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IZVJESCE NEOVISNOG REVIZORA O REVIZIJSKOM UVIDU

Sukladno zahtjevu (ugovoru), obavili smo revizijski uvid u priloZene financijske
izvjeðtaje neprofitne organizac'rje ,,Francuska alijansa Zagreb" za 2016. godinu, koji
obuhvaóaju Bilancu na 31. prosinca 2016. godine na obrascu: BIL-NPF, lzvjeðtaj o
prihodima i rashodimazatada zavrðenu godinu na obrascu: PR-RAS-NPF i Bilje5ke
koje su dopuna podataka iz Bilance i lzvjeðtaja o prihodima i rashodima.
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Zakonski zastupnik neprofitne organizacije odgovoran je za financijske izvjeötaje
sastavljene u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i raöunovodstvu
neprofitnih organizacija (NN, br.121114), kao iza one interne kontrole za koje on odredi
da su potrebne za omoguóavanje sastavljanja financijskih izvjeötaja koji su bez
znaöajnog pogreönog prikazivanja uslijed prijevare ili pogreðke.
Odgovo rnosf neow.s nog rev i zo ra
NaSa odgovornost je izraziti zakljuöak o priloZenim financijskim izvje5tajima. Nað
revizijski uvid smo obavili u skladu s Medunarodnim standardom za angaåman uvida
(MSU) 2400 (izmijenjenim) - AngaZmani uvida u povijesne financijske izujeétaje. MSU
2400 (izmijenjen) zahtijeva od nas da zakljuöimo je li nam ne5to skrenulo pozornost
ðto bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvjeðtaji, kao cjelina, nisu sastavljeni
u svim znaðajnim odrednicama u skladu s primjenjivim okvirom financijskog
izvjeötavanja. Ovaj standard takoder zahtijeva da postupimo u skladu s relevantnim
etiökim zahtjevima.

Revizijski uvid u financijske izvjeðtaje u skladu s MSU-om 2400 (izmijenjenim) je
angaZman s izraåavanjem ograniöenog uvjerenja, jer obavljamo postupke, koji se

prvenstveno sastoje u postavljanju upita zakonskom zastupniku neprofitne
organizacije i drugima unutar neprofitne organizacije, prema primjerenosti, i
primjenj iva nj u anal itiðki h postupaka, te ocjenjujemo pri bavljene

d

okaze.
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Obavljeni postupci u revizijskom uvidu su znaöajno manji od onih koji se obavljaju u
reviziji koja se provodi u skladu s Medunarodnim revizijskim standardima. Prema tome,
ne izraåavamo revizijsko miðljenje o tim financijskim izvje5tajima.

Zakljuéak
Temeljem naðeg revizijskog uvida, niðta nam nije skrenulo pozornost 5to bi uzrokovalo
da povjerujemo kako financijski izvjeðtaji neprofitne organizacije ,,Francuska alijansa
Zagreb" za 2016. godinu ne pruZaju objektivnu i realnu sliku financijskog poloZaja i
poslovanja u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i raöunovodstvu neprofitnih
organizacija (NN, br. 121114).
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