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POVZETEK 

Magistrska naloga zajema ugotovitve analize vpliva izbranih dejavnikov na ceno revizije 
letnega poročila za velike gospodarske družbe v Sloveniji, v obdobju med letoma 2010 in 
2014. Proučevani dejavniki revidiranih družb so: velikost sredstev, obseg prihodkov, višina 
poslovnega izida, stopnja zadolženosti in vpliv Big4 revizijskih družb. Statistično na ceno 
revizije letnega poročila najbolj vplivata višina sredstev in obseg prihodkov revidirane 
družbe. Na trgu revizijskih storitev vlada cenovna konkurenčnost, pri čemer revizijske družbe 
Big4 dosegajo v povprečju višje cene. Povprečna cena za revizijo velike gospodarske družbe 
je v pregledovanem obdobju znašala 21.182 EUR. Cene revizij letnega poročila so v 
pregledovanem obdobju v povprečju padale.  

Ključne besede: revizija letnega poročila, revizijske družbe, cena revizijskih storitev, 
dejavniki cene revizijskih storitev, revizijska konkurenca, Big4 

SUMMARY 

Master thesis presents key findings of the analysis of the influence of chosen factors on the 
price of the mandatory audits for large companies in Slovenia, in the period from 2010 to 
2014. The main observed determinants are: assets, revenues, profit/loss, indebtedness and the 
impact of Big4 audit firms. Statistically significant factors of the statutory audit fee are assets 
and revenue of the audited entity. There is high price competitiveness among audit firms. Big4 
audit firms are charging higher fees on average. The average price for mandatory audits of a 
large company in the observed period amounted to EUR 21,182. Prices of statutory audits 
decreased on average during observed period.    

Key words: Statutory audit, audit firm, audit price fee, audit fee factors, audit competition, 
Big4 

UDK: 657.375:338.51(043.2) 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev teoretičnih izhodišč in raziskovalnega problema 

Zakon o Revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08 in 63/13 – ZS-K, v nadaljevanju ZRev-2) v 
svojem tretjem členu revidiranje opredeljuje kot skupek naslednjih aktivnosti: »revidiranje 
računovodskih izkazov, druge posle dajanja zagotovil in posle opravljanja dogovorjenih 
postopkov, ki se izvajajo na podlagi pravil Mednarodne zveze računovodskih strokovnjakov s 
področij revidiranja, dajanja zagotovil in etike.« 

Revidiranje računovodskih izkazov je (drugi odstavek 3. člena Zrev-2): »preizkušanje in 
ocenjevanje računovodskih izkazov ter podatkov in metod, uporabljenih pri njihovem 
sestavljanju, in na podlagi tega dajanje neodvisnega strokovnega mnenja o tem, ali 
računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih podajajo resničen in pošten prikaz 
finančnega stanja in poslovni izid pravne osebe v skladu s primernim okvirom 
računovodskega poročanja.«  

Revidiranje računovodskih izkazov je po Taylorju in Gleznu (1996, 33): »postopek zbiranja 
dokazov o uradnih trditvah v računovodskih izkazih gospodarske družbe1 in uporabljanje teh 
dokazov za preverjanje njihove skladnosti s splošno sprejetimi računovodskimi standardi ali 
drugimi splošnimi temelji računovodstva«.  

Letno poročilo je poročilo o poslovanju, v standardni obliki, ki je namenjeno zunanjim 
interesnim odjemalcem, ki v njem pridobijo informacije, povezane z gospodarsko družbo 
samo in z informacijami iz okolja, v katerem ta posluje (Horvat 2005, 32). Letno poročilo je 
namenjeno različnim uporabnikom, ki imajo zaradi uporabe teh informacij različne zahteve. 
Navedeno dejstvo predstavlja tudi razlog, da morajo, tako Glautier in Underdown (1997, 
200): »v njem navedeni podatki ustrezati določenim kvalitativnim merilom«.  

K obvezni reviziji letnih poročil so po 57. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list 
RS, št. 65/09, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15-1, v nadaljevanju 
ZGD-1) zavezane: »velike in srednje kapitalske družbe ter dvojne družbe«.  

»Medsebojne pravice in obveznosti revizijske družbe in pravne osebe, pri kateri se opravlja 
revidiranje, uredita stranki s pogodbo o revidiranju« (kot opredeljuje 1. odstavek 47. člena 
Zrev-2). Iz vsebine navedenega 47. člena Zakona o revidiranju je mogoče razumeti, da na 
višino cene vplivajo naslednji glavni dejavniki: sestava delovne skupine, strokovna 
usposobljenost članov skupine in skupno načrtovani čas za izvedbo revizije.  

                                                 
1 »Gospodarska družba je pravna oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost; 
pridobitna dejavnost je vsaka dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička« (3. člen 
ZGD-1).  
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Strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem je v sodelovanju s Slovenskim 
inštitutom za revizijo (v nadaljevanju SIR) dne 14. 6. 2010 in na podlagi tretjega odstavka 31. 
člena ZRev-2 sprejel Priporočilo 1 za zagotavljanje kakovosti revidiranja računovodskih 
izkazov, ki je namenjeno zagotavljanju večje kakovosti dela revizijskih družb pri revidiranju 
računovodskih izkazov. Priporočilo 1 daje revizijskim družbam usmeritve glede treh 
dejavnikov, ki vplivajo na zagotavljanje kakovosti, in sicer (ANR 2010, 12-13):  

»Glede priporočljivega obsega porabe časa za posamezen revizijski posel (revizijske družbe 
morajo glede na obseg in zahtevnost poslovanja naročnika revizije računovodskih izkazov 
zagotoviti zadostno število delovnih ur, v okviru katerih lahko opravijo ustrezne revizijske 
postopke in pridobijo zadostne revizijske dokaze).« 

»Glede največjega števila podpisanih revizorjevih poročil, za katere naj bi odgovarjal 
posamezni pooblaščeni revizor (to število naj ne bi znašalo več kot 25 revizorjevih poročil o 
opravljeni reviziji posamičnih računovodskih izkazov).« 

»Glede cene revidiranja (neustrezna cena revizije računovodskih izkazov, v povezavi z 
nezadostnim številom ur za posameznega naročnika, predstavlja grožnjo neodvisnosti 
revidiranja in povečuje tveganje nekakovostno opravljene revizije).« 

Iz zapisanega lahko vidimo, da Agencija za javni nadzor nad revidiranjem opozarja, da lahko 
nezadostno število opravljenih revizijskih ur, privede do povečanega tveganja kakovostno 
opravljene revizije računovodskih izkazov.   

Problem Priporočila 1 in omenjenih Smernic, je v tem, da niso zavezujoče narave. Tudi v 
samem Zakonu o revidiranju (ZRev-2) je pojem »kakovost storitev« opredeljen zelo na 
splošno in ob navedenem se postavlja vprašanje, kdaj je omenjena kakovost lahko nezadostna.  

V zadnjih letih, še posebej pod vplivom finančne krize in recesije gospodarstva, so se v 
Sloveniji vsesplošno znižale tudi cene za opravljanje revizijskih storitev. V tujini so se cene 
revizijskih storitev nasprotno zvišale (Bramwel 2014). Glavni razlog za to predstavlja 
povečan prevzem tveganja, ki so ga, nasprotno od naših revizijskih družb, tuje revizijske 
družbe ovrednotile drugače. Enako sta ugotovila tudi Menon in Williams (2001, 115-134), ki 
sta raziskovala dolgoročno gibanje cen revizijskih storitev v Združenih državah Amerike.  

Smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev v Sloveniji so bile sprejete leta 1994. Cene 
revizijskih storitev so se poviševale zgolj in samo v skladu z rastjo življenjskih stroškov. Ob 
navedenem se tako postavlja vprašanje, ali so se prilagodile in ali bi se morale prilagoditi tudi 
ostalim spremenjenim razmeram na trgu. 

Študije tujih virov in literature kažejo na ugotovitve, da so dolgoročno pozitivne spremembe 
cen revizijskih storitev večje v primerjavi z dolgoročnim padanjem cen (Zhang et al. 2014, 
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15-16). Tudi v primeru analize cen revizijskih storitev na Malti lahko govorimo o t. i. 
lepljivosti cen (Baldacchino in Borg 2014, 39).  

Prva odmevna analiza na področju cen revizijskih storitev je bila izvedena v letu 1977. Za 
namene analize je avtor (Simunic 1980, 179) razvil model dejavnikov, ki imajo vpliv na ceno 
revizijskih storitev. Raziskava (ibid.) je pokazala, da imajo največji vpliv na cene revizijskih 
storitev: vrednost zalog, vrednost terjatev, vrednost celotnih sredstev in višina poslovnega 
izida. Hua-Wei in ostali (2014, 297-312) so prav tako ugotovili, da na cene revizijskih storitev 
najbolj vplivajo naslednji dejavniki: višina sredstev, razmerje med višino terjatev in višino 
sredstev, razmerje med višino zalog in višino celotnih sredstev, donosnost sredstev, razmerje 
med revizijskimi in nerevizijskimi storitvami ter delež razmerja med člani upravnih in 
nadzornih odborov. 

Dejavniki, ki lahko vplivajo na končno ceno revizije letnega poročila, so tudi naslednje 
postavke (Ramzy 1988, 95 in 174): velikost in ugled revizijske hiše in njene storitve, 
revizijsko tveganje, velikost, dejavnost in ugled revidirane gospodarske družbe ter razsežnost 
revizije (večnacionalno okolje, skupina gospodarskih družb in posebnosti poslovanja 
naročnika). 

V raziskavi, ki so jo leta 2011 izvedli med 37 gospodarskimi družbami, kjer so preverjali 
povezavo med tremi dejavniki (velikostjo revidiranih družb, kakovostjo opravljene revizije in 
ceno revizije), so ugotovili, da cena revizije statistično značilno vpliva na kakovost revizijskih 
storitev. Višja kot je bila cena revizije, višja je bila kakovost opravljene storitve (Yuniarti 
2011, 84-97). 

Vpliv na višino cene revizijskih storitev imajo tudi obseg in cene nerevizijskih storitev v 
gospodarski družbi. V primeru, da v določeni gospodarski družbi več različnih revizijsko 
svetovalnih subjektov opravlja tako revizijske kot tudi nerevizijske storitve, je zaznati vpliv 
po zniževanju cen na račun konkurenčnosti (Ezzamel et al. 2002, 13-35).  

Obsežna raziskava cen revizijskih storitev največjih 100 gospodarskih družb na lestvici »Top 
100 Fortune« je pokazala, da obstaja velik razpon v cenah med posameznimi gospodarskimi 
družbami. Raziskava razkriva tudi dejstva, da za revizijske storitve največ plačajo 
gospodarske družbe iz finančnega sektorja, kot tudi podatek, da je 99 % revizijskih storitev 
opravljenih s strani Big4 revizijskih hiš (Big4 Auditor Carousel 2013). 

V kolikor izvedemo primerjavo cen revizijskih storitev »Top 100 Fortune« gospodarskih 
družb, ki so jih plačale v letu 2012 in 2014, lahko opazimo, da se je povprečna vrednost za 
plačilo teh storitev povišala. Leta 2012 je bil razpon v ceni revizijskih storitev med 
posameznimi gospodarskimi družbami od 1,9 – 90,9 milijonov dolarjev, leta 2014 pa od 2,2 
do 100,9 milijonov dolarjev (Big4 Auditor Carousel 2012 in 2014). 
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Avtorji Clatworthy et al. (2009, 152) so na vzorcu velikih gospodarskih družb v Angliji 
raziskovali, ali obstaja in koliko znaša tako imenovana dodatna premija (pozitivna razlika v 
ceni) za revizorja iz skupine Big4. Ugotovili so, da premija obstaja in je statistično zaznana, 
znaša pa lahko do 31 %, v kolikor bi prišlo do menjave revizorja iz revizijskih družb iz 
skupine Big4. 

V Sloveniji je bilo na temo raziskovanja dejavnikov oblikovanja cen revizijskih storitev 
izvedenih malo število raziskav. Omenimo lahko raziskavo iz leta 2010 (Tekalec 2010), ki je 
raziskovala dejavnike oblikovanja cen revizijskih storitev na vzorcu gospodarskih družb prve 
borzne kotacije v Sloveniji, v obdobju od 2006-2008. V letu 2014 je bila opravljena podobna 
analiza, prav tako na vzorcu gospodarskih družb iz borzne kotacije za leta 2006, 2008, 2010 
in 2012. Glavne ugotovitve so kazale na dejstva, da imajo dejavniki, kot so: velikost družbe, 
kompleksnost družbe, tveganost družbe, stopnja zadolženosti in status revizijske družbe, 
statistično značilen in pozitiven vpliv na ceno revizijskih storitev (Komadina 2014). Analiza 
vpliva izbranih dejavnikov na oblikovanje cen revizijskih storitev je bila opravljena tudi na 
vzorcu 83 nejavnih delniških družb v Sloveniji, v obdobju od 2007 do 2012 (Pavlič 2015). 
Glavne ugotovitve Pavličeve raziskave (2015, 44-49) zajemajo trditve: »da cena revizijskih 
storitev v preteklem letu vpliva na ceno revizijskih storitev v sedanjem obdobju, da med 
prihodki revidirane družbe in ceno revizijskih storitev obstaja pozitivna povezava in da med 
čistim poslovnim izidom ter ceno revizijskih storitev obstaja negativna povezava«.  

Majhni vzorci in kratko obdobje pregledovanja v omenjenih raziskavah so predstavljali povod 
za našo raziskavo. 

Na podlagi obsežne analize tujih in domačih virov (predvsem Simunic 1980, 179 in Hua-Wei 
in ostali 2014, 297-312), ki je predstavljena v pričujočem poglavju, smo identificirali glavne 
dejavnike za našo raziskavo, ki jih bomo obravnavali z dveh vidikov. Prvi vidik predstavljajo 
dejavniki, povezani z revizijsko družbo, sledijo dejavniki, povezani z naročnikom revizije 
letnega poročila. Ti so: velikost aktive gospodarske družbe, višina poslovnega izida, obseg 
prihodkov, delež zalog v sredstvih, delež terjatev v sredstvih in obseg zadolženosti 
gospodarske družbe. Vpliv navedenih dejavnikov na ceno revizije letnega poročila v Sloveniji 
bomo preverjali s statistično analizo in na podlagi hipotez, ki jih navajamo v nadaljevanju. 

Dodatno premijo revizijskih družb iz skupine Big4 bomo raziskovali s cenami na enoto 
sredstev, na enoto dobička in na enoto prihodkov, z namenom izločitve vpliva ostalih 
dejavnikov. Namen prav tako zajema ugotovitev, ali v Sloveniji obstaja (ne)konkurenčnost 
med revizijskimi družbami.  
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1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave 

1.2.1 Namen raziskave  

Namen magistrske naloge je identificirati glavne dejavnike (Ramzy 1988), ki vplivajo na ceno 
revizije letnega poročila, jih predstaviti in analizirati ter ovrednotiti, kot tudi empirično 
izmeriti njihov vpliv na končno vrednost cene revizijskih storitev v Sloveniji; jih primerjati s 
trendi v izbranih tujih državah in podati glavne zaključke ter priporočila oziroma navodila na 
področju oblikovanja cen revizijskih storitev. 

1.2.2 Cilji raziskave 

Temeljni cilji magistrske naloge so: 
− preučiti obstoječo literaturo in zakonodajo na temo dejavnikov, ki vplivajo na ceno 

revizije letnega poročila, 
− analiza obstoječe literature in zakonodaje, 
− analiza izbranih posameznih dejavnikov,  
− izbor obdobja raziskovanja (od leta 2010 do leta 2014), 
− izbor vzorca za namene raziskave (200 velikih slovenskih gospodarskih družb),  
− pridobivanje podatkov za oblikovani model (vir: GVIN, AJPES, letna poročila izbranih 

gospodarskih družb), 
− analiza rezultatov, 
− primerjava rezultatov s trendi v izbranih tujih državah, 
− podajanje končnih ugotovitev in priporočil. 

1.2.3 Hipoteze 

H1: Cene revizijskih storitev v Sloveniji so, kljub povečanemu tveganju in uskladitvi 
priporočenih najnižjih cen z rastjo življenjskih stroškov, v letih od 2010 do 2014 v povprečju 
padale. 

S hipotezo bomo preverjali, kako so se gibale cene revizij letnega poročila v obdobju med leti 
2010 in 2014. V vzorec bo zajetih 200 velikih slovenskih gospodarskih družb. Dokazati 
želimo, da so cene v raziskovanem obdobju padale. 

H2: Velikost aktive (višine sredstev) vpliva na ceno revizije letnega poročila. Strošek revizije 
letnega poročila je pri velikih gospodarskih družbah z višjo aktivo višji.  

Velikost gospodarske družbe (glede na število zaposlenih, velikost aktive in obseg prihodkov) 
je pomembnejši dejavnik, ki ima vpliv na ceno revizije letnega poročila (Ramzy 1988, 95).  
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Z navedeno hipotezo želimo dokazati, da je velikost gospodarske družbe pri izbranih 200 
velikih gospodarskih družbah v obdobju med leti 2010 in 2014 vplivala na ceno revizije 
letnega poročila, kot tudi, da so velike gospodarske družbe z višjo aktivo za revizijo letnega 
poročila v povprečju plačale več kot velike gospodarske družbe z nižjo aktivo. 

H2.1: Velike gospodarske družbe z višjim deležem zalog v sredstvih v povprečju plačajo več 
za revizijo letnega poročila. 

S to hipotezo bomo preverjali, kakšen je vpliv višine deleža zalog v celotnih sredstvih na ceno 
revizije letnega poročila in poskušali dokazati, da so izbrane velike gospodarske družbe v 
obdobju med leti 2010 in 2014 v povprečju plačale več, v skladu z višjim deležem zalog v 
celotnih sredstvih. 

H2.2: Velike gospodarske družbe z višjim deležem terjatev v sredstvih v povprečju plačajo 
več za revizijo letnega poročila. 

Z navedeno hipotezo bomo preverjali, kakšen je vpliv višine deleža terjatev v sredstvih na 
ceno revizije letnega poročila in poskušali dokazati, da so izbrane velike gospodarske družbe 
v obdobju med leti 2010 in 2014 v povprečju plačale več, v skladu z višjim deležem terjatev v 
celotnih sredstvih. 

H3: Velike gospodarske družbe z višjim poslovnim izidom v povprečju plačajo več za revizijo 
letnega poročila. 

S to hipotezo bomo preverjali, kakšen je vpliv poslovnega izida na ceno revizije letnega 
poročila in poskušali dokazati, da so izbrane velike gospodarske družbe v obdobju med leti 
2010 in 2014 v povprečju plačale več, v skladu z višjim poslovnim izidom. 

H4: Velike gospodarske družbe z višjim obsegom prihodkov v povprečju plačajo več za 
revizijo letnega poročila. 

S to hipotezo bomo preverjali, kakšen je vpliv obsega prihodkov na ceno revizije letnega 
poročila in poskušali dokazati, da so izbrane velike gospodarske družbe v obdobju med leti 
2010 in 2014 v povprečju plačale več, v skladu z višjim obsegom prihodkov. 

H5: Velike gospodarske družbe, ki so bolj zadolžene, v povprečju plačajo več za revizijo 
letnega poročila. 

S to hipotezo bomo preverjali, kakšen je vpliv višine zadolženosti velike gospodarske družbe 
na ceno revizije letnega poročila in poskušali dokazati, da so bolj zadolžene (velike 
gospodarske družbe z višjim deležem dolgov v financiranju) izbrane velike gospodarske 
družbe v obdobju med leti 2010 in 2014 v povprečju plačale več za revizijo letnega poročila. 
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H6: Velike gospodarske družbe z revizorjem iz skupine Big4 plačajo več za storitve revizije 
letnega poročila. 

S hipotezo bomo preverjali, ali velike gospodarske družbe z revizorji iz skupine Big4 plačajo 
v povprečju več kot velike gospodarske družbe, ki jih revidirajo ostale revizijske družbe. 

H6.1: Cene revizijskih storitev so med posameznimi Big4 revizijskimi družbami različne, in 
sicer glede na enoto prihodkov.  

S hipotezo bomo preverjali, ali obstajajo statistično značilne razlike v skupini Big4 med 
cenami revizijskih storitev, v primerjavi s prihodki revidiranih družb. Ugotavljali bomo, ali 
ima določena revizijska družba iz skupine Big4 na enoto prihodkov statistično višje/nižje cene 
revizijskih storitev.  

H6.2: Cene revizijskih storitev so med posameznimi Big4 revizijskimi družbami različne, in 
sicer glede na enoto sredstev.  

S hipotezo bomo preverjali, ali obstajajo statistično značilne razlike v skupini Big4 med 
cenami revizijskih storitev, v primerjavi z višino sredstev revidiranih družb. Ugotavljali 
bomo, ali ima določena revizijska družba iz skupine Big4 na enoto sredstev statistično 
višje/nižje cene revizijskih storitev. 

H6.3: Cene revizijskih storitev so med posameznimi Big4 revizijskimi družbami različne, in 
sicer glede na enoto dobička.  

S hipotezo bomo preverjali, ali obstajajo statistično značilne razlike v skupini Big4 med 
cenami revizijskih storitev, v primerjavi z višino poslovnega izida revidiranih družb. 
Ugotavljali bomo, ali ima določena revizijska družba iz skupine Big4 na enoto poslovnega 
izida statistično višje/nižje cene revizijskih storitev.  

1.3 Metode raziskave 

1.3.1 Predstavitev uporabljenih metod 

Magistrska naloga sestoji iz teoretičnega in empiričnega dela. 

V prvem, torej teoretičnem delu, kjer bomo podali teoretične osnove, bomo uporabili 
naslednje metode raziskovanja (Čagran et al. 2008, 15): »deskriptivno metodo, pri kateri gre 
za opisovanje dejstev, odnosov in procesov brez vzročnega razlaganja, komparativno metodo, 
pri kateri gre za proučevanje na nivoju primerjanja dejstev, metodo klasifikacije, pri kateri gre 
za proučevanje na nivoju določanja položaja določenega pojma, metodo analize in sinteze, 
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metodo abstrakcije in konkretizacije ter metodo generalizacije (sklepanje od posameznega na 
splošno) in specializacije (sklepanje od splošnega k posamičnemu)«.  
V empiričnem delu bomo uporabljali predvsem naslednje metode (Čagran et al. 2008, 15 in 
20): »metodo analize in sinteze, komparativno metodo, metodo abstrakcije in konkretizacije 
ter statistične metode (deskriptivno statistiko, inferenčno statistiko, univariantno in 
bivariantno analizo«, pri čemer posebej izpostavljamo: analizo variance (ANOVA), t-test za 
neodvisne vzorce (za normalno porazdeljene spremenljivke), posebne neparametrične metode 
(za spremenljivke, ki niso normalno razporejene), regresijska analiza, metoda preverjanja 
povezanosti spremenljivk (Pearson corelation) in kontingenčne tabele s Hi-kvadrat 
preizkusom.  

1.3.2 Zbiranje podatkov 

Podatke za teoretični del magistrske naloge bomo poiskali v domači in tuji strokovni 
literaturi, zakonih, pravilnikih in navodilih ter drugih virih. 

Podatke za empirični del bomo zbrali s pomočjo javno dostopnih portalov AJPES in GVIN ter 
iz javno dostopnih letnih poročil izbranih 200 velikih gospodarskih družb, v obdobju med leti 
2010 in 2014. 

1.3.3 Populacija, izbor vzorca  

Populacijo predstavljajo vse velike gospodarske družbe na dan 31. 12. 2014 v Sloveniji. 
Vzorec predstavlja 200 naključno izbranih velikih gospodarskih družb na dan 31. 12. 2014 v 
Sloveniji. Enoto vzorca zajema ena velika gospodarska družba na dan 31. 12. 2014 v 
Sloveniji.  

Za leto 2014 je na AJPES letna poročila oddalo 63.590 družb (AJPES 2015, 32). Od tega je 
bilo po številu največ mikro družb (59.940), majhnih družb je bilo 2.303, srednjih družb je 
bilo 719, najmanj pa je bilo velikih družb (628).  

Razlogi za izbor vzorca so bili naslednji: velike gospodarske družbe so v letu 2014 zajemale 
38,6 % vseh zaposlenih v Sloveniji, njihov delež v vseh prihodkih je znašal 54,4 %, delež v 
odhodkih pa 54,1 %. Velike družbe so v letu 2014 realizirale 50,9 % vsega dobička v 
Sloveniji. Velike gospodarske družbe so po Zakonu o revidiranju (ZRev-2) zavezane k reviziji 
letnih računovodskih izkazov. 
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1.3.4 Analiziranje podatkov 

Hipoteze bomo preizkusili s kvantitativnimi metodami, ki jih bomo v nadaljevanju opisali. Da 
lahko hipotezo potrdimo ali ovržemo, uporabimo različne teste, ki pokažejo, ali so rezultati 
statistično pomembni. 

H1: Povprečna cena revizijskih storitev v Sloveniji je v obdobju od 2010 do 2014 padala, kar 
bomo dokazali z deskriptivno statistiko in analizo trenda. 

H2: Za potrjevanje hipoteze bomo uporabili regresijsko analizo in korelacijo med višino 
sredstev ter višino plačila cene revizije letnega poročila. 

H2.1: Za potrjevanje hipoteze bomo uporabili regresijsko analizo in korelacijo med višino 
deleža zalog v sredstvih ter višino plačila cene revizije letnega poročila. 

H2.2: Za potrjevanje hipoteze bomo uporabili regresijsko analizo in korelacijo med višino 
deleža poslovnih terjatev v sredstvih ter višino plačila cene revizije letnega poročila. 

H3: Za potrjevanje hipoteze bomo uporabili regresijsko analizo in korelacijo med višino 
poslovnega izida ter višino plačila cene revizije letnega poročila. 

H4: Za potrjevanje hipoteze bomo uporabili regresijsko analizo in korelacijo med višino 
prihodkov ter višino plačila cene revizije letnega poročila. 

H5: Za potrjevanje hipoteze bomo uporabili regresijsko analizo in korelacijo med višino 
koeficienta dolgov v financiranju ter višino plačila cene revizije letnega poročila. 

H6: Za potrjevanje hipoteze bomo uporabili t-test. Primerjali bomo povprečne cene Big4 
revizijskih družb s povprečnimi cenami ostalih revizijskih družb. V kolikor bodo razlike med 
povprečji različne pri stopnji značilnosti 0,05, bomo hipotezo potrdili. 

H6.1: Za potrjevanje hipoteze bomo uporabili t-test. Primerjali bomo povprečne cene na enoto 
prihodkov znotraj skupine Big4 revizijskih družb. V kolikor bodo razlike med povprečji 
različne pri stopnji značilnosti 0,05, bomo hipotezo potrdili.  

H6.2: Za potrjevanje hipoteze bomo uporabili t-test. Primerjali bomo povprečne cene na enoto 
sredstev znotraj skupine Big4 revizijskih družb. V kolikor bodo razlike med povprečji 
različne pri stopnji značilnosti 0,05, bomo hipotezo potrdili.  

H6.3: Za potrjevanje hipoteze bomo uporabili t-test. Primerjali bomo povprečne cene na enoto 
poslovnega izida znotraj skupine Big4 revizijskih družb. V kolikor bodo razlike med 
povprečji različne pri stopnji značilnosti 0,05, bomo hipotezo potrdili. 
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1.4 Predpostavke in omejitve raziskave 

Predmet analize bodo predstavljali podatki, pridobljeni s strani AJPES, GVIN in SURS, za 
katere predpostavljamo, da so pravilni. Predmet analize bodo prav tako sestavljali podatki, 
zbrani iz letnih poročil naključno izbranih 200 velikih gospodarskih družb v Sloveniji, ki so 
zavezane k reviziji računovodskih izkazov, in za katere je v letnih poročilih razkrit strošek 
revidiranja letnega poročila, v obdobju med leti 2010 in 2014, kar predstavlja časovno in 
geografsko omejitev. 

Predmet analize bodo prav tako izbrani identificirani dejavniki, ki vplivajo na višino cen 
revizijskih storitev v Sloveniji.  

 



 

11 

2 OBLIKOVANJE CEN REVIZIJSKIH STORITEV  

2.1 Revidiranje letnih računovodskih izkazov  

2.1.1 Kaj je revidiranje 

Zakon o Revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08 in 63/13 – ZS-K, v nadaljevanju ZRev-2) v 
svojem tretjem členu revidiranje opredeljuje kot skupek naslednjih aktivnosti: »revidiranje 
računovodskih izkazov, druge posle dajanja zagotovil in posle opravljanja dogovorjenih 
postopkov, ki se izvajajo na podlagi pravil Mednarodne zveze računovodskih strokovnjakov s 
področij revidiranja, dajanja zagotovil in etike.« 

Revidiranje lahko v ožjem pomenu po Taylorju in Gleznu (1996, 33-35) razvrstimo glede na: 
»cilje delovanja, in sicer na revidiranje računovodskih izkazov, ki preverja uradne trditve v 
računovodskih izkazih, na revidiranje skladnosti s predpisi, ki preiskuje delovanje osebe ali 
gospodarske družbe in na revidiranje poslovanja, ki preiskuje celotno delovanje gospodarske 
družbe ali njen del«.  

Revidiranje računovodskih izkazov je (drugi odstavek 3. člena Zrev-2): »preizkušanje in 
ocenjevanje računovodskih izkazov ter podatkov in metod, uporabljenih pri njihovem 
sestavljanju, in na podlagi tega dajanje neodvisnega strokovnega mnenja o tem, ali 
računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih podajajo resničen in pošten prikaz 
finančnega stanja in poslovni izid pravne osebe v skladu s primernim okvirom 
računovodskega poročanja.«  

Revidiranje računovodskih izkazov je po Taylorju in Gleznu (1996, 33): »postopek zbiranja 
dokazov o uradnih trditvah v računovodskih izkazih gospodarske družbe2 in uporabljanje teh 
dokazov za preverjanje njihove skladnosti s splošno sprejetimi računovodskimi standardi ali 
drugimi splošnimi temelji računovodstva«.  

