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Skupiiini

Zveze

prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje

Mnenje
Reoidirali smo pilofone ratufioaodske izknze Zaeze pijateljea mlndine Ljubljana Moste - Polje,
Proletarskn cesta 1, 1000 Ljubljana, ki aHjuiujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 201.8, izkaz
poslozrnega izida za tedaj koninno leto ter poowtek bistoenih raiunoaodskih usmeitett in druge
pojasnjeaalne opombe. Preglefuli smo tudi poroiilo o poslooanju druitaa.
Po naiem mtenju so piloieni raiunoaodski izknzi resniien in poiten piknz finaninega poloinja Zaeze
pnjateljett mladine Ljubljann Moste - Polje, Prclctarsh,a cesta 1, 1000 Ljubljana na dan 3'1.. decembra

2018 fur njenega posloznega izida

m

tedaj koniano bto a skladu s sloaenskimi raiunoaodskimi

standardi.

Podlaga za mnenje
Reaizijo smo opraaili zt skladu z Mednarodnimi standnrdi reztidiranja. Nak odgoaornosfi na podlagi
teh praail so opisane o tem poroiilu a odstaoku Retsizorjeaa odgooornost za reaizijo raiunoaodskih
izkazoa. V skladu s Kodeksom etike za raiunoaodske strokoanjake (Kodeks IESBA) ter etiinimi
zahteztami, ki se nanaiajo rn reaizijo raiwnouodskih izkamo a Slowniji, potrjujemo saojo neodaisnost
od druibe in dn smo izpolnili ax druge etiine mhtezte zt skbdu s temi zahteaami in kodeksom IESBA.
Verjamemo, da so pidobljeni reuizijski dnkazi zalostni in ustrezni ktt osnoua za ntfu reoizijsko mnenje.

Drage inJormacije
Za druge informncije je odgoaorno posloaodstoo. Druge informacije obsegajo posloztno poroiilo, ki je
sestnani rlel letnega poroiih Zaere pijateljn mlndine Ljubljana Moste - Polje, ztendar ne z:kljuiujejo
raiunoootlskih izkama in nakga reaizorjeztega poroiiln o njih.
Naie mnenje o raiunot:od.skih izknzih se ne nanaia na rlruge informacije in o njih ne izruiamo nobene
oblike mgotooila.
V poztezazti z opraoljeno rmizijo raiunoztodskih izknzoa je naia odgoaornost prebr i druge informacijc
in pi tem presoditi ali so druge informacije pomtmbno nesklndne z raiunoztodskimi izknzi, zakanskimi
zahteuami ali naiim poznaoanjem, pidobljenim
reaidiranju, ali se kako drugaie kaiejo kot
_
pomembno napaien. Ce na podlagi oryaaljercga dda zakljuiimo, da obstaja pomembna napaina naoedba
drugih informncij, morflmo o takih okalifrinah poroiatt V zuezi s tem ni nii takga, o iemer bi morali

pi

poroiati.
Odgovornosl poslovodstva tn pristojnih za upravljanje za raiunovodske izkaze
Poslotodsfuo je odgoaorno za piprazto in poiteno predstaoiteo teh raiunoztodskih izkazoa a skladu s
Slottenskimi raiunoaodskimi standnrdi ter za takr notranje kontroliranje, kot je zt skladu z odloiitoijo
posloaodstua potrebno, da omogoii pipraao raiunooodskih izkama, ki ne uxbujejo pomembno napaine
naaedbe znmdi prcuare ali napake.
Poslouodsttto je pi piprazri raiunooodskih izkazoa druifua odgoztorno m oceno njene sposobnosti, dn
nadaljuje kot delujoie podjetje, razkitje zadmt, pozrezanih z delujodm podjetjem in upornbo
predpostaake fulujoiega podjetja kat podlngo za raiunoaodenje, rarcn ie nameraaa posloaodstz,o podjetje
likttidirati ali mustnr:iti poslottanje, ali ie nima druge moZnosti, kot da napruai eno ali drugo.

