standardov do odmikov, je treba ugotoviti,
kako naj se zabeležijo in kakšna razkritja so v zvezi s tem potrebna.

�e ni prišlo do nespoštovanja na�ela doslednosti uporabe ra�unovodskih standardov, se v
standardnem revizorjevem poro�ilu ni treba sklicevati na doslednost. V primeru nespoštovanja
doslednosti pa je treba k standardnemu revizorjevem poro�ilu dodati odstavek o naravi uporabljenega
ra�unovodskega standarda.

Revizorjevo poro�ilo, ki vsebuje dodatni odstavek o nedoslednosti uporabe kakega ra�unovodskega
standarda, se obravnava kot mnenje s pridržkom.



Na�elo poro�anja 3

Razkritja in prikazi v listinah, ki vsebujejo revidirane ra�unovodske izkaze, se štejejo za
ustrezne, razen �e so v revizorjevem poro�ilu ozna�eni kot druga�ni.

POJASNILO

Tretje na�elo poro�anje lahko pojmujemo kot "na�elo izjem", saj ne zahteva izrecnega sklicevanja
na revizorjevo poro�ilo. Poro�ilo se sklicuje na razkritja in prikaze k ra�unovodskim izkazom, le �e ti
niso ustrezni. Navajanje primerov neustreznosti je stvar revizorjeve poklicne presoje.

Na�elo poro�anja 4

V revizorjevem poro�ilu je mnenje o ra�unovodskih izkazih kot celoti bodisi izraženo bodisi
nadomeš�eno s trditvijo v zvezi z vzrokom, ki prepre�uje izraziti mnenje. �e celovitega mnenja
ni možno izraziti, morajo biti navedeni razlogi za to. Kadarkoli je revizorjevo ime povezano z
ra�unovodskimi izkazi, morata biti v poro�ilu jasno ozna�eni narava njegovega morebitnega
preiskovanja in stopnja njegove odgovornosti.

POJASNILO

�etrto na�elo poro�anja zahteva od revizorja, da izrazi mnenje o ra�unovodskih izkazih ali pojasni,
zakaj ga ne more izraziti.
Revizor lahko izrazi ugodno (pozitivno) mnenje o vseh ra�unovodskih izkazih, lahko pa na primer
izrazi pozitivno mnenje o izkazu stanja ter mnenje s pridržkom o izkazu uspeha in izkazu gibanja
finan�nih tokov. Izraz "o ra�unovodskih izkazih kot celoti" je torej enako uporabljiv za vse
ra�unovodske izkaze skupaj kot tudi za vsakega posameznega.

Ta na�ela pri�nejo veljati osmi dan po objavi na oglasni deski Slovenskega inštituta za revizijo,
uporabljajo pa se od 15. marca 1994.
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