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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Akcionárovi spoločnosti
Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s.

i Jskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš,
n.s. so sídlom v Liptovskom Mikuláši ICO: 36 413 941 za obdobie hospodárskeho roka ad
1.6.2013 do 31.5.2014, ktorá obsahuje súvahu k 31. máju 2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k
uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných
irietód a d‘alších vysvetl‘ujúcich poznámok.

Zodpovednost‘ Šla‘vtárneho orgánu spoločnosti za účtovnú závierku
Statutárny orgán je zodpovcdný 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 (d‘alej
ten „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pra
zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dósledku podvodu
alebo chyby.
Zodpovednost‘ audítora
Našou zodpovednosťou je vyj adrif názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme
uskutočnili v súlada s Medzinárodnými audítorskými štandardrni. Podi‘a týchto štandardov máme
dodržiavať etické požiadavky, naplánovat‘ a vykonat‘ audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že
účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.
Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie auditorských dókazov o sumách a údaj och
vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík
významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, Či už v dósledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní
tohto rizika audítor bene do úvahy interně kontroly relevantně na zostavenie účtovnej závierky
účtovnej jednotky, ktorá poskymje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť auditorské postupy
vhodné za daných okolnosti, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol
účtovnej jednotky . Audit ďalej zah~ňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a
účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj
vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dókazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatoČný a vhodný základ pra
náš názor.

Názor

Podľa nášho názora ůčtovná závierka poskytuje pravdivý a verný pohl‘ad na finan~nú siluáciu
spoločnosti Mestský hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. k 31. máju 2014, a výsledku jej
hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Upozorňujeme, že spoločnosť vykazuje za overované obdobie záporné v~astné imanie vo výška
72 703,- EUR.
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