POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA

Javni sklad malega gospodarstva Goriške –sklad za finančne vzpodbude razvoja,
Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica
Revidirali smo priložene računovodske izkaze Javnega sklada malega gospodarstva
Goriške, Nova Gorica, ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2014, izkaz
prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb in izkaz računa
financiranja s prilogami za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih
usmeritev in druge pojasnjevalne opombe. Pregledali smo tudi poslovno poročilo.
Odgovornost poslovodstva za računovodske izkaze
Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih
izkazov v skladu z Zakonom o računovodstvu in zakonodajo, ki opredeljuje delovanje
javnega sklada. Ta odgovornost vključuje: vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje
notranjega kontroliranja, povezanega s pripravo in pošteno predstavitvijo
računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare
ali napake, izbiro in uporabo ustreznih računovodskih usmeritev ter pripravo
računovodskih ocen, ki so utemeljene v danih okoliščinah.
Revizorjeva odgovornost
Naša odgovornost je izraziti mnenje o teh računovodskih izkazih na podlagi revizije.
Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja. Ti standardi
zahtevajo od nas izpolnjevanje etičnih zahtev ter načrtovanje in izvedbo revizije za
pridobitev sprejemljivega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno
napačne navedbe.
Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in
razkritjih v računovodskih izkazih. Izbrani postopki so odvisni od revizorjeve presoje
in vključujejo tudi ocenjevanje tveganj napačne navedbe v računovodskih izkazih
zaradi prevare ali napake. Pri ocenjevanju teh tveganj prouči revizor notranje
kontroliranje, povezano s pripravljanjem in poštenim predstavljanjem računovodskih
izkazov sklada, da bi določil okoliščinam ustrezne revizijske postopke, ne pa, da bi
izrazil mnenje o uspešnosti notranjega kontroliranja sklada. Revizija vključuje tudi
ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti
računovodskih ocen poslovodstva kot tudi ovrednotenje celotne predstavitve
računovodskih izkazov.
Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše
revizijsko mnenje.

Mnenje
Po našem mnenju so računovodski izkazi s prilogami resničen in pošten prikaz
finančnega stanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, Nova Gorica na dan
31. decembra 2014, izkaza prihodkov in odhodkov, izkaza računa finančnih terjatev in
naložb ter izkaza financiranja za tedaj končano leto v skladu z Zakonom o
računovodstvu in v skladu z zakonodajo, ki opredeljuje delovanje javnega sklada.
Odstavek o drugi zadevi
Poslovno poročilo je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.
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