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IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA 
 
Obavili smo revizijski uvid priloženih financijskih izvještaja J.U. Športski objekti Dubrovnik 
za 2018. godinu, koji obuhvaćaju Bilancu na dan 31. prosinca 2018. god., 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 neprofitne organizacije za financijske izvještaje 
 
 
Zakonski zastupnik neprofitne organizacije odgovoran je za financijske izvještaje sastavljene 
u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, 
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. 
U sastavljanju godišnjih financijski izvještaja, Uprava je odgovorna za procjenjivanje 
sposobnosti Subjekta da nastavi s poslovanjem na načelu vremenski neograničenog 
poslovanja, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezana s vremenski neograničenim 
poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj 
neograničenosti poslovanja, osim ako Uprava ili namjerava likvidirati subjekt ili prekinuti 
poslovanje ili nema realne alternative da to učini. 
Oni koji su zaduženi za upravljanje odgovorni su za nadziranje procesa financijskog 
izvještavanja kojeg je ustanovio Subjekt 
 
 
 

Revizorove odgovornosti za revizijski uvid godišnjih financijskih izvještaja 

 

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li godišnji financijski izvještaji kao cjelina 
bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške i izdati izvješće neovisnog 
revizora koje uključuje naš zaključak. Razumno uvjerenje je viša razina uvjerenja, ali nije 
garancija da će revizijski uvid obavljen u skladu s MSU 2400 (izmijenjenim) uvijek otkriti 



značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed 
prijevare ili pogreške i smatraju se značajni ako se može očekivati da, pojedinačno ili u 
zbroju, utječu na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovi tih godišnjih izvještaja. 
Kao sastavni dio revizijskog  uvida u skladu s Međunarodnim standardom za angažman uvida 
(MSU-2400 (izmijenjenim) donosimo profesionalne prosudbe i odražavamo profesionalni 
skeptizicam tijekom revizijskog  uvida.  

 
Mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi s planiranim djelokrugom i 
vremenskim rasporedom revizijskog  uvida i važnim revizijskim nalazima, uključujući i u 
vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama koji su otkriveni tijekom revizijskog  
uvida. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dostatni i primjereni da osiguraju 
osnovu za naš revizijski zaključak. 
 
 

Zaključak 

 

Obavili smo revizijski uvid priloženih financijskih izvještaja Javne Ustanove „Športski 
objekti Dubrovnik“ (Subjekt) za 2018. godinu, koji obuhvaćaju Bilancu na dan 31. prosinca 
2018. god., 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. 
 
Prema našem mišljenju, financijski izvještaji Javne ustanove „Športski objekti Dubrovnik“ za 
godinu završenu 31. prosinca 2018., u svim značajnim odrednicama, prikazuju istinit i fer 
prikaz financijskog položaja i poslovanja Neprofitne organizacije u skladu sa Zakonom o 
financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14) 
 

 

 

 

U Dubrovniku, 13. lipnja, 2019. 


