
SPRÁVA NEáVlstÉHo AUDíToRA
Členom združenia a štatutárnemu orgánu Slovenskej asociácie univerzitného športu

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky občianskeho združenia Slovenská asociácia univerzitného športu, so
síd|om Trnavská u|.37,831 04 Bratislava, lČo 173!673I (d'alej ,,Spo|očnosť"), ktorá obsahu.je súvahu k31.
decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú
súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podl'a nášho názoru, okrem vplyvu skutočnosti opísanej vodseku Zák|ad pre podmienený názor, priložená
úČtovná závierka poskytuje pravdivý a Verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2016 a
výsIedku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu pod|'a zákona č. B7nooz z,z,
o účtovníctve v znení neskorších predpísov (ďalej len,,zákon o účtovníctve").

základ pre podmienený názor
5poloČnosť ku dňu vydania spráVy audítora nepredložila Poznámky k účtovnej záVierke k 31.12.2016.

Audit sme Vykona|i podra medzinárodných audítorských štanderdov (lnternational standards on Auditing,
lSA). Naša zodpovednosť podla týchto štandardov je uvedená vodseku Zodpovednosť audítora za audit
úČtovnej závierky. od spoločnosti sme nezávislí podía ustanovení zákona č. 423/zo1,5 o štatutárnom audite
a o zmene a dop|není zákona č. 43t/2ooz Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (d'a|e.j len ,,zákon
o Štatutárnom audite") týkajúcich sa etiky, Vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit
ÚČtovnej závierky 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 podmienený názor.

zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej záVierky tak, aby poskytova|a pravdivý a verný
obraz podl'a zákona o účtovníctve a za tie interné kontro|y, ktoré považuje za potrebné na zostavenie
účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v d6sledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej záVierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti
nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opí§anie skutočností trikajúcich sa nepretržitého pokračovania
v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania V činnosti V účtovníctve,
ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať a]ebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú
možnosť než tak urobiť.

zodpovednosť audítora za audit účtovnei závierkv
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné
nesprávnosti, či už v dós]edku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané
uistenie je uistenie Vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podI'a medzinárodných
audítorských štandardov vždy odhalí významné nespráVnosti, ak také existujú. Nesprávnosti móžu vzniknúť v
dósledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odóvodnene očakávať, že
jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovp|yvniť ekonomické rozhodnutia použíVaterov, uskutočnené na zák|ade
tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podl'a medzinárodných audítorských štandardov, počas ce|ého 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 dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor.
Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dósledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dósledku



chyby, pretože podvod móže zahíňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé
vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
oboznamujeme sa s internými kontrolami re]evantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť
audítorské postupy vhodné za daných okolností, a|e nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť
interných kontrol Spoločnosti.
Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných
odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
Robíme záver otom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého
pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dókazov záver o tom, či existuje
významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť
schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať včinnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná
neistota existuje, sme povinní upozorni{ v našej správe audítora na súVisiace informácie uvedené v
účtovnej záVierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor, Naše závery
vychádzajú z audítorských dókazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce
udalosti a|ebo oko|nosti však móžlr spósobiť, že spo|očnosť prestane pokračovať v nepretržitej
činnosti.

. Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej

uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spósobom,
ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu,

Správa k d'alším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

správg k informáciám, ktoré sa uvádzaiú vo vÝročnei spróve

Štatutárny orgán je zodpovedný za informár:ie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podl'a požiadaviek
zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevztahuje na iné informácie vo
výročne.j správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami
uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou
účtovnou závierkou a|ebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, a|ebo sa inak
zdajú byť význa m ne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii,

Ked' získame výročnú správu, posúdime, č! výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých
uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na zák|ade prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky,
vy.jadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný
rok,

- výročná správa obsahuje informácie podl'a zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistilivýznamné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov
o účtovnej]ednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

V Lučenci, L2.1o.2o78

A.K.l. AUDlT, s.r.o.
Dr. Vodu 2
984 01 Lučenec
oR oS Banská Bystrica, oddiel:5ro, Vl. 12570/5
Licencia sKALl č.394

ln8. Janette lmreová
zodpovedný a udítor
Licencia sKAU č.858

íiil UDVA
394

či§lo licencie



DODATOK SPRÁVY N EZÁV|SLÉHO AU DÍTORA
Členom združenia a štatutárnemu orgánu Slovenskej asociácie univ€rzitného športu

k výročnej správe

v zmysle § 27 odsek 6 zákona č.423/zOL5 z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č.43!/zoozZ. z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov (d'alej len,,zákon o štatutárnom audite")

Overili sme účtovnú závierku občianskeho združenia Slovenská asociácia univerzitného športu, so sídlom Trnavská
ui.37,831 04 Bratislava, |Čo 1731,673I (d'aIej ,,Spoločnosť"), ktorá obsahuje súvahu k31, decembru 20!6, výkaz
ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných
zásad a účtovných metód:

Správa z auditu účtovnej závieřky

Názor
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky občianskeho združenia Slovenská asociácia univerzitného športu, so sídIom
Trnavská ul. 37, 831 04 Bratislava, Ěo r73L673I (ďa|ej ,,spoločnosť"), ktorá obsahuje súVahu k 31. decembru 2016,
výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných
účtovných zásad a účtovných metód.

