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Mnenje

Revidirali smo ratunovodske izkaze zveze Prijateljev Mladine Ljubljana Moste - Polje, Proletarska cesta 1,
1000 Ljubljana, ki vkljuiujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2OL7 ter izkaz poslovnega izida za tedaj
kondano leto ter povzetek bistvenih raaunovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacUe. Pregledali
smo tudi poroailo o poslovanju druStva.
Po naiem mnenju priloieni ratunovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih posteno predstavljajo finanini
poloiaj Zveze Prijateljev Mladine Ljubljana Moste - Polje, Proletarska cesta 1, 1OOO Ljubljana na dan 31.
decembra Z0t7 t{ njen poslovni izid za tedaj koniano leto v skladu s Slovenskimi radunovodskimi
standa rdi.

Podlaga za mnenje

RevizUo smo opravili v skladu s pravili revidiranja, veljavnimi v Republiki Sloveniji v aasu revizije. Nale
odgovornosti na podlagi teh pravil so opisane v tem poroailu v odstavku Revizorjevo odgovornost za revizijo
rotunovodskih izkozov. Y skladu s kodeksom etike za radunovodske strokovnjake, ki ga je izdal Odbor za

mednarodne standarde etike za radunovodske strokovnjake (Kodeks IESBA) ter etianimi zahtevami, ki se
nanaiajo na revizijo radunovodskih izkazov v Sloveniji, potrjujemo svojo neodvisnost od druibe in da smo
izpolnili vse druge etidne zahteve v skladu s temi zahtevami in Kodeksom IESBA.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostni in ustrezni kot osnova za naie revizijsko mnenje.

Druge intormocije

Za druge informacije je odgovorno poslovodstvo. Druge informacije obsegajo porodilo o poslovanju, ki je
sestavni del letnega poroaila Zveze Prijateljev Mladine Ljubljana Moste - Polje, Proletarska cesta 1, 1000
Ljubljana, vendar ne vkljudujejo raiunovodskih izkazov in naieBa revizorjevega porotila o njih.
Naie mnenje o radunovodskih izkazih se ne nanaia na druge informacije in o njih ne izraiamo nobene
oblike zagotovila.

V povezavi z opravljeno revizijo raiunovodskih izkazov je naia odgovornost prebrati druge informacije in pri
tem presoditi ali so druge informacije pomembno neskladne z raaunovodskimi izkazi, zakonskimi zahtevami
ali naSim poznavanjem, pridobljenim pri revidiranju, ali se kako drugate kaiejo pomembno napadne. ee na
podlagi opravljenega dela zakljudimo, da obstaja pomembna napatna navedba drugih informacij, moramo
o takih okolisainah poroaati. V zvezi s tem ni nia takega, o demer bi morali porodati.
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Odgovomost poslovodstvo in p stojnih za upravljanje za radunovodske izkaze

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in poiteno predstavitev teh raaunovodskih izkazov v skladu s

Slovenskimi radunovodskimi standardi in za tako notranje kontroliranje, kot je v skladu z odloditvijo
poslovodstva potrebno, da omogodi pripravo raiunovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napadne

navedbe zaradi prevare ali napake.

Poslovodstvo je pri pripravi raiunovodskih izkazov druitva odgovorno za oceno njene sposobnosti, da

nadaljuje kot delujofe podjetje, razkritje zadev, povezanih z delujodim podjetjem in uporabo predpostavke

delujodega podjetje kot podlago za raiunovodenje, razen de namerava poslovodstvo podjetje likvidirati ali

zaustaviti poslovanje, ali ie nima druge moinosti, kot da napravi eno ali drugo.

Nadzorni odbor je odgovoren za nadzor nad pripravo radunovodskih izkazov in za potrditev revidiranega
letnega porodila.

Revizorjeva odgovornost zo revizijo raEunovodskih izkazov

Naii cilji so pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali so radunovodski izkazi kot celota brez pomembno

napafne navedbe zaradi prevare ali napake, in izdati revizorjevo porotilo, ki vkljutuje naie mnenje.