Četrti člen Zakona o revidiranju (ZRev-2) določa, da se lahko revidiranje: »opravlja v 
primerih, določenih z zakonom ali na podlagi naročila pravne osebe«.  

Predmet obravnave magistrske naloge je revizija letnega poročila velikih gospodarskih družb 
v primerih, določenih z zakonom. Razlika med revizijo računovodskih izkazov in revizijo 
letnega poročila je predvsem v tem, da pojem revizija računovodskih izkazov obsega zgolj 
revidiranje računovodskih izkazov, revizija letnega poročila pa poleg navedenega obsega tudi 
revidiranje razkritij in poslovnega poročila gospodarskih družb.    

                                                 
2 »Gospodarska družba je pravna oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost; 
pridobitna dejavnost je vsaka dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička« (3. člen 
ZGD-1).  
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2.1.2 Obveznost revizije letnega poročila 

»Letno poročilo je poročilo o poslovanju v standardni obliki, ki je namenjeno zunanjim 
interesnim odjemalcem, ki v njem pridobijo informacije, povezane z gospodarsko družbo, kot 
tudi informacije iz okolja, v katerem ta posluje« (Horvat 2005, 32).  

Družbe se po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) delijo na: »mikro, majhne, srednje in 
velike družbe« (55. člen ZGD-1). Kriteriji meril delitve so po 55. členu ZGD-1 naslednji3:   
»povprečno število zaposlenih v poslovnem letu, čisti prihodki od prodaje in vrednost 
sredstev«. 

Preglednica 1: Delitev gospodarskih družb v Sloveniji 

Družba Povprečno število 
zaposlenih 

Čisti prihodki od prodaje  
v EUR 

Vrednost sredstev  
v EUR 

Velika nad 250 nad 40.000.000 nad 20.000.000 
Srednja do 250 do 40.000.000 do 20.000.000 
Majhna do 50 do 8.000.000 do 4.000.000 
Mikro do 10 do 700.000 do 350.000 

Vir: 55. člen ZGD-1. 

ZGD-1 v prvem odstavku 60. člena določa: »da morajo letna poročila velikih in srednjih 
kapitalskih družb ter dvojnih družb vsebovati bilanco stanja,4 izkaz poslovnega izida,5 izkaz 
denarnih tokov,6 izkaz gibanja kapitala7 (ki skupaj tvorijo računovodsko poročilo) in priloge s 
pojasnili k izkazom ter poslovnim poročilom«. Slovenski računovodski standard (Uradni list 
RS, št. 118/05, 10/06 – popr., 58/06, 112/06 – popr., 112/06 – popr., 3/07, 12/08, 119/08, 
1/10, 90/10 – popr., 80/11, 2/12, 64/12, 94/14, 2/15 – popr., 95/15 in 98/15, v nadaljevanju 
SRS) 25.3 pa določa, med drugim, da mora družba, ki je zavezana k reviziji, v letnem 
poročilu predstaviti tudi izkaz (celotnega) vseobsegajočega donosa8.  

                                                 
3 Po 6. odstavku 55. člena ZGD-1 je razvrščanje: »na podlagi podatkov zadnjih dveh zaporednih 
poslovnih let na bilančni presečni dan bilance stanja, če obakrat presežejo ali nehajo presegati 
opredeljena merila«. 
4 »Bilanca stanja prikazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu poslovnega leta« 
(četrti odstavek 60. člena ZGD-1). 
5 »Izkaz poslovnega izida prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid v poslovnem letu« (peti 
odstavek 60. člena ZGD-1). 
6 »Izkaz denarnih tokov prikazuje gibanje prejemkov in izdatkov ali pritokov in odtokov v poslovnem 
letu ter pojasnjuje spremembe pri stanju denarnih sredstev« (sedmi odstavek 60. člena ZGD-1). 
7 »Izkaz gibanja kapitala prikazuje gibanje posameznih sestavin kapitala v poslovnem letu, vključno z 
uporabo čistega dobička in pokrivanjem izgube« (šesti odstavek 60. člena ZGD-1). 
8 »Izkaz (celotnega) vseobsegajočega donosa je računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno 
prikazane sestavine izkaza poslovnega izida za obdobja, za katera se sestavlja, ter drugega 
vseobsegajočega donosa« (SRS 25.3). 



 

13 

Gospodarske družbe si lahko poljubno izberejo vrstni red razkritij (to so informacije, ki jih je 
gospodarska družba dolžna razkriti poleg ostalih obveznih sestavin računovodskih izkazov), 
zagotoviti morajo le, da so ta vsebinsko razumljiva in pregledno urejena (Horvat in drugi 
2004, 26).  

Obvezna razkritja Zakon o gospodarskih družbah navaja v drugem odstavku 69. člena ZGD-1 
in jih zgoščeno povzemamo na naslednjih straneh: 

a) »sprejete računovodske usmeritve,  

b) tabela, ki kaže gibanja v revalorizacijski rezervi v poslovnem letu z razlago davčne 
obravnave tam navedenih postavk in knjigovodsko vrednost v bilanci stanja, ki bi bila 
pripoznana, če opredmetena osnovna sredstva ne bi bila revalorizirana, 

c) pomembne predpostavke, na katerih temeljijo valorizacijski modeli in tehnike,  

d) skupni znesek pogojnih finančnih obveznosti, ki niso vključene v bilanci stanja, če so ti 
podatki pomembni za oceno finančnega položaja družbe, pri čemer morajo biti ločeno 
izkazane obveznosti iz izplačila pokojnin in obveznosti do družb v skupini,  

e) višina vseh obveznosti, ki so zavarovane s stvarnim jamstvom (zastavno pravico in 
podobno), s podatki o obliki in načinu zagotovitve stvarnega jamstva, ločeno za vsako 
postavko obveznosti,  

f) predujmi in posojila, ki jih je družba ali njena odvisna družba odobrila članom 
poslovodstva, članom nadzornega sveta, drugim delavcem družbe in zaposlenim, 

g) znesek in narava posameznih postavk prihodkov ali odhodkov izjemnega obsega ali 
pomena,  

h) višina vseh obveznosti z rokom dospelosti daljšim od petih let, ločeno za vsako postavko 
obveznosti,  

i) povprečno število zaposlenih, 

j) v kolikor ima družba lastne deleže ali je med poslovnim letom imela lastne deleže 
podrobne informacije, ki se nanašajo na lastne deleže.«  

Zgoraj navedena razkritja računovodskih izkazov lahko glede na opredelitev poimenujemo 
kot minimalna razkritja za gospodarske družbe.  

Za srednje velike družbe veljajo še dodatne zahteve po razkritjih.  

V prilogi k izkazom morajo srednje velike gospodarske družbe po tretjem odstavku 69. člena 
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) razkriti dodatno naslednje informacije:  

a) »za posamezne kategorije stalnih sredstev:  
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- nakupno ceno ali proizvodne stroške ali pri nadomestni podlagi za merjenje pošteno 
vrednost ali revaloriziran znesek na začetku in koncu poslovnega leta,  

- pridobitve, odtujitve in prenose med poslovnim letom, 

- skupen znesek popravkov vrednosti na začetku in koncu poslovnega leta,  

- popravke vrednosti, ki se obračunajo med poslovnim letom,  

- gibanja v seštetih popravkih vrednosti v zvezi s pridobitvami, odtujitvami in prenosi med 
poslovnim letom in stroške izposojanja v zvezi s pridobitvijo stalnega sredstva, ki se 
vštevajo v njegovo nabavno vrednost, 

b) kadar se finančni instrumenti merijo po izvirni vrednosti:  

- za vsak razred izvedenih finančnih instrumentov podatke o obsegu in vrsti instrumentov 
in pošteno vrednost instrumentov,  

- za stalna finančna sredstva, izkazana v znesku, ki presega njihovo pošteno vrednost, 

- knjigovodsko vrednost in pošteno vrednost posameznih sredstev ali ustrezne skupine teh 
posameznih sredstev ter razloge za nezmanjšane knjigovodske vrednosti, vključno z 
naravo dokaza, ki je podlaga za domnevo, da bo knjigovodska vrednost zopet 
pridobljena, 

c) znesek vseh prejemkov, ki so jih za opravljanje nalog v družbi v poslovnem letu prejeli 
člani poslovodstva, drugi delavci družbe, zaposleni na podlagi pogodbe, za katero ne 
velja tarifni del kolektivne pogodbe, in člani nadzornega sveta (znesek mora biti prikazan 
ločeno za vsako od teh skupin oseb), 

d) podatke za vsako družbo, v kapitalu katere je družba sama neposredno ali po osebi, ki 
deluje za račun družbe, udeležena z najmanj 20 % (njeno podjetje in sedež, delež, s 
katerim je udeležena pri njenem kapitalu in višino njenega lastnega kapitala in njen 
poslovni izid v poslovnem letu), 

e) v kolikor ima družba odobreni kapital ali je pogojno povečala osnovni kapital: višino 
odobrenega kapitala in število ter najmanjši emisijski znesek delnic, ki so bile v 
poslovnem letu izdane za odobreni kapital ali na podlagi pogojnega povečanja osnovnega 
kapitala, 

f) v kolikor je družba izdala več razredov delnic: število delnic vsakega razreda in njihov 
najmanjši emisijski znesek, 

g) v kolikor je družba izdala dividendne obveznice, zamenljive obveznice, obveznice s 
prednostno pravico do nakupa delnic ali druge vrednostne papirje, ki dajejo imetniku 
pravico do udeležbe v dobičku družbe ali pravico do nakupa ali zamenjave za delnice 
družbe, za vsako od teh vrst vrednostnih papirjev: njihovo število in pravice, ki iz njih 
izhajajo, 
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h) v kolikor je družba družbenik v drugi družbi in neomejeno osebno odgovarja za 
obveznosti te družbe:  

- podatke o firmi, sedežu in pravnoorganizacijski obliki te druge družbe, 

- firmo in sedež obvladujoče družbe, ki sestavlja konsolidirano letno poročilo za najširši 
krog družb v skupini in v razmerju, do katere je družba odvisna družba, ter navedbo 
kraja, kjer je mogoče dobiti to konsolidirano letno poročilo, 

- firmo in sedež obvladujoče družbe, ki sestavlja konsolidirano letno poročilo za najožji 
krog družb v skupini in v razmerju, do katere je družba odvisna družba, ter navedbo 
kraja, kjer je mogoče dobiti to konsolidirano letno poročilo, 

i) predlagano razporeditev dobička ali obravnavanje izgube ter razporeditev dobička ali 
obravnavanje izgube, 

j) vrsto in poslovni namen operacij družbe, ki niso izkazane v bilanci stanja, in njihov vpliv 
na družbo, če so tveganja ali koristi, ki iz njih izhajajo, pomembni in če je razkritje teh 
tveganj ali koristi nujno za oceno finančnega stanja družbe, 

k) naravo in finančni učinek bistvenih poslovnih dogodkov, ki so se zgodili po koncu 
poslovnega leta in niso zajeti v računovodskih izkazih, 

l) transakcije, ki jih je družba začela s povezanimi strankami, vključno z zneski takih 
transakcij, naravo razmerja s povezanimi strankami in druge podatke o transakciji, 
potrebne za razumevanje finančnega stanja družbe, če so te transakcije pomembne (prav 
tako je potrebno razkriti vse transakcije, ki niso bile opravljene pod običajnimi tržnimi 
pogoji), 

m) razčlenitev in pojasnilo zneskov rezervacij, izkazanih pod postavko druge rezervacije, če 
je obseg teh rezervacij pomembnejši, 

n) če je bila uporabljena členitev izkaza poslovnega izida po tretjem odstavku 66. člena 
ZGD-1: znesek stroškov dela v poslovnem letu iz 6. točke drugega odstavka 66. člena 
tega ZGD-1, 

o) razčlenitev kapitalskih rezerv, 

p) povprečno število zaposlenih med poslovnim letom, razdeljeno po kategorijah; če niso 
prikazani ločeno v izkazu poslovnega izida, tudi stroške zaposlenih, ki se nanašajo na 
poslovno leto, razdeljene na plače, stroške za socialno varnost in stroške pokojninskega 
zavarovanja, 

r) v kolikor ima družba odložene terjatve za davek, salde za odloženi davek ob koncu 
poslovnega leta in njihovo gibanje med poslovnim letom.« 

Največji obseg razkritij morajo zagotavljati velike gospodarske družbe.   
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Velike gospodarske družbe morajo poleg minimalno opredeljenih razkritij iz drugega 
odstavka 69. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in razkritij, ki veljajo za srednje 
velike gospodarske družbe, razkriti še (četrti odstavek 69. člena ZGD-1): 

a) »razčlenitev čistih prihodkov od prodaje po posameznih področjih poslovanja družbe ali 
posameznih geografskih trgih, če se glede organizacije prodaje proizvodov, ki so značilni 
za redno poslovanje, ali opravljanja storitev, ki so značilne za redno poslovanje družbe, 
posamezna področja poslovanja družbe ali posamezni geografski trgi, na katerih posluje 
družba, med seboj pomembno razlikujejo,  

b) znesek, porabljen za revizorja za revidiranje letnega poročila in ločen znesek, izplačan 
temu revizorju za druge storitve dajanja zagotovil, storitve davčnega svetovanja in za 
druge nerevizijske storitve.« 

Glede na navedena razkritja in njihov obseg je razvidno, da se obseg razkritij sorazmerno 
veča z velikostjo gospodarske družbe.  

Podrobneje so razkritja opredeljena tudi v Slovenskih računovodskih standardih (SRS Uradni 
list RS, št. 118/05, 10/06 – popr., 58/06, 112/06 – popr., 112/06 – popr., 3/07, 12/08, 119/08, 
1/10, 90/10 – popr., 80/11, 2/12, 64/12, 94/14, 2/15 – popr., 95/15 in 98/15). Pri razkrivanju 
postavk po SRS je določeno, da  so (Horvat in drugi 2004, 26): »gospodarske družbe, ki niso 
zavezane k reviziji, obvezane razkrivati samo zakonsko določene informacije in podatke, 
preostale gospodarske družbe pa morajo razkrivati podatke in informacije v skladu s SRS. Ta 
razkritja so predpisana za vse pomembne zadeve, katerih naravo in stopnjo pomembnosti 
določi gospodarska družba v svojih aktih (notranjem predpisu o računovodstvu oziroma v 
pravilniku o računovodstvu).«  

K obvezni reviziji letnih poročil so po 1. odstavku  57. člena Zakona o gospodarskih družbah 
(ZGD-1): »zavezane velike in srednje kapitalske družbe ter dvojne družbe«. Glede na merila 
iz 55. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) (še posebej 4., 5. in 6. odstavek) in 
navedenim 1. odstavkom 57. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1): »so k reviziji 
računovodskih izkazov in letnega poročila zavezane srednje velike in velike gospodarske 
družbe, ki v dveh zaporednih letih presegajo vsaj dva od naslednjih kriterijev: število 
zaposlenih presega 50, čisti prihodki od prodaje presegajo 8 mio EUR in vrednost aktive 
presega 4 mio EUR« (Preglednica 1).  

Iz navedenih dejstev v pričujočem poglavju je razvidno, da se obseg potrebnih razkritij 
povečuje v skladu z velikostjo gospodarske družbe, pri čemer se povečuje tudi obseg 
revizijskega dela in opravljenih revizijskih ur, s čimer se neposredno povečuje tudi končna 
cena revizije letnega poročila.  
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2.2 Podlage za oblikovanje cen revizijskih storitev v Sloveniji 

Področje za določanje cen revizije letnega poročila v Sloveniji urejajo naslednji viri:  
− Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09, 33/11, 91/11, 32/12, 

57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15) v delu, kjer ureja obseg revidiranja,  
− Zakon o revidiranju (ZRev-2, Uradni list RS, št. 65/08 in 63/13 – ZS-K.), 
− Priporočilo 1 Slovenskega inštituta za revizijo za zagotavljanje kakovosti revidiranja 

računovodskih izkazov (ANR 2010), sprejetega s strani strokovnega sveta Agencije za 
javni nadzor nad revidiranjem, (v nadaljevanju Priporočilo 1 SIR), 

− Smernice Slovenskega inštituta za revizijo (SIR 1994a), (v nadaljevanju Smernice SIR). 

Cena revizijskih storitev je zmnožek med količino opravljenih revizijskih storitev in ceno teh 
revizijskih storitev na enoto (Simunic 1980, 161).  

Prvi odstavek 47. člena Zakona o revidiranju (ZRev-2) navaja: »Medsebojne pravice in 
obveznosti revizijske družbe in pravne osebe, pri kateri se opravlja revidiranje, uredita stranki 
s pogodbo o revidiranju.« Iz vsebine navedenega 47. člena je mogoče razumeti, da na višino 
cene vplivajo naslednji glavni dejavniki na strani revizijske družbe: sestava delovne skupine, 
strokovna usposobljenost članov skupine in skupno načrtovani čas za izvedbo revizije. 

Četrti odstavek 47. člena Zakona o revidiranju ZRev-2 določa: »Cena celotne storitve 
revidiranja ne sme biti pogojena z opravljanjem dodatnih storitev za revidirano pravno osebo 
ali odvisna od kakršnih koli drugih pogojev.« 

Strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem je v sodelovanju s Slovenskim 
inštitutom za revizijo (v nadaljevanju SIR) dne 14. 6. 2010 in na podlagi tretjega odstavka 31. 
člena ZRev-2 sprejel Priporočilo 1 za zagotavljanje kakovosti revidiranja računovodskih 
izkazov, ki je namenjeno zagotavljanju večje kakovosti dela revizijskih družb pri revidiranju 
računovodskih izkazov. Priporočilo 1 daje revizijskim družbam usmeritve glede treh 
dejavnikov, ki vplivajo na zagotavljanje kakovosti, in sicer (ANR 2010, 12-13):  

»Glede priporočljivega obsega porabe časa za posamezen revizijski posel (revizijske družbe 
morajo glede na obseg in zahtevnost poslovanja naročnika revizije računovodskih izkazov 
zagotoviti zadostno število delovnih ur, v okviru katerih lahko opravijo ustrezne revizijske 
postopke in pridobijo zadostne revizijske dokaze). 

Glede največjega števila podpisanih revizorjevih poročil, za katere naj bi odgovarjal 
posamezni pooblaščeni revizor (to število naj ne bi znašalo več kot 25 revizorjevih poročil o 
opravljeni reviziji posamičnih računovodskih izkazov). 

Glede cene revidiranja (neustrezna cena revizije računovodskih izkazov, v povezavi z 
nezadostnim številom ur za posameznega naročnika, predstavlja grožnjo neodvisnosti 
revidiranja in povečuje tveganje nekakovostno opravljene revizije).«  
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Problem Priporočila 1 in Smernic je v tem, da niso zavezujoče narave. Tudi v samem Zakonu 
o revidiranju (ZRev-2) je pojem »kakovost storitev« opredeljen zelo na splošno in postavlja 
se vprašanje, kdaj je ta kakovost lahko nezadostna. 

Priporočilo številka 1.1 SIR določa (Smernice Slovenskega inštituta za revizijo - SIR 1994a): 
»da morajo revizijske družbe glede na obseg in zahtevnost poslovanja naročnika revizije 
računovodskih izkazov zagotoviti zadostno število delovnih ur, v okviru katerih lahko 
opravijo ustrezne revizijske postopke in pridobijo zadostne revizijske dokaze za podajo 
neodvisnega mnenja. Tako naj bi število opravljenih revizijskih ur za srednje veliko družbo ne 
bilo manjše od sto petdeset ur, za veliko družbo pa ne manj kot tristo ur.«  

Priporočilo številka 1.2 SIR prav tako določa (Smernice Slovenskega inštituta za revizijo -  
SIR 1994a), da: »pooblaščeni revizor naj ne bi v obdobju enega leta podpisal več kot 25 
revizijskih mnenj.«  

Smernice SIR za oblikovanje cen revizijskih storitev v Sloveniji so bile sprejete leta 1994 in 
določajo, da (Smernice Slovenskega inštituta za revizijo - SIR 1994a): »sme revizijska družba 
od naročnika revizijskih storitev zahtevati takšno denarno plačilo, za kakršno meni, da je 
primerno vsebini, obsegu in kakovosti opravljenega dela.«  

Vrednost revizijske storitve določa 3. člen Smernic SIR na podlagi (Smernice Slovenskega 
inštituta za revizijo - SIR 1994a): »vrednosti ocenjenega ali opravljenega dela, pavšalne 
vrednosti dela, dodatnih neposrednih stroškov, davkov ali drugih dajatev.« 

Izhodiščne cene revizijskih storitev določa 4. člen Smernic SIR, prikazane pa so v Preglednici 
2 (stolpec 1). Cene so bile prvič določene in javno objavljene leta 1994, nato pa so se v skladu 
z 8. členom Smernic SIR usklajevale z letno stopnjo rasti inflacije. Nazadnje so bile 
objavljene revalorizirane cene leta 2004 (stolpec 2) in se uporabljajo še danes (saj je 
revalorizacija v Smernicah vezana na prejšnjo slovensko valuto SIT, ki je veljala za bolj 
nestabilno, kot je zdajšnji euro). V tretjem stolpcu (Preglednica 2) smo izhodiščne cene 
uskladili z rastjo inflacije v obdobju od leta 1994 do leta 2015 in izračunali ceno opravljene 
ure revizijskih storitev na dan 31. 12. 2015. Kot je razvidno iz stolpca 4 (Preglednica 2), bi 
cene zaradi vpliva inflacije morale biti višje, vendar se od leta 2004 niso spreminjale.  

Na podlagi teh podatkov lahko podamo ugotovitev, da je vrednost opravljene ure revizijskih 
storitev realno padala. 
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Preglednica 2: Izhodiščne cene revizijskih storitev 

 
Nivo članov  

revizijske skupine 

Cena opravljene ure revizijskih storitev na presečni datum; v EUR 

7. 3. 1994  
(1) 

31. 12. 2004  
(2) 

31. 12. 2015* 
(3) 

Razlika  
(4)=(3)-(2) 

od   do  od do od do od do 
Sodelavec  
pri nalogi 

12,52 16,69 34,92 43,65 36,73 48,97 -1,81 -5,32 

Revizor  
pri nalogi 

20,86 25,04 56,74 69,84 61,22 73,46 -4,48 -3,62 

Vodja revizijske  
ekipe 

29,21 37,56 78,57 104,76 85,70 110,19 -7,13 -5,43 

Vodja revizijskega 
področja 

37,56 45,90 104,76 126,58 110,19 134,68 -5,43 -8,10 

Strokovni direktor 50,08 58,42 135,31 161,50 146,92 171,41 -11,61 -9,91 

* Preračun revaloriziranega zneska (inflacija) na dan 31. 12. 2015.  

Vir podatkov: (1) Smernice SIR za oblikovanje cen revizijskih storitev, (2) spletna stran SIR, (3) 
Statistični urad Republike Slovenije – preračun revaloriziranega zneska.  

Gibanje cen revizijskih storitev v obdobju od leta 1994 do leta 2015 prikazuje Slika 1, na 
kateri so razvidne urne postavke revizijskih storitev po nivojih članov revizijske skupine. 
Slika 1 tako prikazuje gibanje izhodiščnih cen, ki so določene v Smernicah SIR, kot tudi 
gibanje cen z upoštevanjem inflacije. Iz slike 1 je razvidno, da so se cene po prehodu na novo 
denarno valuto EUR prenehale usklajevati z inflacijo.   

Izhodiščne cene revizijskih storitev bi se po našem mnenju morale v tem obdobju uskladiti 
vsaj z rastjo inflacije, v kolikor bi želeli ohraniti enak nivo kakovosti revizijskih storitev.  
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Slika 1: Gibanje izhodiščnih cen revizijskih storitev 
Vir podatkov: Smernice SIR za oblikovanje cen revizijskih storitev, Priporočilo 1.1 SIR in SURS. 

Glede na dejstvo, da je v letu 2006 stopila v veljavo novela revizijskih standardov iz leta 
2002, bi pričakovali, da se bo povišala tudi priporočena urna postavka revizijskih storitev.  

Cene, določene v Smernicah SIR za oblikovanje cen revizijskih storitev, so se torej do leta 
2004 poviševale zgolj in samo v skladu z rastjo življenjskih stroškov. Glede na navedeno v 
tem poglavju, se postavlja vprašanje, ali bi se izhodiščne cene opravljenih ur revizijskih 
storitev morale prilagoditi tudi ostalim razmeram na trgu. 

»Revizijska družba mora revidiranje opraviti v skladu s pravili revidiranja« (prvi odstavek 39. 
člena Zakona o revidiranju ZRev-2) in pri revidiranju računovodskih izkazov zagotoviti, da so 
izpolnjeni naslednji parametri (drugi odstavek 39. člena ZRev-2): »pooblaščeni revizor, ki 
podpiše revizorjevo poročilo o računovodskih izkazih, je udeležen pri revidiranju z najmanj 
15 odstotki delovnega časa; skupno število delovnih ur pomočnikov pooblaščenega revizorja 
z več kot dvema letoma delovnih izkušenj pri revidiranju znaša najmanj 60 odstotkov 
delovnega časa in skupno število delovnih ur ostalega osebja v revizijski skupini znaša največ 
25 odstotkov delovnega časa.«  

Glede na vse navedene podatke smo izračunali minimalno vrednost opravljene revizije 
letnega poročila za veliko gospodarsko družbo. Ob upoštevanju naslednjih dejstev, da revizija 
velike gospodarske družbe ne sme obsegati manj kot 300 ur, kot tudi ob upoštevanju deleža 
časa, ki ga mora opraviti vsak član revizijske ekipe, ter ob izhodiščnih cenah, ki so določene v 
Smernicah SIR za oblikovanje cen revizijskih storitev, bi najnižja dovoljena cena revizije 
letnega poročila velike gospodarske družbe znašala 16.368 EUR.  
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Preglednica 3 v prvem stolpcu prikazuje zadnje revalorizirane cene opravljene ure revizijskih 
storitev, v drugem stolpcu je prikazan delež potrebnih ur na revizijskem projektu glede na 
posamezen nivo članov revizijske skupine (vodja revizijskega področja in strokovni direktor 
sta v našem izračunu zastopana z 0 % udeležbe, saj njuna minimalna zahtevana prisotnost ni 
določena, za razliko od ostalih strokovnih sodelavcev,9 v Prilogi 1 pa se nahaja tudi izračun 
minimalne cene revizije letnega poročila za veliko gospodarsko družbo, kjer sta ti dve delovni 
mesti vključeni). V tretjem stolpcu (Preglednica 3) je prikazano število ur, ki je izračunano na 
podlagi podatka o minimalnem deležu revizijskih ur in številu ur, ki je minimalno dovoljen za 
revizijo velike gospodarske družbe (300 ur). Zadnji, četrti stolpec pa prikazuje najnižjo 
dovoljeno ceno revizije letnega poročila velike gospodarske družbe.  

Preglednica 3: Izračun minimalne cene revizije letnega poročila velike gospodarske 
družbe 

Nivo članov  
revizijske skupine 

Cena opravljene 
ure; v EUR (1) 

Min. delež 
revizijskih 

ur v % 
(2) 

Število 
revizijskih  

ur 
(3)=(2)*300 

Min. vrednost  
revizijskih ur;  

v EUR 
(4)=(3)*(1) 31.12.2004  

od do od do 
Sodelavec pri nalogi; 
manj kot 2 leti 
izkušenj 

34,92 43,65 25% 75 2.618,93  3.273,66  

Revizor pri nalogi* 56,74 69,84 60% 180 10.213,82  12.570,86  
Vodja revizijske  
ekipe - pooblaščeni 
revizor 

78,57 104,76 15% 45 3.535,55  4.714,07  

Vodja revizijskega 
področja 

104,76 126,58 0% 0 0,00  0,00  

Strokovni direktor 135,31 161,50 0% 0 0,00  0,00  

Skupaj za veliko 
gospodarsko družbo 

N/A N/A 100% 300,00 16.368,30  20.558,59  

* Pomočnik pooblaščenega revizorja z več kot dvema letoma delovnih izkušenj pri revidiranju. 

Vir podatkov: (1) Smernice SIR za oblikovanje cen revizijskih storitev, (2) ZRev-2, (3) Priporočilo 1.1 
SIR.  

Velike družbe morajo poleg ostalih razkritij po četrtem odstavku  69. člena Zakona o 
gospodarskih družbah (ZGD-1) v prilogi k izkazom razkriti še: »znesek, porabljen za 
revizorja za revidiranje letnega poročila in ločeno znesek, izplačan temu revizorju, za: druge 
storitve dajanja zagotovil, storitve davčnega svetovanja in za druge nerevizijske storitve.«  

V prvem stolpcu (Preglednica 4) prikazujemo cene opravljene ure revizijskih storitev, pri 
katerih smo upoštevali vpliv inflacije do 31. 12. 2015, v drugem stolpcu je prikazan delež 

                                                 
9 Manjše revizijske družbe navedenih delovnih mest običajno nimajo opredeljenih.  
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potrebnih ur na revizijskem projektu, glede na posamezen nivo članov revizijske skupine. V 
tretjem stolpcu (Preglednica 4) pa je prikazano število ur, ki je izračunano na podlagi podatka 
o minimalnem deležu revizijskih ur in številu ur, ki je minimalno dovoljen za revizijo veliko 
družbe (300 ur). Zadnji (četrti) stolpec prikazuje najnižjo dovoljeno ceno revizije letnega 
poročila velike gospodarske družbe.  

