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POROEILO NEODVISNEGA REVIZORJA

SKUPSCINI ZBORNICE

ZBORNICA ZDRAVSWENE IN BABISKE NEGE STOVENUE - ZVEZA STROKOVNIH DRUSTEV MEOICINSKIH

SESTER, BABIC IN ZDRAVSWENIH TEHNIKOV SLOVENIJE, OB ZELEZNICI 3OA, 1q)O UUBUANA

Mnenie

REVidirAIi SMO TA.UNOVOdSKE iZKAZE ZBORNICE ZDRAVSTVENE IN BABIsKE NEGE SLOVENUE - ZVEZA STROKOVNIH

DRUSTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENUE, OB ZELEZNICI 3OA, 1OOO UUBUANA,

ki vkljuiujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2018 ter izkaz poslovnega izida za tedaj koniano leto ter povzetek

bistvenih raiunovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije. Pregledali smo tudi poroailo o poslovanju

druitva.

Po naiem mnenju priloieni radunovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih poiteno predstavljajo finanini poloiaj

ZBORNICE ZDRAVSryENE IN BABIIKE NEGE SLOVENUE _ZVEZA STROKOVNIH DRUSTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN

ZDRAVSTVENTH TEHNTKOV SLOVENUE, OB zELEZNtCt 3OA, 1OOO UUBUANA na dan 31. decembra 2018 ter njen

poslovni izid za tedaj konaano leto v skladu s Slovenskimi raiunovodskimi standardi.

Podlogo zo mnenje

Revizijo smo opravili v skladu s pravili revidiranja, veljavnimi v Republiki Sloveniji v aasu revizije. Na5e odgovornosti na

podlagi teh pravil so opisane v tem porodilu v odstavku Revizorjevo odgovornost za revizijo roiunovodskih izkozov. v
skladu s kodeksom etike za raaunovodske strokovnjake, ki ga je izdal Odbor za mednarodne standarde etike za

radunovodske strokovnjake (Kodeks IESBA) ter etianimi zahtevami, ki se nanaSajo na revizijo raaunovodskih 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 naSe revizijsko mnenje

Druge inJormocije

Za druge informacije je odgovorno poslovodstvo. Druge informacije obsegajo poroailo o poslovan.iu, ki je sestavni del

letnega porotita zBoRNtcE ZDRAVSTVENE rN BABTSKE NEGE SLOVENUE - ZVEZA STROKOVNIH DRUSTEV MEDICINSKIH

SESTER, BAEIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV STOVENIJE, OB ZELEZNICI 3OA, 1OOO LJUBUANA, VENdAT NE VKIJUEUJEJO

raiunovodskih izkazov in naSega revizorjevega poroaila o njih.

Nase mnenje o raaunovodskih izkazih se ne nanaia na druge informacije in o njih ne izraiamo nobene oblike

zagotovila.

V povezavi z opravljeno reviziio raaunovodskih izkazov.je naia odgovornost prebrati druge informaci.ie in pri tem

presoditi ali so druge informacije pomembno neskladne z raaunovodskimi izkazi, zakonskimi zahtevami ali nasim

poznavanjem, pridobljenim pri revidiranju, ali se kako drugaie kaiejo pomembno napaane. de na podlagi opravljenega

dela zakljuaimo, da obstaja pomembna napaana navedba drugih informaci.i, moramo o takih okolisfinah porotati. V

zvezi s tem ni nia takega, o iemer bi morali porodati.
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Odgovomost poslovodstvd in pdstojnih zo upravlionje zo rotunovodske izkoze

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in posteno predstavitev teh ratunovodskih izkazov v skladu s Slovenskimi

raiunovodskimi standardi in za tako notranje kontroliranje, kot je v skladu z odloaitvijo poslovodstva potrebno, da

omogoai pripravo raiunovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napatne navedbe zaradi prevare ali napake.

Poslovodstvo je pri pripravi raiunovodskih izkazov drustva odgovorno za oceno njene sposobnosti, da nadaljuje kot

delujoie podjetje, razkritie zadev, povezanih z delujoiim podjetjem in uporabo predpostavke delujoaega pod.ietje kot

podlago za raaunovodenje, razen ie namerava poslovodstvo podjetje likvidirati ali zaustaviti poslovanje, ali ie nima

druge moinosti, kot da napravi eno ali drugo.

Nadzorni odbor .le odgovoren za nadzor nad pripravo raiunovodskih izkazov in za potrditev revidiranega letnega

poroaila.

