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TPA, s. T. o.
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Akcionárovi spoločnosti
Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s.
Vskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš,
a.s. so sídlom v Liptovskom Mikuláši ICO: 36 413 941 za obdohie hospodárskeho roka od
1.6.2011 do 31.5.2012, ktorá obsahuje súvahu k 31. máju 2012, výkaz ziskov a strát a poznámky za
rok končiaci k tomuto dátumu, ako aj prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód
a ďalších vysvetl‘uj úcich poznámok.
Zodpovediwsť štatutárneho orgánu spoločnosti za účtevnú závierku
Statutárny orgán je zodpovedný 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 štatutárny orgán považuje za potrebné pre
zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dósledku podvodu
alebo chyby.
Zodpovednosť audí‘ora
Našou zodpovednosťouje vyjadrit‘ názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme
uskutočnili v súlade s Medzinárodnými auditorskými štandardmi. Podl‘a týchto štandardov máme
dodržiavať etické požiadavky, naplánovat‘ a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že
účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.
Súčast‘ou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dókazov 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 dósJedku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní
tohto rizika audítor bene do úvahy interné kontro‘y relevantné na zostavenie účtovnej závierky
úČtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť auditorské postupy
vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol
účtovnej jednotky. Audit d‘alej zahřňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a
účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj
vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.
Stanovisko

)

Podl‘a nášlw názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvisles‘iach pravdivý
a verny obraz Jinančnej situacie ~poločnosti Me~tsky Hokejovy klub 32 Liptovsky Mikulaš, a ~
k 31. máju 2012 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátunw v súlade so
zákonorn o účtovníctve.
Bez vplyvu na náš názor, upozorňujeme, že spoločnost‘ za obdobie hospodárskeho roka k 31.5.2012
vykazuje záporné vlastné imanie vo výške 222 877,- €‚ čo naznačuje významnú neistotu, ktorá móže
vyvolaf pochybnosť o schopnosti spoločnosti nepretržite pokračovat‘ vo svojej činnosti.
Upozorňujeme, že Po dni ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka spoločnosť znížila základné
imanie akoje uvedené v poznámkach časti O.
V Liptovskom Mikuláši 15. augusta 2012
TPA, s.r.o.
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