Sprejemljivo zagotovilo je visoka stopnja zagotovila, vendar nijamstvo, da bo revizija, opravljena v skladu s

pravili revidiranja, vedno odkrila pomembno napadno navedbo, ae ta obstaja. Napadne navedbe lahko
izhajajo iz prevare ali napake, ter se smatrajo za pomembne, de je upraviteno pridakovati, da posamit ali
skupaj vplivajo na gospodarske odloaitve uporabnikov, sprejete na podlagi teh raiunovodskih izkazov.

Med izvajanjem revidiranja v skladu s pravili revidiranja uporabljamo strokovno presojo in ohranjamo
poklicno neza upljivost. Prav tako:

prepoznamo in ocenimo tveganja pomembno napadne navedbe v radunovodskih izkazih, bodisi

zaradi napake ali prevare, oblikujemo in izvajamo revizijske postopke kot odzive na ocenjena

tveganja ter pridobivamo zadostne in ustrezne revizijske dokaze, ki zagotavljajo podlago za naie
mnenje. Tveganje, da ne bomo odkrili pomembno napadne navedbe, ki izvira iz prevare, je viSje od

tistega, povezanega z napako, saj prevara lahko vkljuduje skrivne dogovore, ponarejanje, namerno

opustitev, napaino razlago ali izogibanje notranjih kontrol;
opravimo postopke preverjanja in razumevanja notranjih kontrol, pomembnih za revizijo z

namenom oblikovanja revizijskih postopkov, ki so okoli5dinam primerni, vendar ne z namenom

izraziti mnenje o uainkovitosti notranjih kontrol dru:be;
presodimo ustreznost uporabljenih radunovodskih usmeritev in sprejemljivost radunovodskih ocen

ter z njimi povezanih razkritU poslovodstva;

na podlagi pridobljenih revizijskih dokazov o obstoju pomembne negotovosti glede dogodkov in

okoliitin, ki zbujajo dvom v sposobnost organizacije, da nadaljuje kot delujoae podjetje, sprejmemo
sklep o ustreznosti poslovodske uporabe predpostavke delujotega podjetja kot podlage

ratunovodenja. ie sprejmemo sklep o obstoju pomembne negotovosti, smo dolini v revizorjevem
porodilu opozoriti na ustrezna razkritja v radunovodskih izkazih ali, ie so taka razkritja neustrezna,
prilagoditi mnenje. Revizorjevi sklepi temeljijo na revizijskih dokazih, pridobljenih do datuma izdaje

revizorjevega poroaila. Vendar kasnejii dogodki ali okoliSdine lahko povzrodijo prenehanje

organizacije kot delujotega podjetja;
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ovrednotimo sploSno predstavitev, strukturo, vsebino radunovodskih izkazov vkljudno z razkritji, in

ali radunovodski izkazi predstavljajo zadevne posle in dogodke na nadin, da je doseiena po5tena

predstavitev;
pristojne za upravljanje med drugim obveSdamo o nadrtovanem obsegu in aasu revidiranja in

pomembnih revizijskih ugotovitvah vkljutno s poma njkljivostmi notranjih kontrol, ki smo jih zaznali

med naSo revizijo.

Porodilo o drugih zokonskih in regulativnih zadevoh
Na podlagi zahlev 27. ilena Zakona o druitvih smo preverili, ali zveza Prijateljev Mladine Ljubljana Moste -
Polje, Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana spoituje dolodila Sestega odstavka 26. flena Zakona o drustvih.

Na osnovi opravljene revizije menimo, da je vodenje poslovnih knjig in sestava letnega porotila v skladu z

radunovodskim standardom za druStva. Poslovne knjige in letno porodilo omogo6ajo ocenjevanje, da so
prese:ki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene, doloiene v tretjem odstavku 24. ilena Zakona o
druitvih. Omenjena dolodila so spoitovana.

NatalUa Pestidek Bohord

poobla5dena revizorka
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