
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 S]ovenská asociácia uniyerzitného športu, so sídlorn
Trnavská ul. 37, 831 04 Bratislava, lČo 173!673r (ďalej ,,Spoločnosť"), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017,
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 priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31.
decembru 2017 a výsIedku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu pod|'a zákona č. 43ý2OOZ 7,z,

o tjčtovníctve v znení neskorších predpisov (d'a|ej len ,,zákon o účtovníctve"),

zdklad pre názor
Audit sme vykonali podl'a medzinárodných audítorských štandardov (lnternational Standards on Auditing, lSA). Naša

zodpovednosť podía týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit tičtovnej závierky. Od
obce Kokava nad Rimavicou sme nezávislí podla ustanovení zákona č. 4Z3/2Ot5 o štatutárnom audite a o zmene a

doplnení zákona č. 43I/2OO2 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej 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 usta nove n í týkajúcich sa etiky. sme presvedčení, že audítorské dókazy, ktoré sme
získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

zodpovednosť štdtutárneho oraánu za účtovnú zdvierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej záViefky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz
podl'a zákona o účtovnícwe a 2a tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky,
ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dósledku podvodu alebo chyby.
Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti
nepretržite pokračovať Vo svojej činnosti, za opísanie skutočností nýkajúcich sa nepretržitého pokračovania
V činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania V činnosti V účtovníctve, ibaže
by maI v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosí 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 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 odóvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by
mohIi ovp|yvniť ekonomické rozhodnutia používatelov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností obce Kokava nad Rimavicou pod|'a požiadaviek zákona
o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, V ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie
vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podía medzinárodných audítorských Štandardov, počas celého auditu uplatňujeme

odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. okrem toho:

o 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 dostatočnó a vhodné na poskytnutie základu pre náŠ názor- Ri2ik0 néodhalenia

významnej nesprávnosti v dósledku podvodu je vyššie ako toto riziko vdósledku chyby, pretoŽe Podvod
móže zahíňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie a|ebo obídenie

internej kontroly.
. oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské

postupy vhodné za daných okolností, ale 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 informáciI uskutočnené štatutárnym orgánom.
Robíme záver otom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníďve používa predpoklad nepretržitého
pokračovania včinnosti a na základe získaných audítorských dókazov záver o tom, č! existuje významná
neistota vsúvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne 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 našej správy audítora. Budúce udalosti a|ebo okolnosti však m6žu spósobiť, že
spoločnosť 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 ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpísov

Spróva k informócióm, ktoré sa uvádzaiú vp výroěDei}práve

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podía požiadaviek zákona
o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo rnl,ročnej 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 5ú Vo rnf,znamnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou
alebo našimi poznatkami, ktoré sme získaIi počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť ulznamne
nesprávne.

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

Ked'získame vrl,ročnú správu, posúdime, či vriročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie
vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či

- informácie uvedené vo výročnej spráVe zostavenej za rok 2017 sú V súlade s účtovnou závierkou za daný rok,

- výročná správa obsahuje informácie podťa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o
účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej záVierky,

V Lučenci, Iz.7o.2ot8

A.K.l, AUDll s.r.o.
Dr, vodu 2
984 01 Lučenec
oR os Banská Bystrica, oddiel: sro,v|.1257o/S
Licencia SKAU č. 394

lng, Janette lmřeová
zodpovedný audítor
Licencia SKAU č.858



DODATOK SPRÁVY NEáV|SLÉHO AUDÍTORA
Členom združenia a štatutárnemu orgánu Slovenskej asociácie univerzitného športu

k výročnej správe

v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 473/zoL5 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 43t/?o02z. z. o
účtovníctve V znení neskorších predpisov (d'alej len,,zákon o štatutárnom audite")

Overili sme účtovnú závierku občianskeho združenja Slovenská asociácia univerzitného športu, so sídlom Trnavská
ul.37,831, 04 Bratislava, lČo 17316731 (d'alej ,,Spoločnosť"), ktorá obsahuje súVahu k 31. decembru zo17, vÝkaz
ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovmých
zásad a účtovných metód:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor
Uskutočnili sme audit účtovnej záVierky občianskeho združenia Slovenská asociácia uniVerzitného športu, so sídlom
Trnavská ul. 37, 831 04 Bratislava, řo r73r6n7 (d'alej ,,Spoločnosť"), ktorá obsahuje súvahu k 33.. decembru 2017,
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 priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31,

decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podl'a zákona č. 43u2oo2 Z.z.

o účtovníctve v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o úětovníctve").

