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z overenia účtovnejzávieľky a výročnej spľávy

Nadácia Tatra Banky
rok 202I

V Bratislave, dňa 03.05.2022

sPRÁvA NEZÁuSLBrĺo ĺunÍToRA
Správnej rade a štatutáľnemu orgánu Nadácie Tatra Banky

Spľáva z auditu účtovnejzávieľky
Názor

Uskutočnili sme audit účtovnejzávieľky Nadácie Tatra Banky (ďalej len ,'Spoločnosť"),ktorá
obsahuje súvahu k 3 1 . decembru 2021, výkaz ziskov a stréÍza rok končiaci sa k uvedenému dátumu,
apoznámky' ktoľéobsahujú súhrn významných účtovnýchzásad a účtovnýchmetód.

Podl'a nášho názoru, pľiložená účtovnázávieľka poskytuje pľavdivý a veľný obraz Íinančnej
situácie Spoločnosti k 31. decembru 202l a výsledku jej hospodáľenia za rok končiaci sa k
uvedenómu dátumu podl'a zákona č. 43112002 Z.z. o účtovníctvev znení neskoľšíchpľedpisov
(ďalej len oozákon o účtovníctveoo).

Základprená.zot

Audit sme vykonali podľa medzináľodných audítorských štandaľdov (International Standards on
Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť
audítoľa za audit účtovnejzávierky. od Spoločnosti sme nezávis|í podľa ustanovení zákona č.
42312015 oštatutárnomaudite aozmefie adoplnení zákonač.43112002Z.z. oúčtovníctvevznení

neskoľšíchpredpisov (ďalej len,,zákon o štatutámom audite") týkajúcich sa etiky, vrátane Etického
kódexu audítoľa, relevantných pre náš audit účtovnejzávierky a splnili sme aj ostatné požiadavky
týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení,Že audítoľskédôkazy, ktoľésme získali,
poskýujú dostatočný a vhodný zéklad pre náš néaor.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnúzávierku

Štatutáľnyorgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnejzáĺvierky tak, aby poskýovala pľavdivý
aveľný obtaz podľa zákona o účtovníctveaza tie inteľné kontľoly, ktoré považuje za potrebné na
zostavenie účtovnejzávierky, ktorá neobsahuje významné nespľávnosti, či už v dôsledku podvodu
alebo chyby.

Pľi zostavovaní účtovnejzávierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti
Spoločnosti nepretržite pokĺačovaťvo svojej činnosti, za opísanie skutočnostítýkajúcich sa

ĺepretržiteho pokĺačovaniav činnosti' ak je to potľebné,a za použitie predpokladu nepľetržiteho
pokračovania v činnosti v účtovníctve,ibaže by mal v úmysle Spoločnosťzlikvidovať alebo ukončiť
jej činnosť,alebo by nemal inú realistickú možnosťnežtakuľobiť.
Zodpovednosť audítora za audit účtovnejzávierky

je získď pľimeľanéuistenie, či účtovnázávierka ako celok neobsahuje
význarnné nespľávnosti, či uŽ v dôsledku podvodu alebo chyby' avydať správu audítora, vrátane
názoru. Pľimeranéuistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný
podľa medzinárodných audítorských štandaľdov vždy odhali významné nespľávnosti, ak také
existujú. Nespľávnosti môžu vzniknúť v dôsledkupodvodu alebo chyby aZavýznamné sa považujú
vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať,Že jednotlivo alebo v súhľne by mohli ovplyvniť
ekonomické ľozhodnutiapoužívateľov,uskutočnené nazákIaďe tejto účtovnejzávierky.

Našou zodpovednosťou

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandaľdov, počas celého auditu
uplatňujeme odborný úsudok azachovávame profesionálny skepticizmus. okľem toho:

o

o
o
o

o

Identifikujeme a posudzujeme ĺiziká významnej nesprávnosti účtovnejzávieľky, či už v
dôsledku podvodu alebo chyby' navľhujeme a uskutočňujeme audítorsképostupy reagujúce
na tieto riziká a získavame audítoľske dôkazy, ktoré sú dostatočnéavhodné na poskýnutie
základu pre náš nŕnor. Riziko neodhalenia významnej nespľávnosti v dôsledku podvodu je
vyššieako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zaMňať tajnú dohodu,
falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
oboznamujeme sa s internými kontľolami relevantnými pľe audit' aby sme mohli navľhnúť
audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelomvyjadľenia názoru na
efektívnosť interných kontľol Spoločnosti.
Hodnotíme vhodnosť pouŽitých účtovnýchzásad a účtovnýchmetód a primeranosť účtovných
odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnenéštatutárnym oľgánom.
Robíme záver o tom, či štatutáľny orgán vhodne v účtovníctvepoužívapľedpoklad
neptetržitého pokĺačovania v činnosti a na základe získaných audítoľských dôkazov záver o
tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by
mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepľetrŽite pokľačovaťv činnosti. Ak
dospejeme kzáveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej spľáve
audítoľa na súvisiace infoľmácie uvedené v účtovnejzávierke alebo, ak sú tieto infoľmácie
nedostatočné,modifikovať náš ĺé.zor.Naše závery vychádzají zaudítorských dôkazov
získaných do dátumu vydania našej správy audítoľa. Budúce udalosti alebo okolnosti však
môŽu spôsobiť, že Spoločnosť pľestane pokľačovaťv nepretrŽitej činnosti.
Hodnotíme celkoví ptezentáciu, štľuktúľua obsah účtovnejzávierky vréúaĺeinfoľmácií v nej
uvedených, ako aj to, či účtovnázávierka zachytáva uskutočnené transakcie audalosti
spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Spľáva k ďalším požiadavkámzátkonov a iných pľávnych predpisov
Správa k infoľmáciám. ktoré sa uvádzajú vo výľočneispráve

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

V súvislosti s auditom

účtovnejzávierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami
uvedenými vo výľočnejspráve a posúdenie, či tieto infoľmácie nie sú vo významnom nesúlade s
auditovanou účtovnouzávieľkou alebo našimi poznatkami, ktoľésme získali počas auditu účtovnej
závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nespľávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktoľých uvedenie vyŽaduje zákon o
účtovníctve.

Na základe pľác vykonaných počas auditu účtovnejzávierky, podľa nášho nánoru:
- infoľmácie uvedené vo výľočnejspráve zostavenej

zarok202l stlv súlade s účtovnouzéxierkouza

daný ľok,
-

výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

okľem toho, na základe našich poznatkov o účtovnejjednotke a situácii v nej, ktoré sme získali
počas auditu účtovnejzávierky, sme povinní uviesť, či sme zistili ýznanné nespľávnosti vo výľočnej
spľáve, ktoľúsme obdÍžali pľed dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú
zistenia, ktoré by sme mali uviesť.
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(kn
c)

J

U)

*

JURA audit, s.ľ.o.
Kolmá 4, BRATISLAVA
oR oS Bratislava I, vl.č. 22393lB

Licencia SKAU 232

č.licencie
232
eud\\

*

q

Ing. Jaľmila Juľicová

Zodpovedný audítoľ
Licencia SKAU 613