Preglednica 4: Izračun minimalne cene revizije letnega poročila za veliko družbo z 
upoštevanjem inflacije 

Nivo članov  
revizijske skupine 

Cena 
opravljene ure;  

v EUR (1) 

Min. delež 
revizijskih 

ur v % 
(2) 

Število 
revizijskih  

ur 
(3)=(2)*300 

Min. vrednost 
revizijskih ur;  

v EUR 
(4)=(3)*(1) 31. 12. 2015** 

od do od do 
Sodelavec pri nalogi; 
manj kot 2 leti 
izkušenj 

36,73 48,97 25% 75 2.754,75  3.672,75  

Revizor pri nalogi* 61,22 73,46 60% 180 11.019,60  13.222,80  
Vodja revizijske  
ekipe - pooblaščeni 
revizor 

85,70 110,19 15% 45 3.856,50  4.958,55  

Vodja revizijskega 
področja 

110,19 134,68 0% 0 0,00  0,00  

Strokovni direktor 146,92 171,41 0% 0 0,00  0,00  

Skupaj za  
veliko družbo 

N/A N/A 100% 300 17.630,85  21.854,10  

* Pomočnik pooblaščenega revizorja z več kot dvema letoma delovnih izkušenj pri revidiranju. 

** Preračun zneska (inflacija) na dan 31. 12. 2015. 

Vir podatkov: (1) Smernice SIR za oblikovanje cen revizijskih storitev, (2) ZRev-2, (3) Priporočilo 1.1 
SIR. 

Razlika v ceni za revizijo letnega poročila za veliko družbo bi lahko bila za 7,71 % višja, v 
kolikor bi izhodiščne cene usklajevali z rastjo inflacije (Preglednica 5).  

Preglednica 5: Razlika v ceni vrednosti revizije letnega poročila za veliko gospodarsko 
družbo 

Vrednost Od Do 
Vrednost revizije letnega poročila v EUR za veliko 
družbo po zadnje veljavnih cenah 

16.368,30  20.558,59  

Vrednost revizije letnega poročila v EUR za veliko 
družbo po cenah, kjer je upoštevan vpliv inflacije 

17.630,85  21.854,10  

Razlika v ceni v EUR 1.262,55  1.295,51  
Razlika v ceni v % 7,71 6,30 
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3 DEJAVNIKI OBLIKOVANJA CENE REVIZIJE LETNEGA POROČILA 

3.1 Predstavitev dejavnikov oblikovanja cene revizije letnega poročila 

3.1.1 Revizijsko tveganje 

Revizorji naročnikom s svojim mnenjem ne morejo zagotoviti, da so računovodski izkazi 
točni (Taylor in Glezen 1996, 224), saj bi to pomenilo, da so pregledali vse poslovne dogodke 
v poslovnem letu.10 Revizijsko mnenje je torej zagotovilo v obliki mnenja, da so 
računovodski izkazi v celoti pošteno predstavljeni in da ne vsebujejo pomembno napačnih 
navedb (ibid., 225). Pomembnost napačnih navedb se po Taylorju in Gleznu (1996, 226): 
»nanaša na velikost izpustitve ali napačne navedbe računovodskih informacij, zaradi katerih 
bi se v danih okoliščinah presoja razumne osebe, ki zaupa v informacije, morda spremenila ali 
pa bi izpustitev ali napačna navedba vplivala nanjo.«  

Pomembnost, o kateri govorita Taylor in Glezen (1996, 227-228), se v praksi lahko nanaša 
na:  
− razmerje med napačno navedbo in nekaterimi ključnimi zneski v računovodskih izkazih 

(npr. vsa gibljiva sredstva v bilanci stanja),  
− kakovostne dejavnike (npr. verjetnost pojavitve nekega poslovnega dogodka).  

Revizorji upoštevajo pomembnost pri načrtovanju revizije (Taylor in Glezen 1996, 229): »ko 
pripravijo začetne ocene pomembnosti zaradi obratnega razmerja med zneski v računovodskih 
izkazih in obsegom revizijskega dela, ki je potreben za uradno potrditev poštenosti 
računovodskih izkazov.«  

Nižje kot je ovrednotena pomembnost, večji bo obseg revizijskega dela, vendar pa mora biti 
ta pomembnost ustrezna, da zagotavlja najnižji prag pomembnosti in da še vedno daje 
primerno zagotovilo, da bodo revizorji zbrali dovolj dokazov za revizijsko mnenje (Taylor in 
Glezen 1996, 230).  

Revizijsko tveganje (celotno revizijsko tveganje ali posamezno revizijsko tveganje) je 
tveganje (Taylor in Glezen 1996, 235), da lahko revizor nevede opusti ustrezno prilagoditev 
svojega mnenja o računovodskih izkazih, ki vsebujejo pomembno napačne navedbe.  

Revizijsko tveganje je sestavljeno iz dveh vrst tveganj (Defliese et al. 1990, 154): »tveganja, 
da računovodski izkazi vsebujejo napačne navedbe in tveganje, da jih revizor ne bo uspel 
zaznati.«  

                                                 
10 Upoštevanje razmerja med stroški in koristmi včasih zahteva uporabo vzorčenja. 
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Za razliko od pomembnosti napačnih navedb je revizijsko tveganje v enakem sorazmerju z 
obsegom revizijskega dela; večje kot je revizijsko tveganje, večji bo obseg revizijskega 
dela.11 

Iz navedenega je razvidno, da je najbolj pomemben dejavnik pri revidiranju ravno revizijsko 
tveganje in njegovo obvladovanje. Revizijsko tveganje je tako prisotno v vseh korakih 
revidiranja; pri pridobivanju revizijskih poslov, pri sklepanju revizijskih poslov in nazadnje 
pri načrtovanju revizijskih postopkov in njihovi izvedbi.    

3.1.2 Revizijsko tveganje posameznih računovodskih postavk 

Prevara v računovodskih izkazih je namerno drugačno predstavljanje finančnega položaja 
gospodarske družbe, kot rezultat načrtnega napačnega izkazovanja računovodskih postavk, z 
namenom zavajanja uporabnikov računovodskih informacij (ACFE 2015, 1203). 

Prevara v računovodskih izkazih skoraj vedno vključuje (ACFE 2015, 1203) previsoko 
izkazanost sredstev, prihodkov in poslovnega izida ter prenizko izkazanost obveznosti, 
stroškov in izgube.  

Ne glede na to, je v določenih posameznih primerih možno tudi obratno delovanje, zato ni 
univerzalnega pravila, na katerega bi se revizor lahko pri svojem delovanju oprl. Zato mora 
ves čas revizije ohranjati profesionalni skepticizem (IFAC 2009, 7). 

Zaradi vsega naštetega v povezavi s tveganostjo posameznih računovodskih postavk, je za 
zgoraj navedene postavke (sredstva, prihodki, poslovni izid in stroški) potreben večji obseg 
revizijskega dela, s čimer se neposredno povišuje cena končne revizije letnega poročila in jih 
zato lahko opredelimo kot glavne dejavnike, ki vplivajo na ceno revizije letnega poročila. 

3.1.3  Izbor dejavnikov 

Cena revizijskih storitev predstavlja predmet raziskav mnogih avtorjev doma in v tujini, njih 
izsledke navajamo v nadaljevanju. Na podlagi pregleda literature smo identificirali glavne 
dejavnike, ki imajo po našem mnenju pomemben vpliv na ceno revizije letnega poročila in jih 
podrobneje predstavljamo v nadaljevanju.  

Iz vsebinskega vidika smo jih, na podlagi pregleda virov in literature, razdelili na dejavnike, 
ki so povezani z revizijsko družbo, kot tudi na dejavnike, ki so povezani z naročnikom 
revizijskih storitev.  

  

                                                 
11 Večja kot je stopnja zaupanja, manjši je obseg revizijskega dela.  
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3.2 Dejavniki, povezani z revizijsko družbo 

3.2.1 Velikost revizijske družbe  

Simunic (1980, 189) je na primerih ugotovil, da povezava med velikostjo revizijske družbe in 
ceno revizijskih storitev ne obstaja in da ne moremo govoriti o monopolizaciji trga cen 
revizijskih storitev.  

Palmrose (1986, 97-110) je 6 let kasneje izvedla podobno raziskavo in ugotovila, da takšna 
povezava vendarle obstaja. Palmrose (ibid.) je raziskovala vpliv med velikostjo revizijske 
družbe in njeno tržno močjo ter višjo ceno revizijske storitve in med njima ugotovila 
pozitivno povezanost. To povezanost je utemeljila s trditvijo, da ima večja revizijska družba 
po navadi večji ugled in ponuja višjo kakovost storitev, kar pa se na koncu odraža v višji ceni 
revizijske storitve. Do enakih ugotovitev sta prišla tudi Simon in Francis v svoji raziskavi 
(1988, 255).  

Vsekakor pa ne smemo zanemariti tudi ekonomije obsega, ki jo lažje obvladujejo večje 
revizijske družbe (Anderson in Zeghal 1994, 197). 

V Združenih državah Amerike in Veliki Britaniji so gospodarske družbe po propadu 
revizijske družbe Arthur Andersen in revizijskih škandalih (med drugim Enron) in uvedbi 
novega zakona Sarbanes-Oxley pričele z množično menjavo revizorjev. Velika večina je 
svojega revizorja izbrala iz skupine revizijskih družb Big4. Slednjim se je tržni delež še 
povečal, predvsem na račun dejstva, da so obdržali prejšnje stranke in dodatno pridobili nove, 
večje stranke, predvsem pa nove stranke, ki niso bile podvržene velikemu tveganju (Abidin et 
al. 2008, 21-22).  

Big4 revizijske družbe zaradi konkurenčnosti in pritiska na zniževanje cen revizijskih storitev 
dolgoročno ne morejo zagotavljati čedalje nižjih cen, zato poskušajo z namernim višanjem 
cen pritiskati na manjše gospodarske družbe, da si zaradi cenovne izbire revizijske storitve 
poiščejo pri manjših revizijskih družbah (Hua-Wei et al. 2007, 148).  

V Sloveniji so največje revizijske družbe iz skupine Big4 naslednje (Preglednica 6):  
− Deloitte revizija, d. o. o.,  
− Ernst and Young, d. o. o.,  
− KPMG Slovenija, d. o. o.,  
− PriceWaterhouseCoopers, d. o. o. 
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Preglednica 6: Big4 revizijske družbe v Sloveniji v letu 2014 glede na celotne prihodke 
in povprečno število zaposlenih 

Naziv revizijske družbe Celotni prihodki v EUR Povprečno število zaposlenih 
PriceWaterhouseCoopers, d. o. o.                  3.703.532                                          34    
KPMG Slovenija, d. o. o.                  5.063.036                                          75    
Deloitte revizija, d. o. o.                  6.817.000                                          51    
Ernst and Young, d. o. o.                   6.653.276                                          72    
Skupaj                22.236.844                                        232    

Vir podatkov: GVIN. 

3.2.2 Revizijski dumping 

Revizijski dumping je ekonomsko obnašanje (delovanje) pravnih subjektov na prostem trgu in 
ima še posebej močan vpliv na trgih, kjer je prisotna zelo močna konkurenca (Chan 1999, 
613). Prepoved takšnih ukrepov (reguliranje revizijskih cen s strani države) se dolgoročno 
(po)kaže v dvigu končnih tržnih cen in dobičkov revizijskih družb, hkrati pa se kaže tudi v 
zmanjšanju celotnih stroškov revidiranja. Ukrep uradno določenih najnižjih urnih postavk 
revizijskih storitev je v Združenih državah Amerike predstavljal odgovor na nerazumno 
nižanje cen revizijskih storitev, ki so upravičeno zbujale dvom v kakovost opravljenih storitev 
in neodvisnost zunanjih revizorjev (ibid., 633). Revizijske družbe (tako kot ostali ekonomski 
subjekti na trgu) stremijo k maksimizaciji poslovnega izida; to poskušajo doseči tudi preko 
specializacije svojih storitev (ibid., 632).  

Revizijski dumping sta raziskovala že Simon in Francis (1988, 255), kot odziv na 
zaskrbljenost Ameriškega inštituta pooblaščenih javnih računovodij na nižanje cen revizijskih 
storitev in s tem posredno tudi na nižanje kakovosti revizijskih storitev. Analizirala sta cene 
revizijskih storitev v obdobju med leti 1979 in 1984, in sicer na vzorcu 214 gospodarskih 
družb, ki so v tem obdobju zamenjale revizijsko družbo (število vseh analiziranih družb je 
znašalo 440) in ugotovila obstoj konkurenčnosti na tedanjem trgu revizijskih storitev. Po 
njunih podatkih so bile cene revizijskih storitev v prvem letu po menjavi v povprečju za 24 % 
nižje, v drugem in tretjem letu pa za 15 % nižje. Šele v obdobju štirih let so se prvotno 
znižane cene vrnile na raven cen pred menjavo revizijske družbe (ibid., 267). 

Večji skok cen revizijskih storitev v Združenih državah Amerike je povzročilo združevanje 
skupine Big8 revizijskih družb v skupino Big6, kar pa, glede na (presenetljive) rezultate 
analize avtorjev Menona in Williamsa (2001, 133-134), ni imelo dolgoročnega vpliva na 
višino cen revizijskih storitev. Delno in kratkoročno lahko to pojasnimo kot zmanjševanje 
nelojalne konkurence.  

Revizijski dumping in učinek menjave revizijske družbe v Angliji sta raziskovala avtorja 
Gregory in Collier (1996, 13-28). Ugotovila sta, da ima največji vpliv na ceno revizijskih 
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storitev pri menjavi revizorja, menjava revizorja v skupini takratnih Big6.12 Cene revizijskih 
storitev naj bi v primeru menjave revizijske hiše bile nižje tudi za 22 %. Ob tem se avtorjema 
upravičeno odpira vprašanje kakovosti opravljenih revizij in neodvisnost revizijskega mnenja. 

Ghosh in Lustgarten (2006, 351-352) sta menjavo revizijske družbe analizirala na področju 
Združenih držav Amerike, v obdobju med leti 2000 in 2003. Ugotovila sta, da so gospodarske 
družbe, ki so zamenjale revizijsko družbo, zabeležile padec cen revizijskih storitev v višini 35 
%.  

Prvo leto revizije nove gospodarske družbe prestavlja za revizijsko družbo največji vložek v 
obsegu opravljenih revizijskih ur. Le-te se s krivuljo učenja in/ali avtomatizacijo postopkov z 
leti zmanjšajo, kar v praksi pomeni določeno revizijsko premijo, ki jo lahko revizijska družba 
pridobi z dolgoletnim sodelovanjem z določeno gospodarsko družbo (DeAngelo 1981, 188). 
Ti prihranki so lahko preneseni tudi na naročnika, s historičnim nižanjem cen revizijskih 
storitev (ibid.).  

Zanimivo je, da so avtorji v vseh omenjenih raziskavah ugotovili, da so se cene revizijskih 
storitev znižale pri menjavi revizijske družbe (ne glede na to, ali je šlo za menjavo revizijske 
družbe v skupini največjih revizijskih družb ali tudi izven te skupine), vendar so se po 
določenem časovnem obdobju vrnile na prvotno raven (ali pa so bile celo še višje kot pred 
menjavo revizijske družbe).  

Zaključimo lahko, da je menjava revizijskih družb na kratek rok sicer ekonomsko bolj ugodna 
za naročnika revizijskih storitev, na dolgi rok pa lahko takšno delovanje povzroči povprečno 
rast cen revizijskih storitev, kar pomeni večji obseg prihodkov za posamezne revizijske 
družbe.  

3.2.3 Premija Big4 revizijskih družb 

Avtorji Clatworthy et al. (2009, 152) so na vzorcu velikih gospodarskih družb v Angliji 
raziskovali, ali obstaja in koliko znaša tako imenovana dodatna premija (pozitivna razlika v 
ceni) za revizorja iz skupine Big4 revizijskih družb. Ugotovili so, da ta premija obstaja in da 
lahko znaša celo do 31 %, v kolikor bi prišlo do zamenjave revizijske družbe za revizijsko 
družbo iz skupine Big4.  

                                                 
12 Big8 je bila skupina osmih največjih revizijskih družb po Liu (2014, 741): »Arthur Anderson, 
Arthur Young & Company, Coopers & Lybrand, Ernst & Whinney, Deloitte Haskins & Sells, Peat 
Marwick Mitchell, Price Waterhouse in Touche Ross. Leta 1989 je z združitvijo Arthur Young in 
Ernst & Whinney v Ernst & Young ter Deloitte Haskins & Sells in Touche Ross v Deloitte & Touche, 
nastala skupina šestih največjih revizijskih družb Big6. Arthur Anderson je prenehala z delovanjem po 
revizijskem škandalu Enron iz leta 2001, Price Waterhouse pa se je združil z Coopers & Lybrand v 
Price Waterhouse Coopers, pri čemer je nastala današnja skupina največjih štirih revizijskih družb, 
imenovanih Big4: KPMG, E&Y, PWC in Deloitte«. 
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Ghosh in Lustgarten sta pred tem (2006, 351-352) menjavo revizijske družbe analizirala na 
področju Združenih držav Amerike, v obdobju med leti 2000 in 2003. Ugotovila sta, da so 
gospodarske družbe, ki so zamenjale revizijsko družbo, zabeležile padec cen revizijskih 
storitev v višini 24 %, v kolikor so obstoječo revizijsko družbo iz skupine Big4 zamenjale za 
revizijsko družbo, ki ne spada v skupino Big4.  

Pong (2004, 172-173) je raziskoval gibanje cen revizijskih storitev v Angliji in v obdobju od 
leta 1991 do leta 1995 potrdil obstoj Big6 premije (torej dodatne premije, ki jo zaračunavajo 
revizijske družbe iz skupine največjih 6). Premija Big6 se skozi celotno obdobje ni 
spreminjala, torej ni padala enako sorazmerno kot cene revizijskih storitev na splošno (ibid., 
173). 

Skitek (2009, 58-63) je analiziral konkurenco cen revizijskih storitev na slovenskem trgu v 
obdobju med leti 2002 in 2005 in ugotovil, da obstaja pri revidiranju srednje velikih družb 
konkurenčnost in statistično značilen vpliv skupine Big4 na cene revizijskih storitev.  

Tudi Komadina (2014, 50-51) je v svoji raziskavi ugotovil, da na slovenskem trgu obstaja 
povezanost med statusom revizijske družbe in višjo ceno revizijskih storitev. Družbe iz 
skupine Big4 v povprečju zaračunavajo višje cene revizijskih storitev.  

Na podlagi ugotovitev tujih in domačih avtorjev lahko navedemo, da obstaja konkurenčnost 
na trgu revizijskih storitev med revizijskimi družbami iz skupine sedanjih Big4 in ostalimi 
revizijskimi družbami.   

3.2.4 Neodvisnost pooblaščenih revizorjev 

Basioudis (2007, 1415-1418) je raziskoval vpliv nekdanjih zaposlenih v revizijski družbi, ki 
so se znašli na novih vplivnih delovnih mestih v revidirani gospodarski družbi, vse v povezavi 
z višino cene revizijskih storitev. Analiza je pokazala, da so imele gospodarske družbe, ki so 
na vplivnih delovnih mestih zaposlovale zaposlene iz revizijske družbe, v povprečju nižje 
cene revizijskih storitev. Avtor ta vpliv pojasnjuje s tem, da obstaja manjše revizijsko 
tveganje (engagement risk), na čigar račun se doseže zmanjšanje cen revizijskih storitev. 

Strokovna javnost se je na navedene prestope zaposlenih odzvala tako, da je implementirala 
tako imenovano »cooling-off« obdobje, kar pomeni, da mora preteči določen čas, preden se 
lahko bivši zaposleni v revizijski družbi ponovno zaposli na pomembni poziciji v revidirani 
družbi.13 

                                                 
13 Sarbanes-Oxley Act v Združenih državah Amerike to obdobje omejuje na obdobje enega leta 
(Securities and Exchange Commission (SEC) 2003). 
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V Sloveniji to obdobje opredeljuje Zakon o revidiranju (ZRev-2) v 46. členu (prevzem 
vodstvenega položaja), ki določa, da: »pooblaščeni revizor ali ključni revizijski partner, ki 
izvaja revizijo računovodskih izkazov, ne sme 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 ali ključni revizijski partner.«  

Neodvisnost revizorja je opredeljena tudi v obratni smeri, in sicer v Kodeksu poklicne etike in 
zunanjih revizorjev, ki ga je izdal Slovenski inštitut za revizijo leta 1994. V pravilu 1, ki ima 
podnaslov neodvisnost zunanjega revizorja (Slovenski inštitut za revizijo 1994b) določa, da: 
»nihče, ki je zaposlen v revizijski družbi, ne sme revidirati pravne osebe, v kateri je ali je bil v 
zadnjih dveh letih direktor, eden od družbenikov ali zaposlenih«. 

Asthana in Boone (2012, 1-22) sta v svoji študiji iz leta 2009 ugotavljala, kakšna je bila 
povezava med ceno revizijskih storitev in kakovostjo opravljene storitve v obdobju od leta 
2004 do leta 2009. Potrdila sta ugotovitve predhodnikov, ki so raziskovali to področje (ibid. 
18), da kakovost revizije pade, v kolikor cena revizijske storitve pade pod normalno raven (in 
s tem tudi neodvisnost pooblaščenega revizorja).  

Kot je razvidno iz zgornjih navedb avtorjev tujih in domačih raziskav ter analize pravnih 
podlag, je revizorjeva neodvisnost bistvenega pomena tako za revizijsko družbo, v kateri je ta 
zaposlen, kot tudi za revidirano družbo, za katero opravlja revizijske storitve.  

Revizor, ki je bil pred tem zaposlen v sedaj revidirani gospodarski družbi (na ključnem 
delovnem mestu) morda sicer res bolje pozna delovanje same organizacije (katere del je bil 
kot zaposleni) in se lahko tako bolje zanese na predstavljene informacije in podatke. Obstaja 
pa vsekakor nasprotje interesov, da bi pri tem lahko neodvisno presojal odločitve, ki jih je 
sprejemal v prejšnji vlogi, zato je prav, da je njegova neodvisnost tudi pravno formalno 
urejena in obdobje prestopov časovno omejeno in določeno.         

3.2.5 Sprememba zakonodaje 

Dolgoročno gibanje cen revizijskih storitev v Združenih državah Amerike sta raziskovala 
avtorja Menon in Williams (2001, 115-134). Analiza je zajemala gibanje cen revizijskih 
storitev v obdobju od leta 1980 do leta 1998, omejena pa je bila zgolj na revizijske družbe iz 
skupine Big6. Glavne ugotovitve študije so bile, da so cene bistveno zrasle v obdobju priprave 
novih revizijskih standardov (v Združenih državah Amerike je bila priprava v letu 1988). 
Revizijske družbe so lahko višje cene argumentirale z večjim obsegom dodatnega dela, ki jim 
ga je povzročila spremenjena in bolj stroga zakonodaja na tem področju.14 

                                                 
14 Novi računovodski standard.  
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Gibanje cen revizijskih storitev v skupini Big4, v povezavi s spremembo zakonodaje (in tudi 
primerjalno med več 15 državami), so opazovali tudi Jong-Hag et al. (2008, 55-99). Prva 
njihova hipoteza je bila, da se cene revizijskih storitev povišajo v skladu s tem, kolikor bolj se 
poostri pravna regulacija revizijskega področja. Druga hipoteza, ki so jo preučevali, je 
temeljila na dejstvu, da ne glede na rigidnost pravnega sistema v določeni državi, Big4 
revizijske družbe zaračunavajo višje cene za svoje revizijske storitve. Zadnja, tretja hipoteza, 
pa je zajemala trditev, da v kolikor se pravni režim v določeni državi poostri (pravne zahteve 
revizijskih storitev postanejo bolj zahtevne), se razlika v ceni med Big4 revizijskimi 
družbami, v primerjavi z ostalimi revizijskimi družbami, nominalno zmanjša. To še vedno 
pomeni, da se cena revizijskih storitev poviša, vendar se zmanjša razlika v t. i. »premiji 
Big4«. Z raziskavo, ki je obsegala analizo 21.559 podatkov v 15 državah, so uspeli potrditi 
vse tri hipoteze (ibid., 92 in 93).  

Vpliv spremembe zakonodaje na področju revidiranja v desetletnem obdobju sta raziskovala 
tudi Whalen in Cheffers (2012, 5-6 in 9-10). Ugotovila sta, da sprememba zakonodaje ni 
nujno edini dejavnik, zaradi katerega so se cene revizijskih storitev povišale ob spremembi 
regulative. Drugi razlog je po njunih izsledkih tudi način poročanja in sprememba 
Standardov, pri čemer je nastal večji obseg poročanja in revizijskega dela, kar se je odrazilo v 
povišanih cenah. Iz tega je možno zaključiti, da na ceno revizijskih storitev ne vpliva samo 
sprememba zakonodaje, ki ureja področje in obseg revizijskega dela, temveč tudi sprememba 
druge zakonodaje (npr. zahteve za pridobitev in ohranjanje licence za opravljanje dejavnosti, 
sprememba gospodarske zakonodaje ipd.). 

De George in drugi (2013, 457) so analizirali tudi vpliv spremenjenih in dopolnjenih 
Standardov mednarodnega poročanja na ceno revizijskih storitev15 in ugotovili, da so se v letu 
implementacije cene revizijskih storitev v povprečju povišale za 23 % (v povprečju so se cene 
statistično manj povišale velikim družbam).  

Cene revizijskih storitev so se neposredno po uvedbi spremenjenih standardov16 povišale 
(Reason 2010, 38), na dolgi rok pa so se znižale. Razlog je med drugim tudi v tem, da so bile 
gospodarske družbe z uvedbo nove zakonodaje obvezane vgraditi bolj učinkovite notranje 
kontrole, s čimer se je zmanjšalo revizijsko tveganje in posledično obseg revizijskega dela, ki 
se zmanjša z obstojem dobro vzpostavljenih in delujočih notranjih kontrol v gospodarski 
družbi (ibid., 41). 

Analiza obvezne implementacije IFRS standardov na območju držav EU, ki je obsegala 
pregled revizijskih cen na 3.693 gospodarskih družbah v enajstih državah v obdobju med 
letoma 2004 in 2008 (Jeong-Bon et al. 2012, 2071-2077), je pokazala, da so se cene 
                                                 
15 Študija je analizirala 907 avstralskih družb, ki so kotirale na avstralski borzi v obdobju med letoma 
2002 in 2006.  
16 Sprememba standardov v letu 2002.  
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revizijskih storitev v povprečju povišale za 7,36 % po implementaciji IFRS (vpliv IFRS je bil 
v višini 5,44 %), vendar pa so se cene revizijskih storitev statistično manj povišale v državah, 
ki so že pred tem imele bolj strog pravni režim na tem področju (ibid., 2080-84).  

Iz zgoraj omenjenih navedb je mogoče ugotoviti, da povzroči sprememba zakonodaje na 
področju revidiranja vedno povišanje cen revizijskih storitev, saj se s strožjimi zahtevami 
običajno poveča obseg revizijskih postopkov, kar vpliva na obseg opravljenih revizijskih ur in 
na končno ceno revizijskih storitev.  

V Sloveniji se pripravlja sprememba zakonodaje17 na področju revidiranja na podlagi 
Direktive 2014/56/EU Evropskega parlamenta o spremembi Direktive 2006/43/ES o obveznih 
revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze (v nadaljevanju Direktiva) z dne 16. 
4. 2014, ki bistveno spreminja obstoječo ureditev omenjenega področja.  

Prav tako je bila 27. 5. 2014 objavljena Uredba (EU) št. 537/2014 Evropskega parlamenta in 
Sveta, sprejeta dne 16. 4. 2014 (v nadaljevanju Uredba), o posebnih zahtevah v zvezi z 
obvezno revizijo subjektov javnega interesa in razveljavitvi prejšnjega sklepa, ki s tem bolj 
podrobno posega in na novo ureja področje zakonske revizije subjektov javnega interesa.  

3.2.6 Obseg nerevizijskih storitev 

Pogosto se dogaja, da gospodarski subjekti najemajo revizijske družbe tako za namene 
storitev obveznih letnih revizij (revidiranje letnih računovodskih izkazov) kot tudi za namene 
ostalih t. i. nerevizijskih storitev.  

V Sloveniji to področje ureja 45. člen Zakona o revidiranju (ZRev-2), ki med drugim navaja: 
»da revizijska družba ne sme opravljati revidiranja v posamezni pravni osebi, če je v zadnjih 
dveh letih pred sklenitvijo pogodbe o revidiranju računovodskih izkazov opravljala pri pravni 
osebi naslednje postavke: kakršne koli računovodske oziroma knjigovodske storitve; storitve 
ocenjevanja vrednosti za namene računovodskega poročanja, ki lahko vplivajo na postavke 
računovodskih izkazov; storitve davčnega svetovanja, ki lahko vplivajo na postavke 
računovodskih izkazov; storitve zastopanja v davčnih in sodnih postopkih v davčnih zadevah; 
storitve notranjega revidiranja; storitve vzpostavljanja oziroma uvajanja informacijskega 
sistema, ki sega na področje računovodstva oziroma oblikovanja informacij, ki so vsebovane 
v računovodskih izkazih pravne osebe; storitve poslovno-finančnega svetovanja, ki vplivajo 
na postavke računovodskih izkazov in storitve poslovno-finančnega svetovanja, ki vključujejo 
oglaševanje, trgovanje ali jamstvo za lastniške deleže in dolžniške vrednostne papirje pravne 
osebe; pravne storitve; kakršne koli druge storitve, ki lahko vplivajo na postavke 
računovodskih izkazov.«  

                                                 
17 Več o navedenem v poglavju 5.3. 
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Če povzamemo, revizijska družba ne sme revidirati pravne osebe, v kateri je pred tem 
opravljala storitve, ki lahko vplivajo na postavke računovodskih izkazov. Zakon s tem uvaja t. 
i. dvoletni »cooling-off period« za revizijske storitve.  

