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SPRAVA NEZAVISLBHO AUDITORA
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Dila 21. 3.2017

sPRÁvA I\rEZÁvIsLnrĺo'LuoÍToRA
pre štatutárny oľgán politickej stľany Krest'anskodemokratické hnutie

Spľáva z auditu účtovnejzávierky

Nĺĺzor
Uskutočnila som audit účtovnejzávierky politickej stľany Kĺesťanskodemokľatickéhnutie
(ďalej aj ,,politická stľanď'), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru2016, výkaz ziskov a strát
za rok končiaci sa kuvedenému dátumu, apoznámky, ktoľéobsahujú súhľnýznamných
účtovnýchzásad a účtovnýchmetód.

Podľa môjho nizoru, priloŽená účtovnázávíerka poslĺyfuje pravdiý aveľný obtaz ťrnančnej
situácie politickej stľany Kresťanskodemokĺatickéhnutie k 31. decembru2016 a výsledku jej
hospodĺĺľeniaza rck končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č,. 43112002 Z. z.
o účtovníctvev znení neskoľšíchpredpisov (ďalej len,,zákon o účtovníctve").
Zéú<ladprenáľ'or
Audit som vykonala podľa medzinaľodných audítors(ých štandaľdov(International Standards
on Auditing ISA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandaľdov je uvedená v odseku
Zodpovednosť audítora za audít účtovnejzávierky. od politickej strany som nezávislá podl'a
ustanovení zákona č,. 42312015 o štafutárnom audite a o ZÍnene a doplnení zjkona é. 431'12002
Z. z. o účtovníctvev znení neskorších pľedpisov (ďalej |en ,,zákon o štatutáľnom audite")
týkajúcich sa etiky, vľátane Etického kódexu audítora, relevantných pľe môj audit účtovnej
závierky a splnila som aj ostatné požiadavky ýchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Som
presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný zélJľJaď
pľe môj nézor.

Zodpovednosť štatutiíľnehooľeánuza účtovnúzávierku
Štatuĺĺnnyorgĺĺnje zodpovedĺý za zostavenie tejto účtovnejzávierky tak, aby poskytovala
pľavdiqý a veľný obraz podľa zákona o účtovnícfuea za tie inteľnékontľoly, ktoré povaŽuje
zapotrebne na zostavenie účtovnejzávierky, ktorá neobsahuje významne nespľávnosti, čiluž
v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnejzávietý je štatutrĺľnyorgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti
politickej stľany nepretľžite pokľačovaťvo svojej činnosti,za opísanie skutočností ýkajúcich
sa nepľetľŽitéhopokľačovaniav činnosti, ak je to potľebné, a za použitie predpokladu
nepretrŽitého pokľačovaniav činnosti v účtovníctve,ibaže by mal v úmysle politickú stranu
zlikvidovať alebo ukončiťjej činnosť,alebo by nemal inú realistickú možnosťnežtakurobiť.
Zodpovednosť audítora za audit účtovnejzávieľky
Mojou zodpovednosťou je získať primeľané uistenie' či účtovnázávieľka ako celok
neobsahuje ýzĺamnénespľávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať spľávu
audítoľa,vrátane názoru. Primeľanéuistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zĺáľukou
toho, že audit vykonaný podľa medzináĺodných audítoľských štandaľdovvŽdy odhalí
významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúťv dôsledku podvodu
alebo chyby aza významné sa považujúvtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať,že
jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia pouŽívateľov,
uskutočnenénazÍlďade tejto účtovnejzávíerky.

l

V ľrĺmciauditu uskutočnenéhopodľa medzinaľodných audítorských štandaľdov' počas celého
auditu uplatňujem odboľný úsudok azachovávam profesionálny skepticizmus. okľem toho:
a

o

Identifikujem a posudzujem riziká významnej nespľávnosti účtovnejzávierky, či uŽ v
dôsledku podvodu ďebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítorsképostupy
ľeagujúce na tieto nziká a získavam audítoľskédôkazy, ktoré sú dostatočnéa vhodné
na poskýnutie základu pre môj niízoľ.Riziko neodhalerua významnej nesprávnosti v
dôsledku podvodu je vyššieako toto riziko v dôsledku chyby' pretože podvod môže
zahÍťlaťtajnú dohodu, falšovanie, úmyselnévynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo
obídenie intemej kontroly.
oboznamujem sa s inteľnými kontľolami relevantn;ými pre audit, aby som mohla
navrhnúťaudítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom
vyj adľenia názoru na efektívnosťinteľných kontrol politickej stľany.
Hodnotím vhodnosť pouŽifých účtovnýchzásad a účtovnýchmetód a primeľanosť
účtovnýchodhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnenéštatutáľnym
orgánom.
Robím záxer o tom, či štatuĺĺľnyoľgán vhodne v účtovníctvepoužívapľedpoklad
nepretľŽitého pokľačovania včinnosti a na základe získaných audítors\ých dôkazov
záver o tom, či exisfuje ýznamná neistota v súvislosti s udalosťami alebo
okolnosťami, ktoré by mohli qýznamne spochybniť schopnosť politickej stľany
nepretrŽite pokľačovaťv činnosti. Ak dospejem k záveru, Že významná neistota
exisfuje, som povinná upozomiť v mojej správe audítora na súvisiace infoľmácie
uvedené v účtovnejzélľĺerkealebo, ak sú tieto infoľmácie nedostatočné,modifikovať
môj nrĺzoľ.Moje závery vychádzajtĺ z audítoľských dôkazov získaných do dátumu
vydania mojej spľávy audítoľa. Budúce udalosti alebo okolnosti však môŽu spôsobiť,
že politická straĺra prestane pokľačovaťv nepretrŽitej činnosti.
Hodnotím celkovú prezentáciu, štruktúrua obsah účtovnejzávierky vľátane infoľmácií
v nej uvedených, ako aj to, či účtovnázátvierka zachytáva uskutočnenétransakcie
a udalosti spôsobom, ktoý vedie k ich veľnémuzobrazeniu.