Audit sme vykonali podía medzinárodných audítorských štandardov (lnternational standards on Auditin8, lsA), Naša
zodpovednosť podía týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky, Od
obce Kokava nad Rimavicou sme nezávislí podl'a ustanovení zákona č. 42312075 o štatutárnom audite a o zmene a

doplnení zákona č. 43t/2oo2 Z. z. o účtovníctve vznení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o štatutárnom
audite") týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit úětovnej závierkY a splnili
sme aj ostatnó požiadavky týchto ustanovení t/kajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské d6kazy, ktoré sme
získali, poskytujú dostatočný á Vhodný základ pré náš názor.

zodpovednosť štatutárneha orqánu za účtovnú zúvierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz
podl'a zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej záVierky,
ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v d6sJedku podvodu alebo 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 nemal inú realistickú možnosť než tak
urobiť.

zodpovednosť Eudítora zg audit účtavneí zóvierl<v
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.ie

uistenie vysokého stupňa, ale nie je...zárukou .toho, že audit vykonaný podla medzinárodných audítorských

štandardov vždy odhalí významné nesirávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti móžu vzniknúť v dósledku podvodu

alebo chyby a za r4í,znamné sa považujú vtedy, ak b} sa dalo od6vodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne bY

mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia póužívatěl'óv, uskutočnené na základe tejto ÚČtovnej závierkV.

súčasťou auditu je aj overenie dodr{iavania povinnosti obce Kokava nad Rimavicou podra poŽiadaviek zákona

o rozpočtových pravidlách 
" 

u r.or.átlir, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladé audítOrOVi toto Overenie

vykonať.

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 dostatočné a Vhodné na poskytnutie Základu pre náš názor, Riziko neodhalenia
významnej nesprávnosti v dósledku podvodu je vyššie ako toto riziko vdósledku chyby, pretože podvod
móže zahíňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné Vynechanie, nepravdivé Vyhlásenie a|ebo obídenie
internej kontroly.
Oboznamujeme sa s internými kontrolami íelevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské
postupy Vhodné za daných oko|ností ale nie za úče|om vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol
Spoločnosti.

o Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov
a uvedenie s nimi súvisiaclch informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého
pokračovania včinnosti 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 v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme
povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke a]ebo, ak sú
tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dókazov
získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnostivšak móžu spósobií že
spoIočnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
Hodnotíme ceíkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených,
ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti sp6sobom, ktorý vedie k ich
vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

správa k informáciám, ktoré sa uvádzaiú vo výročnei správe - dodatok soráw audítora

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo vr/ročnej správe, zostavenej podl'a požiadaviek zákona
o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo \^}iročnej správe,

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo
Výročnej spráVe a posúdenie, či ti€to informácie ni€ sú Vo Významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou
alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne
nesprávne,

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

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

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,

- v,ýročná správa obsahuje informácie podl'a zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu
účtovnej závierky, sme povinní uviesí či sme zistili významné nespráVnosti Vo Výročnej správe, ktorú sme dostali po
dátume Vydania tejto spráVy audítora. V tejto súVislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť,

V Lučenci, 31.10.2018

A.K.l. AUDlT, s.r.o.
Dr. Vodu 2
984 01 Lučenec
OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro,vl, !257O/S
Licencia SKAU č. 394

lng. Janette lmreová
zodpo,;edný audítor
Licencia SKAU č. 858

í.i;; UDVA
394

čís/o Jicencie



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

Slovenská asociácia univerzitného športu
Trnavská cesta 37
831 04 Bratislava

Yec: lnformácia o audite účtovnei závierkv za r, 2077

súVaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky k 3L.I2.2or7 sú súčasťou účtovnej závierky SAUŠ,
ktorá bola predmetom auditu V súlade s Medzinárodnýmiaudítorskými štandardmi lSA.

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

1. účet o22 a 082 - ne ide ntifikova ný majetok V hodnote 7.67L,8Q € mal byť z účtovníctva
vyradený, nakol'ko na základe inventarizácie nie je preukázaný.

2. Účet 022 a 4!1, - chybné účtovanie darovaného majetku V hodnote 3.501,91 € v prospech
účtu 411 kde sa účtu,ie nadobudnutie neodpisovaného majetku, ktorý bol prijatý darom.
Darom bol majetok odpisovaný (počítač), ktorý sa po zaradenímal odpisovať.

3. účet 3].1 - neidentifikované poh[adávky z minulých období vo výške 5.211,11 € mali byť
z účtovníctva vyradené, nakol'ko na základe inventarizácie nie sú preukázané
a pravdepodobne sa jedná o už premlčané pohíadávky.

4. účet 321 - neidentifikova n é závázky zminulých období vo výške 740,09 € maii byť
z účtovníctva vyradené, nakolko na základe inventarizá€ie nie sú preukázané
a píavdepodobne sa jedná o už premlčané závázky.

5. Upozorňujeme na nesprávne vykazovanie údajov z účtovníctva v účtovnej závierke.
Zostatky jed notii\^i ch účtov nie sú správne prevedené do výkazov NUJ.

Uvedené nesprávnosti odporúčam podl'a dohody usporiadať v účtovnom období r. 2018.

V Lučenci , t2.t0.201,8
'A,. 

Ti. I, $Ul}IT, e.rr.o,
Lrl, ÝEa,J 2, g8.io1 Lučonec

lÓo: 38?2Ý?8i, DlČ; !o223c755l
a, účiui 2620036655/í J0o

)-r-,i
l

lng. Janette lm'reová
Zodpovedný audítor




