
spRÁvA NEzÁvlstÉtto nu oírona
Výkonnému výboru o členom občionskeho združenio

Slovenský zvóz bobislov
§o sídlom Líščie údolie 179/'|34,84l 04 Brqlislovo

§próvo z ouditu účtovnej zóvierky

PodmlenenÝ názos
Uskutočnilo som oudit priloženej účtovnej zóvierky občionskeho združenio SlovenskÝ ltáz
bobistov (ďolejlen Združenie), zosiovenejv súlode so zókonom č. 43l l20O27.z. o účtovnícive
v znení neskorších predpisov (dblej len zókon o účtovníctve), ktoró obsohuje súvohu k
3l. decembru 2019, výkoz ziskov o strót zo rok končioci k uvedenému dótumu, o poznómky,
ktoré obsohujú súhrn význomných účtovných zósod o účŤovných metód o ďolšie vysvettujúce
informócie.

Podlb mójho nózoru, okrem neúplného zverejnenio informócii, no ktoré so odvolóvo odsek
Zóklod pre podmienený nózor, priloženó účtovnó zóvierko poskyiuje provdivý o verný obroz
finončnej situócie Slovenského zvózv bobistov k 3l. decembru 2019 a výsledku jeho
hospodórenio zo rok končioci so k uvedenému dótumu v súlode so zókonom o účtovníctve.

Zóklod pre podmienený nózor
Upozorňujem no Čl. lll (l2) v poznómkoch k účtovnejzóvierke, v ktorom je popísonó štrukiúro
mínusového vlostného imonio oČt. tlt (l4) f) vpoznómkoch kúčtovnej zóvierke, vktorom je
popísonó finončnó výpomoc od predsedu Združenio. Pokročovonie v činnosti Združenio zóvisí
no pokročovoní tronsferov z Ministerstvo školstvo, vedy, výskumu o športu SR o no rozhodnutí
predsedu Združenio, či bude pokročovoť vo finoncovoní činnosti Združenio. Ku dňu vydonio
tejto spróvy nezóvislého oudítoro Združenie obdžolo Spróvu o kontrolnej činnosti HKŠ-
20191027.00l zo dňo 25.11.2020, podl'o kŤorej bol Združeniu uložený odvod no zóklode
ideniifikovoných porušenífinončnej disciplíny zo roky 2016 qž 20l8 vrótone penóle vo výške
40215,02 Eur. Okrem zobezpečenio bežného finoncovonio Združenio, bude nevyhnutné
zobezpečif oj úhrodu vyššie uvedeného odvodu o penóle. Tóto situócio noznočuje, že
existuje význomnó neistoto, ktoró móže vyvoloť zóvožné pochybnosti o schopnosti Združenio
nod'olej nepretžite pokročovoť v činnosti. V účtovnej zóvierke nie sú zverejnené odekvótne
informócie o tejto zóležitosti.

Audii som vykonolo podto medzinórodných oudítorských štondordov (lnternotionol
Stondords on Auditing, lSA). Mojo zodpovednosť podťo týchto štondordov je uvedenó
v odseku Zodpovednosť oudítoro zo oudit účŤovnej zóvierky. Od Združenio som nezóvisló
podlb ustonovenízókono č, 42312015 o štotulórnom oudite o o zmene o doplnení zókono č.
43112002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (dblej len ,,zókon o štotutórnom
oudite") týkojúcich so etiky, vrótone Etického kódexu oudítoro, relevontných pre mój oudit
účtovnej zóvierky o splnilo som oj ostotné požiodovky týchto ustonovení týkojúcich so etiky.
Som presvedčenó, že oudítorské dókozy. ktoré som získolo, poskytujú dostotočný o vhodný
zóklod pre mójpodmienený nózor.
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ZodPovednosť Štotulórneho orgónu o osób povelených sprovovoním zo účtovnú zóvterku
ŠtotutórnY orgÓn Združenio jď zodpovedný zo .osioueňi. tejto účtovnej zóvierky tok, obyposkytovolo provdivý o verný obroz podlo zókono o účtovnictve o zo tie interné kontrolý,ktoré PovoŽvje zo Potrebné no zostovenie účtovnej zóvierky, ktoró neobsohuje význomné
nespróvnosti, či už v dósledku podvodu olebo chyby.

PrizostovovonÍÚČtovnej zÓvierky je štotuŤórny orgón zodpovedný zo zhodnotenie schopnosti
ZdruŽenio nepretŽite pokroČovoť vo svojej činňosti, zo'opíson,r'e skutočnosŤí týkojúcich sonePretrŽitého PokroČovonio v činnostl. ok. je to potrebné, o zo pouzitie predpoklodu
nePretŽitého PokroČovonio v činnosti v účtovnícive, ibože by mol v úmysle Združenie
zlikvidovoť olebo ukonČiť jeho ČÍnnosť, olebo by nemol inú reolistickú možnosť než tok urobiť.

osoby poverené sprovovoním sú zodpovedné zo dohlbd nod procesom finončného
výkozníctvo Združenio.

Zodpovednosť oudíloro zo oudit účtovnej zóvierky
Mojou zodpovednosťou je získoť primeroné uistenie, či účtovnó zóvierko oko celok
neobsohuje význomné nespróvnosti, či už v dósledku podvodu olebo chyby, o vydoť spróvu
oudítoro, vrótone nÓzoru. Primeroné uistenie je uistenie vysokého stupňo, Óie nie je zórukoutoho, Že oudit vykononý podl'o medzinórodných oudúorských štondordov vždy odholí
význomné nespróvnosti, ok toké existujÚ. Nespróvnosti móžu vzniknúť v dósledku podvodu
olebo chYbY o zo význomné so povožujú vtedy, ok by so dolo odóvodnene očokóvoť, žejednotlivo olebo v sÚhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnuŤio používoielov,
uskuiočnené no zóklode tejto účtovnej zóvierky.

