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Správa nezávislého audítora

Správnej rade ČSOB Nadácie:
Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky nadácie ČSOB Nadácia („Nadácia"), ktorá
obsahuje súvahu k 31. decembru 2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu
a poznámky, ktoré obsahujú prehlad významných účtovných zásad a účtovných metód a d'alšie
vysvetl'ujúce informácie.
Zodpovednost'štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Štatutárny orgán Nadácie je zodpovedný za zostavenie a prezentáciu tejto účtovnej závierky, ktorá
poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení jeho
dodatkov (d'alej len „zákon o účtovníctve") a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za
potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti z dôvodu
podvodu alebo chyby.
ZodpovednosY audítora
Našou zodpovednost'ou je vyjadrit' názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit
sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Podl'a týchto štandardov
máme dodržiavat' etické požiadavky, naplánovat' a vykonat' audit tak, aby sme získali primerané
uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.
Súčast'ou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch
vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizik
významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní
tohto rizika auditor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky
Nadácie, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnút' audítorské postupy vhodné za
daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru k účinnosti interných kontrol Nadácie. Audit
d'alej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti
účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej
závierky.
Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a primeraný základ
pre náš názor.
Názor
Podla nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Nadácie
k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so
zákonom o účtovníctve.
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