
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA pre konateľov združenia Slovenské hemofilické združenie,
Antolská 11, 851 07 Bratislava-Petržalka. Správa z auditu účtovnej závierky: Uskutočnili sme
audit účtovnej závierky združenia Slovenské hemofilické združenie, so sídlom Antolská 11, 851
07 Bratislava-Petržalka (ďalej len „Združenie“), “), 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. Podľa nášho názoru, priložená účtovná
závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Združenia k 31. decembru 2016 a
výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa  k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002
Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Základ pre
názor: Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International
Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Združenia sme nezávislí podľa ustanovení
zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 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 ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské
dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor. Zodpovednosť
štatutárneho orgánu za účtovnú závierku: Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto
účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie
interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri zostavovaní účtovnej závierky
je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Združenia 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 Združenie zlikvidovať alebo ukončiť jeho činnosť, alebo by nemal inú realistickú
možnosť než tak urobiť. Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky: Našou
zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane
názoru.  Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit
vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti,
ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa
považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli
ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.
V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého
auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame  profesionálny skepticizmus. Poprad,
25.05.2017, AUDITEVA, s.r.o., Štefánikova 98/68, 058 01 Poprad, Licencia UDVA 400, Ing.
Dobisová  Eva, Štatutárny audítor SKAU, licencia č. 147
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Názov:

Sídlo:

IČO:

Antolská 11, 851 07 Bratislava 5 - Petržalka
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Občianske združenie

Spôsob použitia podielu zaplatenej dane

Výška použitého
podielu zaplatenej
dane na tento účel
(EUR)

Účel použitia podielu
zaplatenej dane z príjmov
podľa § 50 ods. 5 zákona o
dani z príjmov

2016

2015

prijaté v roku:

za rok:

zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov tieto
údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb

výdavky priamo súvisiace s účelom použitia:

Projekt Letný rehabilitačný tábor detských
hemofilikov

6547,11

a) ochrana a podpora zdravia,
prevencia, liečba, resocializácia
drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych
služieb

1

Projekt Letný rekondičný pobyt dospelých
hemofilikov

10822,84

a) ochrana a podpora zdravia,
prevencia, liečba, resocializácia
drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych
služieb

2

Projekt Jesenný rekondičný pobyt dospelých
hemofilikov

14174,45

a) ochrana a podpora zdravia,
prevencia, liečba, resocializácia
drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych
služieb

3

Náklady na bežnú činnost organizácie SHZ13624,39

a) ochrana a podpora zdravia,
prevencia, liečba, resocializácia
drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych
služieb

4

Projekt Hemofilický spravodajca1747,20

a) ochrana a podpora zdravia,
prevencia, liečba, resocializácia
drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych
služieb

5
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA pre konateľov združenia Slovenské hemofilické združenie,
Antolská 11, 851 07 Bratislava-Petržalka. Správa z auditu účtovnej závierky: Uskutočnili sme
audit účtovnej závierky združenia Slovenské hemofilické združenie, so sídlom Antolská 11, 851
07 Bratislava-Petržalka (ďalej len „Združenie“), “), 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. Podľa nášho názoru, priložená účtovná
závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Združenia k 31. decembru 2016 a
výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa  k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002
Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Základ pre
názor: Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International
Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Združenia sme nezávislí podľa ustanovení
zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 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 ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské
dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor. Zodpovednosť
štatutárneho orgánu za účtovnú závierku: Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto
účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie
interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri zostavovaní účtovnej závierky
je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Združenia 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 Združenie zlikvidovať alebo ukončiť jeho činnosť, alebo by nemal inú realistickú
možnosť než tak urobiť. Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky: Našou
zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane
názoru.  Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit
vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti,
ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa
považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli
ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.
V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého
auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame  profesionálny skepticizmus. Poprad,
25.05.2017, AUDITEVA, s.r.o., Štefánikova 98/68, 058 01 Poprad, Licencia UDVA 400, Ing.
Dobisová  Eva, Štatutárny audítor SKAU, licencia č. 147
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