Spľávyk ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov
Sprdva k infoľmúcióm, ktoré sa uvódzajúvo ýročnej sprúve
Štatuĺĺrny
orgán je zodpovedný zainfoľmácie uvedené vo výročnej spľáve, zostavenej podľa
poŽiadaviek zákonač. 8512005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach(ďalej aj
,,zákon o politických stľanách"). Môj vyššieuvedený nár;or na účtovnúzávieľku sa
nevzt'ahuje na iné informácie vo qýľočnejspráve.

V

súvislosti s auditom účtovnejzávieľky je mojou zodpovednosťou oboznĺĺmeniesa s
infoľmáciami uvedenými vo qýročnej správe a posúdenie, či tieto iďoľmácie nie sú vo
qýznamnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré som
získal počas auditu účtovnejzávierky,a\ebo sa íĺakzdajúbyť
qýznamne nesprávne.
Posúdila som, či qýročná správa politickej stľany obsahuje informácie, ktorých uvedenie
vyžaduj e zákon o politických stľanách.
Na základe pľác vykonaných počas auditu účtovnejzávierl<y, podľa môjho nér;oru:

- infoľmácie uvedené vo qýročnej spľáve zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou
závierkou zadaný rok,

-

qýľočnáspráva obsahuje informácie podľa zákona o politických

stranách.

2

okľem tolro, na zák|ade mojich poznatkov o účtovnejjednotke a situácii v nej, ktoré som
získala počas auditu účtovnejzávierky, som povinná uviest', či som zistila významné
nesprávnosti vo výročnej spľáve, ktoru som obdľžala pľed dátumom vydania tejto spľávy
audítoľa.V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by som mala uviesť.
Spľáva z preverenia súladu hospodúrenia politickej strany Kľest'anskodemokratické hnutie
so zdkonom č. 85/200s Z. z. o politických stranách a politických hnutiach
Štatutámy oľgán je zodpovedný za hospodáľenie politickej stľany Kľest'anskodemokľatické
hnutie v zmysle zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stľanách a politickýclr hnutiach. Mojou
zodpovednosťou je preveriť súlad hospodĺĺľeniapolitickej strany so ziĺkonom o politických
stľanách a na základe výsledkov preveľenia vydať samostatnú spľávu z tohto pľeverenia.
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SPRÁvA o PREvERENÍ sÚlĺou o HosPonÁnnľÍPoLITICKEJ sTRANY
so zákonom č.85/2005 Z.z. o politických stľanách a potitických hnutiach
a so zákonom 181/2014 Z. z. o volebnej kampani

Pre štatutárny orgán pôlitĺcľej strany Krest'anskodemokľatické hnutie
Uskutočnila som preveľenie súladu hospodáľenia so zákonom č. 85/2005 Z.z. opolitických
stranách a politických hnutiach (ďalej len ,,zákon") a preverenie súladu So zákonom
č.I8l/20l4 Z. z. o volebnej kampani politickej stľany Kresťanskodemokľatickélrnutie k 3l.
decembľu 20 l 6.(d'alej len',zákon").
Zo dp ov e dno
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Štatutárny oľgán je zodpovedný za hospodáľenie politickej strany v zmysle požiadaviek
zákonaazadodtŽanie súladu so zákonom o volebnei kampani.
Zo dp ov e dno
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Mojou zodpovednosťou je vyjadľiť záver o výsledkoch pľeveľenia a vydať spľávu o tomto

pľeverení.Preverenie som vykonala v súlade s Medzinárodným štandardom pre zákazky na
preveľenie. V zmysle tohto štandardu je mojou povinnosťou dospiet'k záveľu, či sonr nezistila
žiadne skutočnosti, na základe ktoľých by som sa donrnievala, že hospodáľenie politickej
stľany nie je v súlade so zákonmi' okľem toho som povinná dodrŽiavat' prísluŠneetické
poŽiadavky.
Preveľenie súladu hospodáľenia so zákonmi pľedstavuje zákazku na lir'rritované uistetrie. V
rámci zákazky audítoľ vykonáva postupy' ktoľézahŕňajú pľedovŠetkýmzisťovarrie informácií
od manaŽmentu a iných relevantných pľacovníkov účtovnejjednotky, uplatňuje analytické
postupy a vyhodnocuje získanédôkazy.

Posttlpy vykonávané v ľámci pľeveľenia majú podstatne menšíľozsah než postupy
vykonávané počas auditu vykonávaného v súlade s Medzinárodnýrni audítoľskými
štandaľdnri, a pľeto poskytuje menšie uistenie ako audit.

Zóver

Na základe môjho pľeveľenia som nezistila Žiadne skutočnosti, na základe ktorých by som sa
domnievala. že hospodárenie politickej strany k 3l. decembru 2016 nie je v súlade so zákonmi.
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