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S P R Á V A    N E Z Á V I S L É H O   A U D Í T O R A 
 

 

Akcionárom akciovej spoločnosti 

1.garantovaná, a.s., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava  

IČO: 31 400 434 
 
 
Správa k účtovnej závierke 
 
Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti 1.garantovaná, 
a.s. Bratislava, ktorá obsahuje výkaz Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom 
účtovníctve   k 31. decembru 2014 a poznámky, ktoré obsahujú prehľad 
významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie. 
 
 
Zodpovednosť štatutárnych zástupcov spoločnosti  za účtovnú závierku 
 
Štatutárni zástupcovia spoločnosti sú zodpovední za zostavenie tejto účtovnej 
závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom 
o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárni zástupcovia spoločnosti 
považujú za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje 
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. 
 
 
Zodpovednosť audítora 
 
Našou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe 
nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými 
štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, 
naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná 
závierka neobsahuje významné nesprávnosti. 
 
Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov 
o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od 
úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej 
závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika 
audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej 
závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol 
navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely 
vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej 
zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako 
aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobili štatutárni zástupcovia 
spoločnosti, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky. 
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Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný 
a vhodný základ pre náš názor. V tejto súvislosti upozorňujeme na znižujúcu sa 
hodnotu vlastného imania akciovej spoločnosti, ktorý nepriaznivý stav môže 
v budúcnosti spôsobiť porušenie zásady nepretržitosti trvania účtovnej jednotky. 
Názor 
 
Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej 
situácie spoločnosti 1.garantovaná, a.s. Bratislava k 31. decembru 2014 
a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so 
zákonom o účtovníctve. 
 
Ing. Jana Vojteková, CA, licencia č. 19 SKAU 

 
V Trenčíne, dňa 17.04.2015 
 
D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o. 
Braneckého 8, 911 01 Trenčín 
Licencia č. 113 SKAU 

                                                                            
  


