
 
 

 

 

 

 
 
Pregledno poročilo revizijske družbe UHY Revizija in svetovanje d.o.o. pripravljeno na podlagi 79. člena 

Zakona o revidiranju (Ur. list RS, 65/2008)

 
 
1. Opis pravne strukture in lastništva revizijske družbe

 
Pravnoorganizacijska oblika: družba z omejeno 
 
Družbeniki na dan 31.12.2009 

Dragan Martinović 
Franci Žgajnar 
Matjaž Trebše 

 
 
2. Opis mreže ter njene pravne in strukturne ureditve

 
Organizacija UHY deluje kot mednarodno združenje samostojnih in 
vodstvom Urbach Hacker Young International Limited, Velika Britanija. Vsak član UHY je samostojno in neodvisno 
podjetje. Storitve, ki jih nudi UHY Revizija in svetovanje d.o.o. niso storitve Urbach Hacker Yo
ali kateregakoli drugega člana UHY. Urbach Hacker Young International Limited ali katerikoli drug član UHY ne 
odgovarja za storitve drugih članov 
 
 
3. Opis upravne strukture revizijske družbe

 
Organa družbe UHY Revizija in svetovanje d.o.o. sta skupščina družbenikov in direktor. 
Direktorja družbe na dan 31.12.2009 sta Matjaž Trebše in Dragan Martinović
omejitev.  
Prokurista družbe je Franci Žgajnar, ki zasto
 
 
4. Opis sistema notranjega obvladovanja kakovosti revizijske družbe in izjava upravnega ali 

poslovodnega organa o učinkovitosti njegovega delovanja

 

Sistem notranjega obvladovanja kakovosti rev
v internem revizijskim priročnikom. Pooblaščeni revizor kontrolira izvedbo postopkov po 
revizijskem poslu za vse člane revizijske ekipe.
 
Potrjujemo, da sistem notranjega obvladovanja kakovosti dela revizijske družbe v celoti zagotavlja delovanje revizijske 
družbe v skladu z zahtevami Zakona o revidiranju, temeljnimi revizijskimi načeli in drugimi pravili revizijske stroke.
 
 
5. Navedba, kdaj je bil opravljen zadnji nadzor iz četrte alineje prvega odstavka 74. člena Zakona o 

revidiranju 

 
Zadnji nadzor iz četrte alineje prvega odstavka 74. člena Zakona o revidiranju je bil opravljen 
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Pregledno poročilo revizijske družbe UHY Revizija in svetovanje d.o.o. pripravljeno na podlagi 79. člena 

Zakona o revidiranju (Ur. list RS, 65/2008): 

Opis pravne strukture in lastništva revizijske družbe 

Pravnoorganizacijska oblika: družba z omejeno odgovornostjo d.o.o. 

Poslovni delež v % 

60% 
35% 
5% 

Opis mreže ter njene pravne in strukturne ureditve 

Organizacija UHY deluje kot mednarodno združenje samostojnih in neodvisnih računovodskih in svetovalnih podjetij 
vodstvom Urbach Hacker Young International Limited, Velika Britanija. Vsak član UHY je samostojno in neodvisno 
podjetje. Storitve, ki jih nudi UHY Revizija in svetovanje d.o.o. niso storitve Urbach Hacker Young International Limited 
ali kateregakoli drugega člana UHY. Urbach Hacker Young International Limited ali katerikoli drug član UHY ne 

Opis upravne strukture revizijske družbe 

Organa družbe UHY Revizija in svetovanje d.o.o. sta skupščina družbenikov in direktor.  
ja družbe na dan 31.12.2009 sta Matjaž Trebše in Dragan Martinović, ki zastopata in predstavlja družbo brez 

astopa in predstavlja družbo brez omejitev v skladu z zakonom. 

Opis sistema notranjega obvladovanja kakovosti revizijske družbe in izjava upravnega ali 

poslovodnega organa o učinkovitosti njegovega delovanja 

Sistem notranjega obvladovanja kakovosti revizijske družbe je predpisan s strani združenja UHY International
Pooblaščeni revizor kontrolira izvedbo postopkov po tem priročniku pri vsakem 

revizijskem poslu za vse člane revizijske ekipe. 

sistem notranjega obvladovanja kakovosti dela revizijske družbe v celoti zagotavlja delovanje revizijske 
družbe v skladu z zahtevami Zakona o revidiranju, temeljnimi revizijskimi načeli in drugimi pravili revizijske stroke.

zadnji nadzor iz četrte alineje prvega odstavka 74. člena Zakona o 

Zadnji nadzor iz četrte alineje prvega odstavka 74. člena Zakona o revidiranju je bil opravljen oktobra 2005.
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Opis sistema notranjega obvladovanja kakovosti revizijske družbe in izjava upravnega ali 
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priročniku pri vsakem 

sistem notranjega obvladovanja kakovosti dela revizijske družbe v celoti zagotavlja delovanje revizijske 
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6. Seznam subjektov, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na 

katerekoli države članice, za katere je družba v zadnjem poslovnem letu izvedla obvezno revizijo

