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IZVJESCE NEOVISNOG REVIZORA O REVIZIJSKOM UVIDU 

Skupstini Udruge NOVA BUDUCNOST 

Obavili smo revizijski uvid u prilozene financijske izvjestaje Udruge NOVA BUDUCNOST, 

Zagreb, OIB: 91816400181 , za 2019. godinu , koji obuhvacaju Bilancu na 31. prosinca 2019. 

godine na obrascu: BIL-NPF, lzvjestaj o prihodima i rashodima za tada zavrsenu godinu na 

obrascu : PR-RAS-NPF i Biljeske koje su dopuna podataka iz Bilance i lzvjestaja o prihodima 

i rashodima. 

Odgovomost neprofitne organizacije za financijske izvjestaje 

Zakonski zastupnik neprofitne organizacije odgovoran je za financijske izvjestaje sastavljene 

u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i racunovodstvu neprofitnih organizacija 

(Narodne novine, br. 121/14), kao i za one interne kontrole za koje on odredi da su potrebne 

za omogucavanje sastavljanja financijskih izvjestaja koji su bez znacajnog pogresnog 

prikazivanja uslijed prijevare iii pogreske. 

Odgovornost neovisnog revizora 

Nasa odgovornost je izraziti zakljucak o prilozenim financijskim izvjestajima. Nas revizijski 

uvid smo ob~vili u skladu s Medunarodnim standardom za angazman uvida (MSU) 2400 

(izmijenjenim) - Angazmani uvida u povijesne financijske izvjestaje. MSU 2400 (izmijenjen) 

zahtijeva od nas da zakljucimo je Ii nam nesto skrenulo pozornost sto bi uzrokovalo da 

povjerujemo kako financijski izvjestaji , kao cjelina , nisu sastavljeni u svim znacajnim 

odrednicama u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvjestavanja. Ovaj standard 

takoder zahtijeva da postupimo u skladu s relevantnim etickim zahtjevima. 

Revizijski uvid u financijske izvjestaje u skladu s MSU-om 2400 (izmijenjenim) je angazman s 

izrazavanjem ogranicenog uvjerenja, jer obavljamo postupke, koji se prvenstveno sastoje u 

postavljanju upita zakonskom zastupniku neprofitne organizacije i drugima unutar neprofitne 

organizacije, prema primjerenosti, i primjenjivanju analitickih postupaka, te ocjenjujemo 
pribavljene dokaze. 

Obavljeni postupci u revizijskom uvidu su znacajno manji od onih koji se obavljaju u reviziji 

koja se provodi u skladu s Medunarodnim revizijskim standardima. Prema tome, ne 
izrazavamo revizijsko misljenje o tim financijskim izvjestajima. 



Zakljucak 

Temeljem naseg revizijskog uvida, nista nam nije skrenulo pozornost sto bi uzrokovalo da 
povjerujemo kako financijski izvjestaji Udruge NOVA BUDUCNOST za 2019. godinu nisu 
sastavljeni , u svim znacajnim odrednicama, u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i 
racunovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14). 
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