Vpliv obsega opravljenih nerevizijskih storitev na ceno opravljenih revizijskih storitev je 
raziskoval Wu Martin (2006, 527-554). Pričakovali bi, da se z večjim obsegom storitev, ki ga 
ponuja revizijska družba (opravljanjem tako revizijskih kot tudi nerevizijskih storitev) cena 
revizijskih storitev zniža. Razlogi za padec cen revizijskih storitev naj bi bili predvsem padec 
cene na enoto urne postavke zaradi ekonomije obsega, zaradi prenosa znanja in nenazadnje 
zaradi lažjega obvladovanja tveganj (ibid., 531). Avtor je ugotovil, da se cena v primeru 
opravljanja obeh vrst storitev, torej revizijskih in nerevizijskih storitev, na enoto storitve 
poviša – razlog povečanja avtor (ibid.) pojasnjuje z dejstvom, da postane s tem revizijska 
družba specialist področja, iz katerega izhaja gospodarska družba (kar lahko opišemo kot 
dodana vrednost revizijske družbe z vidika specializacije). Gre za tako imenovani dvojni 
učinek; prodajna cena se v povprečju poviša (zaradi prej omenjene specializacije), prav tako 
pa se zniža proizvodna cena (zaradi ekonomije obsega). Učinek povišanja na premijo t. i. 
revizijske družbe je zatorej dvojen.  

Vpliva obsega nerevizijskih storitev na ceno revizijskih storitev v obdobju med leti 2005 in 
2007 v Nemčiji avtorja Köhler in Ratzinger-Sakel (2012, 300) nista mogla potrditi. 

V Evropski Uniji se s 5. členom Uredbe uvaja širši nabor prepovedanih nerevizijskih storitev 
v obdobju revidiranja in do izdaje revizijskega mnenja, kot tudi omejitev plačil za 
nerevizijske storitve (drugi odstavek 4. člena Uredbe). Te spremembe bodo zagotovo vplivale 
na trg cen revizijskih storitev.18  

3.3 Dejavniki, povezani z naročnikom revizijskih storitev 

3.3.1 Velikost družbe 

Družbe se po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) delijo na: »mikro, majhne, srednje in 
velike družbe« (55. člen ZGD-1). Kriteriji meril delitve so po 55. členu ZGD-1 naslednji19:   
»povprečno število zaposlenih v poslovnem letu, čisti prihodki od prodaje in vrednost 
sredstev«. 

                                                 
18 Več v poglavju 5.3. 
19 Po 6. odstavku 55. člena ZGD-1 je razvrščanje: »na podlagi podatkov zadnjih dveh zaporednih 
poslovnih let na bilančni presečni dan bilance stanja, če obakrat presežejo ali nehajo presegati 
opredeljena merila«. 
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K reviziji letnega poročila so po 57. členu ZGD-1 zavezane velike in srednje družbe, poleg 
tega pa, v povezavi z osmim odstavkom 55. člena ZGD-1, tudi: »subjekti javnega interesa, 
borza vrednostnih papirjev in družbe, ki morajo pripraviti konsolidirano letno poročilo.«  

Prva odmevna analiza na področju cen revizijskih storitev je bila izvedena v letu 1977 
(Simunic 1980, 161-190). Raziskava je bila omejena na Združene države Amerike, obsegala 
pa je 397 gospodarskih družb, ki so bile organizirane v delniške družbe. Cilj omenjene 
raziskave je želel dokazati, da na trgu revizijskih storitev v Združenih državah Amerike 
prevladuje cenovna konkurenca. Za namene analize je avtor (ibid.) razvil model dejavnikov, 
ki imajo vpliv na ceno revizijskih storitev. Raziskava je med drugim pokazala, da ima med 
vsemi analiziranimi dejavniki na cene revizijskih storitev najbolj statistično značilen vpliv 
ravno dejavnik velikosti gospodarske družbe20 (Simunic 1980, 179).  

Analiza cen revizijskih storitev v Nemčiji v obdobju med letom 2005 in letom 2007 je prav 
tako potrdila, da je cena revizijske storitve neposredno in v največji meri povezana ravno z 
velikostjo gospodarske družbe (Köhler in Ratzinger-Sakel 2012, 302).  

Glede kriterija velikosti gospodarske družbe sta Naser in Nuseibech (2007, 243-244) prišla do 
zanimivega spoznanja, da lahko večje gospodarske družbe, kljub svoji velikosti in povečanim 
tveganjem (ta se povečujejo sorazmerno z velikostjo in kompleksnostjo gospodarske družbe), 
plačajo v povprečju manj za vrednost opravljenih revizijskih storitev. Avtorja (ibid.) to 
spoznanje utemeljujeta s posameznimi primeri, kjer imajo večje gospodarske družbe bolj 
zanesljive računovodske sisteme, učinkovitejšo organizacijo in podporo poslovanja. V praksi 
to pomeni končno nižjo ceno revizijskih storitev, kot posledico manjšega obsega revizijskih 
ur, saj se lahko revizor pri svojem načrtovanju, delu in pregledu bolj zanese na takšne podatke 
in na kakovostno delovanje notranjih kontrol v takšni gospodarski družbi.  

Zaključimo lahko, da ima velikost gospodarske družbe vpliv na ceno revizijskih storitev, 
vendar ni nujno, da je ta povezava med njima pozitivna. Lahko namreč pride do tega, da 
imajo velike gospodarske družbe v povprečju nižjo ceno od npr. srednje velikih družb, in sicer 
na račun dobro vzpostavljenih notranjih kontrol (v primeru, da velja predpostavka, da imajo 
večje gospodarske boljšo organiziranost, boljšo podporo poslovanja itd.).       

3.3.2 Višina celotnih sredstev, terjatev in zalog 

Sredstva so po Kokotec-Novak et al. (1997, 29): »vrednosti stvari, pravic in denarja, s 
katerimi gospodarska družba razpolaga in so v njeni lasti. Z njihovo pomočjo uresničuje 
poslovne cilje.« Delimo jih (Kokotec-Novak et al. 1997, 30-31): »glede na pojavno obliko na 

                                                 
20 Poleg naslednjih dejavnikov: vrednost zalog, vrednost terjatev, vrednost celotnih sredstev in višina 
poslovnega izida.  
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opredmetena sredstva v obliki stvari in neopredmetena v obliki pravic in denarja, glede na 
hitrost preoblikovanja pa jih delimo na stalna oz. dolgoročna in gibljiva sredstva«. 

V nadaljevanju sledi njihova kratka predstavitev, kjer navajamo, kaj vse sodi v sredstva 
gospodarske družbe. 

Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS, št. 118/05, 10/06 – popr., 58/06, 112/06 – 
popr., 112/06 – popr., 3/07, 12/08, 119/08, 1/10, 90/10 – popr., 80/11, 2/12, 64/12, 94/14, 
2/15 – popr., 95/15 in 98/15) opredeljujejo opredmeteno osnovno sredstvo kot: »sredstvo, ki 
ga ima gospodarska družba v lasti ali v finančnem najemu, ga na drug način obvladuje ter 
uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za 
pisarniške namene in ga bo po pričakovanjih uporabljalo v te namene v več kot enem 
obračunskem obdobju (SRS 1.1).«  

Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS, št. 118/05, 10/06 – popr., 58/06, 112/06 – 
popr., 112/06 – popr., 3/07, 12/08, 119/08, 1/10, 90/10 – popr., 80/11, 2/12, 64/12, 94/14, 
2/15 – popr., 95/15 in 98/15) opredeljujejo neopredmeteno sredstvo kot: »nedenarno sredstvo, 
ki (praviloma) fizično ne obstaja in se pojavlja kot neopredmeteno dolgoročno sredstvo (SRS 
2.2).« 

Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS, št. 118/05, 10/06 – popr., 58/06, 112/06 – 
popr., 112/06 – popr., 3/07, 12/08, 119/08, 1/10, 90/10 – popr., 80/11, 2/12, 64/12, 94/14, 
2/15 – popr., 95/15 in 98/15) opredeljujejo finančne naložbe kot: »sestavni del finančnih 
inštrumentov gospodarske družbe, ki so finančna sredstva, ki jih ima gospodarska družba 
naložbenica, da bi z donosi, ki izhajajo iz njih, povečevala svoje finančne prihodke; ti se 
razlikujejo od poslovnih prihodkov, ki izhajajo iz prodaje proizvodov in opravljanja storitev v 
okviru njenega rednega poslovanja (SRS 3.1).« 

Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS, št. 118/05, 10/06 – popr., 58/06, 112/06 – 
popr., 112/06 – popr., 3/07, 12/08, 119/08, 1/10, 90/10 – popr., 80/11, 2/12, 64/12, 94/14, 
2/15 – popr., 95/15 in 98/15) opredeljujejo zaloge praviloma kot: »sredstva v opredmeteni 
obliki, ki bodo porabljena pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma pri 
proizvajanju za prodajo ali bodo prodana v okviru rednega poslovanja (SRS 4.1).«  

Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS, št. 118/05, 10/06 – popr., 58/06, 112/06 – 
popr., 112/06 – popr., 3/07, 12/08, 119/08, 1/10, 90/10 – popr., 80/11, 2/12, 64/12, 94/14, 
2/15 – popr., 95/15 in 98/15) opredeljujejo terjatve kot: »na premoženjskopravnih in drugih 
razmerjih zasnovane pravice zahtevati od določene osebe plačilo dolga, dobavo kakih stvari 
ali opravilo kake storitve (SRS 5.1).«  

Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS, št. 118/05, 10/06 – popr., 58/06, 112/06 – 
popr., 112/06 – popr., 3/07, 12/08, 119/08, 1/10, 90/10 – popr., 80/11, 2/12, 64/12, 94/14, 
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2/15 – popr., 95/15 in 98/15) opredeljujejo naložbeno nepremičnino kot: »nepremičnino, ki je 
posedovana, da bi prinašala najemnino in/ali povečevala vrednost dolgoročne naložbe (SRS 
6.1).«  

Denar je po Slovenskih računovodskih standardih (Uradni list RS, št. 118/05, 10/06 – popr., 
58/06, 112/06 – popr., 112/06 – popr., 3/07, 12/08, 119/08, 1/10, 90/10 – popr., 80/11, 2/12, 
64/12, 94/14, 2/15 – popr., 95/15 in 98/15): »zakonsko plačilno sredstvo (gotovina, knjižni 
denar in denar na poti), ki je posrednik pri menjavi poslovnih učinkov v razmerah blagovnega 
gospodarstva, trga in delitve dela (SRS 7.1).«  

Glede na zgoraj navedeno obsežno sestavo gospodarske kategorije sredstev lahko zaključimo, 
da sredstva zahtevajo obsežnejše revizijske postopke, ki običajno obsegajo višje število 
opravljenih revizijskih ur, s čimer lahko v veliki meri vplivajo na končno skupno ceno 
revizijskih storitev.  

Velikost družbe je Simunic (1980, 172) meril na podlagi celotnih bilančnih sredstev, prav 
tako Palmrose (1986, 99). Enako sta tudi Simon in Francis (1988, 257) pod dejavnikom 
velikosti gospodarske družbe obravnavala velikost (bilančnih) sredstev. 

Prva longitudinalna raziskava vplivov dejavnikov na cene revizijskih storitev je bila 
opravljena v letu 2014 (Baldacchino in Borg, 2014). Analizirala je podatke za obdobje od leta 
2004 do leta 2011, hkrati pa je vključevala tudi kvalitativne podatke, pridobljene s strani 
partnerjev Big4 revizijskih družb.21 Tudi ta raziskava (ibid.) je potrdila ugotovitve 
predhodnikov, da velikost gospodarske družbe vpliva na višjo ceno revizijskih storitev 
(preverjali so velikost sredstev), prav tako tudi tuje lastništvo gospodarskih družb.  

Simunic (1980, 173) je v svoji študiji še posebej izpostavil vpliv dveh dejavnikov, in sicer 
vrednosti terjatev in zalog, saj gre za postavki, ki sta povezani z večjim revizijskim 
tveganjem. Obseg revizijskega tveganja je po njegovem mnenju razviden tudi iz dejstva, da so 
za ti dve postavki predvideni in priporočeni posebni ter drugačni revizijski postopki, ki se od 
ostalih razlikujejo v tem, da so bolj kompleksni in pri obravnavanju vključujejo tudi določene 
ocene in napovedi vrednosti, ki segajo v prihodnost, ta pa predstavlja dodatno negotovost 
(ibid.).  

Menon in Williams (2001, 133-134) sta ugotovila, da se je vpliv posameznih dejavnikov na 
višino cen revizijskih storitev skozi leta spreminjal. Zanimiva je bila ugotovitev, da je 
vrednost vpliva dejavnikov višine terjatev in višine zalog družbe na ceno revizijskih storitev 
skozi leta padala. Avtorja (ibid., 133-134) dejstvo utemeljujeta s trditvijo, da so te postale bolj 
učinkovite pri obvladovanju revizijskih tveganj na teh področjih, kot tudi pri prilagajanju 
revizijskih postopkov, ki so vezani na ti dve postavki.  

                                                 
21 Študija se nanaša na analizo cen revizijskih storitev na Malti.  
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Hua-Wei in ostali (2014, 297-312) so raziskovali, kakšen je vpliv zamenjave vodstva na 
višino cene revizijskih storitev. Ugotovili so, da so bile cene revizijskih storitev v 
gospodarskih družbah, v katerih je bilo vodstvo zamenjano s strani zunanjih dejavnikov 
(zamenjava, odpoklic), bistveno višje. Avtorji razliko pojasnjujejo s povečanimi tveganji v 
gospodarski družbi. Kljub temu, da so avtorji analizirali zgolj vpliv spremembe vodstva v 
gospodarski družbi na cene revizijskih storitev, so na obstoječi bazi podatkov preverili še 
vpliv ostalih dejavnikov in potrdili raziskave predhodnikov. Ugotovili so (ibid.), da na cene 
revizijskih storitev najbolj vplivajo naslednji dejavniki: višina sredstev, razmerje med 
terjatvami, zalogami in višino celotnih sredstev, kazalnik donosnosti sredstev (ROA) in 
razmerje med revizijskimi in nerevizijskimi storitvami. 

Analiza cen revizijskih storitev v Sloveniji (Komadina 2014, 48-49), ki je zajemala pregled 
cen revizijskih storitev družb iz borzne kotacije za leta 2006, 2008, 2010 in 2012 ter je 
vključevala pregled 171 letnih poročil, je pokazala, da ima največji statistično značilen vpliv 
na ceno revizijskih storitev ravno velikost družbe, še posebej kot dejavnik velikosti sredstev.  

Ena izmed tipičnih prevar v računovodskih izkazih so previsoko izkazana sredstva (ACFE 
2015, 1206), ki so višja od dejanskih, ravno zaradi vključevanja fiktivnih stroškov. Še posebej 
problematična so osnovna sredstva, ki so običajno predmet naslednjih manipulacij: knjiženja 
neobstoječih osnovnih sredstev, nepravilna vrednost osnovnih sredstev in kapitalizacija oz. 
usredstvenje neustreznih stroškov (ACFE 2015, 1220). Prevare, vezane na vrednost zalog, pa 
se nanašajo predvsem na nepravilno vrednotenje teh sredstev (ibid., 1217). 

Druga najpogostejša prevara v računovodskih izkazih pa so previsoko izkazane terjatve 
(ACFE 2015, 1218), ki se lahko kažejo v previsoko izraženi nominalni vrednosti terjatev, v 
izkazovanju fiktivnih terjatev in nepravilnem odpisu vrednosti terjatev. 

Glede na navedene ugotovitve avtorjev ter kompleksnost predstavljenih računovodskih 
postavk v pričujočem poglavju (sredstva, terjatve in zaloge) in pogostost prevar v povezavi s 
temi računovodskimi postavkami, lahko zaključimo, da imajo navedena dejstva vpliv na večjo 
tveganost preučevanih računovodskih postavk in večje revizijsko tveganje. Omenjeno se 
odraža v večji količini potrebnega opravljenega revizijskega dela za te računovodske 
postavke, s čimer se (ne)posredno povečuje cena revizije letnega poročila. 

3.3.3 Poslovni izid 

Poslovni izid je po Kokotec-Novak et al. (1997, 73-76): »razlika med ugotovljenimi prihodki 
in odhodki v določenem časovnem obdobju, temeljni poslovni izid pa je razlika med vsemi 
prihodki in vsemi odhodki v določenem obdobju, poznamo pa tudi razširjene poslovne izide.« 

Simunic (1980, 174, 187) je kot dejavnik vpliva na ceno revizije letnega poročila raziskoval 
tudi višino poslovnega izida (dobiček ali izgubo), ki je imela po njegovih analizah statistično 
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značilen vpliv na ceno revizije letnega poročila. Pri reviziji gospodarskih družb s slabim 
finančnim položajem (izgubo), morajo revizorji povečati obseg revizijskih postopkov, s čimer 
se poveča tudi obseg revizijskih ur, vse to z namenom, da bi preprečili izdajo napačnega 
mnenja (ibid.). Tako je ugotovil tudi Pavlič (2015, 55), ki je med drugim preverjal tudi 
povezavo med dejavnikom poslovnega izida in ceno revizijskih storitev za slovenske nejavne 
delniške družbe v obdobju med leti 2007 in 2012.  

V slabši finančni situaciji kot se nahaja gospodarska družba, večja je verjetnost, da bo ta 
poskušala prirejati finančne in računovodske informacije, s čimer se poveča tako število kot 
zapletenost revizijskih postopkov (v povezavi s predvidenimi prevarami odgovornih 
zaposlenih), kar na koncu (ne)posredno vpliva tudi na ceno revizije letnega poročila (Felix et 
al. 2001, 11-15).  

Glede na navedene ugotovitve avtorjev in kompleksnost ugotavljanja poslovnega izida ter 
pogostost prevar v povezavi s tem, lahko zaključimo, da ima višina poslovnega izida vpliv na 
večjo tveganost preučevanih računovodskih postavk in večje revizijsko tveganje, kar se 
odraža v večji količini potrebnega opravljenega revizijskega dela za te računovodske 
postavke. S tem se (ne)posredno povečuje cena revizije letnega poročila. 

3.3.4 Obseg prihodkov 

Prihodki so po Kokotec-Novak et al. (1997, 65): »dinamična kategorija, ki skupaj z odhodki 
opredeljuje poslovni izid; delimo jih na prihodke iz poslovanja, prihodke iz financiranja in na 
izredne prihodke.«  

Na ceno revizijskih storitev tako vpliva tudi obseg prihodkov. V obdobju recesije se je obseg 
prihodkov v gospodarstvu zmanjšal, čemur so sledile tudi cene revizijskih storitev (Reason 
2010, 39). Pozitivno povezavo med obsegom prihodkov gospodarske družbe in cenami 
revizijskih storitev sta pojasnila tudi Whalen in Cheffers (2012, 3) v svoji raziskavi, ki je 
obsegala analizo gibanja revizijskih cen v Združenih državah Amerike v obdobju od 2003 do 
2011. Med leti 2006 in 2008 so se namreč povišali povprečni prihodki od prodaje na trgu, 
istočasno pa so se v povprečju povišale tudi cene revizijskih storitev (ibid., 7).  

Maher et al. (1992, 2014) so kot merilo dejavnika velikosti gospodarske družbe uporabili 
prihodke od prodaje. V določenih gospodarskih družbah se namreč pojavlja problem pri 
merjenju celotnih sredstev22 (ibid.). 

Skitek (2009, 58-63) je ugotovil, da na ceno revizijskih storitev v Sloveniji v obdobju med leti 
2002 in 2005 statistično najbolj vplivata dejavnika višina sredstev in obseg čistih prihodkov. 

                                                 
22 Gospodarske družbe lahko uporabljajo različne načine za vrednotenje sredstev.  



 

38 

Tudi Pavlič (2015, 55) je ugotovil, da na ceno revizijskih storitev statistično najbolj vpliva 
ravno dejavnik obseg prihodkov. 

Gospodarske družbe imajo največjo tendenco prirejanja pri prihodkih in sredstvih (Naser in 
Nuseibech 2007, 250-251), kar nakazuje na to, da so omenjene postavke bolj tvegane in da 
jim morajo revizorji posvetiti največ svojega časa, kar pa vpliva na skupno število opravljenih 
ur in (ne)posredno na končno ceno revizijskih storitev. 

Prevara v računovodskih izkazih skoraj vedno vključuje (ACFE 2015, 1203) previsoko 
izkazanost sredstev, prihodkov in poslovnega izida, kar se kaže v večji količini potrebnega 
opravljenega revizijskega dela za te postavke (zaradi večje tveganosti teh postavk), s čimer se 
(ne)posredno povečuje tudi končna cena revizije letnega poročila.  

Glede na navedene ugotovitve avtorjev ter kompleksnost ugotavljanja obsega prihodkov in 
pogostost prevar v povezavi s temi računovodskimi postavkami, lahko zaključimo, da imajo 
navedene trditve vpliv na večjo tveganost preučevanih računovodskih postavk in večje 
revizijsko tveganje, kar se odraža v večji količini potrebnega opravljenega revizijskega dela 
za te računovodske postavke. Tako se (ne)posredno povečuje cena revizije letnega poročila. 

3.3.5 Zadolženost gospodarske družbe 

Študija (Stanley 2011, 18-20), ki je obravnavala gibanje cen revizijskih storitev v obdobju od 
leta 2000 do leta 2008, je želela pokazati vpliv cen revizijskih storitev v revidiranem 
poslovnem letu na poslovne dogodke v prihodnjem letu. Trend padanja ali naraščanja cen 
revizijskih storitev bi namreč že lahko nakazoval na določeno povečano tveganje v 
gospodarski družbi in s tem tudi na obstoj določenih izzivov ali tveganj, s katerimi se bo 
gospodarska družba primorana soočiti v prihodnosti (ibid.).  

Vpliv dejavnika recesije je bil statistično zaznan v spremembi cen revizijskih storitev na Malti 
(Baldacchino in Borg 2014, 36). Partnerji skupine Big4 revizijskih družb razlog pripisujejo 
temu, da je bilo obseg opravljenih ur potrebno prilagoditi povišanemu tveganju, ki so mu bile 
izpostavljene družbe, po drugi strani pa direktorji manjših firm navajajo, da so bili 
pripravljeni kljub navedenim dejstvom o povečanem obsegu (tako revizijskih ur kot tudi 
revizijskega tveganja), znižati ceno revizijskih storitev gospodarskim družbam, ki so že imele 
težave v poslovanju, saj niso želeli še dodatno poslabšati finančnega položaja revidirane 
družbe in so cene znižali v pričakovanju povišanih cen v prihodnjih letih, ko bi si takšne 
družbe finančno opomogle (ibid., 41). 

Pri gospodarskih družbah, ki imajo visoko stopnjo zadolženosti, je verjetnost, da v 
prihodnosti ne bodo sposobne odplačevati obveznosti v roku, v povprečju višja (El-Gammal 
2012, 138). Revizorji morajo tako povečati obseg pregleda, revizijskih postopkov in 
planiranih revizijskih ur, kar (ne)posredno vpliva na ceno revizijskih storitev (ibid.).  
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V že omenjeni analizi cen revizijskih storitev v Sloveniji (Komadina 2014, 50), ki je zajemala 
pregled cen revizijskih storitev družb iz borzne kotacije za leta 2006, 2008, 2010 in 2012, so 
potrdili statistično značilen vpliv spremenljivke stopnje zadolženosti na ceno revizijskih 
storitev; večja kot je bila stopnja zadolženosti gospodarske družbe, višja je bila v povprečju 
cena revizijskih storitev. 

Zaključimo lahko, da ima dejavnik stopnje zadolženosti gospodarske družbe vpliv na ceno 
revizijskih storitev, vendar ta povezava ni nujno vedno pozitiva. Slabšanje gospodarske in 
finančne situacije doma in po svetu ima lahko pritisk na zniževanje cen revizijskih storitev 
(negativna povezanost). Gledano z vidika obvladovanja tveganj, da za gospodarske družbe, ki 
so bolj zadolžene, praviloma obstaja večje revizijsko tveganje (tako glede prirejanja podatkov 
kot tudi zmožnosti financiranja), pa lahko zaključimo, da večja kot je stopnja zadolženosti, 
višja je cena revizijskih storitev (pozitivna povezava).      

3.3.6 Dejavnost gospodarske družbe 

Različna dejavnost, v kateri gospodarska družba posluje, pomeni različno poslovno in 
finančno tveganje, ki se neposredno odraža v računovodskih izkazih.  

Statistični urad Republike Slovenije klasificira dejavnosti v 21 glavnih dejavnosti (od A do 
U), ki pa se za potrebe statistične analize še bolj podrobno razdeljujejo. Bolj tvegane 
dejavnosti lahko razdelimo tudi glede na pribitek k ceni za pridobitev finančnih sredstev s 
strani finančnih institucij. Banke tako uvrščajo med bolj tvegane dejavnosti naslednje 
dejavnosti: gradbeništvo, poslovanje z nepremičninami, predelovalne dejavnosti in finančna 
posredništva (Banka Slovenije 2015, 51-61).  

Gospodarske družbe iz proizvodnih in predelovalnih dejavnostih se zaradi kompleksnosti 
poslovanja soočajo z višjimi poslovnimi stroški in potrebo po zunanjem financiranju, kar vodi 
k večjem obsegu revizijskih postopkov, ki jih morajo opraviti revizorji in s tem določen obseg 
revizijskih ur, kar posredno vpliva na ceno revizijskih storitev (Naser in Nuseibech 2007, 250-
251). 

Po drugi strani pa gospodarske družbe v panogi, kjer je število pravnih subjektov večje, 
plačajo v povprečju nižjo ceno za revizijske storitve. V primeru raziskave (Anderson in 
Zeghal 1994, 205) so bile to storitvene, komunikacijske in transportne dejavnosti.  

Študija revizijskih cen največjih 100 Fortune gospodarskih družb v Združenih državah 
Amerike je pokazala, da šest od desetih gospodarskih družb, ki imajo najvišje cene revizijskih 
storitev, izhaja iz finančnega sektorja (Big4 Auditor Carousel 2014). 

Glede na ugotovitve navedenih avtorjev lahko zaključimo, da ima dejavnost vpliv na ceno 
revizijskih storitev, vendar je težko dokazati njeno statistično značilnost (velika razpršenost 
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gospodarskih družb in vpliv ostalih dejavnikov, ki niso nujno vezani na dejavnost, so pa 
skupni določeni skupini gospodarskih družb).  

3.3.7 Pravne osebe javnega prava 

Temeljni kriteriji za določitev pravne osebe javnega prava so po Trpinu (2013, 79): 
»ustanovitev s posebnim aktom (javnopravnim), delovanje v posebnem (javnem) interesu, 
določena posebna upravičenja organov javne oblasti, financiranje poslovanja iz javnih 
sredstev (državnega proračuna), izvajanje javnih pooblastil in posebnih upravičenj na podlagi 
posebnih aktov, uporaba javnega prava v zunanjih in notranjih razmerjih.« 

Pravne osebe javnega prava delimo po Trpinu (2013, 78) na: »teritorialne, od katerih so 
najbolj poznane: država, enote lokalne samouprave; specializirane pravne osebe, od katerih so 
najbolj poznane: javni zavodi, javna podjetja, javne agencije, javni skladi, in svoje pravne 
osebe javnega prava, ki jih določajo posamezni ali posebni področni zakoni.« 

Na podlagi navedenih kriterijev za določitev in delitev pravnih oseb javnega prava so se 
izoblikovale posebnosti revidiranja pravnih oseb javnega prava (Basioudis in Ellwood 2005, 
220): 
− naročnik revizijskih storitev je finančno in organizacijsko neodvisen od revidiranca, 
− obseg revizijskih storitev je običajno večji (poleg finančnega poslovanja tudi ostali vidiki 

poslovanja), 
− revizorji in revizijske družbe odgovarjajo najprej širši javnosti in posebej tudi državi 

(zaradi oblike financiranja in porabe javnih sredstev).  

Revizija pravnih oseb javnega prava v Republiki Sloveniji je poleg Zakona o javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 12/13, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I, v nadaljevanju ZJN-2) še 
dodatno regulirana z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, v nadaljevanju ZJF) in ostalih posebnih 
zakonov, ki urejajo nadzor nad delovanjem oseb javnega prava (Zakon o javnih agencijah, 
Zakon o javnih zavodih), kar posredno vpliva na oblikovanje cen revizijskih storitev.  

Družbe v lasti države stremijo k temu, da za obvezno revizijo plačajo manj in tako izbirajo 
revizijske družbe izključno na podlagi najnižje cene. Iz odgovorov partnerjev Big4 revizijskih 
družb je bilo razvidno, da se večina teh namerno ne vključuje v pridobivanje posla revizije 
državnih (javnih) podjetij, saj so urne postavke, ki jih dosegajo na trgu revizijskih storitev, 
občutno prenizke (Baldacchino in Borg 2014, 36).  

Tudi v Sloveniji lahko zaznamo enako obnašanje državnih podjetij, saj jih k temu (delno) 
zavezuje tudi Zakon o javnem naročanju (ZJN-2), ki med drugim v 48. členu določa, da je eno 
izmed meril za izbor lahko tudi najnižja cena. Uporabniki sredstev državnega proračuna se 
morajo namreč obnašati racionalno. V preteklosti je bil dejavnik izbire revizorja sestavljen iz 
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najnižje cene na enoto, kot tudi iz referenc na področju revizijskih storitev. Sedaj reference 
pomenijo zgolj pogoj za kandidiranje na razpisu (Urad Republike Slovenije za nadzor 
proračuna, 2015). Revizijske družbe morajo v Sloveniji, v kolikor želijo biti konkurenčne, 
vsako leto ponuditi nižjo ceno za enak obseg revizijskih poslov, pri čemer se upravičeno 
postavlja vprašanje glede ohranjanja nivoja kakovosti storitev. Vendar pa naročnika pred 
padanjem kakovosti revizijskih storitev varuje 49. člen ZJN-2, ki naročniku revizijskih 
storitev omogoča, da v primeru neobičajno nizke ponudbe, takšno ponudbo izloči iz postopka. 
V praksi se uporaba 49. člena ZJN-2 izjemno redko izvaja. 

