SLOVENSKI POSLOVNOFINAN NI STANDARDI
Na podlagi 12. in 19. lena zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01) ter 19. lena
statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 70/01) je strokovni svet Slovenskega
inštituta za revizijo na svoji seji dne 29. januarja 2003 sprejel

POJASNILO 3
PODPIS PISNEGA PORO ILA
O OCENJEVANJU VREDNOSTI
Pooblaš eni ocenjevalec vrednosti mora pisno poro ilo o ocenjevanju vrednosti, ki ga
preda naro niku, podpisati. V skladu s SPS 1 - Ocenjevanje vrednosti podjetij -, SPS 2 Ocenjevanje vrednosti nepremi nin - oziroma SPS 3 - Ocenjevanje vrednosti premi nin mora vsako pisno poro ilo o ocenjevanju vrednosti podjetij, nepremi nin oziroma premi nin
vsebovati podpisano izjavo z vsebino, predpisano v to ki 1.2.3 SPS 1, to ki 2.2.3 SPS 2
oziroma to ki 3.2.3 SPS 3. Pooblaš eni ocenjevalec mora podpisati pisno poro ilo o
ocenjevanju vrednosti na strani, ki sledi sklepnim ugotovitvam glede ocenjene vrednosti in na
kateri je zapisana ta izjava, tako da pod izjavo s tiskanimi rkami napiše: POOBLAŠ ENI
OCENJEVALEC VREDNOSTI PODJETJA / NEPREMI NIN / STROJEV IN OPREME, doda
svoje ime in priimek ter se lastnoro no podpiše. K tako opremljenemu pisnemu poro ilu o
ocenjevanju vrednosti mora pooblaš eni ocenjevalec vrednosti priložiti kopijo dovoljenja za
opravljanje nalog pooblaš enega ocenjevalca vrednosti, ki mu ga je izdal Slovenski inštitut
za revizijo.

Obrazložitev
Iz pisnih poro il o ocenjevanju vrednosti, danih v presojo Slovenskemu inštitutu za
revizijo, je razvidno, da pooblaš eni ocenjevalci vrednosti razli no tolma ijo dolo bo
slovenskih poslovnofinan nih standardov o podpisani izjavi, ki jo mora vsebovati pisno
poro ilo o ocenjevanju vrednosti. Nekatera pisna poro ila o ocenjevanju vrednosti sploh ne
vsebujejo te izjave, druga pa vsebujejo izjavo brez podpisa. Nekateri pooblaš eni ocenjevalci
vrednosti svoj podpis potrdijo z žigom Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo, ki je pred uvedbo zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01; ZRev-1)
ocenjevalcem vrednosti podeljevala licence. Da bi ne bilo nejasnosti glede statusa
pooblaš enega ocenjevalca vrednosti in njegovih odgovornosti, povezanih s pisnim
poro ilom o ocenjevanju vrednosti, ter da bi zaš itili naro nika, ki mu je pisno poro ilo o
ocenjevanju vrednosti namenjeno, smo pripravili to pojasnilo.
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