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SPRÁVA

N

EZÁVISLÉHO AU DÍTORA

Veden i u Slovenskej asociácie motoristi ckého športu

Správa z auditu účtovnejzávierky
Názor

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnejzávierky Slovenskej asociácie

motoristického špoňu, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov
a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn
významných účtovnýchzásad a účtovnýchmetód.

Podl'a nášho názoru, priložená účtovnázávierka poskytuje pravdivý a verný obraz
finančnej situácie Slovenskej asociácie motoristického športu k 31. decembru 2016
a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podl'a zákona
č. 431I2OO2 Z. z, o účtovníctvev znení neskoršípredpisov (d'alej len ,,zákon
o účtovníctve").

Základ pre názor

Audit sme vykonali podl'a medzinárodných audítorských štandardov (lnternational
Standards on Auditing, lSA). Naša zodpovednost' podla týchto štandardov je
uvedená v odseku Zodpovednost'audítoraza audit účtovnejzávierky. Od Slovenskej
asociácie motoristického športu sme nezávislí podl'a ustanovení zákona č. 42312015
o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431l2OO2 Z, z. o účtovníctve
v znení neskoršíchpredpisov (d'alej len ,,zákon o štatutárnom audite") týkajúcich sa
etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnejzávierky
a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme
presvedčení,že audítorské dókazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný
základ pre náš názor.

zdó razne nie skutočno sti

Upozorňujeme na skutočnosťuvedenú v poznámkach k účtovnejzávierke bod 13 c) a d) kde
je uvedené: Celkový závázokvykázaný v sume 53.162,38€ voči organizácii EuroRap vznikol
z rozdielu bezúročnejzálohy od organizácie EuroRap a úhradou oprávnených výdavkov
projektu SENSOR. Na uvedený závázok bol pryatý splátkový kalendár. Krátkodobé závázky
obsahujú závázky po splatnosti vo výške 7.900€ vyplývajúce zo splátkového kalendára. V
súvislosti s touto skutočnosťounáš názor nie je modifikovaný.

Zodpovednasť štatutárneho orgánu za účtovnúzávierku

Prezident Slovenskej asociácie motoristického športu je zodpovedný za zostavenie
tejto účtovnejzávierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podl'a zákona
o účtovníctvea za lie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie
účtovnejzávierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dósledku
podvodu alebo chyby.

l
l
t
l
I

l
l
l
l
l
l
l
t
l
l
t
l
l
l
l
l

Pri zostavovaní účtovnejzávierky je prezident Slovenskej asociácie motoristického
športu zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Slovenskej asociácie motoristického
športu nepretržite pokračovat'vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich
sa nepretržitéhopokračovania v činnosti, ak je to potrebné, aza použitie
predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnejzávierky

Našou zodpovednost'ou je získat' primerané uistenie, či účtovnázávierka ako celok
neobsahuje významné nesprávnosti, ói užv dósledku podvodu alebo chyby, a vydat'
správu audítora, vrátane názoru, Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale
nie je zárukou toho, že audit vykonaný podl'a medzinárodných audítorských
štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti móžu
vzniknút'v dósledku podvodu alebo chyby azavýznamné sa považujúvtedy, ak by
sa dalo odóvodnene oóakávat', že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvnit'
ekonomické rozhodnutia používatel'ov, uskutočnenéna základe tejto účtovnej
závierky.
V rámci auditu uskutočneného podl'a medzinárodných audítorských štandardov,
počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny
skepticizmus. Okrem toho:

.

ldentifikujeme ,a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej
závierky, či už v dósledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme
audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dókazy,
ktoré sú dostatočnéa vhodné na poskytnutie základu pre náš názor, Riziko
neodhalenia významnej nesprávnosti v dósledku podvodu je vyššieako toto

riziko v dósledku chyby, pretože podvod móže zahiňat' tajnú dohodu,
falšovanie, úmyselnévynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie

.
.
o

.

internej kontroly.

oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme
mohli navrhnút' audítorsképostupy vhodné za daných okolností, ale nie za
účelomvyjadrenia názoru na efektívnost' interných kontrol Slovenskej
asociácie motoristického športu
Hodnotíme vhodnost' použitých účtovnýchzásad a účtovnýchmetód
a primeranost' účtovnýchodhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií,
uskutočnenéštatutárnym orgánom.
Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctvepoužíva
predpoklad nepretržitéhopokračovania v činnosti a na základe získaných
audítorských dókazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti
s udalost'ami alebo okolnost'ami, ktoré by mohli významne spochybnit'
schopnost' organizácie nepretržite pokračovat' v činnosti. Ak dospejeme
k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozornit' v našej
správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnqzávierke alebo,
ak sú tieto informácie nedostatočné,modifikovat' náš názor. Naše závery
vychádzajú z audítorských dókazov získaných do dátumu vydania našej
správy audítora.
Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnejzávierky vrátane
informácií v nej uvedených ako 4 to, či účtovnázávierka zachytáva
uskutočnené transakcie a udalosti spósobom, ktory7 vedie k ich vernému
zobrazeniu.
.
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Správy k ďalším požiadavkámzákonov a iných právnych predpisov
Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe
Prezident Slovenskej asociácie motoristického športu je zodpovedný za informácie
uvedené vo výročnej správe, zostavenej podl'a požiadaviek zákona o účtovníctve.
Náš vyššie uvedený názor na účtovnúzávierku sa nevzt'ahuje na iné informácie vo

výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnejzávierky je našou zodpovednostbu oboznámenie sa
s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, ói tieto informácie nie sú
vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnouzávierkou alebo našimi
poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnejzávierky, alebo sa inak zdqú
byt' významne nesprávne.
Posúdili sme, či výročná správa Slovenskej asociácie motoristického športu obsahuje
informácie, ktoných uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.
Na základe prác vykonaných pocas auditu účtovnejzávierky, podl'a nášho názoru:

.
o

informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej
s účtovnouzávierkou za daný rok,

za rok 2016 sú v súlade

výročná správa obsahuje informácie podl'a zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnejjednotke a situácii v nej, ktoré
sme získali počas auditu účtovnejzávierky, sme povinní uviest', či sme zistili
významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom
vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali
uviest'.

Rožňava, 31. marca 2017
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