V Sloveniji vrši nadzor nad porabo javnih financ organ v sestavi Ministrstva za finance: Urad 
Republike Slovenije za nadzor proračuna (v nadaljevanju UNP). V določenih primerih je 
dovoljeno, da UNP izbere podizvajalca za opravljanje revizijskih storitev. V teh primerih je 
izbira podvržena pravilom Zakona o javnem naročanju (ZJN-2).  

Basioudis in Ellwood (2005, 244-245) sta raziskovala področje revizijskih storitev v 
zdravstvenem sektorju23 in ugotovila naslednje: negativen poslovni izid statistično ne vpliva 
na višjo ceno revizije letnega poročila, višji obseg revizijskih storitev ne pomeni nujno višje 
cene revizijskih storitev, tudi na strogo reguliranem trgu obstaja Big5 cenovna premija (ta je 
bila ugotovljena v višini 9,7 %), najvišjo cenovno premijo med vsemi revizijskimi družbami 
pa je dosegla revizijska družba PWC (premija je znašala 15,1 %). Premija za specializacijo 
področja revizijske družbe ni bila statistično značilna (ibid., 245). 

Po drugi strani pa, za razliko od družb v javni lasti, gospodarske družbe v zasebni lasti 
dolgoročno vzdržujejo odnos z revizorjem, kateremu pripisujejo tudi dodano vrednost in 
kakovost. Tako pri zamenjavi revizijske družbe ne gledajo zgolj na dejavnik najnižje cene 
(Baldacchino in Borg 2014, 36). 

Glede na vse navedene in kontradiktorne ugotovitve na trgu cen revizijskih storitev oseb 
javnega prava, ki smo jih predstavili v pričujočem poglavju, in vse posebnosti, ki so povezane 
z osebami javnega prava, smo se za namene raziskave v magistrski nalogi odločili, da jih v 
nadaljnjo obravnavo ne bomo vključili. 

                                                 
23 Raziskava je bila omejena na področje Anglije in Walesa.  
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4 ANALIZA CEN STORITEV REVIZIJE LETNEGA POROČILA 

4.1 Predmet analize, izbor vzorca, zbiranje podatkov in omejitve analize 

4.1.1 Predmet analize 

Namen pričujoče analize je analizirati vpliv izbranih dejavnikov na ceno revizije letnega 
poročila. Za namene analize smo izbrali tiste dejavnike, ki po našem mnenju na podlagi 
pregleda virov in literature najbolj značilno vplivajo na višino cene revizije letnega poročila 
na slovenskem trgu cen revizijskih storitev. Ti so: velikost aktive (sredstev), delež zalog v 
vseh sredstvih, delež terjatev v vseh sredstvih, čisti poslovni izid, celotni prihodki, delež 
dolgov v financiranju in revizijska družba.  

Populacijo predstavljajo vse aktivne velike gospodarske družbe na dan 31. 12. 2014 v 
Sloveniji, ki so po 57. členu ZGD-1 zavezane k obvezni reviziji letnih poročil. V nadaljevanju 
predstavljamo značilnosti populacije glede na statistično regijo, v kateri je gospodarska 
družba registrirana, glede na vrsto lastnine in glede na dejavnost (po SKD).  
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Slika 2: Število velikih gospodarskih družb na dan 31. 12. 2014 po statističnih regijah  
Vir podatkov: GVIN. 



 

43 

državna lastnina
3% mešana lastnina

9%
ni podatka

1%

zasebna lastnina
87%

 

Slika 3: Število velikih gospodarskih družb na dan 31. 12. 2014 po vrsti lastnine 
Vir podatkov: GVIN. 
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Slika 4: Število velikih gospodarskih družb na dan 31. 12. 2014 po dejavnosti (SKD)24 
Vir podatkov: GVIN. 

                                                 
24 SKD – Standardna klasifikacija dejavnosti. 
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Največ velikih gospodarskih družb v Sloveniji je registriranih v Osrednjeslovenski regiji (45,9 
%). Največ velikih gospodarskih družb je v zasebni lasti (87 %). Velike gospodarske družbe 
so najbolj zastopane v naslednjih dejavnostih: predelovalne dejavnosti (31,7 %), trgovina 
(18,7 %), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (12 %), finančne in zavarovalniške 
dejavnosti (10,4 %).     

Za izbor populacije vseh aktivnih velikih gospodarskih družb v Sloveniji smo se odločili 
zaradi naslednjih razlogov:  
− obvezna revizija po 57. členu ZGD-1 (obstoj podatkov o ceni revizije letnega poročila), 
− največji delež velikih družb v deležu vseh družb po številu zaposlenih, po številu skupnih 

prihodkov, po številu skupnih odhodkov, po vrednosti aktive in po višini poslovnega 
izida, 

− obstoj in dostopnost javnih podatkov (obvezna javna objava letnih poročil).  
 
Iz populacije vseh aktivnih velikih družb na dan 31. 12. 2014 v Sloveniji smo izvzeli: 
− pravne osebe javnega prava, saj zanje veljajo posebnosti pri revidiranju, ki lahko vplivajo 

na oblikovanje cene revizije letnega poročila (več o tem v poglavju 3.3.7), 
− banke in zavarovalnice, saj zanje veljajo posebnosti pri revidiranju, ki lahko vplivajo na 

oblikovanje cene revizije letnega poročila. 

Za leto 2014 je na AJPES oddalo letna poročila 63.59025 družb (AJPES 2015, 32). Od tega je 
bilo po številu največ mikro družb (59.940), majhnih družb je bilo 2.303, srednjih družb je 
bilo 719, najmanj pa je bilo velikih družb (628).  

Razlogi za izbor populacije velikih gospodarskih družb so bili naslednji (Slika 5): velike 
gospodarske družbe so v letu 2014 imele 38,6 % vseh zaposlenih v Sloveniji, njihov delež v 
vseh prihodkih je znašal 54,4 %, delež v odhodkih pa 54,1 %. Velike gospodarske družbe so v 
letu 2014 realizirale 50,9 % vsega dobička v Sloveniji. Velike gospodarske družbe so po 
Zakonu o revidiranju (ZRev-2) zavezane k reviziji letnih računovodskih izkazov. 

                                                 
25 Podatki poslovnih subjektov, ki so ustrezna letna poročila za leto 2014 za statistični namen 
predložili do 31. 3. 2015. 
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Slika 5: Delež mikro, majhnih, srednjih in velikih družb v številu vseh družb, v številu 
zaposlenih, v številu skupnih prihodkov, v številu skupnih odhodkov, v vrednosti aktive 

in v dobičku in izgubi 
Vir podatkov: AJPES; Informacija o poslovanju gospodarskih družb v Republiki Sloveniji v letu 2014. 

4.1.2 Predstavitev vzorca 

Vzorec predstavlja 200 naključno izbranih velikih gospodarskih družb, ki so bile aktivne na 
dan 31. 12. 2014 v Sloveniji. Enota vzorca je ena (1) aktivna velika gospodarska družba na 
dan 31. 12. 2014 v Sloveniji.  

4.1.3 Zbiranje podatkov 

Podatke smo zbirali preko portalov AJPES in GVIN, kjer smo preko storitve JOLP (javna 
objava letnih poročil) poiskali revidirana letna poročila za 200 velikih naključno izbranih 
gospodarskih družb. Finančne podatke smo poiskali na presečne datume: 31. 12. 2010, 31. 12. 
2011, 31. 12. 2012, 31. 12. 2013 in 31. 12. 2014. Podatke o ceni revizije letnega poročila26 in 
revizijski družbi smo za izbrana posamezna leta poiskali ročno preko javno dostopnega 
portala JOLP.  

                                                 
26 Gospodarske družbe morajo po 69. členu ZGD-1 razkriti strošek revizije letnega poročila, vendar 
oblika njegovega razkritja ni predpisana.   
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Za namene raziskave smo za obdobje od leta 2010 do leta 2014 pregledali 1000 revidiranih 
letnih poročil (200 velikih gospodarskih družb v obdobju od leta 2010 do leta 2014).  

Iz javno dostopnih virov smo pridobili naslednje finančne podatke za izbrane velike 
gospodarske družbe (metodologijo predstavljamo v nadaljevanju, Preglednica 7): 
− velikost sredstev,  
− delež zalog v sredstvih,  
− delež terjatev v sredstvih,  
− obseg prihodkov,  
− čisti poslovni izid, 
− delež dolgov v financiranju.  

Nefinančne podatke smo poiskali ročno iz objavljenih javno dostopnih revidiranih letnih 
poročil: 
− dejavnost,  
− cena revizije letnega poročila,  
− naziv revizijske družbe,  
− vrsta revizijskega mnenja. 

Celotna baza podatkov je obsegala 10.000 izvornih podatkov.27 

Preglednica 7: Metodologija izbranih dejavnikov 

Dejavnik Parameter* 
Velikost sredstev [001] 
Delež zalog v sredstvih [0010201]/[001] 

 
[0010201] Zaloge 
[001] Sredstva 

 Delež terjatev v sredstvih ([001020201]+[001020202])/[001] 
 
[001020201] Dolgoročne poslovne terjatve 
[001020202] Kratkoročne poslovne terjatve 
[001] Sredstva 

Obseg prihodkov [059] 
Čisti poslovni izid [075] 
Delež dolgov v financiranju [00303] / [003] * 100 

 
[00303] Finančne in poslovne obveznosti 
[003] Obveznosti do virov sredstev 

                                                 
27 200 velikih gospodarskih družb v obdobju petih let; za vsako pregledano družbo 10 izvornih 
podatkov (parametrov). 



 

47 

Dejavnik Parameter* 
Dejavnost po SKD 
Cena revizije letnega poročila Znesek, porabljen za revizijo letnega poročila 
Naziv revizijske družbe Ime revizijske družbe 
Vrsta revizijskega mnenja Mnenje brez pridržka 

Mnenje s pridržkom 
*Oznaka [XXX] po GVAOP (GVAOP je v skladu s statističnimi priporočili, ki jih predpisuje AJPES, 
in v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi). 

Pri zbiranju podatkov cene revizije letnega poročila smo se srečali z naslednjimi izzivi: 
− Družba ni razkrila stroška revizije letnega poročila. 
− Družba je razkrila skupen znesek vseh revizijskih storitev, ni pa razkrila zneska za 

revizijo letnega poročila. 
− Družba je razkrila skupen znesek vseh revizijskih storitev za vse revidirane velike 

gospodarske družbe skupaj, ne pa tudi posamičnega zneska za revizijo letnega poročila in 
zneska za posamično revidirano veliko gospodarsko družbo.  

− Družba je razkrila znesek za revizijo letnega poročila vseh družb v skupini ter za potrebe 
konsolidacije, ni pa razkrila posameznih zneskov.28   

− Družba je razkrila znesek stroška revizije letnega poročila, vendar se je ta nanašal na 
revizijo preteklega poslovnega leta (t-1). 

− Družba je razkrila znesek za revizijo letnega poročila v bruto znesku. 
− Družba je razkrila izkazan strošek revizije letnega poročila, ne pa pogodbene vrednosti 

(tako je bil v pregledovanem letu razkriti strošek revizije letnega poročila sestavljen iz 
dela revizije letnega poročila lanskega leta, ki se je nanašal na zaključno revizijo in pa 
dela revizije letnega poročila letošnjega leta, ki se je nanašal na predrevizijo).29 

− Družba je razkrila znesek za revizijo letnega poročila, vendar je ta vključeval še 
nerevizijske storitve (npr. prevod letnega poročila).   

− Družba je razkrila znesek za revizijo letnega poročila, vendar je ta vključeval še medletne 
revizijske preglede (revidiranje posameznih računovodskih postavk, poročanje, ipd.).   

− Oblika razkritja zneska, porabljenega za revizijo letnega poročila, ni določena (družba 
lahko na poljubnem mestu razkrije znesek, porabljen za revizijo letnega poročila). 

Pregledovane velike gospodarske družbe so razkrivale strošek revizije letnega poročila zelo 
različno, in sicer:  
− v uvodnem delu letnega poročila, 
− pri razkritju stroškov storitev (kot posebno postavko), 
− pri drugih razkritjih.  
                                                 
28 V takšnih primerih smo, v kolikor je Skupino revidiral isti revizor, vključili finančne podatke za 
Skupino, prav tako tudi stroške revizije letnega poročila za Skupino.   
29 Navedeno predstavlja izziv pri zbiranju podatkov predvsem v tistih primerih, ko gre pri 
gospodarskih družbah za menjave revizijskih družb.   
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Zaradi zgoraj omenjenih navedb je iskanje podatkov o višini porabljenega zneska za revizijo 
letnega poročila zamudno (tudi zaradi ne transparentne predstavitve podatkov v letnih 
poročilih). Na podlagi pregleda in ugotovitev 1000 revidiranih letnih poročil se postavlja 
vprašanje, ali morda velike gospodarske družbe namenoma ne želijo razkrivati zneska, 
porabljenega za revizijo letnega poročila (in tudi ostalih revizijskih storitev), ali je morda 
določilo, ki opredeljuje to razkritje, dvoumno zapisano.  

Zakonska dikcija četrtega odstavka 69. člena ZGD-1 je naslednja: »Velike družbe morajo 
poleg ostalih razkritij v prilogi k izkazom razkriti še znesek, porabljen za revizorja za 
revidiranje letnega poročila in ločeno znesek, izplačan temu revizorju, za: druge storitve 
dajanja zagotovil, storitve davčnega svetovanja in za druge nerevizijske storitve.«  

Problem uporabe pravne terminologije je v tem, da znesek, ki je bil porabljen, pomeni v 
računovodskem smislu strošek, kar pa ni nujno enako bodočim izdatkom, ki izhajajo iz 
podpisane pogodbe o revidiranju. Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo je v okviru 
Navodil za delovanje revizijskih družb 1 objavil vzorec pogodbe o revidiranju računovodskih 
izkazov. Vzorec pogodbe, med drugim, v šestem členu določa načine in roke plačila 
opravljenih storitev (Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo 2011): »Pogodbeni 
stranki se dogovorita za naslednjo dinamiko plačil: 30 % pogodbene vrednosti v 8-ih dneh po 
podpisu te pogodbe, 40 % pogodbene vrednosti v 8-ih dneh po opravljeni prvi fazi revizije, 30 
% pogodbene vrednosti v 8-ih dneh po začetku zaključne revizije, vendar ne kasneje, kot je 
pogodbeni rok za izvedbo revizije, preostali znesek končnega obračuna v 8-ih dneh po 
predložitvi revizijskega poročila.«      

Revizija letnega poročila se opravlja po zaključenih računovodskih izkazih revidirane 
gospodarske družbe. Običajno je razdeljena na dva vsebinsko povezana dela:  
− predrevizijo, kjer se opravlja pregled notranjih kontrol gospodarske družbe, kot tudi 

revizija računovodskih izkazov na presečni datum (npr. na 30. 9. 2014), 
− zaključno revizijo (revizija računovodskih izkazov gospodarske družbe za poslovno leto, 

ki se je končalo), katere rezultat je revizorjevo poročilo.  

Običajno se poslovno leto gospodarskih družb konča z 31. 12. koledarskega leta in družbe v 
začetku leta pripravijo računovodske izkaze. Ker se običajno zaključna revizija začne po 
zaključenih izkazih in posledično še ni bil izstavljen račun (preostanek v višini 30 % 
vrednosti), ti stroški niso vključeni v stroških storitev.30 V primeru, da revizija obsega zgolj 
zaključno revizijo,31 pa nezaračunani del pogodbene vrednosti ostane v višini 70 %, kar 
bistveno vpliva na podatek o višini porabljenega zneska za revizijo letnega poročila.        

                                                 
30 Običajno gospodarske družbe ta znesek razkrijejo v okviru računovodske postavke pasivnih 
časovnih razmejitev. 
31 Npr. pri manjših gospodarskih družbah ali zaradi posebnih zahtev velike gospodarske družbe. 
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Glede na izpostavljene razlike v razumevanju pravil o razkritjih zneskov porabljenih za 
revizijo letnega poročila in ostalih storitev, bi bilo morda bolj primerno v letnem poročilu 
razkriti pogodbeni znesek revizije letnega poročila.    

Zaradi pomanjkljivosti pri razkrivanju podatkov o zneskih porabljenih za revizijo letnega 
poročila in/ali manjkajočih finančnih podatkov nekateri zbrani nizi podatkov niso vsebovali 
vseh izbranih parametrov. Takšne primere smo v celoti izločili iz nadaljnje obravnave (ne 
glede na to, koliko podatkov je bilo manjkajočih). Takšnih primerov velikih gospodarskih 
družb je bilo 23 (Preglednica 8), razlogi za izločitev pa so se v večini nanašali na manjkajoče 
finančne podatke oz. statusne spremembe velikih gospodarskih družb, kot tudi na 
neizpolnjevanje pogojev za obvezno revizijo letnega poročila.   

Preglednica 8: Pregled nepopolnih nizov podatkov 

Razlog izločitve 
niza podatkov 

Število 
izločenih 

Delež 
v % 

Delež v 
vzorcu v % 

Gospodarska družba ni izpolnjevala pogojev za obvezno 
revizijo letnega poročila (v enem izmed pregledovanih 
obdobij) 

7 30% 3,5% 

Manjkajoči finančni podatki (stečaj, novoustanovljena 
gospodarska družba, statusna preoblikovanja ipd.) 

8 35% 4,0% 

Znesek porabljen za revizijo letnega poročila je bil 
neustrezno razkrit 

2 9% 1,0% 

Znesek porabljen za revizijo letnega poročila ni bil razkrit 6 26% 3,0% 
Skupaj 23 100% 11,5% 

Število velikih gospodarskih družb, ki so imele popolni niz podatkov izbranih parametrov v 
vseh petih letih (v obdobju od leta 2010 do leta 2014), je znašalo 177 (88,5 %).  

Preglednica 9: Dodatni parametri na podlagi obdelave podatkov 

Dejavnik Parameter*  
Big4 DA 

NE 
Cena na enoto prihodkov Cena revizije letnega poročila / [059] 
Cena na enoto sredstev Cena revizije letnega poročila / [001] 
Cena na enoto poslovnega izida Cena revizije letnega poročila / [075] 
Big4 1 

2 
3 
4 

*Oznaka [XXX] po GVAOP (GVAOP je v skladu s statističnimi priporočili, ki jih predpisuje AJPES, 
in v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi). 
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4.1.4 Omejitve analize 

Analizirali smo naslednje izbrane dejavnike, ki vplivajo na ceno revizije letnega poročila: 
velikost aktive oz. višino sredstev, delež terjatev v sredstvih, delež zalog v sredstvih, poslovni 
izid, obseg poslovnih prihodkov, delež dolgov v financiranju in ime revizijske hiše, ki je 
revidirala letno poročilo. 

Raziskava je geografsko omejena na trg cen revizijskih storitev v Sloveniji in časovno 
omejena na obdobje med leti 2010 in 2014. 

V raziskavi smo se omejili na pregled cen revizije letnega poročila v populaciji velikih 
gospodarskih družb, ki so bile aktivne na dan 31. 12. 2014.   

4.2 Predstavitev rezultatov statistične obdelave in preverjanja hipotez 

4.2.1 Predstavitev pregledanega vzorca 

4.2.1.1 Značilnosti velikih gospodarskih družb v pregledanem vzorcu 

Velike gospodarske družbe v pregledanem končnem vzorcu so v celotnem pregledovanem 
obdobju skupno imele 123,7 milijard EUR sredstev (v povprečju 140 milijonov EUR na 
revidirano družbo). Delež zalog v vseh sredstvih je znašal v povprečju 0,12, delež terjatev pa 
je v povprečju znašal 0,21. Gibanje finančnih podatkov po letih prikazuje Preglednica 10. 
Ugotavljamo, da se povprečna vrednost sredstev po letih zmanjšuje, kar bi lahko pojasnili z 
gospodarsko situacijo v državi, saj gospodarske družbe zmanjšujejo nepotrebna sredstva z 
namenom dezinvestiranja.        

Preglednica 10: Pregled velikih gospodarskih družb po vseh sredstvih, deležu zalog in 
deležu terjatev 

Leto 

Število 
letnih 

poročil 

Vsota vseh  
sredstev  

v milijonih 
EUR 

Povprečna 
vrednost sredstev  
v milijonih EUR 

Povprečna 
vrednost deleža 

zalog  
v vseh sredstvih 

Povprečna  
vrednost deleža 

terjatev  
v vseh sredstvih 

2010 177           25.576                      144                  0,12                  0,22    
2011 177           25.794                      146                  0,13                  0,22    
2012 177           25.550                      144                  0,12                  0,21    
2013 177           23.575                      133                  0,12                  0,20    
2014 177           23.256                      131                  0,12                  0,21    
Skupaj 885         123.751                      140                  0,12                  0,21    

Velike gospodarske družbe v pregledanem končnem vzorcu so v celotnem pregledovanem 
obdobju skupno zabeležile 112,2 milijard EUR prihodkov (v povprečju 127 milijonov EUR 
na revidirano družbo). Ugotavljamo, da se obseg poslovnih prihodkov v pregledovanem 
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obdobju v povprečju povečuje, kar lahko nakazuje okrevanje gospodarske situacije v 
Sloveniji. Gibanje finančnih podatkov po letih prikazuje Preglednica 11.  

Preglednica 11: Pregled velikih gospodarskih družb po poslovnih prihodkih in 
poslovnem izidu  

Leto 

Število 
letnih 

poročil 

Vsota  
poslovnih 
prihodkov  

v milijonih EUR 

Povprečna 
vrednost poslovnih 

prihodkov  
v milijonih EUR 

Neto  
poslovni izid  
v milijonih 

EUR 

Povprečni 
neto 

poslovni izid  
v milijonih EUR 

2010 177                  20.661                          117                   317                    1,8    
2011 177                  22.441                          127                   581                    3,3    
2012 177                  23.586                          133                   313                    1,8    
2013 177                  22.794                          129                   249                    1,4    
2014 177                  22.753                          129                   383                    2,2    
Skupaj 885                112.236                          127                1.844                  10,4    

Velike gospodarske družbe v pregledanem končnem vzorcu so imele stopnjo zadolženosti v 
povprečju 80,17 % (najvišja stopnja zadolženosti je bila v letu 2011 in je znašala 107,33 %). 
Ugotavljamo, da se stopnja zadolženosti velikih gospodarskih družb v pregledovanem 
obdobju v povprečju povečuje in močno spreminja (najnižja stopnja 53 %, najvišja stopnja 
107 %), kar je nenavadno. Gibanje finančnih podatkov po letih prikazuje Preglednica 12. 

Povprečna cena revizije letnega poročila je za veliko gospodarsko družbo v Sloveniji v 
pregledovanem obdobju znašala 21.182 EUR (Preglednica 12). Najvišje so bile povprečne 
cene revizije letnega poročila v letu 2011, najnižje pa v letu 2010.  

Ugotavljamo, da je povprečna cena revizije letnega poročila med letoma 2010 in 2014 v 
povprečju padala (Preglednica 12).    

Preglednica 12: Pregled velikih gospodarskih družb po povprečni stopnji zadolženosti in 
povprečni ceni letnega poročila 

Leto 

Število 
letnih 

poročil 

Povprečna  
stopnja  

zadolženosti v % 

Vsota cen revizije 
letnega poročila  

v EUR 

Povprečna cena revizije 
letnega poročila  

v EUR 
2010 177                         53,25                     3.906.732                          22.072    
2011 177                       107,33                     3.948.588                          22.308    
2012 177                         55,61                     3.716.233                          20.996    
2013 177                         93,70                     3.583.992                          20.249    
2014 177                         90,97                     3.590.508                          20.285    
Skupaj 885                         80,17                   18.746.053                          21.182    
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4.2.1.2 Značilnosti revizijskih družb v pregledanem vzorcu 

Pregledanih 885 letnih poročil, ki vključujejo 177 velikih gospodarskih družb, je v obdobju 
od leta 2010 do leta 2014 revidiralo 39 različnih revizijskih družb. Največjih deset predstavlja 
Preglednica 13. 

V registru revizijskih družb in registru pooblaščenih revizorjev je bilo na dan 31. 12. 2014 
vpisanih 57 revizijskih družb in 199 pooblaščenih revizorjev (ANR 2014, 81).  

Preglednica 13: Največjih 10 revizijskih družb po številu revidiranih mnenj v obdobju 
od 2010 do 2014 

Naziv revizijske družbe Število mnenj Delež mnenj v % 
KPMG Slovenija, d. o. o. 180 20% 
Ernst and Young, d. o. o.  141 16% 
Deloitte revizija, d. o. o. 136 15% 
PriceWaterhouseCoopers, d. o. o. 76 9% 
JPA-Abeceda, d. o. o. 48 5% 
PKF revizija in svetovanje, d. o. o. 37 4% 
BDO Revizija, d. o. o. 29 3% 
Auditor, d. o. o. 20 2% 
Dinamic, d .o. o. 20 2% 
IB INTERBILANZ AUDIT, d. o. o. 18 2% 
Skupaj  705 80% 

Od skupno 885 letnih poročil jih je bilo 60 % revidirano s strani revizijskih družb iz skupine 
Big4. Gibanje števila letnih poročil po letih predstavlja Preglednica 14. Na podlagi podatkov 
lahko ugotovimo, da se število revidiranih letnih poročil v obdobju od leta 2010 do leta 2014 
povečuje v korist revizijskih družb iz skupine Big4.  

Preglednica 14: Število revidiranih letnih poročil velikih gospodarskih družb v obdobju 
od 2010 do 2014 

Število letnih poročil po letih 2010 2011 2012 2013 2014 Skupaj Delež v % 
Big4 revizijske družbe 104 102 106 107 114 533 60,2% 
Ostale revizijske družbe 73 75 71 70 63 352 39,8% 
Skupaj 177 177 177 177 177 885 100,0% 

V Prilogi 2 predstavljamo podatke vseh revizijskih družb, glede na revidirane velike 
gospodarske družbe po naslednjih dejavnikih: sredstvih, poslovnih prihodkih, neto poslovnem 
izidu in stopnji zadolženosti. Iz podatkov je razvidno, da so največ sredstev in poslovnih 
prihodkov revidirale revizijske družbe iz skupine Big4.  
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Zaradi omejitve obsega strani in preglednosti vsebinskega prikaza ugotovitev v nadaljevanju 
predstavljamo podatke za največjih 10 revizijskih družb v Sloveniji po obsegu revidiranih 
sredstev (Preglednica 15) in po obsegu revidiranih prihodkov (Preglednica 16).  

Največji obseg sredstev (Preglednica 15) sta revidirali revizijska družba KPMG Slovenija, d. 
o. o. (27,6 %) in Ernst and Young, d. o. o . (23,9 %). Največjih 10 revizijskih družb je skupaj 
revidiralo 90,8 % vseh sredstev velikih gospodarskih družb. Big4 revizijske družbe so skupaj 
revidirale 78,1 % vseh sredstev velikih gospodarskih družb.   

Preglednica 15: Največjih 10 revizijskih družb po obsegu revidiranih sredstev v obdobju 
od 2010 do 2014 

Največjih 10  
revizijskih družb 

Vsota revidiranih sredstev 
v milijonih EUR 

Delež družbe v vseh 
revidiranih sredstvih v % 

KPMG Slovenija, d. o. o.           34.120  27,6% 
Ernst and Young, d. o. o.            29.635    23,9% 
Deloitte revizija, d. o. o.           26.489    21,4% 
PriceWaterhouseCoopers, d. o. o.             6.378    5,2% 
JPA-Abeceda, d. o. o.             4.155    3,4% 
PKF revizija in svetovanje, d. o. o.             3.622    2,9% 
BDO Revizija, d. o. o.             3.550    2,9% 
Auditor, d. o. o.                890    0,7% 
Dinamic, d. o. o.             1.229    1,0% 
IB INTERBILANZ AUDIT, d. o. o.             2.308    1,9% 
Skupaj         112.376    90,8% 

 Preglednica 16: Največjih 10 revizijskih družb po obsegu revidiranih prihodkov v 
obdobju od 2010 do 2014 

Največjih 10 
revizijskih družb 

Vsota revidiranih 
prihodkov  

v milijonih EUR 

Delež družbe  
v vseh revidiranih 

prihodkih v % 
KPMG Slovenija, d. o. o.           29.153  26,0% 
Ernst and Young, d. o. o.            17.985  16,0% 
Deloitte revizija, d. o. o.           29.212  26,0% 
PriceWaterhouseCoopers, d. o. o.           10.108  9,0% 
JPA-Abeceda, d. o. o.             2.802  2,5% 
PKF revizija in svetovanje, d. o. o.             2.219  2,0% 
BDO Revizija, d. o. o.             2.477  2,2% 
Auditor, d. o. o.                986  0,9% 
Dinamic, d. o. o.                992  0,9% 
IB INTERBILANZ AUDIT, d. o. o.             4.876  4,3% 
Skupaj         100.810  89,8% 

Največji obseg prihodkov sta revidirali revizijski družbi KPMG Slovenija, d. o. o. in Deloitte 
revizija, d. o. o., skupno več kot polovico vseh prihodkov velikih gospodarskih družb (52 %). 
Največjih 10 revizijskih družb je skupaj revidiralo 89,8 % vseh prihodkov velikih 



 

54 

gospodarskih družb. Big4 revizijske družbe so skupaj revidirale 77,0 % vseh prihodkov 
velikih gospodarskih družb. 

Večina revidiranih letnih poročil (850 letnih poročil, 96 %) je imela revizorjevo mnenje brez 
pridržkov.32 Revidiranih letnih poročil s pridržkom revizorja je bilo 35 (4 %). Največje število 
letnih poročil s pridržkom revizorja je bilo v letu 2014 (10 mnenj). Revizijske družbe iz 
skupine Big4 so v obdobju od 2010 do 2014 izdale 11 (31 %) mnenj s pridržkom, ostale 
revizijske družbe pa 24 (69 %) takšnih mnenj. Razlog za omenjene razlike najdemo tudi v 
dejstvu, da imajo Big4 revizijske družbe bolj kakovosten portfelj revidiranih velikih 
gospodarskih družb.  