 
Subjekt 

Finetol d.d., Celje 
Maksima invest d.d., Ljubljana 
Datalab d.d., Ljubljana 

 
7. Izjava o postopkih zagotavljanja neodvisnosti družbe, ki potrjuje tudi, da je bil opravljen notranji 

pregled spoštovanja zahtev za neodvisnost

 

Revizijska družba izvaja potrebne in zadostne postopke za zagotovitev neodvisnosti revidiranja v skladu z 44. členom 
Zakona o revidiranju.  
Revizijska družba ne opravlja storitev revidiranja v posamezni pravni osebi iz prvega odstavka 45. člena Zakona o 
revidiranju, pooblaščeni revizorji pa ne opravljajo revidiranja v posamezni pravni osebi iz drugega odstavka 45. člena 
Zakona o revidiranju 
Pooblaščenemu revizorju, ki izvaja revizijo računovodskih izkazov, ni dovoljeno prevzeti položaja člana ali svetovalca 
poslovodnega organa oziroma vodje računovodskega in/ali finančnega področja v revidirani pravni osebi pred 
potekom najmanj dveh let po tem, ko je prenehal sodelovati pri revizijskem poslu kot pooblaščeni revizor.
 
Potrjujemo, da je bil v revizijski družbi opravljen notranji pregled spoštovanja zahtev za neodvisnost v skladu z 
zahtevami Zakona o revidiranju in temeljnimi 
 
 
8. Izjava o politiki revizijske družbe v zvezi s programom dodatnega strokovnega izobraževanja iz 

drugega odstavka 48. člena Zakona o revidiranju

 
Revizijska družba podpira in spodbuja zaposlene pooblaščene revizorje in revizorje k 
izobraževanju po "Pravilniku o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja  za opravljanje 
nalog revizorja in pooblaščenega revizorja" in drugih oblike dodatnega strokovnega izobraževanja zaposleni
 
 
9.  Finančni podatki o revizijski družbi, ki kažejo na pomembnost revizijske družbe

 
Zaračunane storitve revizijske družbe v letu 200

Storitve obveznih revizij letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov
Druge storitve dajanja zagotovil 
Svetovalne storitve v zvezi z davki 
Druge storitve, ki niso povezane z revizijo  
Skupaj 

 
10. Podatki o osnovi za prejemke pooblaščenih revizorjev revizijske družbe

 
Osnova za prejemke pooblaščenih revizorjev revizijske družbe je dogovorjena s
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eznam subjektov, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na organiziran trg vrednostnih papirjev 

katerekoli države članice, za katere je družba v zadnjem poslovnem letu izvedla obvezno revizijo

o postopkih zagotavljanja neodvisnosti družbe, ki potrjuje tudi, da je bil opravljen notranji 

pregled spoštovanja zahtev za neodvisnost 

Revizijska družba izvaja potrebne in zadostne postopke za zagotovitev neodvisnosti revidiranja v skladu z 44. členom 

Revizijska družba ne opravlja storitev revidiranja v posamezni pravni osebi iz prvega odstavka 45. člena Zakona o 
revidiranju, pooblaščeni revizorji pa ne opravljajo revidiranja v posamezni pravni osebi iz drugega odstavka 45. člena 

Pooblaščenemu revizorju, ki izvaja revizijo računovodskih izkazov, ni dovoljeno prevzeti položaja člana ali svetovalca 
poslovodnega organa oziroma vodje računovodskega in/ali finančnega področja v revidirani pravni osebi pred 

jmanj dveh let po tem, ko je prenehal sodelovati pri revizijskem poslu kot pooblaščeni revizor.

Potrjujemo, da je bil v revizijski družbi opravljen notranji pregled spoštovanja zahtev za neodvisnost v skladu z 
zahtevami Zakona o revidiranju in temeljnimi revizijskimi načeli. 

o politiki revizijske družbe v zvezi s programom dodatnega strokovnega izobraževanja iz 

drugega odstavka 48. člena Zakona o revidiranju 

Revizijska družba podpira in spodbuja zaposlene pooblaščene revizorje in revizorje k udeležbi v dodatnem strokovnem 
izobraževanju po "Pravilniku o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja  za opravljanje 
nalog revizorja in pooblaščenega revizorja" in drugih oblike dodatnega strokovnega izobraževanja zaposleni

podatki o revizijski družbi, ki kažejo na pomembnost revizijske družbe 

v letu 2009 v EUR brez DDV

Storitve obveznih revizij letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov 463.157
93.543
4.140
12.037
572.877

o osnovi za prejemke pooblaščenih revizorjev revizijske družbe 

Osnova za prejemke pooblaščenih revizorjev revizijske družbe je dogovorjena s pogodbo o zaposlitvi.
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pogodbo o zaposlitvi. 

 


