SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky
k 31. 12. 2013

Mesto Liptovský Mikuláš
ul. Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš

Prešov, Marec 2014

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Pre poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Liptovský Mikuláš
ul. Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš

Správa o overení účtovnej závierky
Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky Mesta Liptovský Mikuláš ktorá
obsahuje súvahu k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát a poznámky za rok končiaci
k tomuto dátumu, ako aj prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód
a ďalších vysvetľujúcich poznámok.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Štatutárny orgán mesta je zodpovedný za zostavenie 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 štatutár
považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné
nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.
Štatutárny orgán mesta je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového
hospodárenia, vývoj dlhu a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona č.
583/2004 Z. z. v platnom znení.

Zodpovednosť audítora
Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku 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.
Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadlženosti mesta
a overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších
predpisov.
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
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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 urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej
závierky.
Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný
základ pre náš názor.

Názor
Podľa nášho názoru účtovná závierka zobrazuje objektívne a pravdivo finančnú situáciu
Mesta Liptovský Mikuláš k 31. decembru 2013, výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa
skončil k uvedenému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.
Bez vplyvu na náš názor upozorňujeme na nasledovné skutočnosti:
Mesto zverejnilo v poznámkach účtovnej závierky závažné informácie o rizikách
dlhodobých zmlúv a dohôd uzatvorených predchádzajúcim vedením mesta dňa 30.7.2007
so spoločnosťou FIN.M.O.S, a.s. a spoločnosťou 1. slovenská úsporová, a.s. V zmluve
o zabezpečení verejného osvetlenia VO-345 mesto potvrdilo zámer zmluvou o prevode
akcií získať akcie spoločnosti FIN.M.O.S, a.s. a splniť tak prijaté záväzky súvisiace
s investovaním spoločnosti FIN.M.O.S, a.s. do verejného osvetlenia mesta vo výške 37,8
mil. SKK (1,3 mil. eur). Zmluva tiež zaviazala mesto na platby za dodávky elektrickej
energie a poplatky za poskytnutie verejného osvetlenia vrátane jeho údržby. Mesto
súhlasilo s právom výpovede zmluvy zo strany mesta po 184. mesiacoch s ročnou
výpovednou lehotou.
V ten istý deň mesto uzatvorilo dohodu budúcich akcionárov spoločnosti FIN.M.O.S, a.s.
so spoločnosťou 1. slovenská úsporová, a.s. o postupnom zvyšovaní základného imania
spoločnosti FIN.M.O.S, a.s. Za týmto účelom sa zaviazalo zúčastniť sa na hlasovaní
o zvýšení základného imania spoločnosti FIN.M.O.S, a.s. a toto zvýšenie schváliť tak, aby
bol pokrytý počet akcií potrebný na dodržanie záväzkov zo zmlúv medzi mestom a 1.
slovenskou úsporovou, a.s.. V dohode sa mesto zaviazalo, že v prípade nedodržania
ktoréhokoľvek záväzku, prevzatého v tejto dohode, najmä neodsúhlasenia navrhovaného
zvýšenia základného imania, zaplatí akcionár porušujúci túto dohodu zmluvnú pokutu vo
výške 1,2 násobku navrhovaného zvýšenia základného imania.
Ďalšou zmluvou z toho istého dňa o prevode akcií – VO-345 uzatvorenej mestom so
spoločnosťou
1. slovenská úsporová, a.s., sa mesto zaviazalo na kúpu 3781 ks akcií spoločnosti
FIN.M.O.S, a.s. v menovitej hodnote 10 000,-SKK (spolu 37,8 mil. SKK) za kúpnu cenu
59,8 mil. SKK s tým, že kúpna cena je splatná postupne v pravidelných mesačných
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splátkach. Mesto súhlasilo s tým, že v prípade omeškania kupujúceho so zaplatením
finančných záväzkov za akcie a neuhradení ani po písomnej výzve sa splatnou stáva celá
kúpna cena naraz. K uvedenej zmluve mesto podpísalo 10 dodatkov, ktorými postupne
zvýšilo svoj záväzok na nákup akcií z 3 781 ks v kúpnej cene 59,8 mil. SKK na 7 841 ks
akcií v kúpnej cene vrátane súvisiacich služieb vo výške 132,2 mil. Sk (cca 4,4 mil. EUR
so splatnosťou do 31.12.2024.
Súčasné vedenie mesta podalo dňa 20.07.2011 návrh Okresnému súdu v Liptovskom
Mikuláši na určenie neplatnosti zmluvy o prevode akcií vrátane dodatkov č.1-10
v dôsledku v tom čase chýbajúceho súhlasu mestského zastupiteľstva na uzatvorenie
zmluvy, ktorým navrhlo vydať predbežné opatrenie na strpenie odporcu, že navrhovateľ
nebude plniť svoje povinnosti zo zmluvy o prevode akcií až do právoplatného rozhodnutia
súdu vo veci samej; Okresný súd v Liptovskom Mikuláši vydal mestu potvrdenie o prijatí
návrhu na začatie konania dňa 29.07.2011 a do skončenia roka 2013 nedošlo k ukončeniu
uvedeného sporu.
Vedenie mesta získalo odporúčanie MF SR neúčtovať o dlhodobom záväzku
vyplývajúcom z uzatvorených zmlúv a dohôd a nezapočítavaní príslušného záväzku
vyplývajúceho z nákupu akcií spoločnosti FIN.M.O.S, a.s., do celkového dlhu mesta na
účely regulácie prijímania návratných zdrojov financovania podľa § 17 odsek 6 zákona č.
583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podľa nášho názoru uvedené
skutočnosti významne ovplyvňujú finančnú situáciu a peňažné toky mesta do budúcnosti.
Z celkových očakávaných výdajov na nákup akcií a súvisiacich služieb vo výške cca 4,389
mil. EUR do roku 2024 mesto splatilo do konca roka 2013 čiastku 1 581 tis. EUR a výška
budúcich platieb počnúc rokom 2014 predstavuje čiastku 2 807 tis. EUR.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov
Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej
závierky konštatujeme, že sme nezistili významné skutočnosti, ktoré by spochybňovali
vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu mesta a návratných
zdrojov podľa nášho overenia je zhodný so stavom v účtovnej závierke.
V Prešove, 18. 03. 2014