Večina revidiranih letnih poročil s pridržkom revizorja je bila iz dejavnosti: 
− N: druge raznovrstne dejavnosti (9 mnenj s pridržkom),  
− D: oskrba z električno energijo, plinom in paro (8 mnenj s pridržkom),  
− C: predelovalne dejavnosti (7 mnenj s pridržkom).  
 

4.2.1.3 Cena revizije v pregledanem vzorcu 

Najvišja cena revizije letnega poročila v obdobju od leta 2010 do leta 2014 je znašala 194.000 
EUR, najnižja pa 2.000 EUR. Glede na to, da gre za velike gospodarske družbe, je razpon 
zelo velik (192.000 EUR), najnižja cena pa izredno nizka (2.000 EUR).  

Povprečna cena revizije letnega poročila je za veliko gospodarsko družbo v Sloveniji v 
pregledovanem obdobju znašala 21.182 EUR. 

Priporočilo številka 1.1 SIR določa, da morajo revizijske družbe glede na obseg in zahtevnost 
poslovanja naročnika revizije računovodskih izkazov zagotoviti zadostno število delovnih ur, 
v okviru katerih lahko opravijo ustrezne revizijske postopke in pridobijo zadostne revizijske 
dokaze. V skladu s tem bi naj število ur za veliko družbo ne bilo manjše od 300 ur.  

Ob upoštevanju naslednjih dejstev, da revizija velike družbe ne sme obsegati manj kot 300 ur, 
in ob upoštevanju deleža časa, ki ga mora opraviti vsak član revizijske ekipe ter izhodiščnih 
cenah, ki so določene v Smernicah SIR za oblikovanje cen revizijskih storitev, bi minimalna 
dovoljena cena revizije letnega poročila znašala 16.368 EUR (več o tem v Poglavju 2.2).  

V pregledovanem obdobju je bilo 448 (51 %) primerov revizij, ki so imele nižjo ceno od 
določene, ki je minimalno sprejemljiva za veliko gospodarsko družbo (Slika 6). Revizij 
                                                 
32 Mnenje pooblaščenega revizorja o računovodskih izkazih je lahko (41. člen ZRev-2): mnenje brez 
pridržkov (računovodski izkazi resnično in pošteno prikazujejo finančno stanje in poslovni izid),  
mnenje s pridržki (revizor izrazi pridržke glede resničnosti in poštenosti prikazovanja posameznih 
kategorij v računovodskih izkazih) in odklonilno mnenje (računovodski izkazi niso resnični in 
pošteni). 
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letnega poročila, ki so imele cene nižjo od 8.184 EUR (polovica minimalno priporočene 
cene), je bilo 101 (11 %). Porazdelitev vseh 885 cen revizij letnega poročila prikazuje Slika 6.  
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Slika 6: Porazdelitev cen revizije letnega poročila velikih gospodarskih družb v obdobju 
od 2010 do 2014 

4.2.2 Gibanje cen revizije letnega poročila velikih gospodarskih družb v obdobju od leta 
2010 do leta 2014 

Analiza revizijskih cen skozi daljše obdobje (Baldacchino in Borg 2014, 36) je pokazala, da 
so se cene v obdobju od leta 2004 do leta 2011 spreminjale minimalno (vrh porazdelitve 
spremembe cen revizijskih storitev je bil pri 0). Razlogi so lahko različni: večletne pogodbe z 
revizorji, revizijski posli v praksi pomenijo možnost dodatnih poslov, obvezna in zakonsko 
določena narava revizije, pri čemer naročniki gledajo nanj kot na nujno zlo in v njej ne 
prepoznajo dolgoročnih koristi.    

Splošno so se v tujini cene revizijskih storitev zvišale (Bramwel 2014). Glavni razlog je bil 
povečano tveganje, ki so ga, nasprotno od naših revizijskih družb, tuje družbe drugače 
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ovrednotile. Enako sta ugotovila tudi Menon in Williams (2001, 115-134), ki sta raziskovala 
dolgoročno gibanje cen revizijskih storitev.33 

Študije kažejo na to, da so historično pozitivne spremembe cen revizijskih storitev večje v 
primerjavi s historičnim padanjem cen (Zhang et al. 2014, 15-16 ). Tudi v primeru analize cen 
revizijskih storitev na Malti (Baldacchino in Borg 2014, 39) lahko govorimo o t. i. lepljivosti 
cen, kar pomeni, da cene skozi leta ostajajo na enaki ravni.  

Analiza trenda cen revizijskih storitev v Sloveniji za obdobje od leta 2006 do leta 2012 
(Komadina 2014, 56) je pokazala, da v času gospodarske krize cene niso padle. Razlog je 
lahko tudi v malem vzorcu pregledanih gospodarskih družb. Skitek (2009, 58-63), ki je 
analiziral konkurenco cen revizijskih storitev na slovenskem trgu v letih od 2002 do 2005, je 
uspel potrditi hipotezo, da so v tem obdobju cene revizijskih storitev padale.  

Padec cen ugotavlja tudi Agencija za javni nadzor nad revidiranjem v svojem letnem poročilu 
za poslovno leto 2014 (ANR 2014, 14).  

Revizijske družbe so v skladu s 77. členom ZRev-2 obvezane letno poročati Agenciji (ali 
SIR). Na tem mestu izpostavljamo le na podlagi 2. odstavka 77. člena Zakona o revidiranju: 
»najpomembnejše zahteve obveznega poročanja o: 
− vseh spremembah dejstev, na podlagi katerih je pridobila dovoljenje za opravljanje 

storitev revidiranja, 
− imetnikih delnic in naložbah, 
− statusnih spremembah,  
− načinu izračuna zavarovalne vsote, 
− določenih podatkih glede zaposlenih, 
− vseh pogodbah o revidiranju računovodskih izkazov, 
− vseh pogodbah, ki jih je revizijska družba sklenila za opravljanje drugih poslov dajanja 

zagotovil in poslov opravljanja dogovorjenih postopkov, 
− številu načrtovanih in porabljenih ur za vsakega člana revizijske skupine za vsako 

posamezno revizijo računovodskih izkazov, 
− številu revizijskih poročil po posameznem pooblaščenem revizorju.« 
 
V povezavi s cenami revizijskih storitev so revizijske družbe obvezane tudi k mesečnemu 
poročanju glede pregleda načrtovanega skupnega števila ur za izvedbo revizij in sporočanju 
pogodbenih cen za revidiranje letnih poročil (Pravilnik o poročanju revizijskih družb, Uradni 
list RS, št. 72/10 in 98/13), tako da je Agencija seznanjena z vsemi pogodbenimi cenami in 
načrtovanimi ter opravljenimi revizijskimi urami. Na podlagi navedenih podatkov Agencija 
(ANR 2014, 85) ugotavlja, da: »revizijske družbe priporočenih Smernic ne spoštujejo.« Cene 

                                                 
33 Študija je bila omejena na pregled cen revizijskih družb iz takratne skupine Big6 revizijskih družb.  
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opravljene ure pooblaščenega revizorja so se v obdobju zadnjega poročanja gibale od 14 EUR 
do 113 EUR na opravljeno revizijsko uro (ibid.).34 Agencija (ANR 2014, 86) izpostavlja: 
»problem nenavadno nizkih cen, ki jih opravičuje s cenovno konkurenco na trgu revizijskih 
storitev, kot tudi z vsesplošno gospodarsko situacijo v državi, opozarja pa na dejstvo, da je s 
takšnim ravnanjem ogrožena kakovost revizije, saj kakovostno opravljena revizija zahteva 
določen minimalen obseg opravljenega dela.«            

Glede na nasprotujoče si ugotovitve različnih analiz doma in v tujini smo tako postavili 
hipotezo, da so cene revizijskih storitev (revizije letnega poročila) v Sloveniji, v obdobju od 
leta 2010 do leta 2014, v povprečju padale.  

H1: Cene revizijskih storitev v Sloveniji so, kljub povečanemu tveganju in uskladitvi 
priporočenih najnižjih cen z rastjo življenjskih stroškov, v letih od 2010 do 2014 v povprečju 
padale. 

Hipotezo smo preverili s primerjavo povprečnih vrednosti cen revizije letnih poročil po 
posameznih letih (od 2010 do 2014), kjer prikazujemo njihovo gibanje (Slika 7). Slika 
nakazuje, da so se cene v obdobju od 2010 do 2011 in v obdobju med letoma 2013 in 2014 v 
povprečju povišale, v obdobju od 2011 do 2013 pa so padle. Glede na to, da je bilo znižanje 
povprečnih cen revizije letnega poročila v tem obdobju večje od rasti v drugih dveh obdobjih, 
lahko zaključimo, da so se cene revizije letnega poročila v obdobju od 2010 do 2014 v 
povprečju zniževale, s čimer lahko potrdimo našo hipotezo H1.     

 
Slika 7: Gibanje povprečnih cen revizije letnega poročila v obdobju od 2010 do 2014 

 
                                                 
34 V letu prej (2012-2013) so se cene za opravljeno revizijo gibale med 49 EUR in 226 EUR . 
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Slika 7 prikazuje naslednje podatke: gibanje povprečnih cen revizije letnega poročila po letih 
(od leta 2010 do leta 2014), linearno premico trenda, ki nakazuje smer padanja povprečnih 
cen revizij letnega poročila (za lažjo predstavo smeri gibanja). Cene revizij letnega poročila 
po letih se v omenjenem primeru ne gibljejo linearno, zato smo na podlagi drsečih povprečij 
posameznih dveh obdobij dodali tudi premico.   

4.2.3 Vpliv dejavnika sredstev na ceno revizije letnega poročila 

Velikost gospodarske družbe (meri se po naslednjih dejavnikih: število zaposlenih, velikost 
aktive in obseg prihodkov) je eden izmed pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na ceno 
revizije letnega poročila (Ramzy 1988). 

Glede na ugotovitve domačih (Komadina 2014) in tujih (Simunic 1980, Palmrose 198, Simon 
in Francis 1988, Baldacchino in Borg, 2014) avtorjev, ki so uspeli dokazati statistično 
značilen vpliv velikosti sredstev gospodarske družbe na ceno revizije letnega poročila in glede 
na večji vpliv na tveganje postavk sredstev in s tem na večje revizijsko tveganje, kar se odraža 
v večji količini potrebnega opravljenega revizijskega dela za te postavke, s čimer se 
(ne)posredno povečuje cena revizije letnega poročila, smo si postavili hipotezo, da 
gospodarske družbe z višjo aktivo v povprečju plačajo več za revizijo letnega poročila kot 
gospodarske družbe z nižjo aktivo.  

H2: Velikost aktive (višina sredstev) vpliva na ceno revizije letnega poročila. Strošek revizije 
letnega poročila je pri velikih gospodarskih družbah z višjo aktivo višji.  

Za potrjevanje hipoteze smo uporabili regresijsko analizo in korelacijo med dejavnikom 
višine sredstev in višino cene revizije letnega poročila (izpisi iz SPSS v Prilogi 3). Pearsonov 
korelacijski koeficient je statistično značilen (pri 0,01) in znaša 0,705. Sredstva gospodarske 
družbe in cena revizije letnega poročila sta močno pozitivno povezani spremenljivki.  

Regresijska analiza je pokazala, da je povezava naslednja:  

Cena revizije = 14.606 + 4,7e-5 * višina sredstev velike gospodarske družbe 

To pomeni, da v kolikor se sredstva velike gospodarske družbe povečajo za 1 milijon EUR, se 
cena revizije letnega poročila poveča za 47 EUR.   

Cena revizije letnega poročila za veliko gospodarsko družbo bi po regresijski analizi znašala 
najmanj 15.546 EUR, v kolikor bi upoštevali zgolj vpliv dejavnika velikosti sredstev 
gospodarske družbe.35      

                                                 
35 Ob predpostavki, da ima velika gospodarska družba minimalno 20 milijonov EUR sredstev (eden 
izmed treh pogojev klasifikacije velikosti družb – več o tem v poglavju 2.1.2). 
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Zanimiva je bila ugotovitev (Menon in Williams 2001, 133-134), da je vrednost vpliva 
dejavnikov višine terjatev in višine zalog družbe na ceno revizijskih storitev skozi leta padala. 
Avtorja (ibid., 133-134) trditev utemeljujeta s tem, da so revizijske družbe postale bolj 
učinkovite pri obvladovanju tveganj na teh področjih in prilagajanju revizijskih postopkov, ki 
so vezani na omenjeni postavki. 

Zaradi navedenega smo želeli preveriti še posamezen vpliv dejavnikov višine terjatev in 
višine zalog gospodarske družbe na ceno revizije letnega poročila. Zaradi bolj kakovostne 
primerjave podatkov smo upoštevali relativno36 vrednost obeh dejavnikov v obliki kazalnikov 
(vrednost terjatev v vseh sredstvih in vrednost zalog v vseh sredstvih).     

Oblikovali smo naslednji hipotezi:  

H2.1: Velike gospodarske družbe z višjim deležem zalog v sredstvih v povprečju plačajo več 
za revizijo letnega poročila. 

H2.2: Velike gospodarske družbe z višjim deležem terjatev v sredstvih v povprečju plačajo 
več za revizijo letnega poročila. 

Za potrjevanje hipotez smo uporabili regresijsko analizo in korelacijo med dejavniki: višino 
(deležem) zalog v vseh sredstvih velike gospodarske družbe in višino cene revizije letnega 
poročila, kot tudi višino (deležem) terjatev v vseh sredstvih velike gospodarske družbe in 
višino cene revizije letnega poročila (izpisi iz SPSS v Prilogi 4 in Prilogi 5).  

Pearsonov korelacijski koeficient deleža zalog v vseh sredstvih velike gospodarske družbe in 
cene revizije letnega poročila je statistično značilen (pri 0,05) in znaša -0,085. Delež zalog v 
vseh sredstvih velike gospodarske družbe in cena revizije letnega poročila sta neznatno in 
negativno povezani spremenljivki.   

Regresijska analiza je pokazala, da je povezava naslednja:  

Cena revizije = 22.700 – 12.503 * delež zalog v sredstvih velike gospodarske družbe 

To pomeni, da, v kolikor gospodarska družba ne izkazuje zalog v sredstvih (npr. storitvene 
gospodarske družbe), znaša cena revizije letnega poročila 22.700 EUR.    

Pearsonov korelacijski koeficient deleža terjatev v vseh sredstvih velike gospodarske družbe 
in cene revizije letnega poročila ni statistično značilen, zato ne moremo trditi, da sta delež 
terjatev v sredstvih in cena revizije letnega poročila povezani.  

                                                 
36 Absolutna vrednost zalog ali terjatev ni ustrezen podatek za primerjavo, saj ima lahko gospodarska 
družba visoko izkazane terjatve in/ali zaloge, v primerjavi z ostalimi družbami, vendar nam to 
vsebinsko ne pove ničesar.   
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Glede na rezultate statistične obdelave podatkov lahko potrdimo H2 in zaključimo, da velikost 
aktive (višina sredstev) vpliva na ceno revizije letnega poročila. Strošek revizije letnega 
poročila je pri velikih gospodarskih družbah z višjo aktivo v povprečju višji. 

Hipoteze H2.1 (Velike gospodarske družbe z višjim deležem zalog v sredstvih v povprečju 
plačajo več za revizijo letnega poročila) ne moremo potrditi, saj sta spremenljivki neznatno in 
negativno povezani. Lahko pa iz tega izpeljemo ugotovitev, da velike gospodarske družbe z 
višjim deležem zalog v sredstvih v povprečju plačajo manj za revizijo letnega poročila 
(negativna povezanost). Ugotovitev je nenavadna, saj veljajo zaloge za bolj tvegane 
računovodske postavke, ki zahtevajo več ur revizijskega dela, kot tudi zahtevnejše postopke.   

Prav tako ne moremo potrditi hipoteze H2.2 (Velike gospodarske družbe z višjim deležem 
terjatev v sredstvih v povprečju plačajo več za revizijo letnega poročila), saj povezava ni 
statistično značilna. 

4.2.4 Vpliv dejavnika poslovni izid na ceno revizije letnega poročila 

Glede na ugotovitve domačih (Pavlič 2015, 55) in tujih (Simunic 1980) avtorjev, ki so uspeli 
dokazati statistično značilen vpliv višine poslovnega izida gospodarske družbe na ceno 
revizije letnega poročila, kot tudi glede na dejstvo, da je v Sloveniji zmanjšanje vrednosti cen 
revizijskih storitev pod navedene izhodiščne cene, ki jih določajo Smernice SIR: »dopustno 
samo v izjemnih in upravičenih primerih, predvsem ob neugodnem gospodarskem položaju 
naročnika«, smo postavili hipotezo, da velike gospodarske družbe z višjim poslovnim izidom 
v povprečju plačajo več za revizijo letnega poročila. 

H3: Velike gospodarske družbe z višjim poslovnim izidom v povprečju plačajo več za revizijo 
letnega poročila. 

Za potrjevanje hipoteze smo uporabili regresijsko analizo in korelacijo med višino poslovnega 
izida velike gospodarske družbe in višino cene revizije letnega poročila (izpisi iz SPSS v 
Prilogi 6).   

Pearsonov korelacijski koeficient je statistično značilen (pri 0,01) in znaša 0,212. Čisti 
poslovni izid velike gospodarske družbe in cena revizije letnega poročila sta šibko pozitivno 
povezani spremenljivki.  

Regresijska analiza je pokazala, da je povezava naslednja:  

Cena revizije = 20.781 + 0 * višina poslovnega izida velike gospodarske družbe 

Glede na to, da je koeficient višine poslovnega izida 0, ne moremo podati vrednostnega 
odgovora, za koliko se cena revizije poveča pri povečanju poslovnega izida. 
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Glede na rezultate statistične obdelave podatkov lahko potrdimo, da sta cena revizije letnega 
poročila in višina poslovnega izida velike gospodarske družbe statistično značilno pozitivno 
povezani, ne moremo pa potrditi H3, da velike gospodarske družbe z višjim poslovnim 
izidom v povprečju plačajo več za revizijo letnega poročila. 

Za namene pojasnjevanja ugotovitev smo dodatno izvedli še testiranje cene revizijskih 
storitev med dvema skupinama. Prvo skupino so zastopale velike gospodarske družbe, ki 
imajo dobiček, v drugo pa sodijo velike gospodarske družbe z izkazano izgubo. Test je bil 
statistično značilen (Priloga 7), zato lahko trdimo, da imajo velike gospodarske družbe z 
izkazanim dobičkom v pregledovanem letu v povprečju nižje cene revizije letnega poročila od 
tistih z izkazano izgubo. Ugotovitev ni docela nenavadna, saj je revizija velike gospodarske 
družbe, ki v poslovnem letu izkazuje pozitivni poslovni izid, v povprečju podvržena 
manjšemu revizijskemu tveganju. Večja previdnost je namreč potrebna v primerih, ko 
gospodarska družba izkazuje izgubo in poskuša znižati ceno revizijskih storitev z vidika 
obvladovanja stroškov. Za velike gospodarske družbe v Sloveniji se ta zakonitost ni pokazala 
kot statistično značilna, in sicer v obdobju od 2010 do 2014.        

Velike gospodarske družbe z izkazanim pozitivnim poslovnim izidom so imele v povprečju 
nižjo ceno revizije letnega poročila (20.624 EUR), kar je v povprečju za 2.714 EUR manj kot 
velike gospodarske družbe z izkazano izgubo.  

Preglednica 17: Število letnih poročil glede na poslovni izd v pregledovanem letu  

Velike gospodarske družbe 
Število 
letnih 

poročil 

Delež  
v % 

Povprečna cena 
revizije letnega 
poročila v EUR 

Z izkazanim pozitivnim poslovnim 
izidom v pregledovanem letu 

703 79%                   20.623,89    

Z izkazanim negativnim poslovnim 
izidom v pregledovanem letu 

182 21%                   23.337,67    

Skupaj 885 100%                   21.980,78    

4.2.5 Vpliv dejavnika obseg poslovnih prihodkov na ceno revizije letnega poročila 

Glede na ugotovitve domačih (Pavlič 2015, Skitek 2009) in tujih (Simunic 1980, Maher et al. 
1992) avtorjev, ki so uspeli dokazati statistično značilen vpliv obsega prihodkov gospodarske 
družbe na ceno revizije letnega poročila, smo oblikovali hipotezo, da velike gospodarske 
družbe z višjim obsegom poslovnih prihodkov v povprečju plačajo več za revizijo letnega 
poročila. 

Reason (2010, 39) in Whalen in Cheffers (2012, 3) ugotavljajo, da se je skladno z 
zmanjšanjem poslovnih prihodkov zmanjšala tudi cena revizijskih storitev. Ker veljajo 
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poslovni prihodki za eno izmed bolj tveganih postavk, jim je potrebno nameniti več časa, kar 
vpliva na ceno revizijskih storitev (Naser in Nuseibech 2007, 250-251).  

H4: Velike gospodarske družbe z višjim obsegom prihodkov v povprečju plačajo več za 
revizijo letnega poročila. 

Za potrjevanje hipoteze smo uporabili regresijsko analizo in korelacijo med dejavnikom obseg 
poslovnih prihodkov in višino cene revizije letnega poročila (izpisi iz SPSS v Prilogi 8). 
Pearsonov korelacijski koeficient je statistično značilen (pri 0,01) in znaša 0,553. Obseg 
poslovnih prihodkov velike gospodarske družbe in cena revizije letnega poročila sta srednje 
močno in pozitivno povezani spremenljivki.  

Regresijska analiza je pokazala, da je povezava naslednja:  

Cena revizije = 15.362 + 4,6e-5 * obseg prihodkov velike gospodarske družbe 

To pomeni, da, v kolikor se obseg prihodkov velike gospodarske družbe poveča za 1 milijon 
EUR, se cena revizije letnega poročila poveča za 46 EUR.   

Glede na rezultate statistične obdelave podatkov lahko potrdimo, da sta cena revizije letnega 
poročila in obseg prihodkov velike gospodarske družbe statistično značilno pozitivno 
povezani, prav tako lahko potrdimo H4 in zaključimo, da obseg prihodkov velike gospodarske 
družbe vpliva na ceno revizije letnega poročila. Velike gospodarske družbe z višjim obsegom 
prihodkov v povprečju plačajo več za revizijo letnega poročila. 

4.2.6 Vpliv dejavnika stopnja zadolženosti gospodarske družbe na ceno revizije letnega 
poročila 

V že omenjeni analizi cen revizijskih storitev v Sloveniji (Komadina 2014, 50), so ugotovili, 
da večja, kot je stopnja zadolženosti velike gospodarske družbe, višja je v povprečju cena 
revizijskih storitev. Po drugi strani pa Baldacchino in Borg v svoji študiji (2014, 36) navajata 
odgovore direktorjev manjših revizijskih družb, ki so bili pripravljeni, kljub navedenim 
dejstvom o povečanem obsegu (tako revizijskih ur kot tudi revizijskega tveganja), znižati 
ceno revizijskih storitev gospodarskim družbam, ki so že imele težave v poslovanju, saj niso 
želeli še dodatno poslabšati finančnega položaja revidirane družbe. Cene so tako znižali v 
pričakovanju povišanih cen v prihodnjih letih, ko bi si takšne družbe finančno opomogle 
(ibid., 41). 

Zaradi nasprotujočih si ugotovitev smo želeli preveriti, kakšen je bil vpliv stopnje 
zadolženosti velikih gospodarskih družb na ceno revizijskih storitev v Sloveniji v obdobju od 
2010 do 2014 in hkrati postaviti hipotezo, da velike gospodarske družbe, ki so bolj zadolžene, 
v povprečju plačajo več za revizijo letnega poročila.    
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H5: Velike gospodarske družbe, ki so bolj zadolžene, v povprečju plačajo več za revizijo 
letnega poročila. 

Za potrjevanje hipoteze smo uporabili regresijsko analizo in korelacijo med dejavnikom 
stopnja zadolženosti in višino cene revizije letnega poročila (izpisi iz SPSS v Prilogi 9). Ker 
Pearsonov korelacijski koeficient ni statistično značilen, ne moremo trditi, da sta delež dolgov 
v financiranju in cena revizije letnega poročila povezani. Prav tako ne moremo potrditi naše 
hipoteze, da bolj zadolžene velike gospodarske družbe v povprečju plačajo več za revizijo 
letnega poročila.  

4.2.7 Vpliv dejavnika Big4 revizijskih družb 

4.2.7.1 Konkurenčna analiza Big4 revizijskih družb 

Tuji avtorji (Clatworthy et al. 2009, Ghosh in Lustgarten 2006, Pong 2004) so ugotovili, da 
obstaja tako imenovana dodatna premija (pozitivna razlika v ceni) za revizorja iz skupine 
Big4 revizijskih družb, ta se je gibala od 24 % do 31 %. Tudi analiza slovenskega trga 
revizijskih storitev (Skitek 2009 in Komadina 2014) je pokazala, da revizijske družbe iz 
skupine Big4 v povprečju zaračunavajo višje cene revizijskih storitev. 

Finančne podatke Big4 revizijskih družb prikazuje Preglednica 18. Zaradi lažje predstavitve 
podatkov smo v nadaljevanju oblikovali še slikovne prikaze (Slika 8, Slika 9, Slika 10).  

Preglednica 18: Finančni podatki Big4 revizijskih družb v obdobju od 2010 do 2014 

    Revizijska družba 
  Leto Deloitte EY KPMG PWC Skupaj 

Pr
ih

od
ki

  
v 

EU
R

 

2010    3.051.676       4.417.147       6.997.995       6.073.608          20.540.426    
2011    3.997.250       4.631.398       6.370.120       5.592.037          20.590.805    
2012    3.942.732       4.586.636       5.644.993       7.490.465          21.664.826    
2013    4.304.103       9.938.358       5.467.564       6.025.969          25.735.994    
2014    6.817.000       6.653.276       5.063.036       3.703.532          22.236.844    

Č
is

ti 
po

sl
ov

ni
 

iz
id

 v
 E

U
R

 2010       350.264          445.067          149.279       1.353.424            2.298.034    
2011       873.261          547.328            57.137          321.625            1.799.351    
2012       647.913          707.361            80.208       1.216.659            2.652.141    
2013       750.573       3.136.635            64.859            20.658            3.972.725    
2014    1.202.290          770.547            69.031          467.691            2.509.559    

Po
vp

re
čn

o 
št

ev
ilo

 
za

po
sl

en
ih

 2010                29                   68                 105                   59                      261    
2011                36                   63                   98                   63                      259    
2012                38                   69                   88                   66                      261    
2013                45                   71                   85                   60                      261    
2014                51                   72                   75                   34                      232    

Vir podatkov: GVIN. 
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Iz prikazanega (Slika 8, Slika 9, Slika 10) so razvidni rezultati tržne analize, ki smo jo izdelali 
na podlagi javno dostopnih podatkov (GVIN).37  

Slika 8 prikazuje gibanje deleža celotnih prihodkov revizijskih družb skupine Big4 v obdobju 
od 2010 do 2014.38 V letu 2014 je imela največji delež prihodkov revizijska družba Deloitte 
revizija, d. o. o. (31 %). Glede na leto 2010 so se ji prihodki povečali za 16 odstotnih točk. V 
letu 2014 je imela najmanjši delež prihodkov revizijska družba PriceWaterhouseCoopers, d. 
o. o. (17 %). Glede na leto 2010 so se ji prihodki zmanjšali za 13 odstotnih točk. V 
pregledovanem obdobju je najvišjo rast prihodkov izkazala revizijska družba Deloitte revizija, 
d. o. o. (16 odstotnih točk).  
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Slika 8: Gibanje deleža celotnih prihodkov revizijskih družb skupine Big4 v obdobju od 
2010 do 2014 

Vir podatkov: GVIN. 

Slika 9 prikazuje gibanje deleža čistega poslovnega izida revizijskih družb skupine Big4 v 
obdobju od 2010 do 2014. V letu 2014 je imela največji delež dobička revizijska družba 
Deloitte revizija, d. o. o. (48 %). Glede na leto 2010 se je njen dobiček povečal za 33 

                                                 
37 Upoštevane so gospodarske družbe, ki so ustanovljene in vpisane v registru revizijskih družb pri 
Slovenskem inštitutu za revizijo. 
38 Za primerjavo ANR (2014, 81): »v letu 2013 so znašali celotni prihodki revizijskih družb v 
Sloveniji 32,6 mio EUR (približno 3 mio EUR manj kot leta 2012). Največjih deset revizijskih družb 
je imelo v letu 2013 72 % tržni delež po kriteriju celotnih prihodkov (ibid.). Tržni delež skupine Big4 
revizijskih družb je v letu 2013 znašal 60 % (v letu 2012 pa 61 %).«  
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odstotnih točk. V letu 2014 je imela najmanjši delež dobička revizijska družba KPMG 
Slovenija, d. o. o. (3 %). Glede na leto 2010 se ji je dobiček znižal za 3 odstotne točke.  
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Slika 9: Gibanje deleža čistega poslovnega izida revizijskih družb skupine Big4 v 
obdobju od 2010 do 2014 

Vir podatkov: GVIN. 

Slika 10 prikazuje gibanje deleža povprečnega števila zaposlenih v revizijskih družbah 
skupine Big4 v obdobju od 2010 do 2014. V letu 2014 je imela največji delež zaposlenih 
revizijska družba KPMG Slovenija, d. o. o. (32 %). Glede na leto 2010 se je povprečno 
število zaposlenih v KPMG Slovenija, d. o. o. zmanjšalo za 8 odstotnih točk. V letu 2014 je 
imela najmanjši delež zaposlenih revizijska družba PriceWaterhouseCoopers, d. o. o. (15 %). 
Glede na leto 2010 se je število zaposlenih povečalo za 8 odstotnih točk. V pregledovanem 
obdobju je najvišjo rast povprečnega števila zaposlenih izkazala revizijska družba Deloitte 
revizija, d. o. o. (11 odstotnih točk).  
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Slika 10: Gibanje deleža povprečnega števila zaposlenih revizijskih družb skupine Big4 
v obdobju od 2010 do 2014 

Vir podatkov: GVIN. 

