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Nadácia ADELI

ľok 202l

V Bľatislave, dňa 3a.05.2022

sPRÁvA NEZÁvISLnrĺo ĺuoÍToRA
Spľávnej ľade a štatutárnemu orgánu Nadácie

ADELI

Správa z auditu účtovnejzávierky
Názor

Uskutočnili sme audit účtovnejzávierky Nadácie ADELI (ďalej len ,'Spoločnosť'o)' ktoľá obsahuje
súvahu k31. decembru 202l, výkaz ziskov astráú za rok končiaci sa kuvedenému dátumu,
apoznámky' ktoľéobsahujú súhrn významných účtovnýchzásad a účtovnýchmetód.

Podl'a nášho názoru, priložená účtovnázávierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej
situácie Spoločnosti k 31. decembru 2021 a výsledku jej hospodáľenia za ľok končiaci sa k
uvedenému dátumu podloa zákona č. 43112002 Z.z. o účtovníctvev znení neskoľšíchpľedpisov
(ďalej len rrzákon o účtovníctve").
Zák|adpre názor

Audit sme vykonali podľa medzináľodných audítorských štandaľdov (Inteľnational Standaľds on
Auditing' ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť
audítora za audit účtovnejzávierky. od Spoločnosti sme nezávisli podľa ustanovení zákona č.
42312015 o štatutaľnom audite ao zmene a doplnení zákona č. 43112002 Z. z. o účtovníctvev zĺení

neskoľšíchpľedpisov (ďalej len,,zákon o štatutámom audite") týkajúcich sa etiky, vrátane Etického
kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnejzávietky a splnili sme aj ostatné požiadavky
týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení,že audítorské dôkazy, ktoľésme získali,
poskytujú dostatočný a vhodný základpľe náš nánor.
Zodpovednosť štatutárneho oľsánu za účtovnúzávierkl

Štatutárny oľgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnejzávierky tak, aby poskytovala pľavdivý
avemý obraz podľa zákona o účtovníctveaza tie interné kontroly, ktoľépovab$e za potrebné na
zostavenie účtovnejzáxierky, ktoľá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu
alebo chyby.

zostavovaní účtovnejzávierky je štatutárny oľgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti
Spoločnosti nepľetrŽite pokľačovaťvo svojej činnosti, za opisaĺie skutočnostítýkajúcich sa
nepretržiteho pokľačovania v činnosti' ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého
pokľačovaniav činnosti v účtovníctve,ĺbažeby mal v úmysle Spoločnosťzlikvidovať alebo ukončiť
jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú moŽnosť nežtak urobiť.

Pri

Zodpovednosť audítora za audit účtovnejzávierk)'

Našou zodpovednosťou je ziskať pľimerané uistenie, či účtovnázávierka ako celok neobsahuje
význanĺénesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vráÍane
néĺzoru.Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný
podľa medzinérodných audítorských štandaľdovvŽdy odhali významné nespľávnosti, ak také
existujú. Nespľávnosti môŽu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby aza významné sa považujú
vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať,že jednotlivo alebo v súhľne by mohli ovplyvniť
ekonomické ľozhodnutíapoužívateľov,uskutočnené nazáklade tejto účtovnejzávieľky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítoľskýchštandardov, počas celého auditu
uplatňujeme odborný úsudok azachovávame pľofesionálny skepticizmus. okĺem toho:
a

a
a

a

Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnejzávierky, ii už v
dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítoľsképostupy reagujúce
na tieto riziká a získavame audítoľske dôkazy, ktoľésú dostatočnéavhodné na poskytnutie
záklaďu pre náš nánor. Riziko neodhalenia ýznamnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je
vyššieako toto ľiziko v dôsledku chyby, ptetože podvod môže zahÍňať tajnú dohodu,
falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
oboznamujeme sa s inteľnými kontľolami ľelevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť
audítoľsképostupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelomvy'jadrenia názoľu na
efektívnosťinterných kontrol Spoločnosti.
Hodnotíme vhodnosť pouŽitých účtovnýchzásaď a účtovnýchmetód a primeľanosť účtovných
odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnenéštatutáľnym oľgánom.
Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctvepouživa pľedpoklad
neprettŽíteho pokĺačovania v činnosti a na základe ziskaných audítorských dôkazov záver o
tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoľéby
mohli výzĺamne spochybniť schopnosť Spoločnosti neptettžite pokľačovaťv činnosti. Ak
dospejeme kzávenl, že významná neistota existuje, sme povinní upozoľniťv našej spľáve
auditora na súvisiace informácie uvedené v účtovnejzávierke alebo, ak sú tieto informácie
nedostatočné,modifikovať náš nŕ.zor. Naše záveľy vychádzají zaudítoľských dôkazov
získaných do dátumu vydania našej spľávy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však
môŽu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokľačovaťv nepľetržitej činnosti.
Hodnotíme celkovú prezentáciu, štľuktúrua obsah účtovnejzávíetky vráúane informácií v nej
uvedených, ako aj to, či účtovnázávierka zachytáva uskutočnené transakcie audalosti
spôsobom, ktorý vedie k ich vemému zobrazeniu.

Spľáva k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych pľedpisov

k

ktoré sa lvádza

Štatutáľnyorgán je zodpovedný za infoľmácie uvedené vo vyročnej správe, zostavenej podľa
poŽiadaviek zákona o účtovníctve.Náš vyššie uvedený nÍnot na účtovnúzávierku sa nevzťahuje na
iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnejzávierky je

našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami
posúdenie,
či tieto informácie nie sú vo ýznamnom nesúlade s
uvedenými vo výročnej spľáve a
auditovanou účtovnouzávieľkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej
závierky, alebo sa inak zdajúbyt významne nespľávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje infoľmácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon
o účtovníctve.

Na základe pľác vykonanych počas auditu účtovnejzávierky, podľa nášho názoru;
- infoľmácie uvedené vo výročnej spľáve zostavenej
daný ľok,

zarok2l2I

s:úv súlade s účtovnouzávietkouza

- výľočnáspráva obsahuje informácie podľa zžkona o účtovníctve.

okľem toho, na základe našich poznatkov o účtovnejjednotke a situácii v nej, ktoľésme získali
počas auditu účtovnejzávierky, sme povinní uviesť, či sme zistili význarrné nesprávnosti vo výročnej
správe, ktoru sme obdľžaIipred dátumom vydania tejto spľávy audítora. V tejto súvislosti neexistujú
zistenia, ktoľéby sme mali uviesť.

Bratislava, 30.05.2022
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