Pod|'a nášho názoru, okrem vplyvu skutočnosti opísanej v odseku Základ pre podmienený názor, priložená účtovná
záVierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2016 a Výsledku jej

hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podl'a zákona č.43ý2002 z.z- o účtovníctve v znení
neskorších predpisov (d'alej len,,zá kon o účtovníctve").

základ pre podmienenÝ názor
Spoločnosť ku dňu vydania Správy audítora nepredložila Poznámky k účtovnej ZáVierke k 31.12.2016,

Audit sme vykonali podl'a medzinárodných audítorských štandardov (lnternational Standards on Auditing, lsA).
Naša zodpovednos{ podía týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audjt účtovnej
závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí pod|'a ustanovení zákona č. 423/2Ol5 o štatutárnom audite a o zmene a

doplnení zákona č. 43L/ZOO2 Z. z. o účtovníctve vznení neskorších predpisov (d'alej len,,zákon o štatutárnom
audite") bikajúcich sa etiky, Vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili
sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovenítýkajúcich sa etiky. sme presvedčenÍ, Že audítorské dókazy, ktoré sme
získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš podmienený názor.

zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz
podla zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky,
ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dósledku podvodu a|ebo chyby.
Pri zostaVoVaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti
nepretržite pokračovať Vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania
v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže
by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nema| inú realistickú možnosť než tak
urobiť.

zodpovednosť audítora za audit účtovnei závierkv
NaŠou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné
nesprávnosti, či už v dósledku podvodu alebo chyby, a vydať 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 vzniknúť v dósledku podvodu

alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo od6vodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by

mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používaterov, uskutočnené na základe tejto ÚČtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podťa 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
aiebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame
audítorské dókazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia
významnej nesprávnosti v dós|edku podvodu je vyššie ako toto riziko vdósledku chyby, pretože podvod
móže zahřňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie
interne.i kontroly.

o oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské
postupy vhodné za daných okolností, a|e nie za úče|om vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol
Spoločnosti,

. Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov
a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
Robíme záver otom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého
pokračovania včinnosti a na základe získaných audítorských dókazov záver o tom, či existuje významná
neistota vsúvis|osti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli v\y'znamne spochybniť schopnosť
Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme
povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú
tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dókazov
získaných do dátumu vydania naše,| správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však móžu spósobií
že spoločnosť prestane pokračovať V nepretržitej činnosti.
Hodnotíme ce|kovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených,
ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spósobom, ktorý vedie k ich
verném u zobrazeniu.

Správa k d'alším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

správa k informáciám. ktoré sa uvódzoiú vo výročnei soráve - dodatok spráw audítora

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podl'a požiadaviek zákona
o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo vliročnej správe.

V súvis|osti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo
výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo rnf,znamnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou
aIebo našimi poznatkami, ktoré sme získaIi počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne
nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti oi]sahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve,

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, pod|'a nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v sú|ade s účtovnou závierkou za daný rok,

- výročná správa obsahuje informácie podl'a zákona o účtovníctve.

okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii Vnej, ktoré sme získali počas auditu
ÚČtovnej závierky, sme povinní Uviesť, či sme zistili významné nespráVnosti vo výročnej spráVe, ktorú sme dostaIi po
dátume vydania tejto spráVy audítora, V tejto súVislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme maIi uviesť,

V Lučenci,31,10,2018

A.K.|. AUDlT, s.ř.o.
Dr- Vodu 2
984 01 Lučenec
oR oS Banská Bystrica, oddiel: sro, Vl. 12570/5
Licencia SKAU č.394

lng. Janette lmreová
zod povedný a udítor
Licencia SKAU č, 858

il!!UDVA
394

číslo licencie



A.K.l. AUDlT, s.r.o., Dr. Vodu 2, 984 01 Lučenec
č. licencie 394

Slovenská asociácia univerzitného športu
Trnavská cesta 37
831 04 Bratislava

Yec: lnformácia o audite úďovnei závierkv za r. 2076

Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Požnámky k 3L.I2.2oL6 sú súčasťou účtovnej záVierky sAUŠ,
ktorá bola predmetom auditu v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi lsA,

Pre pochopenie finančnej situácie obce a tnisledkov jej hospodárenia za uvedené účtovné
obdobie a pochopenie rozsahu auditu, je potrebné pri posudzovaní Súvahy a Výkazu ziskov a strát
zohl'adniť nasledovné zistenia :

účet o22 a 082 - neidentifikovaný majetok V hodnote 1,67Lao € mal byť z účtovníctva
vyradený nakoťko na základe inventarizácie nie je preukázaný.
Účet 022 a 411 - chybné účtovanie darovaného majetku V hodnote 3.601,91 € v prospech
účtu 411 kde sa účtuje nadobudnutie neodpisovaného majetku, ktorý bol prijatý darom.
Darom bol majetok odpisovaný (počítač), ktorý sa po zaradení mal odpisovať.
účet 311 - neidentifikované pohladávky z minulých období vo výške 5.211,11 € mali bl
z účtovníctva vyradené, nakoťko na základe inventarizácie nie sú preukázané
a pravdepodobne sa jedná o už premlčané pohíadávky.
účet 321 - neidentifikovan é závázky zminulých období vo výške 740,09 € mali byť
z úětovníetva vyradené, nakolko na základe inventarizáeie nie sú preukázané
a pravdepodobne sa jedná o už premlčané závázky.
Upozorňujeme na kompletnosť účtovnej závierky k31.12,2016 - chýbajú Poznámky
k účtovnej závierke ako jej povinná súčasť. Účtovná závierka nebola zverejnená v registri
účtovných závierok (diskusia - SAUŠ bola prijímateíom rn/znamnej dotácie zo štátneho
rozpočtu)
Upozorňujeme na nesprávne vykazovanie údajov z účtovníďva v účtovnej závierke.
Zostatky jednotlivých účtov nie sú správne prevedené do výkazov NUJ.

Uvedené nespráVnosti odporúčam podía dohody usporiadať v účtovnom období r. 2018.

3.

4.

V Lučenci , 72.70.2018 "1i. 
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ln8. Ja nette lmréová
Zodpovedný audítor




