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Správa nezávislého auditora

Spoločníkovi spoločnosti Telefónica Slovakia, s.r.o.:
Uskutočnili sme audit priloženej ťičtovnej závierky spoločnosti Telefónica Slovakia, s.r.o.
(SpoIočnost‘), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembw 2013 a výkazy úplného výsledku
hospodárenia, zmien vo vlastnom mani a prehľad peňažných tokov za rok končiaci k uvedenému
dátumu a prehrad významných účtovných zásad a účtovných metád a ďalšie vysvetfujúce informácie.
Zodpovednosťštatutárneho orgánu za úČtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie a prezentáciu tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje
pravdivý a verný obraz v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkaznlcwa pratými v EÚ
a za intemé kontroly, ktoré štatutámy orgán považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky,
ktorá neobsahuje významné nesprávnosti z důvodu podvodu alebo chyby.
Zodpovednosť auditora
Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit
sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými auditorskými štandardami. Podra týchto štandardov
máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali pňmerané
uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.
Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na ziskanie auditorských dókazov o sumách a údajoch
vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisla od úsudku auditora, vrátane posúdenia rizik
významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v důsledku podvodu alebo chyby, Fn posudzovani
tohto rizika aud[tor bene do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky
Spoločnosti, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť auditorské postupy vhodné
za daných okolnosti, nie však za úČelom vyjadrenia názoru k účinnosti interných kontrol Spoločnosti.
Audit ďalej zahřňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód
a primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej
prezentácie účtovnej závierky.
Sme presvedčeni, že auditorské důkazy, ktoré sme zlskali, poskytujú dostatoČný a primeraný základ
pre náš názor.
Názor
Podia nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti
k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému
dátumu v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkaznícwa prijatými v EU.
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