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Obavili smo reviziju priloZenih financijskih izvjeðtaja Hrvatske lijeëniðke komore za 20L7. godinu,

koji obuhvaéaju Bilancu na dan 31. prosinca 2OL7. godine na obrascu: BIL-NPF, Izvjeðtaja o
prihodima irashodima za godinu tada zavrðenu na obrascu: PR-RAS-NPF iBiljeðke koje su

dopuna podataka iz Bilance i IzvjeËtaja o prihodima i rashodima.

Ne izraäavamo miËljenje o priloZenim financijskim izvjeËtajima Hrvatske lijeëniðke komore. Zbog

vaZnosti pitanja opisanog u naèem izvjeËéu u Odjeljku s osnovom za suzdräano miËljenje, nismo

mogli pribaviti dostatne i primjerene revizijske dokaze za osiguranje osnove za revizijsko

miËljenje o tim financijskim izvjeðtajima.

Osnova za suzdriano miõljenje

Zakon o financijskom poslovanju i raðunovodstvu neprofitnih organizacija primijenjen pri

sastavljanju godiðnjih financijskih izvjeðtaja Hrvatske lijeðniðke komore za godinu zavrËenu 31.

prosinca 2017. i na koje se odnosi naËe izvjeËée neovisnog revizora, predstavlja okvir sukladnosti

kojim se zahtijeva objavljivanje samo onih informacija koje propisuje taj Zakon. Zbog toga,

sukladno tom Zakonu nisu u Biljeðkama objavljene sve informacije koje su inaðe nuZne za

pruåanje objektivne i realne slike financijskog poloZaja i poslovanja Hrvatske lijeðniðke komore,

kao Ëto su primjerice informacije o primijenjenom okviru financijskog izvjeëtavanja, primijenjenim

raëunovodstvenim politikama, povezanim strankama, dogadajima nakon datuma bilance,

primjenjivosti i primjenom temeljne raëunovodstvene pretpostavke vremenske neograniðenosti

poslovanja, znaðajnim neizvjesnostima povezanih s primjenom temeljne raèunovodstvene

pretpostavke vremenske neograniðenosti poslovanja, kao i druge informacije nuåne za fer

prezentaciju godiËnjih financijskih izvjeðtaja.

Zakonski zastupnik Hrvatske lijeöniëke komore odgovoran je za oblikovanje odgovarajuéeg

sustava internih kontrola. Oblikovanje sustava internih kontrola ovisi o mnogim faktorima, kao

ðto su veliðina poslovnog subjekta, njegova organizacijska struktura, naðin rukovodenja,

osposobljenost zaposlenih itd. Kroz odgovarajuéi sustav internih kontrola se osigurava efikasno

koriËtenje resursa u ostvarivanju postavljenih ciljeva. U postupku provodenja revizije financijskih

izvjeðtaja za godinu zavrðenu 31. prosinca2OLT. nismo se mogli uvjeriti u funkcioniranje sustava

internih kontrola koje bi nam pomogle pri procjeni u kojoj se mjeri moåemo osloniti sustav

interne kontrole Hrvatske lijeëniðke komore te smo na osnovu toga izabrali strategiju provjere

pozicija na osnovu testova detalja. Takoder, åelimo istaknuti da Hrvatska lijeðniðka komora nije

bila spremna za provedbu predrevizije iz razloga Ëto je krajem poslovne godine doðlo do izmjene

kadrova unutar knjigovodstvenog odjela te je organizacija angaåirala eksterno knjigovodstvo.
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Uz sve navedeno, htjeli bi napomenuti da u sklopu revizije nismo bili pozvani niti prisustvovali

inventuri imovine iobveza Hrvatske lijeëniëke komore, koja je kao neprofitna organizacija

sukladno Zakonu obvezna na kraju svake poslovne godine popisati imovinu i obveze sa stanjem

na datum bilance.

Nismo mogli drugim postupcima potvrditi ili verificirati stanja iz poslovanja iskazana u Bilanci

(Obrazac BIL-NPF) sa stanjem na 31. prosinca 20L7. godine. Posljedica tih pitanja jest da nismo

mogli utvrditi da li bi bila potrebna neka prepravljanja u vezi s evidentiranim ili neevidentiranim

stanjima u poslovnim knjigama, istavkama od kojih se sastoje financijski izvjeðtaji.

Isto tako nam je Zakonski zastupnik komore u Pisanim izjavama potvrdio da su naznaðili procjenu

rizika da financijski izvjeðtaji mogu biti znaðajno pogreËno prikazani zbog evidentiranih

nepravilnosti unutar godine o kojima smo bili obavjeðteni kao i da postoji rizik o daljnjim

nepravilnostima koje do sada nisu uoðene.

Odgovornost neprofitne organizacije za godiðnje financijske izvjeStaje

Zakonski zastupnik Hrvatske lijeðniðke komore odgovoran je za godiðnje financijske izvjeËtaje

sastavljene u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i raðunovodstvu neprofitnih

organizacija, kao i za one interne kontrole za koje on odredi da su potrebne za omoguéavanje

sastavljanja godiðnjih financijskih izvjeËtaja koji su bez znaðajnog pogreËnog prikaza uslijed

prijevare ili pogreËke.

Oni koji su zaduZeni za upravljanje Hrvatske lijeèniëke komore su odgovorni za nadziranje

procesa financijskog izvjeðtavanja kojeg je ustanovila Hrvatska lijeðniëka komora.

Revizorove odgovornosti za reviziju godiðnjih financijskih izvjeËtaja

NaSa je odgovornost obaviti reviziju financijskih izvjeðtaja Hrvatske lijeðniðke komore u skladu s

Medunarodnim revizijskim standardima i izdati revizorovo izvjeËée. Medutim, zbog pitanja

opisanog u naðem izvjeðéu u Odjeljku s osnovom za suzdråano miðljenje nismo mogli dobiti

dostatne i primjerene revizijske dokaze za osiguranje osnove za revizijsko miðljenje o tim
fi na ncijski m izvjeËtaj i ma.
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Neovisni smo od Hrvatske lijeèniðke komore u skladu s Kodeksom etike za profesionalne

raðunovode (IESBA Kodeks) i ispunili smo na5e ostale etiðke odgovornosti u skladu s IESBA

Kodeksom.

Zagreb, 14. svibnja 2018
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