AGENCIJA
ZA JAVNI NADZOR NAD REVIDIRANJEM

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, skladno s 16. členom Uredbe(EU) št. 537/2014
Evropskega parlamenta in sveta z dne 16. aprila 2014 o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno
revizijo subjektov javnega interesa in razveljavitvi Sklepa Komisije 2005/909/ES (Uredba), v
zvezi z imenovanjem revizorja, objavlja
seznam revizijskih družb, ki so izvajale obvezne revizije subjektov javnega interesa v
zadnjem poslovnem letu

revizijska družba

% prihodkov
revizijske družbe v
zvezi s storitvami
subjektom javnega
interesa glede na
prihodke revidiranja
in dajanja zagotovil

1

DELOITTE REVIZIJA d.o.o.

30,6 %

Deloitte_2017

2

ERNST & YOUNG d.o.o.*

21,4 %

EY_2017

3

KPMG Slovenija d.o.o.**

12,1 %

KPMG_2017

4

RESNI revizija in svetovanje d.o.o.

10,3 %

RESNI_2017

5

BAKER TILLY EVIDAS d.o.o.

8,0 %

BAKER TILLY
EVIDAS_2017

6

ABECEDA d.o.o.

6,9 %

ABECEDA_2017

7

PIT REVIZIJA d.o.o.

6,7 %

PIT REVIZIJA_2017

8

AUDITOR revizijska družba d.o.o., Ptuj

6,4 %

AUDITOR_2017

9

UHY Revizija in svetovanje d.o.o.

6,1 %

UHY_2017

10

GM REVIZIJA plus d.o.o.

4,7 %

GM REVIZIJA
PLUS_2017

11

GSS revizijska družba d.o.o.

4,1 %

GSS_2017

12

AUDIT & Co. d.o.o.

1,1 %

AUDIT&CO_2017

13

BDO REVIZIJA, d.o.o.*

1,0 %

BDO_2017

zap.
št.

povezava do
objavljenega
poročila o
preglednosti na
spletni strani
revizijske družbe

* poslovno leto, ki se je končalo 30.6.
** poslovno leto, ki se je končalo 30.9.

Seznam je pripravljen na podlagi posredovanih podatkov revizijskih družb o ustvarjenih
prihodkih od obveznih revizij subjektov javnega interesa, prihodkih od nerevizijskih storitev, ki
niso storitve, ki se zahtevajo v skladu z zakonodajo in prihodki od nerevizijskih storitev, ki se
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ne zahtevajo v skladu z zakonodajo, vsi v zvezi z opravljenimi storitvami subjektom javnega
interesa (14. člen Uredbe).
Več informacij o revizijskih družbah, ki izvajajo obvezne revizije subjektov javnega interesa, je
v letnih poročilih o preglednosti, ki jih morajo revizijske družbe objaviti na svoji spletni strani
objaviti skladno s 13. členom Uredbe najpozneje štiri mesece po koncu vsakega poslovnega
leta. V njem so podrobneje opisani pravna struktura in lastništvo revizijske družbe, obstoj
mreže, sistem za notranji nadzor kakovosti revizijske družbe, naveden seznam subjektov
javnega interesa, za katere je revizijska družba izvedla obvezne revizije v prejšnjem
poslovnem letu, podane informacije o skupnem prometu revizijske družbe, ki so razdeljene na
določene kategorije, itd… Povezave do posameznih objavljenih poročil o preglednosti
objavljamo v tabeli.
Ostale revizijske družbe (register revizijskih družb) v zadnjem poslovnem letu niso realizirale
prihodkov iz izvajanja obveznih revizij subjektov javnega interesa.
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