
 

Priloga 

Zgled revizorjevega poročila o dajanju sprejemljivega zagotovila glede 
spoštovanja določil ZGD-1 pri reviziji stvarnega vložka    

 

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA O ZAGOTOVILU  
 

[… Primerni naslovnik …]  

 
Pregledali smo povečanje osnovnega kapitala družbe ABC s [… opis predmeta stvarnega 
vložka …], ki ga je družba prevzela od [… navedba osebe, ki je stvarni vložek izročila …], 
izvedenega na podlagi sklepa o povečanju osnovnega kapitala s stvarnim vložkom, 
sprejetega __. __. _____ s strani skupščine družbe.   

Odgovornost skupščine družbe  
 

Skupščina družbe ABC je odgovorna za zakonitost sprejetega sklepa o povečanju 
osnovnega kapitala s stvarnim vložkom, za pravilnost vrednotenja stvarnega vložka po 
metodi [… opis metode vrednotenja stvarnega vložka …] ter njegovo dopustnost in 
izpolnjevanje drugih zakonskih zahtev.   

Revizorjeva odgovornost  
 

Naša odgovornost je, da na podlagi postopkov, ki smo jih opravili, in dokazov, ki smo jih 
pridobili pri pregledu povečanja osnovnega kapitala s stvarnim vložkom, izrazimo sklep s 
sprejemljivim zagotovilom. Naš posel dajanja sprejemljivega zagotovila smo opravili v skladu 
s prenovljenim Mednarodnim standardom dajanja zagotovil 3000 – Posli dajanja zagotovil, 
razen revizij ali preiskav računovodskih informacij iz preteklosti (MSZ 3000), ki ga je izdal 
Odbor za Mednarodne standarde revidiranja in dajanja zagotovil. Ta standard zahteva, da 
posel načrtujemo in izvajamo tako, da pridobimo sprejemljivo zagotovilo o obravnavani 
zadevi. 
Revizijska družba uporablja Mednarodni standard obvladovanja kakovosti 1 (MSOK 1), ki ga 
je izdal Odbor za Mednarodne standarde revidiranja in dajanja zagotovil, in zato vzdržuje 
vseobsegajočo ureditev obvladovanja kakovosti, vključno z dokumentiranimi usmeritvami in 
postopki glede izpolnjevanja etičnih zahtev, strokovnih standardov ter ustreznih zakonskih in 
regulativnih zahtev.   
Izpolnili smo zahteve za neodvisnost in druge etične zahteve Kodeksa etike za računovodske 
strokovnjake, ki ga je izdal Odbor za Mednarodne standarde etike za računovodske 
strokovnjake (Kodeks IESBA) in temelji na načelih neoporečnosti, nepristranskosti, strokovne 
usposobljenosti in potrebne skrbnosti, zaupnosti in poklicu primernega obnašanja.  

Uporabljena sodila  
 

Pri pregledu povečanja osnovnega kapitala s stvarnimi vložki smo upoštevali določbe 333. in 
334. člena ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 s spremembami in dopolnitvami) v povezavi s 
194. in 195.–197. členom ZGD-1 ter pri presojanju ustreznosti metode vrednotenja stvarnega 
vložka [… navedba standardov ali drugih pravil, ki so bili uporabljeni pri presojanju 
ustreznosti in pravilnosti uporabljene metode vrednotenja …].   



Opis opravljenega dela  
 

V okviru obsega opravljenega dela smo med drugim z revizijskimi postopki preverjali, ali je:   
 predmet stvarnega vložka z zakonom dovoljen;  
 navedba podatkov o izročitelju stvarnega vložka pravilna in popolna;  
 navedba podatkov o predmetu stvarnega vložka pravilna in popolna;  
 vrednost stvarnega vložka ugotovljena z ustrezno (ustreznimi) metodo (metodami) 

vrednotenja ter ali je (so) metoda (metode) pravilno uporabljena (uporabljene);  
 vrednost stvarnega vložka vsaj enaka ali višja od nominalnega zneska delnic;  
 [… navedba morebitnih opravljenih dodatnih postopkov …].  

 
Narava in obseg naših postopkov sta bila določena glede na oceno tveganja in strokovno 
presojo, da bi pridobili sprejemljivo zagotovilo.  
[…] Pri preverjanju ustreznosti vrednotenja stvarnega vložka smo uporabili [… navedba 
strokovne kvalifikacije veščaka … ], [… navedba imena in priimka ali firme, ki je sodelovala 
kot veščak …], ki je [… opis opravljenega dela veščaka …]. To dejstvo pa ne zmanjšuje 
naše odgovornosti za opravljeno delo in izdano poročilo. […]  
Menimo, da pridobljeni dokazi zadoščajo in so ustrezna podlaga za naš sklep.  

Sklep  
 

Po našem mnenju je družba ABC pri povečanju osnovnega kapitala s stvarnim vložkom v 
vseh pomembnih pogledih ravnala v skladu z ZGD-1 ter vrednost stvarnih vložkov dosega 
najmanj emisijsko vrednost delnic.  

Omejitev uporabe 
  
Naše poročilo se lahko uporablja le pri povečanju osnovnega kapitala družbe ABC s stvarnim 
vložkom na podlagi sklepa skupščine z dne __. __. ____.  

 
[Revizorjev podpis]  
[Datum revizorjevega poročila]  
[Kraj opravljanja dejavnosti] 