Revizorj eva o dgovorn os t
Naii cilji so pidobiti sprejemljiao ztgotoailo o tem ali so ratunozrodski izktzi kot celota brez pomembno
napaine naztedbe zaradi preaare ali napake in izdnh reaimrjeoo poroiilo, ki akljuiuje nak mnenje.
Sprejemljiao mgotouilo je oisokt stopnja zagotoaila aendar ni jamstuo, dn bo rezrizija, oprauljenn a
skladu s praaili reoidiranja, aedno odkila pomembno napaino naztedbo, ie ta obstnja. Napaine naoedbe,
lahkn izhnjnjo iz preaare ali napake, ter x smatrajo za pomembne, ie je uprauiieno priiakoaati, dn
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posamii

ali

skupaj, oplhtajo na gospodnrske odloiifite uporabnikoo, sprejete rut podlagi teh

ratunoaodskih izknzoo.
Med izaajanjem rcaidiranja a skladu s prauili retsidiranja uporabljama strokoztno presojo in ohranjamo
poklicno nezaupljiaost. Praa taka :
- prepoznamo in ocenimo fueganje pomembno napahu naaedbe o raiunoaodskih izknzih, bodisi zaradi
napake ali prettare, oblikujemo in izaajamo reaizijske postopke L,ot odzioe na ocenjena foeganja ter
pridobioamo zadastne in ustrezrc reaizijske dokaze, ki zagotruljajo podlago za nak mnenje. Taegany,
da ne bomo odkili napaine naaedbe, ki izaira iz pretrare, je uiije od tistega, pooezanega z napako, snj
prcaara lahko tiljuiuje skrizttu dngoaore, porwrejanje, namerrlo opustiteo, napnino razlago nli

tranjih kantrol;
- opraztimo postopke preoerjanja in razumeaanja notranjih kontrol, pomembnih m reztizijo z namenom
oblikoztanja rnizijskih postopkoo, ki so okoliiiinam pimerni, aendar ne z namenom izraziti mnenja o
uiinkmti tosti notr anj ih kontrol druibe ;
- presodimo ustreznost uporabLjenih raiunottodskih usmeiteo in sprejemljioost roiunooodskih ocen ter
z njimi pooezanimi razkritji posloztodstua;
- nn podlagi pndobljenih reztizijskih doknzozt o obstoju pomembne negotoztosti gbde dogodkoa ali
okoliiiin, ki zbujnjo doom zt sposobnost organizncije, da nadaljuje kot delujoie podjetje, sprejmemo skbp
o ustreznosti posloztodske uporabe predpostaoke delujoiega podjetja, kot podlage raiunooodenja. Ce
sprejmemo sklep o obstoju pomtmbne negotoztosti, smo dolini a reoimrjeaem poroiilu opozoiti na
ustrezna razkitja tt raiunottodskih izknzih ali, ie so taka razkitjn neustrezna, pilagoditi mnenje.
Rettizorjeai sklepi temeljijo nn reaizijskih dokazih pndobljenih da datuma izdaje poroiilt. Vendar
knsnejii dogodki ali okolii ne lahka poazroiijo prenehanje organizacije kat delujoiega podjetja;
- oarednotimo sploino predstaaitezt, strukturo, asebino ratunooodskih izknzozt okljuino z razkitji in ali
raiunoooilski izkazi predstaz:ljajo zndeztne posle in dogodke nn naiin, da je doseiena poitena
izo gibanje no

predstaztitett;

- pistojne

za uprazrljanje med drugim obtteiiamo o naifioaanem obxgu in insu reztidiranja in
pomembnih reaizijskih ugotoaitoah okljuino z morebituimi pomanjkljioostmi notranjih kontrol, ki smo
jih zaznali mcd naio reaizijo.

Poroiilo o drugih zakonskih in regalativnih zadevdh
Na podLtgt zahtea 27. dlena Ztkona o druittrih smo preoeili, ali Zoeza pijateljezt mlnd:inz Ljubljaru
Moste - Polje, Proletarska cestn 1, 1000 Ljubljana spoituje doloiila kstega odstaoka 26. ibna Znkarut
o

druituih.

Na osnotti opraaljene rettizije menimo, da je ztodenje posloanih knjig in xstazra letnega poroiila a skladu
z raiunortotiskim standardnm
druitr:a. Poslotrne htjige in letno porodlo omogoiajo ocenjeaanje, da
so prexiki pihodkott nad odhodki porabljeni za namene, doloiene o tretjem odstaaku 24. ibna Zakona
o druituih. Omenjena doloiila so spoitoztana.
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