SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
prc zakladatel‘ov
Slovenského futbalového ZVÜZU so sídlom v Bratislave

I Jskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky Slovenského ftitbalového zvUzu, O. Z. 50 sidlom v Iiratislave,
Trnavská cesta 100. ktorá obsahuje súvuho k 3 I. decenibru 2012, výkaz ziskov a strát za rok končiaci
k uvedenémLl dátumu a poznámky, ktoré obsaliujú prehl‘ad významných účtovných zásad a účtovnýcli metód
a ďalšie vysvetl‘ujůce inlbrmácie.

Štatulárny orgán Slovenského futbalovélio zväzu, O. i.. je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky,
ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zakonoin O účtovnfctve Č. 431/2002 Z. z. v zimní neskorších
predpisov /ďalej len ‚‚zákon o účtovníctve/ a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné
pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosli, či už v důsledku podvodu alebo
chyby

Mojou zodpovednosťou je vyjadrit stanovisko L tejto účtovnej závierke na základe můjho auditu. Atidit som
vykonala v sú lade s Medzinárodným i aud ítorskýin i štandardm i. PodFa týc hto štundardov mám dodržiavať etické
požiadavky. naplánovať a vykonať audit tak, aby soni získala prinierané uistenie, že účtovná závierka
neohsahue významné nesprávnosti.
Súčasťou auditu e uskutočnenie postupov na ziskanie auditorských dúkazov o sumách a údajoch vykázaných
v áčtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku auditora, vrátane posúdenia rizik významnej
nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v důsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizik-‘d auditor
bene do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie závierky účtovnej jednotky. ktorá poskytuje pravdivý,
a verný obraz, aby moho I navrhn úť auditorské postupy vhodné za daných okolností, nic však na účely vyj adren i a
stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovoej jednotky. Audit d‘alej zahtňa vyliodnotenie vhodnosti
použit‘ch účtovných zásad a účtovných netód ako aj primeranost účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny
orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.
Som presvedčená, že audítorské důkazy, ktoré solu získala. poskylujú dostatočriý a vhodný základ pne moje
St tI OO vis k tI.

Pod ľa ni ój ho sta nov is La ú čtovnú závicrka poskytuje vo vše( kSc Ii vZn atu n5‘cli sův islost iaeh pravdivý
a veruý obraz Ii na tu čnej si íuůe je Slovens kéli o fu t ba lovéhto zviizu, o. z. L 31. d eec ni b rtu 2012 ti výskti
cItu hios 1)0(1 Ů reu ia za rok končiaci sa K ti vedenému (lát LIJU II v sú lade so žáku 110111 O Ú čtovu íetve.

Bratislava,31.júla 2013
Ing. Edita Čechová, CA
Licencia Č. 737 51KM)
841 05 Bratislava
Nad lúčkami 55
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