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Správa nezávislého auditora
Spoločníkovi a konateřom spoločnosti 02 Slovakia, s.r.o.:
Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti 02 Slovakia, s.r.o.
(,‚Spoločnosf“), ktorá obsahuje výkaz o fmančnej situácii k 31. decembru 2014, výkaz ziskov
a strát a komplcxného výsledku hospodárenia, zmien vlastnébo imania a peňažných tokov za rok
končiaci 31. decembrom 2014, ako aj poznámky obsahujúce súhm významných účtovných zásad
a účtovných metod a ďalšich vysvetľujúcich infonnácií.
Zodpovednosť šla!zuárneho orgánu Spoločnosti

Štawtámy orgási Spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktová
poskytuje pravdivý a verný obraz podľa Medzinárodných štandardov fjnančného ýkazníctva
v znení pdjatom Európskou úniou a za de interně kontroly, ktoré považuje za potrebné na
zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v důsledku
podvodu alebo chyby.
Zodpovednost‘ auditora
Našou zodpovednosťouje vyjadrif názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit
sine uskutočnili v súlade s Medzinárodnými auditorskými štandardmi. PodVa týchto štandardov
máme dodržiavať 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 auditorských dbkazov o sumách a ůdajoch
vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku auditora, vrátanc posúdenia
rizik významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v důsledku podvodu alebo chyby. Pil
posudzovaní tohto rizika auditor bede do úvahy intemé kontroly relevantné pre zostavenie
účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovat‘ auditorské
postupy vhodné za daných okolností, nic však na účely vyjadrenia názoru na účinnost‘ intemých
kontrol ůčtovnej jednotky. Audit ďalej zahtňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad
a účtovných metód a pdmeranosti účtovných odhadov uskutoČnených štatutámym orgánom
Společnosti, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.
Sme presvedčení, že auditorské důkazy, ktoré sme získali, sú dostatočné a vhodné ako východisko
pre náš názor.
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Názor
Podl‘a nášho názoru účtovná závierka poskyttije pravdivý a vemý obraz
finančnej situácie
Spo]očnosti k 31. decembru 2014, výsledku jej hospodárenia a peňahi
ých tokov za rok končiaci
31. decembwm 2014 podľa Mvdzinárodných štandardov finančného
výkaznictva v zneni
prijatom Európskou úniou.
Ině skutočnosfl
Účtovná 7ávierka Spoločnosti za rok končiaci 31. decembrom 2013 bola overen
á
ktoiý 1 I. marca 2014 vyjaddl na tůlo účtovnú závierku nemodifikovaný názor.

mým audítorom,

30.januán 2015
Bratislava, Slovenská republika
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