Revizoievo odgovornost za rcvizijo rdtunovodskih izkozov

NaSi cilji so pridobiti spre.iemljivo zagotovilo o tem, ali so raiunovodski izkazi kot celota brez pomembno napadne

navedbe zaradi prevare ali napake, in izdati revizorjevo poroailo, ki vkljuauje nase mnenje. Sprejemljivo zagotovilo je

visoka stopnja zagotovila, vendar ni jamstvo, da bo revizija, opravljena v skladu s pravili revidiranja, vedno odkrila

pomembno napatno navedbo, ae ta obstaja. Napaane navedbe lahko izhajajo iz prevare ali napake, ter se smatrajo za

pomembne, ie je upraviaeno pridakovati, da posamia ali skupaj vplivajo na gospodarske odloaitve uporabnikov,

sprejete na podlagi teh ratunovodskih izkazov.

Med izvajanjem revidiranja v skladu s pravili revidiranja uporabljamo strokovno presojo in ohraniamo poklicno

nezaupljivost. Prav tako:

prepoznamo in ocenimo tveganja pomembno napaine navedbe v raaunovodskih izkazih, bodisi zaradi napake

ali prevare, obliku.iemo in izvajamo revizijske postopke kot odzive na ocenjena tveganja ter pridobivamo

zadostne in ustrezne revizijske dokaze, ki zagotavljajo podlago za naie mnenje. Tvegan.ie, da ne bomo odkrili

pomembno napaane navedbe, ki izvira iz prevare, je visje od tistega, povezanega z napako, saj prevara lahko

vkljuauje skrivne dogovore, ponarejanje, namerno opustitev, napaino razlago ali izogibanje notranjih kontrol;

opravimo postopke preverjanja in razumevanja notran.iih kontrol, pomembnih za revizijo z namenom

oblikovanja revizijskih postopkov, ki so okolistinam primerni, vendar ne z namenom izraziti mnenje o

uiinkovitosti notranjih kontrol druibe;
presodimo ustreznost uporabl.ienih raiunovodskih usmeritev in sprejemljivost raiunovodskih ocen ter z njimi
povezanih razkritij poslovodstva;

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

zbu.iajo dvom v sposobnost organizacije, da nadaljuje kot delujoae podjetje, sprejmemo sklep o ustreznosti
poslovodske uporabe predpostavke delujotega podjetja kot podlage raiunovodenja. de sprejmemo sklep o

obstoju pomembne negotovosti, smo dolini v revizorjevem poroEilu opozoriti na ustrezna razkritja v

raaunovodskih izkazih ali, de so taka razkritja neustrezna, prilagoditi mnenje. Revizorjevi sklepi temeljijo na

revizijskih dokazih, pridobljenih do datuma izdaje revizorjevega porodila. Vendar kasnejsi dogodki ali

okoliStine lahko povzrodijo prenehanje organizacije kot delujoaega podjetja;

ovrednotimo splosno predstavitev, strukturo, vsebino raiunovodskih izkazov vkljuano z razkritji, in ali

raaunovodski izkazi predstavljajo zadevne posle in dogodke na naiin, da je doseiena poitena predstavitev;

pristojne za upravljanje med drugim obvestamo o nadrtovanem obsegu in easu revidiranja in pomembnih

revizijskih ugotovitvah vkljuino s pomanjkljivostmi notranjih kontrol, ki smo jih zaznali med naSo revizijo.

PoroEilo o drugih zdkonskih in regulativnih zadevoh
Na podlagi zahtev 27. alena Zakona o drustvih smo preverili, ali ZBORNICA ZDRAVSTVENE lN BABISKE NEGE SLOVENUE
_ ZVEZA STROKOVNIH DRUSTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENUE, OB ZELEZNICI

30A, 1000 UUBUANA spoituje dolodila Sestega odstavka 26. alena zakona o druStvih.



REili

Na osnovi opravljene revizije menimo, da je

raiunovodskim standardom za druitva. Poslovne

prihodkov nad odhodki porabljeni za namene,

Omenjena dolodila so spo5tovana.

V Ljubljani, dne 28.2.2OL9

RESNld.o.o.

Parmova ul. 45, 1000 Ljubljana

poslovnih knjig in sestava letnega porotila v skladu z

in letno porodilo omogoiajo ocenjevanje, da so preseiki

v tretjem odstavku 24. tlena Zakona o druitvih.

Natalija Pestidek Bohord

pooblaSdena revizorka


