IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Direktoru i Upravnom odboru udruženja građana za demokratiju i građansko obrazovanje –
GRAĐANSKE INICIJATIVE, Beograd

Mišljenje
Izvršili smo reviziju finansijskih izveštaja udruženja građana za demokratiju i građansko obrazovanje –
“GRAĐANSKE INICIJATIVE”, Beograd, Kneza Miloša broj 4 (u daljem tekstu: “Udruženje”), koji se sastoje
od bilansa stanja na dan 31. decembar 2020. godine i bilansa uspeha za godinu koja se završava na taj
dan, kao i napomena uz finansijske izveštaje, koje sadrže pregled značajnih računovodstvenih politika.
Po našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno
značajnim aspektima, finansijski položaj “Udruženja” na dan 31. decembar 2020. godine, kao i rezultate
njenog poslovanja za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i ostalim
računovodstvenim propisima u Republici Srbiji.

Osnova za mišljenje
Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (MSR). Naša odgovornost po osnovu
ovih standarda je detaljnije opisana u odeljku pod nazivom ’Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih
izveštaja’ našeg izveštaja. Nezavisni smo u odnosu na “Udruženje” u skladu sa etičkim zahtevima
Republike Srbije koji se odnose na reviziju finansijskih izveštaja i ispunili smo ostale obaveze u skladu sa
ovim zahtevima. Verujemo da su revizorski dokazi koje smo prikupili dovoljan i odgovarajući osnov za
izražavanje mišljenja.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje
Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima
Republike Srbije, kao i za uspostavljanje takvih internih kontrola za koje rukovodstvo smatra da su
neophodne za sastavljanje finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze,
nastale usled kriminalne radnje ili greške.
Pri sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo je odgovorno za procenu sposobnosti “Udruženja” da
nastavi dalje poslovanje, pritom obelodanjujući, ukoliko je primenjljivo, pitanja vezana za kontinuitet
daljeg poslovanja, kao i korišćenje računovodstvenih osnova zasnovanih na načelu stalnosti poslovanja,
osim u slučaju kada rukovodstvo namerava da ugasi “Udruženje” ili obustavi njegovo poslovanje, ili nema
drugu realnu alternativu osim da tako učini.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja
Naš cilj je da prikupimo razumna uverenja o tome da finansijski izveštaji u celini ne sadrže materijalno
značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške, i da objavimo revizorski izveštaj koji
sadrži naše mišljenje. Rezumno uverenje predstavlja visok nivo uverenja, ali ne predstavlja garanciju da
će revizija izvršena u skladu sa MSR uvek otkriti materijalno značajnu grešku kada ona postoji. Greške
mogu nastati kao rezultat prevare ili greške u radu i smatraju se za materijalno značajne ukoliko se

