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IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA

1.

Obavili smo reviziju priloženih financijskih izvještaja HRVATSKOG KOŠARKAŠKOG
SAVEZA. Lipovečka 1, Zagreb za 2015. godinu, koji obuhvaćaju Bilancu na 31. prosinca
2015. godine na obrascu: BIL-NPF, Izvještaj o prihodima i rashodima za tada završenu
godinu na obrascu: PR-RAS-NPF i Bilješke koje su dopuna podataka iz Bilance i Izvještaja o
prihodima i rashodima.
Odgovornost Zakonskog zastupnika
2.
Zakonski zastupnik HRVATSKOG KOŠARKAŠKOG SAVEZA odgovoran je za financijske
izvještaje sastavljene u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu
neprofitnih organizacija (Narodne novine br. 121/14), kao i za one interne kontrole za
koje on odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja financijskih izvještaja koji su
bez značajnog pogrešnog prikazivanja uslijed prijevare ili pogreške.
Odgovornost Revizora
3.
Naša odgovornost je izraziti mišljenje o priloženim financijskim izvještajima na
osnovi obavljene revizije. Reviziju smo obavili u skladu s Međunarodnim revizijskim
standardima. Ti standardi zahtijevaju da postupamo u skladu sa zahtjevima etike i reviziju
planiramo i obavimo kako bismo stekli razumno uvjerenje o tome jesu li financijski
izvještaji bez značajnih pogrešnih prikazivanja.
Revizija uključuje obavljanje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i
objavama u financijskim izvještajima. Izbor odabranih postupaka ovisi o revizorovoj
prosudbi, uključujući procjenu rizika značajnih pogrešnih iskaza u financijskim
izvještajima uslijed prijevara ili pogrešaka. Pri tom procjenjivanju rizika, revizor razmatra
interne kontrole, relevantne za subjektovo sastavljanje financijskih izvještaja, kako bi
obavio revizijske postupke prikladne u postojećim okolnostima, ali ne i u svrhu izražavanja
mišljenja o učinkovitosti internih kontrola poslovnog subjekta. Revizija također obuhvaća
procjenu prikladnosti primijenjenih računovodstvenih politika i razumnost subjektovih
računovodstvenih procjena, kao i ocjenu cjelokupnog prikaza financijskih izvještaja.
Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dostatni i primjereni da osiguraju
osnovu za naše revizijsko mišljenje.
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