 

4.2.7.2 Statistična analiza vpliva dejavnika Big4 revizijskih družb 

Glede na ugotovitve (poglavje 4.2.7.1) smo oblikovali glavno hipotezo, da velike gospodarske 
družbe, katerih letno poročilo revidira revizijska družba iz skupine Big4, plačajo v povprečju 
za revizijo letnega poročila več, v primerjavi z velikimi gospodarskimi družbami, ki jih 
revidira revizijska družba, ki ne spada v skupino največjih štirih.  

H6: Velike gospodarske družbe z revizorjem iz skupine Big4 plačajo več za storitve revizije 
letnega poročila. 

Hipotezo smo želeli potrditi s t-testom,39 zato smo najprej preverili porazdelitev vzorčne 
populacije.  

Končni vzorec predstavlja 177 naključno izbranih velikih gospodarskih družb, ki so bile 
aktivne na dan 31. 12. 2014. Ugotavljamo, da spremenljivka cene revizije letnega poročila 

                                                 
39 Studentov t-test temelji na normalni porazdelitvi podatkov.  
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(N=885) pri končnem vzorcu ni porazdeljena normalno (Kolmogorov-Smirnov test in 
Shapiro-Wilk test: Preglednica 19).  

Preglednica 19: Preverjanje porazdelitve zbranih podatkov (končni vzorec) 

  Kolmogorov-Smirnov test Shapiro-Wilk test 
  Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Cena_revizije ,186 885 ,000 ,663 885 ,00040 

Porazdelitev prikazuje tudi Slika 11 (izpis iz SPSS), iz katere lahko ugotovimo, da podatki 
niso porazdeljeni normalno.    

 

Slika 11: Porazdelitev zbranih podatkov - končni vzorec (izpis iz SPSS) 

Zaradi nenormalne porazdelitve spremenljivke cene revizije smo se odločili za uporabo 
alternativnih preizkusov preverjanja hipoteze.  

                                                 
40 H0 pri preverjanju porazdelitve podatkov je določena (gre za standardni test), da so podatki lahko 
porazdeljeni normalno. Zato pri statistični značilnosti 0,000 zavrnemo H0 (ravno nasprotno kot pri 
ostalih hipotezah, kjer je statistično pomembna razlika za potrditev manjša od 0,05 in kjer je H1 
dejansko hipoteza, ki jo potrjujemo, saj je le-ta bolj verjetna).      
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Primerjali smo povprečne cene revizijskih storitev Big4 revizijskih družb s povprečnimi 
cenami ostalih revizijskih družb.  

Vsi preizkusi, s katerimi smo preverjali, ali se cena revizije statistično značilno razlikuje med 
povprečnimi cenami revizijskih družb iz skupine Big4 in povprečnimi cenami ostalih 
revizijskih družb, so statistično značilni (pri stopnji 0,000). To pomeni, da lahko potrdimo 
našo hipotezo H6, da velike gospodarske družbe z revizorjem iz skupine Big4 v povprečju 
plačajo več za revizijo letnega poročila v primerjavi z ostalimi, kot tudi, da na trgu obstaja 
revizijska premija, ki jo dosegajo revizijske družbe iz skupine Big4 (SPSS izpisi v Prilogi 10).    

Povprečna cena revizije letnega poročila, ki je revidirano s strani revizijske družbe iz skupine 
Big4, je bila 25.345 EUR (Preglednica 20). Povprečna cena revizije letnega poročila, ki je 
revidirano s strani ostalih revizijskih družb, je bila 14.878 EUR (kar je manj, kot je bila 
izračunana minimalno priporočena cena revizije velike gospodarske družbe pri predpostavkah 
izhodiščnih cen in zahtevanih opravljenih revizijskih ur). Cene revizije letnega poročila, ki jih 
zaračunavajo revizijske družbe iz skupine Big4 revizijskih družb so v povprečju višje za 70 % 
(10.467 EUR).  

Preglednica 20: Povprečna cena revizije letnega poročila    

  
Število  

letnih poročil 
Povprečna cena  

revizije letnega poročila v EUR 
Big4 revizijske družbe 533                                 25.345    

Ostale revizijske družbe 352                                 14.878    

Povprečna razlika v ceni                                   10.467    

Trditi je mogoče, da revizijske družbe iz skupine Big4 v povprečju ne izvajajo revizij 
računovodskih izkazov pod priporočeno vrednostjo.  

Povprečne cene revizij letnega poročila, ki jih izvajajo manjše revizijske družbe, so tudi do 70 
% nižje od cen revizijskih družb iz skupine Big4.   

Zaradi obstoja konkurenčnosti na trgu cen revizijskih storitev smo v nadaljevanju želeli 
ugotoviti, ali obstajajo razlike v ceni med posameznimi revizijskimi družbami iz skupine Big4 
revizijskih družb na posamezno enoto dejavnika cen revizijskih storitev. V ta namen smo 
oblikovali naslednje (tri) kazalnike:  
− cene revizijskih storitev na enoto prihodkov revidiranih velikih gospodarskih družb,  
− cene revizijskih storitev na enoto sredstev revidiranih velikih gospodarskih družb,  
− cene revizijskih storitev na enoto poslovnega izida revidiranih velikih gospodarskih 

družb. 
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Za namene raziskovanja smo postavili dodatne (tri) hipoteze:  

H6.1: Cene revizijskih storitev so med posameznimi Big4 revizijskimi družbami različne, in 
sicer glede na enoto prihodkov. 

H6.2: Cene revizijskih storitev so med posameznimi Big4 revizijskimi družbami različne, in 
sicer glede na enoto sredstev.  

H6.3: Cene revizijskih storitev so med posameznimi Big4 revizijskimi družbami različne, in 
sicer glede na enoto dobička.  

S hipotezami smo preverjali, ali obstajajo statistično značilne razlike v skupini Big4 med 
cenami revizijskih storitev v primerjavi z obsegom poslovnih prihodkov, višino sredstev in  
višino poslovnega izida revidiranih družb. Ugotavljali smo, ali ima določena revizijska družba 
iz skupine Big4 na enoto poslovnih prihodkov, na enoto sredstev in na enoto poslovnega izida 
revidirane družbe statistično višje/nižje cene revizijskih storitev. 

Glede na rezultate statistične obdelave podatkov cen revizije letnega poročila, glede na enoto 
prihodkov, sredstev in poslovnega izida (Priloga 11), lahko potrdimo H6.1 in zaključimo, da 
so cene revizijskih storitev revidiranja letnega poročila na enoto prihodkov med posameznimi 
Big4 revizijskimi družbami različne. Prav tako lahko potrdimo H6.2 in zaključimo, da so cene 
revizijskih storitev revidiranja letnega poročila na enoto sredstev med posameznimi Big4 
revizijskimi družbami prav tako različne.  

Hipoteze H6.3, da so cene revizijskih storitev na enoto dobička različne med posameznimi 
Big4 revizijskimi družbami, ne moremo potrditi (Priloga 10).  

Glede na dejstvo, da smo uspeli potrditi hipotezi (6.1 in 6.2), lahko zaključimo in potrdimo 
obstoj cenovne konkurenčnosti na trgu Big4 revizijskih storitev na enoto sredstev in na enoto 
poslovnih prihodkov revidiranih velikih gospodarskih družb.    

Cene revizijskih storitev v skupini Big4 na enoto poslovnih prihodkov, na enoto sredstev in 
enoto poslovnega izida revidiranih družb predstavljamo v nadaljevanju (Preglednica 21). 
Ugotavljamo, da ima najvišje cene revizije letnega poročila na enoto sredstev, na enoto 
poslovnih prihodkov in na enoto poslovnega izida revidiranih velikih gospodarskih družb, 
revizijska družba 4.     
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Preglednica 21: Cene revizije letnega poročila v skupini Big4 na enoto poslovnih 
prihodkov, na enoto sredstev in enoto poslovnega izida revidiranih 
družb 

  Big4 revizijska družba 
  1 2 3 4 
Povprečje cen revizije letnega poročila na 
enoto sredstev v EUR 

2,71 4,03 2,76 5,07 

Povprečje cen revizije letnega poročila na 
enoto prihodkov v EUR 

8,76 7,44 7,26 11,16 

Povprečje cen revizije letnega poročila na 
enoto poslovnega izida v EUR 

30,32 9,82 53,48 16,02 

Cene revizije letnega poročila na enoto sredstev, na enoto poslovnih prihodkov in na enoto 
poslovnega izida revidiranih velikih gospodarskih družb med skupinama revizijskih družb (iz 
skupine Big 4 in ostale revizijske družbe) prikazuje Preglednica 22. 

Preglednica 22: Cene revizije letnega poročila primerjalno v skupini Big4 z ostalimi 
revizijskimi družbami na enoto poslovnih prihodkov, na enoto sredstev 
in enoto poslovnega izida revidiranih družb 

 

Povprečje cen revizije 
letnega poročila  

na enoto sredstev *    
10 tisoč v EUR 

Povprečje cen revizije  
letnega poročila  

na enoto prihodkov * 
10 tisoč v EUR 

Povprečje cen revizije 
letnega poročila  

na enoto poslovnega 
izida * tisoč v EUR 

Big 4 revizijske  
družbe 

                       3,41                           8,25                                27,41    

Ostale revizijske 
družbe 

                       3,44                       153,46                                23,43    

Ugotavljamo, da imajo Big4 revizijske družbe, v primerjavi z ostalimi revizijskimi družbami, 
v povprečju enake cene revizijskih storitev na enoto revidiranih sredstev. Podobno lahko 
trdimo za povprečne cene na enoto revidiranega poslovnega izida, kjer pa je razlika vseeno 
večja, v korist revizijskim družbam iz skupine Big4. Cene na enoto revidiranih prihodkov se v 
povprečju najbolj razlikujejo (145,21 EUR) med obema skupinama, kar kaže na to, da imajo v 
povprečju ostale revizijske družbe višje cene revizije letnega poročila na enoto prihodkov 
revidiranih družb (revidirane velike gospodarske družbe, ki jih revidirajo ostale revizijske 
družbe imajo v povprečju nižje poslovne prihodke).    

Preglednica 23 prikazuje povprečne cene revizij letnega poročila v obdobju od 2010 do 2014 
v skupini Big4. V prvem stolpcu so navedene vse štiri Big4 revizijske družbe, v drugem 
stolpcu je povprečna cena revizije letnega poročila za posamezno revizijsko družbo. V tretjem 
stolpcu pa so navedene razlike v ceni, glede na povprečno ceno revizije letnega poročila 
skupine Big4 (25.345 EUR).    
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Preglednica 23: Primerjava povprečnih cen revizij letnega poročila med revizijskimi 
družbami v skupini Big4 

Revizijska 
družba 

Povprečna cena revizije  
letnega poročila v EUR 

Presežek/primanjkljaj nad povprečno 
ceno revizije letnega poročila v % 

1                                  24.227,09    -4,41% 
2                                  26.301,24    3,77% 
3                                  24.194,71    -4,54% 
4                                  28.297,46    11,65% 
Skupaj                                  25.345,24    N/A 

Revizijska družba 4 je dosegla v povprečju za 12 % višje cene revizije letnega poročila od 
povprečnih cen, ki veljajo za skupino Big4. Razlika med revizijsko družbo, ki je dosegla 
najvišjo povprečno ceno revizije letnega poročila in tisto z najnižjo doseženo povprečno ceno, 
znaša 17 %.  

4.3 Interpretacija rezultatov 

 
Preglednica 24: Predstavitev izbranih dejavnikov 

  N Povprečna vrednost Standardni odklon 
Cena_revizije 885                           21.181,98                              18.727,66    
Sredstva 885                  139.831.487,54                     280.672.257,81    
Delež_zalog 885                                    0,12                                       0,13    
Delež_terjatev 885                                    0,21                                       0,18    
Čisti_poslovni_izid 885                      2.083.632,91                       20.667.486,03    
Prihodki 885                  126.820.245,01                     225.852.795,60    
Delež_dolgov 885                                  80,17                                   436,03    
Cena_na_enoto_prihodkov 885                                  66,00                                1.241,70    
Cena_na_enoto_sredstev 885                                    3,42                                       2,92    
Cena_na_enoto_izida 885                                  27,79                                   178,56    

Za vse uporabljene spremenljivke smo za namene končnih ugotovitev preverili linearno 
povezanost spremenljivk (Pearsonov koeficient korelacije). Rezultati so predstavljeni v 
nadaljevanju (Preglednica 25, kjer kratice pomenijo: P – stopnja korelacije (Pearson 
Correlation), Sig – stopnja značilnosti (2-tailed) in N – število enot). Kot je razvidno iz 
Preglednice 25, na ceno revizije statistično značilno vplivajo naslednji dejavniki: velikost 
sredstev revidirane velike gospodarske družbe, obseg prihodkov in višina poslovnega izida 
(kar so hkrati bile tudi naše hipoteze, ki smo jih s posameznimi preizkusi tudi potrdili).    
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Preglednica 25: Preverjanje povezanosti spremenljivk 
D

ej
av

ni
k 

 

  
Cena_re

vizije 
Sredstv

a 
Delež_z

alog 
Delež_t
erjatev 

Čisti_p
oslovni
_izid 

Prihodk
i 

Delež_d
olgov 

Cena_ 
na_enot
o_priho

dkov 

Cena_n
a_enoto

_ 
sredstev 

Cena_n
a_ 

enoto_ 
izida 

C
en

a_
 

re
vi

zi
je

 

P 1 ,705** -,085* -,018 ,212** ,553** -,046 -,031 ,064 -,032 

Sig  ,000 ,012 ,592 ,000 ,000 ,170 ,364 ,058 ,338 

N 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 

Sr
ed

st
va

 

P ,705** 1 -,191** -,157** ,235** ,698** -,030 -,019 -,326** -,050 

Sig ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,370 ,581 ,000 ,138 

N 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 

D
el

ež
_ 

za
lo

g 

P -,085* -,191** 1 ,263** ,016 -,053 ,105** -,049 ,367** -,047 

Sig ,012 ,000  ,000 ,643 ,117 ,002 ,146 ,000 ,159 

N 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 

D
el

ež
_ 

te
rja

te
v 

P -,018 -,157** ,263** 1 ,064 ,098** ,025 -,059 ,251** ,020 

Sig ,592 ,000 ,000  ,057 ,003 ,453 ,078 ,000 ,553 

N 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 

Č
is

ti_
 

po
sl

ov
ni

_i
zi

d 

P ,212** ,235** ,016 ,064 1 ,326** -,023 -,009 -,054 -,010 

Sig ,000 ,000 ,643 ,057  ,000 ,497 ,799 ,107 ,766 

N 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 

Pr
ih

od
ki

 

P ,553** ,698** -,053 ,098** ,326** 1 -,012 -,029 -,226** -,034 

Sig ,000 ,000 ,117 ,003 ,000  ,723 ,387 ,000 ,313 

N 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 

D
el

ež
_d

ol
go

v P -,046 -,030 ,105** ,025 -,023 -,012 1 ,004 -,016 ,005 

Sig ,170 ,370 ,002 ,453 ,497 ,723  ,901 ,625 ,884 

N 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 

C
en

a_
na

_ 
en

ot
o_

pr
ih

od
ko

v P -,031 -,019 -,049 -,059 -,009 -,029 ,004 1 -,013 -,009 

Sig ,364 ,581 ,146 ,078 ,799 ,387 ,901  ,707 ,787 

N 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 
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Cena_re

vizije 
Sredstv

a 
Delež_z

alog 
Delež_t
erjatev 

Čisti_p
oslovni
_izid 

Prihodk
i 

Delež_d
olgov 

Cena_ 
na_enot
o_priho

dkov 

Cena_n
a_enoto

_ 
sredstev 

Cena_n
a_ 

enoto_ 
izida 

C
en

a_
na

_ 
en

ot
o_

sr
ed

st
ev

 P ,064 -,326** ,367** ,251** -,054 -,226** -,016 -,013 1 ,055 

Sig ,058 ,000 ,000 ,000 ,107 ,000 ,625 ,707  ,105 

N 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 

C
en

a_
na

_ 
en

ot
o_

iz
id

a 

P -,032 -,050 -,047 ,020 -,010 -,034 ,005 -,009 ,055 1 

Sig ,338 ,138 ,159 ,553 ,766 ,313 ,884 ,787 ,105  

N 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 

P – stopnja korelacije (Pearson Correlation), Sig – stopnja značilnosti (2-tailed), N – število enot 

** Korelacija je statistično značilna pri stopnji značilnosti 0,01 (2-tailed)  

* Korelacija je statistično značilna pri stopnji značilnosti 0,05 (2-tailed)    
  

Na podlagi analize povezanosti spremenljivk smo želeli oblikovati regresijski model,41 v 
katerega smo vključili vse tri spremenljivke, ki statistično značilno vplivajo na ceno revizije 
letnega poročila (višina sredstev, obseg prihodkov, višina poslovnega izida). V prvem 
poskusu sta bila statistično značilna le dejavnika višine sredstev velike gospodarske družbe in 
obseg prihodkov velike gospodarske družbe (Priloga 12). Pri naslednjem poskusu smo zatorej 
višino poslovnega izida izključili iz modela (Priloga 13). 

Na podlagi izpisa (Priloga 13) lahko zapišemo naslednjo enačbo: 

Cena revizije = 14.127  

+ 4,4e-5 * višina sredstev velike gospodarske družbe  

 + 9,9 e-5 *obseg poslovnih prihodkov velike gospodarske družbe 

Za veliko gospodarsko družbo bi cena revizije znašala 15.353 EUR; ob predpostavki, da ima 
velika gospodarska družba najmanj 20 milijonov evrov sredstev in 40 milijonov evrov 
prihodkov.  

Z omenjeno regresijsko analizo lahko pojasnimo 50,4 % vpliva izbranih dveh spremenljivk: 
višino revidiranih sredstev in obsegom revidiranih prihodkov. Ostalih 49,6 % pojasnjenosti 
predstavljajo drugi vplivi.  

                                                 
41 Iz prikazanih koeficientov izhaja, da multikolinearnost (navzkrižna povezanost spremenljivk) ni 
prisotna (noben koeficient nima nikjer navzkrižne vrednosti, večje od 0,7).  
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4.4 Predlogi za izboljšavo 

Na podlagi pregleda domačih in tujih raziskav smo izbrali določene dejavnike, ki imajo po 
našem mnenju pomemben vpliv na ceno revizije in na podlagi tega oblikovali raziskovalne 
hipoteze. Zbirali smo zgolj tiste podatke, ki smo jih potrebovali za preverjanje raziskovalnih 
hipotez (povzetek sklepov in ugotovitev v poglavju 5).  

Predstavljeni regresijski model je ustrezen, saj lahko z njim pojasnimo 50,4 % vpliva izbranih 
dveh spremenljivk, in sicer višino revidiranih sredstev ter obseg revidiranih prihodkov. 
Ostalih 49,6 % predstavljajo drugi vplivi. Regresijski model bi lahko izboljšali na način, v 
katerega bi vključili še večji nabor finančnih podatkov, ki so javno dostopni (celotno bilanco 
stanja in poslovni izid). Poleg finančnih podatkov bi lahko v model vključili še nefinančne 
podatke in ugotovili njihov vpliv na ceno revizije letnega poročila (izziv na tem področju 
predstavlja vrednotenje teh dejavnikov, ki običajno tudi niso statistično značilni). Smiselno bi 
bilo raziskati tudi tako imenovani vpliv mehkih dejavnikov, kot so npr. splošna kakovost 
storitev, specializacija področja revizijskih družb, osebne povezave, ugled (blagovna znamka) 
revizijske družbe, število ukrepov zoper revizijsko družbo, število izdanih mnenj, število 
pooblaščenih revizorjev, ki ne smejo predstavljati strošek, ampak naložbo v zaposlene, ipd. 
Za tak namen raziskovanja bi bila primerna izvedba ankete, podobno kot so jo opravili na 
Malti (Baldacchino in Borg 2014) s ključnimi revizijskimi partnerji.  
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5 SKLEPNI DEL  

5.1 Sklepi in ugotovitve42 

Glede na nasprotujoče si ugotovitve različnih analiz doma in v tujini smo postavili hipotezo, 
da so cene revizijskih storitev (revizije letnega poročila) v Sloveniji v obdobju od leta 2010 do 
leta 2014 v povprečju padale.  

H1: Cene revizijskih storitev v Sloveniji so, kljub povečanemu tveganju in uskladitvi 
priporočenih najnižjih cen z rastjo življenjskih stroškov, v letih od 2010 do 2014 v povprečju 
padale. 

Hipotezo smo preverili s primerjavo povprečnih vrednosti cen revizije letnih poročil po 
posameznih letih (od 2010 do 2014) in ugotovili, da so se cene v obdobju od 2010 do 2011 in 
v obdobju od 2013 do 2014 v povprečju povišale, v obdobju od 2011 do 2013 pa so padle. 
Glede na to, da je bilo znižanje povprečnih cen revizije letnega poročila v tem obdobju večje 
od rasti v drugih dveh obdobjih, lahko zaključimo, da so se cene revizije letnega poročila v 
obdobju od 2010 do 2014 v povprečju zniževale, s čimer lahko potrdimo našo hipotezo H1. 

Za namene nadaljnjega raziskovanja o dejavnikih, ki najbolj vplivajo na ceno revizije letnega 
poročila v Sloveniji, smo tako oblikovali dodatne hipoteze (H2, H3, H4 in H5), vezane na 
izbrane dejavnike revidirane velike gospodarske družbe.  

Za potrjevanje hipoteze (H2: Velikost aktive (višina sredstev) vpliva na ceno revizije letnega 
poročila. Strošek revizije letnega poročila je pri velikih gospodarskih družbah z višjo aktivo 
višji) smo uporabili regresijsko analizo in korelacijo med dejavnikom višine sredstev in višino 
cene revizije letnega poročila. Pearsonov korelacijski koeficient je statistično značilen (pri 
0,01) in znaša 0,705. Sredstva velike gospodarske družbe in cena revizije letnega poročila sta 
močno pozitivno povezani spremenljivki, pri čemer lahko potrdimo hipotezo H2, da je strošek 
revizije letnega poročila pri velikih gospodarskih družbah z višjo aktivo višji.   

Pomožnih hipotez (H2.1: Velike gospodarske družbe z višjim deležem zalog v sredstvih v 
povprečju plačajo več za revizijo letnega poročila, kot tudi H2.2: Velike gospodarske družbe z 
višjim deležem terjatev v sredstvih v povprečju plačajo več za revizijo letnega poročila) ne 
moremo potrditi.    

Hipoteze H2.1 prav tako ne moremo potrditi, saj sta spremenljivki (sicer statistično) neznatno 
in negativno povezani. Na tem mestu lahko izpeljemo ugotovitev, da velike gospodarske 
družbe z višjim deležem zalog v sredstvih v povprečju plačajo manj za revizijo letnega 

                                                 
42 Sklepe in ugotovitve pregledno in zgoščeno povzemamo v Prilogi 14. 



 

76 

poročila (negativna povezanost). Hipoteze H2.2 ne moremo potrditi, saj povezava ni 
statistično značilna. 

Glede hipoteze H3 (Velike gospodarske družbe z višjim poslovnim izidom v povprečju 
plačajo več za revizijo letnega poročila) lahko potrdimo dejstvo, da sta cena revizije letnega 
poročila in višina poslovnega izida velike gospodarske družbe statistično značilno pozitivno 
povezani, ne moremo pa potrditi, da velike gospodarske družbe z višjim poslovnim izidom v 
povprečju plačajo več za revizijo letnega poročila.  

Za namene pojasnjevanja ugotovitev smo dodatno izvedli še preizkuse cene revizijskih 
storitev med dvema skupinama (revidirane družbe, ki so imele dobiček in revidirane družbe z 
izgubo). Ugotavljamo, da imajo velike gospodarske družbe z izkazanim dobičkom v 
pregledovanem letu v povprečju nižje cene revizije letnega poročila od tistih z izkazano 
izgubo. 

Ob preučevanju hipoteze H4 (Velike gospodarske družbe z višjim obsegom prihodkov v 
povprečju plačajo več za revizijo letnega poročila) smo ugotovili, da je korelacija statistično 
značilna (pri 0,01) in zelo močna (0,553). Obseg poslovnih prihodkov velike gospodarske 
družbe in cena revizije letnega poročila sta srednje močno in pozitivno povezani 
spremenljivki, torej lahko hipotezo, da velike gospodarske družbe z višjim obsegom 
prihodkov v povprečju plačajo več za revizijo letnega poročila, potrdimo.  

Hipoteze H5 (Velike gospodarske družbe, ki so bolj zadolžene, v povprečju plačajo več za 
revizijo letnega poročila) ne moremo potrditi, saj korelacijski koeficient ni statistično 
značilen. Tako ne moremo trditi, da sta delež dolgov v financiranju in cena revizije letnega 
poročila povezani. Prav tako ne moremo potrditi hipoteze, da bolj zadolžene velike 
gospodarske družbe v povprečju plačajo več za revizijo letnega poročila. 

Za namene raziskovanja kakovostnih dejavnikov in njihovega vpliva na ceno revizije letnega 
poročila v Sloveniji smo tako oblikovali glavno hipotezo (H6) in tri dodatne hipoteze (H6.1, 
H6.2 in H6.3), vezane na izbrane dejavnike revidirane velike gospodarske družbe. 

Za namene preverjanja hipoteze H6 (Velike gospodarske družbe z revizorjem iz skupine Big4 
plačajo več za storitve revizije letnega poročila) smo primerjali povprečne cene revizijskih 
storitev Big4 revizijskih družb s povprečnimi cenami ostalih revizijskih družb in ugotovili, da 
lahko potrdimo zastavljeno hipotezo, da velike gospodarske družbe z revizorjem iz skupine 
Big4 v povprečju plačajo več za revizijo letnega poročila v primerjavi z ostalimi. 

Zaradi obstoja konkurenčnosti na trgu cen revizijskih storitev smo v nadaljevanju želeli 
ugotoviti, ali obstajajo razlike v ceni med posameznimi revizijskimi družbami iz skupine Big4 
revizijskih družb na posamezno enoto dejavnika cen revizijskih storitev. S hipotezami (H6.1, 
H6.2 in H6.3) smo preverjali, ali obstajajo statistično značilne razlike v skupini Big4 med 



 

77 

cenami revizijskih storitev na enoto obsega poslovnih prihodkov, na enoto sredstev in enoto 
poslovnega izida revidiranih družb. Hipotezi H6.1 in H6.2 lahko potrdimo in zaključimo, da 
so cene revizije letnega poročila na enoto sredstev in na enoto prihodkov različne med 
posameznimi Big4 revizijskimi družbami. Hipoteze H6.1 (Cene revizijskih storitev so na 
enoto dobička različne med posameznimi Big4 revizijskimi družbami) ne moremo potrditi.   

5.2 Prispevek k znanosti 

Glavni prispevek magistrske naloge k znanosti se kaže v ugotovitvah, izvedenih v obsežni 
analizi cen revizije letnega poročila velikih gospodarskih družb v Sloveniji. V pregledani 
literaturi nismo zasledili, da bi bila takšna raziskava in analiza že opravljena. 

Analiza vzorca, ki je obsegal 200 velikih gospodarskih družb (s končnimi popolnimi podatki 
jih je bilo 177) in pregledanih 1000 letnih poročil (kar je obsegalo deset tisoč podatkov), je 
pokazala glavne zakonitosti, ki veljajo na trgu revizijskih cen, in sicer v obdobju od leta 2010 
do leta 2014 (poglavje 5.1). Glavne ugotovitve in priporočila iz naše raziskave podajamo v 
nadaljevanju.  

Na podlagi analize večletnega gibanja cen revizijskih storitev v Sloveniji ugotavljamo, da je 
cena revizije letnega poročila od leta 2010 do leta 2014 v povprečju padala. Prav tako je bilo 
ugotovljeno, da so se cene revizijskih storitev po prehodu na novo denarno valuto EUR 
prenehale usklajevati z inflacijo. Povprečna cena revizije letnega poročila je za veliko 
gospodarsko družbo v Sloveniji v pregledovanem obdobju znašala 21.182 EUR. Ob 
upoštevanju, da revizija velike družbe ne sme obsegati manj kot 300 ur, kot tudi ob 
upoštevanju deleža časa, ki ga mora opraviti vsak član revizijske ekipe, ter ob izhodiščnih 
cenah, ki so določene v Smernicah SIR za oblikovanje cen revizijskih storitev, bi najnižja 
dovoljena cena revizije letnega poročila znašala 16.368 EUR. Najvišja cena revizije letnega 
poročila v obdobju od 2010 do 2014 je znašala 194.000 EUR, najnižja pa 2.000 EUR. Glede 
na to, da gre za velike gospodarske družbe, je razpon zelo velik (192.000 EUR), najnižja cena 
pa je izredno nizka (2.000 EUR). Zaskrbljujoč je tudi nenavadno velik razpon med cenami 
revizije letnega poročila velikih gospodarskih družb v omenjenem pregledovanem obdobju. 

