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S lov en sk i ali
mednarodni
r a č unovodski standardi
Podjetje Fires d.o.o je slovenska

Revizija
računovodskih
izkazov

revizijska hiša, katerih zaposleni smo
nabirali dolgoletne izkušnje pri slovenskih in mednarodnih klientih. Naš način
dela je tesno sodelovanje z naročniki

Upravičite zaupanje
vaših kupcev,
dobaviteljev, zaposlenih
ter potencialnih
investitorjev s poštenimi
in resničnimi
računovodskimi izkazi, ki
so odraz vaše odličnosti.

naš cilj pa opraviti revizijo z namenom
čim večje dodane vrednosti za naročnika.
Sodelovanje z nami pomeni potrditev
resničenega in poštenega finančenga
stanja, ki se odraža v poslovnih knjigah
vašega podjetja.

FIRES, D.O.O.

Poznavanje standardov, računovodstva
in zakonodaje so naša obveza, vam pa
lahko to pomeni odprta vrata v poslovni
svet. ter olajšano poslovodnje družbe.
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Revizija da ali ne?
K a j o b s e g a r e v iz i j a ?

K a k o d el u j e m o ?
Ko z vami natančno določimo, kaj potrebujete,

Ste srednje ali veliko podjetje in zato v skladu z
REVIZIJA LETNEGA POROČILA

veljavno zakonodajo zavezani za revizijo

se dogovorimo za način dela, ki bo najbolj
ustrezen za vaše podjetje. Po slenitvi pogodbe

računovodskih izkazov ter letnega poročila?

in pred pričetkom dela se dogovorimo za termin

Mogoče je to zahteva vaših lastnikov ali morda
želite prostovoljno pridobiti potrditev, da so vaši

PREVERITEV

PREVERITEV

PREVERITEV

izkazi resnični in pošteni, ter da so vaša razkritja

NOTRANJIH

PODATKOV

RAZKRITIJ (po

v letnem poročilu popolna? Želite dokapitalizirati

KONTROL

SRS in ZGD)

družbo s stvarnim vložkom? Se želite prijaviti na

ter dokumentacijo, ki jo bomo potrebovali za
naše delo ter skupaj določimo odgovorne
osebe z vaše strani, ki bodo zadolžene za posredovanje ustreznih informacij. Ob zaključku
postopkov izdelamo pismo z ugotovitvami ter

javni razpis in potrebujete poročilo o poravnanih

vam predlagamo možne rešitve.

obveznostih? Se združujete, pripajate ali želite

Strategija posameznega posla revizije je podvržena

odtujiti del podjetja in potrebujete delitveno bi-

subjektivnipresoji vsakega revizorja. Pri tem pomemb-

Naš način dela temelji na redni komunikaciji s

lanco, revidirano menjalno razmerje? Ste v pris-

nbo le eno, pridobiti ustrezne in zadostne dokaze, da bo

stranko, ne samo med samo revizijo, temveč

ilni poravnavi in potrebujete revidirano pre-

lahko ob zaključku revizije podal mnenje o skladnosti

čez vse leto, tako da se ob zaključku revizije

dračunsko , obračunsko bilanco ter načrt fi-

trditev poslovodstva , ki so zajete v računovodskih iz-

izognemo nepotrebnim presenečenjem.

nančne reorganizacije? Če je vaš odgovor pri-

kazih.

trdilen vsaj na eno vprašanje , smo pravi naslov
za vas.

Kr i t eri j i z a z av e z an o s t k r ev i zi j i
ra ču n o v o d s k i h i z k a z o v
V skladu s 55. členom Zakona o gospodarskih

Pri tem pa nam je prvi moto najvišja kvaliteta

Pri tem revizor sledi mednarodnim revizijskim standar-

naših storitev, strokovnost in neodvisnost. Vse

dom , načelom ter poklicni etiki revizorjev. Velik pou-

to nam omogočajo bogate izkušnje, ki temeljijo

darek je dan neodvisnosti, ki jo mora zagotavljati vsak

na praktičnem delu z domačimi in mednarod-

revizor.

nimi strankami.

R e v iz i j i s o r o d n e s t o r i t v e

družbah je za revizijo računovodskih izkazov in

V odvisnosti od tega, komu je revizorjevo poročilo na-

letnega poročila zavezano srednje in veliko pod-

menjeno, od ravni zagotovila, ki ga revizor daje s svo-

jetje, ki v dveh zaporednih letih presega vsaj dva

jim poročilom, se v okviru naših storitev pojavljajo

od naslednjih kriterije::

naslednje storitve:

število zaposelnih presega 50,
Čisti prihodki od prodaje presegajo

dogovorjeni postopki
7,3

preiskovanje računovodskih izkazov

mio EUR

notranja revizija.
Vrednost aktive presega 3,65 mio
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