V rÓmci ouditu uskutoČneného podlb medzinórodných oudítorských štondordov, počos
celého ouditu uPlotňujem odborný úsudok o zochovóvom profesionótny skepticizmus. Okrem
toho:

e ldentifikujem o Posudzujem rizikó význomnej nespróvnosti účtovnej zóvierky, či už v
dósledku Podvodu olebo chyby, novrhujem o uskutočňulem oÚortorská postupy
reogujÚce no tieto rizikó o získovom oudítorské dókozy, ktoré iú dostotočné o vhodné
no PoskYtnutie zóklodu Pre mój nózor. Riziko neodholenio význomnej nespróvnosti v
dÓsledku Podvodu je vyššie oko toto riziko v dósledku chyby, pretožó podvod móže
zohÍňoť tojnÚ dohodu, folšovonie, úmyselné vynechonie, neprovdivé vyhlósenie
olebo obídenie internej kontroly.

' Oboznomujem so s internými kontrolomi relevontnými pre oudit, oby som mohlo
novrhnúť oudítorské postupy vhodné zo donýcl,r okolností, ole nie zo účelom
vyjodrenio nózoru no efektívnosť interných kontrol združenio.e Hodnotím vhodnosť použiŤých účtovných zósod o účtovných metód o primeronosť
účtovných odhodov o uvedenie s nimi súvisiocich informócií, uskuiočnené
štotutórnym orgónom.

o Robím zóver o tom, Či Štotutórny orgón Združenio vhodne v účtovnícíve používo
PredPoklod nepretŽitého pokročovonio v činnosti o no zóklode získoných
oudítorských dÓkozov zÓver o tom, či existuje význomnó neistoto v súvislosti
s udolosťomi olebo okolnosťomi, ktoré by mohli význomne spochybniť schopnosť
ZdruŽenio nepretŽite pokročovoť v činnosti. Ak dospejem k zóverj, že význomnó
neistoto existuje, som povinnó upozorniť v mojej sprove oudítoro no súvisioce
informócie uvedené v ÚČtovnejzóvierke olebo, ot< io tieto informócie nedostotočné,
modifikovoť mój nÓzor. Moje zóvery vychódzojú z oudítorských dókozov získoných do
dóíumu vydonio mojej spróvy oudítoro. Budúce udolosti olebo okolnosti všok móžu
spósobiť, že združenie prestone pokročovoť v nepretžitej činnosti,
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o HodnoÍÍm celkovÚ PrezentÓciu, Štruktúru o obsoh účtovnejzóvierky vrótone informóciív nej uvedených, oko oj to, či účtovnó zóvierko zochytóvo uskuiočnené tronsokcieo udolostispósobom, kioný vedie k ich vernému zobrozeniu.

S osobomi poverenými sprovovoním komunikujem okrem iného o plónovonom rozsohuo hormonogrome ouditu o o význomných zísteníoch ouditu, vrótong uiěirý"n význomnýchnedostotkov internejkontroly, ktoré počos mójho ouditu zistím.

§próvo k dblším požiodovkóm zókonov o lných próvnych predpisov

§próvo k informócióm, ktoré so uvódzojú vo výročnej spróve

ŠtotutórnY._.orgón je zodPovedný zo informócie uvedené vo výročnej spróve, zostovenej
Podl'o PoŽiodoviek zókono ě. 44Ol2O1_5 Z. z. o športe o o zmene o doplnení niektonichzÓkonov. MÓj vYŠŠie uvedený nózor no účtovnú zóvierku so nevzťohuje no iné informócie vovýročnejspróve.

V sÚvislosŤi s oudiiom Účtovnej zóvierky je mojou zodpovednosťou oboznómenie so sinformóciomi uvedenými vo výročnej spróve o bosúdenie, či tieto informócie nie sú vovýznomnom nesúlode s ouditovonou Účtovnou zóvierkou olebo mojimi poznotkomi, ktorésom získolo PoČos ouditu ÚČÍovnejzóvierky, olebo so inok zdojú byť význomne nespróvne.

PosÚdilo som, ČÍ výroČnó sPróvo Združenio obsohuje informócie, ktoných uvedenie vyžoduje
zókon č. 440l2o15 Z. z. o športe o o zmene o doplnení niektoných zókoňov.

No zóklode Próc vykononých počos ouditu účtovnejzóvierky, podlb mójho nózoru:

- informócie uvedené vo výroČnej sprÓve zostovenej zo rok 2Ol9 sú v súlode s účtovnou
zóvierkou zo doný rok,

- výroČnÓ sPrÓvo obsohuje informÓcie podlb zókono ě. 44o/2o15 Z. z. o športe o ozmene
o doplnení niektoných zókonov.

Okrem toho, no zóklode mojich poznotkov o účtovnej jednotke o situócii v nej, ktoré somzískolo PoČos ouditu ÚČtovnej zóvierky, som povinnb uviesť, či som zistilo význomné
nesPrÓvnosti vo výroČnej spróve, ktorú som obdžolo pred dótumom vyooÁio tejio spróvy
oudítoro. v tejto súvislosti neexistujú zistenio, kioré by som molo uviesť.

V Broíislove dňo l 1. |2.2020

ffi,Ř,,
Zodpovednó oudítorko
Licencio UDVA č. l0ó0
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