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NADZORNOM ODBORU I SKUPSTINI DRUSTVA
VALIDUS dioni6ko dru5tvo

VARAZDIN

IZVJESCE OVLASTENOG REVIZORA

Obavili smo reviziju odvojenog financijskog izvje5taja Validus d.d. VaraZdin (u daljnjem: DruStvo) i to: Racuna

dobiti igubitka od 1. sijednja do 31 . prosinca 2009. godine, Bilance na 31. prosinca 2009. godine, lzvje5taja o
promjeni glavnice u 2009. godini, lzvje5taja o novdanom tijeku za razdoblje od 1. sijecnja do 31. prosinca 2009.

godine i bilje5ki uz prednje izvje5taje. Odgovornost za sastavljanje i istinitost financijskog izvje5taja snosi Uprava

druStva. Na5a je odgovornost da na temelju revizijskih postupaka izrazimo mi5ljenje o sastavljenom financijskom

izvjeStaju.

Financijski izvjeStaj za koji podnosimo lzvje5ce pripremljen je na godi5njem obradunu od 01 .01.2009. do

31 .12.2009. godine, a koji uvaZava primijenjene radunovodstvene metode ipolitike iprocjene Uprave sukladno

Zakonskim propisima koji se ne razlikuju od MeClunarodnih standarda financijskog izvje5tavanja (MSFI) izdanih

od Odbora za Medunarodne radunovodstvene standarde (IASB).

Revizija je obavljena primjenom prihvacenih Medunarodnih revizijskih standarda. Ti standardi zahtijevaju
planiranje i obavljanje revizije kako bi se s razumnom mjerom sigurnosti utvrdilo da su financijski izvje5taji bez

materijalno znadajnih gre5aka. Revizija ukljucuje ispitivanje dokaza, na osnovi testova koii potkrjepljuju iznose i

objave u financijskim izvje5tajima, te procjenu primijenjenih radunovodstvenih nadela i znadajnih

menadZmentovih procjena, kao i ocjena cjelokupne prezentacije financijskih izvje5taja. Vjerujemo da obavljena

revizija osigurava razumnu osnovu za dano miSljenje.

U miSljenju revizora za 2008. godinu kvalificirano je da postoji znadajan rizik likvidnosti. Financijskim
aran2manima istekli su rokovi i iznosi otvorenog salda dospjeli su za placanje krajem 2009. godine.

Neizvjesna je mogu6nost obnavljanja ili pribavljanja zamjenskih izvora financiranja, te ukoliko ne uspiju
pregovori o ulasku strateikog partnera u DruStvo koji obuhva6aju financijsku sanaciju Dru5tva i

ve6inskog vlasnika FIMA Grupe d.d. VaraZdin, postoji bitna neizvjesnost koja stvara znadajnu sumnju u
sposobnost Druitva da nastavi s vremenski neogranidenim poslovanjem, te da, stoga Dru5tvo ne mora

biti u mogu6nosti iskoristiti svoju imovinu i podmiriti svoje i tude obveze za koje jamci (biljeSka 9) u
redovnom tijeku poslovanja. Financijski izvje5taji (i njihove sastavne biljeike) ne objavljuju tu cinjenicu.

PREMA NASEM MISLJENJU, OSIM IZNESENIH EINJENICA NAVEDENIH U PRETHODNOM ODJELJKU,
ODVOJENI FINANCIJSKI IZVJESTAJ VALIDUS D.D. VARAZDIN PRIKAZUJE REALNO I OBJEKTIVNO U

SVIM ZNAEAJNIM ASPEKTIMA FINANCIJSKO STANJE NA 31.12.2009. GODINE, REZULTATE NJEGOVOG

POSLOVANJA I PROMJENE NOVCANIH TIJEKOVA ZA GODINU KOJA JE TADA ZAVRSILA.

Revizi.ia je obavljena u razdoblju od 10. rujna 2009. godine do 17. travnja 2010. godine.
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