Povprečna cena revizije letnega poročila, ki je revidirano s strani revizijske družbe iz skupine 
Big4, je bila 25.345 EUR, povprečna cena revizije letnega poročila, ki je revidirano s strani 
ostalih revizijskih družb, pa je znašala 14.878 EUR, kar je manj, kot je bila izračunana 
najnižja priporočena cena revizije velike gospodarske družbe pri predpostavkah izhodiščnih 
cen in zahtevanih opravljenih revizijskih ur. Povprečne cene manjših revizijskih družb so tudi 
do 70 % nižje od cen revizijskih družb iz skupine Big4. Zaskrbljujoča je ugotovitev, da je bilo 
v pregledovanem obdobju kar 448 (51 %) primerov revizij, ki so imele nižjo ceno od 
določene, ki je še minimalno sprejemljiva za veliko gospodarsko družbo. Revizij letnega 
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poročila, ki so imele cene nižjo od 8.184 EUR, kar je polovica minimalno priporočene cene, 
je bilo 101 (11 %). 

Velike gospodarske družbe v pregledanem končnem vzorcu so v pregledovanem obdobju 
imele v povprečju 140 milijonov EUR sredstev na revidirano družbo in v povprečju 127 
milijonov EUR poslovnih prihodkov na revidirano družbo). Povprečna cena revizije letnega 
poročila tako predstavlja zgolj 0,015 % revidiranih sredstev in 0,017 % revidiranih poslovnih 
prihodkov. Iz navedenega lahko zaključimo, da postavka ne pomeni bistvenega stroška za 
veliko gospodarsko družbo.   

Glede na zgornje ugotovitve bi bilo, po našem mnenju, nujno potrebno uvesti naslednje 
spremembe na področju cen revizijskih storitev:  
1. Spremeniti pravno zavezujočo podlago priporočenih cen revizijskih storitev. Prvi korak je 

ta, da postanejo Smernice zavezujoče narave (sprememba Priporočila 1).  
2. Višino priporočenih cen revizijskih storitev bi bilo nato nujno potrebno najprej uskladiti z 

rastjo inflacije v preteklih letih. Potrebno bi bilo spremeniti 4. člen Smernic. Sprememba, 
ki bi bila potrebna, je sledeča: »Urne cene se enkrat letno uskladijo z rastjo inflacije.« 

3. Naslednji korak bi bil, da se priporočena višina cen revizijskih storitev poviša v skladu s 
povečanim obsegom revizijskega tveganja in v skladu s povečanim obsegom revizijskega 
dela, ki ga bo uvedla prenovljena zakonodaja na področju revidiranja (analizirati obseg 
revizijskega dela pred spremembo in po spremembi ter sprejeti ustrezne ukrepe). Ena 
izmed možnosti je, da se spremeni Priporočilo 1.1 in se poveča obseg predvidenih ur za 
srednjo in veliko gospodarsko družbo, glede na povečani obseg revizijskega dela, zaradi 
povečanih poročevalskih zahtev po spremembi zakonodaje.   

4. Poleg dviga priporočenih cen revizijskih storitev bi bilo potrebno okrepiti nadzor nad 
izvajanjem spoštovanja Smernic. Agencija razpolaga z vsemi potrebnimi informacijami o 
vseh sklenjenih revizijskih pogodbah (pogodbenih cenah, načrtovanih in porabljenih 
revizijskih urah in urnih postavkah). Ugotovljeno je bilo, da se priporočene cene ne 
upoštevajo in da so se cene opravljene ure pooblaščenega revizorja v obdobju zadnjega 
poročanja ANR gibale od 14 EUR do 113 EUR na opravljeno revizijsko uro, kar je 
bistveno odstopanje od priporočenih cen. Potrebno bi bilo določiti večje pristojnosti ANR 
na področju preverjanja skladnosti priporočenih in dejanskih cen revizijskih storitev.   

5. Agencija naj razišče vzroke nenormalno nizkih cen in nenormalno velikih razlik med 
priporočenimi cenami revizijskih storitev in dejanskimi cenami v sklenjenih revizijskih 
pogodbah.  

6. Agencija naj, glede na svoje ugotovitve, sprejme aktivnosti za omejitev padanja cen 
revizijskih storitev pod priporočene, za namene ohranjanja kakovosti revizijskih storitev.  

7. Agencija naj sprejme aktivnosti za okrepitev in povrnitev zavedanja in zaupanja v 
strokovno ter odgovorno delo pooblaščenih revizorjev. 
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8. Agencija naj osvešča naročnike revizijskih storitev, da cena revizijskih storitev ne sme 
biti edini dejavnik pri izbiri revizorja, pomembni morajo biti tudi drugi kakovostni 
kriteriji.   

9. Agencija naj opozarja na (ne)pravilna razkritja stroškov revidiranja (in tudi ostalih 
razkritij) v letnem poročilu.    

10. Na podlagi ugotovitev naše analize priporočamo, da revizijske družbe velikim 
gospodarskim družbam ne zaračunavajo manj kot 16.368 EUR za revizijo letnega 
poročila, glede na priporočeni obseg revizijskih ur za veliko družbo. 

11. Priporočljivo je, da revizijske družbe pri oblikovanju cen revizijskih storitev ne izhajajo 
zgolj iz konkurenčnega boja z medsebojnim zniževanjem cen storitev. Pomembno je, da 
spremenijo model oblikovanja cen revizijskih storitev, in sicer tako, da bo ustrezno 
odražal vsa tveganja. Revizija letnega poročila je namreč tudi v javnem interesu, saj gre 
za zaupanje širokega nabora deležnikov v resničnost in poštenost računovodskih izkazov.    

5.3 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Tema magistrske naloge predstavlja okvir, ki je izredno zanimiv za raziskovanje z vidika 
različnih vsebinskih sklopov.  

V bodoče bi bilo v raziskavo smiselno vključiti še vpliv ostalih dejavnikov, ki jih nismo zajeli 
v strokovnem delu (tako kvantitativnih, kot kvalitativnih).  

Glede na to, da smo iz pričujoče raziskave izločili osebe javnega prava in finančne ter bančne 
institucije (zaradi posebnih postopkov naročanja storitev in posebnih zakonskih aktov, ki 
urejajo njihovo delovanje), bi bilo smiselno preveriti posebnosti in zakonitosti oblikovanja 
cen revizijskih storitev na področju revidiranja pravnih oseb javnega prava in finančnih 
institucij. 

V strokovnem delu smo se prav tako omejili na raziskavo velikih gospodarskih družb, saj po 
finančnih kazalcih predstavljajo večino gospodarstva v Sloveniji in so zakonsko zavezane k 
reviziji letnih računovodskih izkazov. Zato bi bila naslednja raziskava smiselna še na srednje 
velikih gospodarskih družbah v Sloveniji.     

V bodoče bo zagotovo najbolj pomembna stvar, ki bo vplivala na trg cen revizijskih storitev, 
sprememba zakonodaje, ki to področje ureja.  

Dne 16. 4. 2014 je bila sprejeta Direktiva 2014/56/EU Evropskega parlamenta o spremembi 
Direktive 2006/43/ES o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze (v 
nadaljevanju Direktiva), ki bistveno spreminja obstoječo ureditev omenjenega področja. Prav 
tako je bila 27. 5. 2014 objavljena Uredba (EU) št. 537/2014 Evropskega parlamenta in Sveta, 
sprejeta dne 16. 4. 2014 (v nadaljevanju Uredba), o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno 
revizijo subjektov javnega interesa in razveljavitvi Sklepa Komisije 2005/909/ES, ki na novo 
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ureja področje zakonske revizije subjektov javnega interesa. Zaradi pomembnosti načrtovanih 
sprememb in dejstva, da morajo države članice do 17. junija 2016 sprejeti in objaviti ukrepe, 
potrebne za uskladitev z direktivo, navajamo na tem mestu glavne spremembe, ki jih ta uvaja.  

Omejitev plačil za nerevizijske storitve določa drugi odstavek 4. člena Uredbe: »Kadar 
zakoniti revizor ali revizijska družba za revidirani subjekt, njegova nadrejena gospodarska 
družba ali odvisne gospodarske družbe tri zaporedna poslovna leta ali več opravlja 
nerevizijske storitve, je skupno plačilo za te storitve omejeno na največ 70 % povprečja plačil 
za obvezno revizijo ali revizije revidiranega subjekta v zadnjih treh zaporednih poslovnih 
letih (določilo se nanaša tudi na skupine in odvisne gospodarske družbe)«.  

Tretji odstavek 4. člena Uredbe določa, če: »skupni znesek plačil, prejetih od subjekta javnega 
interesa v vsakem od treh zadnjih zaporednih poslovnih let, presega 15 % skupnih plačil, ki 
jih prejme zakoniti revizor ali revizijska družba, mora to sporočiti revizijski komisiji, ki 
odloči, ali bi moral drug zakoniti revizor ali revizijska družba pred izdajo revizijskega 
poročila izvesti ocenjevanje kakovosti revizijskega posla.« 

S 5. členom Uredbe se uvaja širši nabor prepovedanih nerevizijskih storitev v obdobju 
revidiranja in do izdaje revizijskega mnenja. 28. člen Direktive in 10. člen Uredbe urejata  
področje revizorjevega poročila, ki bo po novem vsebovalo več zahtevanih informacij in pa 
dodatno poročilo revizijski komisiji (11. člen Uredbe).  

Uredba uvaja omejitve revizijskih poslov pravnih oseb javnega interesa na 10 let, ki pa se 
lahko izjemoma podaljša ob posebnih pogojih na 20 let (17. člen Uredbe). Sedmi odstavek 17. 
člena Uredbe določa, da: morajo, ključni revizijski partnerji, odgovorni za izvajanje obvezne 
revizije, prekiniti sodelovanje pri obvezni reviziji revidiranega subjekta najpozneje po sedmih 
letih od datuma njihovega imenovanja (za najmanj 3 leta).  

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem (ANR 2014, 83) ugotavlja, da: »se revizijskim 
družbam, ki niso članice skupine Big4, celotni prihodki iz naslova revidiranja zmanjšujejo«, 
poleg tega pa ugotavlja (ANR 2014, 83), da: »ena izmed revizijskih družb iz skupine Big 4 
vzdržuje sorazmerno visoke prihodke, predvsem zaradi drugih storitev, ki pa niso zakonska 
revizija.« Ta naj bi v letu 2013 po podatkih ANR (2014, 83): »realizirala kar 70 % celotnih 
prihodkov iz naslova opravljanja nerevizijskih storitev (najnižji delež, ki ga je Big4 revizijska 
družba ustvarila s storitvami, ki niso revizija, je znašal 16 % celotnih prihodkov).« 

Glede na navedeno, bosta omenjeni Direktiva in Uredba (ki se uporabljata neposredno) skupaj 
z nacionalno zakonodajo prinesli spremembo na področju trga cen revizijskih storitev. Vpliv 
nerevizijskih storitev na cene revizijskih storitev tako ostaja zelo zanimivo raziskovalno 
vprašanje. Nekoliko bolj je vprašljiva zgolj njegova izvedba, saj smo že pri razkrivanju 
zakonskih revizij navedli primere, ki tega podatka niso vsebovali.         
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6 SKLEP  

Zakon o Revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08 in 63/13 – ZS-K, v nadaljevanju ZRev-2) v 
svojem tretjem členu revidiranje opredeljuje kot skupek naslednjih aktivnosti: »revidiranje 
računovodskih izkazov, druge posle dajanja zagotovil in posle opravljanja dogovorjenih 
postopkov, ki se izvajajo na podlagi pravil Mednarodne zveze računovodskih strokovnjakov s 
področij revidiranja, dajanja zagotovil in etike.« 

Letno poročilo je namenjeno različnim uporabnikom, ki imajo zaradi namena uporabe teh 
informacij različne zahteve. Navedeno dejstvo predstavlja tudi razlog, da morajo, tako 
Glautier in Underdown (1997, 200): »v njem navedeni podatki ustrezati določenim 
kvalitativnim merilom«.  

K obvezni (zakonski) reviziji letnih poročil so po 57. členu Zakona o gospodarskih družbah 
ZGD-1 zavezane: »velike in srednje kapitalske družbe ter dvojne družbe.« 

Področje cen revizijskih storitev v Sloveniji urejajo Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) v 
delu, kjer ureja obseg revidiranja; Zakon o revidiranju (ZRev-2); Priporočilo 1 Slovenskega 
inštituta za revizijo za zagotavljanje kakovosti revidiranja računovodskih izkazov (v 
nadaljevanju Priporočilo 1 SIR) in Smernice Slovenskega inštituta za revizijo (v nadaljevanju 
Smernice SIR).  

Priporočene cene revizijskih storitev so bile prvič določene in javno objavljene leta 1994, nato 
pa so se usklajevale z letno stopnjo rasti inflacije. Nazadnje so bile objavljene revalorizirane 
cene leta 2004 in se uporabljajo še danes. Postavlja se vprašanje, ali bi se morale priporočene 
najnižje cene, glede na (sicer minimalno rast inflacije) in glede na večje zahteve po ohranjanju 
kakovosti revidiranja, poviševati.   

Ob upoštevanju dejstev, da revizija velike družbe ne sme obsegati manj kot 300 ur in ob 
upoštevanju deleža časa, ki ga mora opraviti vsak član revizijske ekipe, kot tudi ob 
izhodiščnih cenah, ki so določene v Smernicah SIR za oblikovanje cen revizijskih storitev, bi 
najnižja dovoljena cena revizije letnega poročila znašala 16.368 EUR. Ugotavljamo, da bi 
razlika v ceni za revizijo letnega poročila za veliko družbo lahko bila za 7,71 % višja, v 
kolikor bi izhodiščne cene usklajevali z rastjo inflacije.  

Namen pričujočega strokovnega dela je analizirati vpliv izbranih dejavnikov na ceno revizije 
letnega poročila, ki po našem mnenju, na podlagi pregleda virov in literature, najbolj 
pomembno vplivajo na višino cene revizije letnega poročila na slovenskem trgu cen 
revizijskih storitev. Ti so naslednji: velikost aktive (sredstev), delež zalog v vseh sredstvih, 
delež terjatev v vseh sredstvih, čisti poslovni izid, celotni prihodki, delež dolgov v 
financiranju in revizijska družba.  
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Populacijo predstavljajo vse aktivne velike gospodarske družbe na dan 31. 12. 2014 v 
Sloveniji, ki so po 57. členu ZGD-1 zavezane k obvezni reviziji letnega poročila. Vzorec 
predstavlja 200 naključno izbranih velikih gospodarskih družb, ki so bile aktivne na dan 31. 
12. 2014 v Sloveniji.  

Glede na nasprotujoče si ugotovitve različnih analiz doma in v tujini smo oblikovali hipotezo, 
da so cene revizijskih storitev (revizije letnega poročila) v Sloveniji, v obdobju od leta 2010 
do leta 2014, v povprečju padale. Ugotovili smo, da so se cene v obdobju od 2010 do 2011 in 
v obdobju od 2013 do 2014 v povprečju povišale, v obdobju od 2011 do 2013 pa so padle. 
Glede na to, da je bilo znižanje povprečnih cen revizije letnega poročila v tem obdobju večje 
od rasti v drugih dveh obdobjih, lahko zaključimo, da so se cene revizije letnega poročila v 
obdobju od 2010 do 2014 v povprečju zniževale. 

Povprečna cena revizije letnega poročila je za veliko gospodarsko družbo v Sloveniji v 
pregledovanem obdobju znašala 21.182 EUR. Presenetljiva je bila ugotovitev, da se je v 
pregledovanem obdobju izvršilo 448 (51 %) primerov revizij, ki so imele nižjo ceno od 
priporočene (tj. cene, ki je minimalno sprejemljiva za revizijo velike gospodarske družbe). 
Najvišja cena revizije letnega poročila v pregledovanem obdobju je znašala 194.000 EUR, 
najnižja pa 2.000 EUR, kar nakazuje na velik razpon v ceni. 

V povezavi s cenami revizijskih storitev so revizijske družbe obvezane k mesečnemu 
poročanju ANR; ta skupaj z Inštitutom vrši nadzor nad kakovostjo opravljenih revizij.   

Glede dejavnikov, ki v določenem pregledovanem obdobju najbolj vplivajo na ceno revizije 
letnega poročila velike gospodarske družbe v Sloveniji, ugotavljamo naslednje: 
− strošek revizije letnega poročila pri velikih gospodarskih družbah z višjo aktivo je višji, 
− velike gospodarske družbe z višjim obsegom prihodkov v povprečju plačajo več za 

revizijo letnega poročila, 
− velike gospodarske družbe z revizorjem iz skupine Big4 v povprečju plačajo več za 

revizijo letnega poročila, v primerjavi z ostalimi,  
− cene revizijskih storitev revidiranja letnega poročila na enoto sredstev in na enoto 

prihodkov so med posameznimi Big4 revizijskimi družbami različne. 

Ne moremo trditi, da velike gospodarske družbe z višjim poslovnim izidom v povprečju 
plačajo več za revizijo letnega poročila, saj smo ugotovili, da so imele družbe z izkazanim 
dobičkom v pregledovanem letu v povprečju nižje cene revizije letnega poročila od tistih z 
izkazano izgubo. Dejstvo vrednotimo pozitivno z vidika obvladovanja tveganj. Večja 
previdnost je namreč potrebna v primerih, ko gospodarska družba izkazuje izgubo in poskuša 
znižati ceno revizijskih storitev z vidika obvladovanja stroškov, ki so obratno sorazmerni z 
revizijskim tveganjem. 
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Prav tako ne moremo potrditi dveh hipotez, in sicer, da velike gospodarske družbe z višjim 
deležem zalog v sredstvih v povprečju plačajo več za revizijo letnega poročila (saj smo 
ugotovili, da je ravno nasprotno) in da velike gospodarske družbe z višjim deležem terjatev v 
sredstvih v povprečju plačajo več za revizijo letnega poročila. Ugotovitev je nenavadna, saj 
veljajo zaloge in terjatve za bolj tvegane računovodske postavke, ki zahtevajo večji obseg 
revizijskega dela in bolj zahtevne postopke. Enako velja za trditev, da bolj zadolžene 
gospodarske družbe v povprečju plačajo več za revizijo letnega poročila, ki je prav tako nismo 
mogli potrditi. 

Ukrepi, ki jih morajo države članice do 17. junija 2016 sprejeti in objaviti v skladu z Uredbo 
o posebnih zahtevah, v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa in Direktivo o 
obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, bodo zelo verjetno vplivali 
tudi na trg cen zakonskih revizij v Sloveniji. 

V Sloveniji je postal trend padanja cen zakonskih revizij (revizij letnega poročila). V tujih 
državah so bili padci cen namreč nižji od njihove rasti. Morebiti bo pritisk na dvig revizijskih 
cen prinesla prihajajoča reforma, ki jo načrtuje Evropska unija v tem letu (v tujini so se 
namreč cene po spremembah zakonodaje s področja revidiranja bistveno povišale).  

V Sloveniji bi bilo potrebno predvsem spremeniti vrednostni odnos do zagotovila, ki ga dajejo 
pooblaščeni revizorji. Nepredstavljivo je namreč, da znaša cena revizije velike gospodarske 
družbe, ki ima najmanj 20 milijonov EUR sredstev in/ali najmanj 40 milijonov prihodkov, v 
povprečju 21.182 EUR, kar predstavlja 0,11 % revidiranih sredstev in 0,05 % revidiranih 
poslovnih prihodkov. Na potrebne spremembe na področju oblikovanja cen revizijskih 
storitev se nanašajo tudi priporočila, ki smo jih podali v pričujoči magistrski nalogi.      
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Priloga 1 

 

od do od do

sodelavec pri nalogi;
manj kot 2 leti izkušenj 34,92 43,65 25% 75,00 2.618,93 3.273,66

revizor pri nalogi* 56,74 69,84 55% 165,00 9.362,67 11.523,28

vodja revizijske 
ekipe - pooblaščeni 
revizor

78,57 104,76 15% 45,00 3.535,55 4.714,07

vodja revizijskega 
področja 104,76 126,58 3% 9,00 942,81 1.139,23

strokovni direktor 135,31 161,50 2% 6,00 811,87 969,00

SKUPAJ 
za veliko družbo N/A N/A 100% 300,00 17.271,83 21.619,25 

nivo članov 
revizijske skupine

cena opravljene ure; v 
EUR (1)

min. delež 
revizijskih 

ur v %
(2)

število 
revizijskih 

ur
(3)=(2)*300

min. vrednost revizijskih 
ur; v EUR
(4)=(3)*(1)31.12.2004 

 
* Pomočnik pooblaščenega revizorja z več kot dvema letoma delovnih izkušenj pri revidiranju. 

Vir podatkov: Smernice SIR za oblikovanje cen revizijskih storitev (1), spletna stran Slovenskega 
inštituta za revizijo (2), Statistični urad Republike Slovenije – preračun revaloriziranega zneska (3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



Priloga 2 

 

 

Revizijska družba

 Vsota 
revidiranih 

sredstev 
v milijonih EUR 

 Povprečje vsote 
revidiranih 
sredstev v 

milijonih EUR 

 Vsota revidiranih 
poslovnih 
prihodkov

 v milijonih EUR 

 Povprečje vsote 
revidiranih poslovnih 

prihodkov 
v milijonih EUR 

 Vsota revidiranega 
neto poslovnega 

izida 
v milijonih EUR 

 Povprečje vsote 
revidiranega neto 
poslovnega izida
v milijonih EUR 

 Povprečna stopnja 
zadolženosti 

revidirane družbe 

KPMG 34.120,19          189,56                29.153,13            161,96                      863,45                4,80                      65,95                   

EY 29.634,89          210,18                17.985,45            127,56                      60,06                  0,43                      54,23                   

Deloitte 26.488,68          194,77                29.212,18            214,80                      456,54                3,36                      52,33                   

PWC 6.377,77            83,92                  10.108,16            133,00                      237,40                3,12                      58,83                   

JPA-Abeceda d.o.o. 4.154,87            86,56                  2.801,83              58,37                        17,67                  0,37                      39,67                   

PKF revizija in svetovanje d.o.o. 3.621,97            97,89                  2.218,93              59,97                        64,88                  1,75                      48,11                   

BDO Revizija d.o.o. 3.549,74            122,40                2.476,65              85,40                        7,83 -                   0,27 -                     35,06                   

IB INTERBILANZ AUDIT d.o.o. 2.308,16            128,23                4.876,36              270,91                      99,79                  5,54                      54,70                   

Constantia Plus svetovanje d.o.o. 1.896,28            172,39                1.365,24              124,11                      12,12 -                 1,10 -                     45,19                   

RevidisLeitner d.o.o. 1.624,71            406,18                1.038,45              259,61                      56,51 -                 14,13 -                   38,34                   

Dinamic d.o.o. 1.228,91            61,45                  991,53                 49,58                        24,84                  1,24                      56,82                   

Rödl & Partner d.o.o. 989,61               197,92                239,28                 47,86                        19,96 -                 3,99 -                     77,38                   

Auditor d.o.o. 890,35               44,52                  985,68                 49,28                        14,46                  0,72                      53,63                   

Plus Revizija d.o.o. 841,19               52,57                  638,01                 39,88                        20,12 -                 1,26 -                     60,32                   

Audit & Co.  d.o.o. 674,15               48,15                  1.970,18              140,73                      49,48                  3,53                      45,90                   

UHY Revizija in svetovanje d.o.o. 499,13               83,19                  667,46                 111,24                      16,03                  2,67                      38,00                   

IN Revizija d.o.o. 399,60               33,30                  546,48                 45,54                        16,19                  1,35                      68,32                   

Revidicom d.o.o. 393,05               39,30                  618,81                 61,88                        44,05 -                 4,40 -                     1.542,81              

Pro Revizija d.o.o. 380,18               34,56                  441,80                 40,16                        5,13                    0,47                      46,81                   

Remars d.o.o. 354,96               118,32                289,61                 96,54                        13,49 -                 4,50 -                     60,69                   

Revizija d.o.o. 329,70               54,95                  555,44                 92,57                        29,96                  4,99                      69,87                   

SN revizija d.o.o. 323,03               80,76                  543,03                 135,76                      9,50                    2,38                      55,17                   

Revizijski Center d.o.o. 317,48               31,75                  225,81                 22,58                        13,73 -                 1,37 -                     44,71                   

REALINEA d.o.o. 290,01               48,33                  162,86                 27,14                        2,14                    0,36                      24,98                   

Evro-Valuta družba za revizijo d.o.o. 261,29               29,03                  327,51                 36,39                        8,22                    0,91                      44,13                   

Abeceda d.o.o. 252,34               36,05                  129,32                 18,47                        1,93 -                   0,28 -                     69,62                   

BO Consulting d.o.o. 234,01               46,80                  250,63                 50,13                        39,61                  7,92                      15,94                   

Prosperus d.o.o. 204,73               51,18                  254,56                 63,64                        6,16                    1,54                      58,22                   

AGC Consultatio d.o.o. Ljubljana 172,21               43,05                  170,50                 42,63                        8,55 -                   2,14 -                     71,35                   

FIRES d.o.o. 162,22               32,44                  195,19                 39,04                        3,81                    0,76                      71,71                   

RESNI d.o.o. 150,45               37,61                  67,22                   16,80                        5,32 -                   1,33 -                     110,77                 

KAMARO 132,61               22,10                  120,69                 20,12                        2,02                    0,34                      58,75                   

Revisto d.o.o. 101,98               50,99                  168,61                 84,31                        6,57                    3,29                      38,65                   

EVIDAS d.o.o. 101,58               20,32                  105,33                 21,07                        0,04                    0,01                      34,99                   

Ecum Revizija d.o.o. 83,56                 16,71                  93,91                   18,78                        13,01                  2,60                      36,78                   

Epis 74,42                 37,21                  65,40                   32,70                        0,18                    0,09                      57,38                   

EBM d.o.o. 60,70                 30,35                  45,16                   22,58                        0,25                    0,12                      68,93                   

Revidera d.o.o. 36,43                 36,43                  109,73                 109,73                      0,16                    0,16                      7.499,00              

Refiko d.o.o. 33,75                 33,75                  19,77                   19,77                        0,07                    0,07                      73,04                    
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Priloga 14 

 

Št. Hipoteza Rezultat
H1 Cene revizijskih storitev v Sloveniji so, kljub višjemu tveganju in uskladitvi priporočenih 

najnižjih cen z rastjo življenjskih stroškov, v letih od 2010 do 2014 v povprečju padale.


H2 Velikost aktive (višina sredstev) vpliva na ceno revizije letnega poročila. Strošek revizije letnega 
poročila je pri podjetjih z višjo aktivo v povprečju višji.



Sredstva gospodarske družbe in cena revizije letnega poročila sta statistično močno pozitivno 
povezani spremenljivki. 
Strošek revizije letnega poročila je pri podjetjih z višjo aktivo višji.

H2.1 Podjetja z višjim deležem zalog v sredstvih, v povprečju plačajo več za revizijo letnega poročila. 

Hipoteze ne moremo potrditi, saj sta spremenljivki (sicer statistično) neznatno in negativno 
povezani. Lahko pa ugotovimo, da podjetja z višjim deležem zalog v sredstvih v povprečju 
plačajo manj za revizijo letnega poročila (negativna povezanost). 

H2.2 Podjetja z višjim deležem terjatev v sredstvih, v povprečju plačajo več za revizijo letnega 
poročila.



Hipoteze ne moremo potrditi, ker povezava ni statistično značilna.
H3 Podjetja z višjim poslovnim izidom, v povprečju plačajo več za revizijo letnega poročila. 

Lahko potrdimo, da sta cena revizije letnega poročila in višina poslovnega izida gospodarske 
družbe statistično značilno pozitivno povezani, ne moremo pa potrditi, da podjetja z višjim 
poslovnim izidom, v povprečju plačajo več za revizijo letnega poročila

Za namene pojasnjevanja ugotovitev smo dodatno izvedli še testiranje cene revizijskih storitev 
med dvema skupinama (revidirane družbe, ki so imele dobiček in revidirane družbe z izgubo).
Ugotavljamo, da imajo družbe z izkazanim dobičkom v pregledovanem letu v povprečju nižje 
cene revizije letnega poročila od tistih z izkazano izgubo.

H4 Podjetja z višjim obsegom prihodkov, v povprečju plačajo več za revizijo letnega poročila. 

Cena revizije letnega poročila in obseg prihodkov gospodarske družbe statistično značilno 
pozitivno povezani.
Hipotezo, da podjetja z višjim obsegom prihodkov, v povprečju plačajo več za revizijo letnega 
poročila, lahko potrdimo.

H5 Podjetja, ki so bolj zadolžena, v povprečju plačajo več za revizijo letnega poročila. 

Pearsonov korelacijski koeficient ni statistično značilen, zato ne moremo trditi, da sta delež 
dolgov v financiranju in cena revizije letnega poročila povezani. Prav tako ne moremo potrditi 
naše hipoteze, da bolj zadolžene gospodarske družbe v povprečju plačajo več za revizijo letnega 
poročila. 

H6 Podjetja z revizorjem iz skupine Big4 plačajo več za storitve revizije letnega poročila. 

Na podlagi testov, s katerimi smo preverjali ali se cena revizije statistično značilno razlikuje med 
povprečnimi cenami revizijskih družb iz skupine Big4 in povprečnimi cenami ostalih revizijskih 
družb, ki so statistično značilni, lahko potrdimo našo hipotezo H6, da velike gospodarske družbe 
z revizorjem iz skupine Big4 v povprečju plačajo več za revizijo letnega poročila v primerjavi z 
ostalimi

H6.1 Cene revizijskih storitev so na enoto prihodkov različne med posameznimi Big4 podjetji. 

Hipotezo lahko potrdimo in zaključimo, da so cene revizijskih storitev revidiranja letnega 
poročila na enoto prihodkov različne med posameznimi Big4 podjetji.

H6.2 Cene revizijskih storitev so na enoto sredstev različne med posameznimi Big4 podjetji. 

Hipotezo lahko potrdimo in zaključimo, da so cene revizijskih storitev revidiranja letnega 
poročila na enoto sredstev različne med posameznimi Big4 podjetji.

H6.3 Cene revizijskih storitev so na enoto dobička različne med posameznimi Big4 podjetji. 

Hipoteze ne moremo statistično značilno potrditi.  
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