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IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA  

 

Glavnoj tajnici Hrvatske zajednice tehničke kulture,  gospođi Zdenki Terek 

 

Mišljenje 

Obavili smo reviziju priloženih financijskih izvještaja Hrvatske zajednice tehničke kulture za 

2020. godinu. Izvještaji obuhvaćaju Bilancu na 31. prosinca 2020. 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. 

Prema našem mišljenju, godišnji financijski izvještaji Hrvatske zajednice tehničke kulture za 

godinu završenu 31. prosinca 2020. sastavljeni su, u svim značajnim odrednicama, u skladu 

sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne 

novine, br. 121/14). 

Osnova za mišljenje  

Obavili smo našu reviziju u skladu sa Zakonom o reviziji i Međunarodnim revizijskim 

standardima (MRevS-ima). Naše odgovornosti prema tim standardima su podrobnije opisane 

u našem izvješću neovisnog revizora u odjeljku o revizorovim odgovornostima za reviziju 

godišnjih financijskih izvještaja. Neovisni smo od Hrvatske zajednice tehničke kulture, u 

skladu s Kodeksom etike za profesionalne računovođe (IESBA Kodeks) i ispunili smo naše 

ostale etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje 

smo dobili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. 

 

Odgovornost neprofitne organizacije za godišnje financijske izvještaje 

Zakonski zastupnik Hrvatske zajednice tehničke kulture odgovoran je za godišnje 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 godišnjih financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog 

prikaza uslijed prijevare ili pogreške. 
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Oni koji su zaduženi za upravljanje Hrvatskom zajednicom tehničke kulture su odgovorni za 

nadziranje procesa financijskog izvještavanja kojeg je ustanovila Hrvatska zajednica tehničke 

kulture. 

  

Revizorove odgovornosti za reviziju 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 naše mišljenje. Razumno uvjerenje je visoka razina uvjerenja, ali nije 

garancija da će revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno 

prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prijevare ili pogreške i 

smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbroju, utječu na 

ekonomske odluke korisnika donijete na osnovi tih godišnjih financijskih izvještaja. 

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i 

održavamo profesionalni skepticizam tijekom revizije.  

Mi također: 

• prepoznajemo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza godišnjih 

financijskih izvještaja, zbog prijevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke 

kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da 

osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog 

uslijed prijevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prijevara može uključiti tajne 

sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje 

internih kontrola. 

• stječemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali 

revizijske postupke koji su primjereni u danim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja 

mišljenja o učinkovitosti internih kontrola udruge. 

• ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika, razumnost 

računovodstvenih procjena koje je dao zakonski zastupnik udruge i s tim povezanih objava. 

• Ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj financijskih izvještaja 

odražavaju li financijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način 

kojim se postiže fer prezentacija. 

Mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi s, između ostalih pitanja, 

planiranim djelokrugom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, 

uključujući i pitanja u vezi s nedostacima u internim kontrolama koji su otkriveni tijekom naše 

revizije. 

 

 



Zagreb, 21. lipnja 2021. 
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