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.
Baštová 38, 080 01 Prešov
licencia SKAU č. 000124

Zodpovedný audítor:
Ing. Branislav Bača, CA
licencia SKAU č. 955

OR OS Prešov, vl.č. 2365/P
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
o overení riadnej konsolidovanej účtovnej závierky
k 31. 12. 2013

Mesto Liptovský Mikuláš
ul. Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 00315524

Prešov, júl 2014

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
pre mestské zastupiteľstvo mesta Liptovský Mikuláš
Uskutočnili sme audit priloženej konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky
verejnej správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská účtovná jednotka mesto
Liptovský Mikuláš, so sídlom v Liptovskom Mikuláši na ul. Štúrova 1989/41 a ktorá
obsahuje konsolidovanú súvahu, súvisiaci konsolidovaný výkaz ziskov a strát, a poznámky
konsolidovanej účtovnej závierky podľa stavu k 31.12.2013.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za konsolidovanú účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za vypracovanie a vernú prezentáciu tejto konsolidovanej
účtovnej závierky v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a Opatrením
Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe
a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo
verejnej správe, v znení neskorších zmien a doplnkov a za interné kontroly, ktoré
manažment považuje za potrebné na vypracovanie konsolidovanej účtovnej závierky, ktoré
neobsahujú významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby. Táto zodpovednosť
zahŕňa návrh, implementáciu a zachovávanie interných kontrol relevantných pre prípravu a
objektívnu prezentáciu konsolidovanej účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné
nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných
účtovných zásad a účtovných metód, ako aj uskutočnenie účtovných odhadov primeraných
za daných okolností.
Zodpovednosť audítora
Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto konsolidovanú účtovnú závierku na
základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými
štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a
vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že konsolidovaná účtovná závierka
neobsahuje významné nesprávnosti.
Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách
a údajoch vykázaných v konsolidovanej účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od
rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávností v konsolidovanej
účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika
audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie a objektívnu prezentáciu
konsolidovanej účtovnej závierky konsolidovaného celku, aby mohol navrhnúť audítorské
postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť
interných kontrol v konsolidovanom celku. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti
použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov
uskutočnených manažmentom, ako aj zhodnotenie prezentácie konsolidovanej účtovnej
závierky ako celku.
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Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočné a vhodné
východisko pre náš názor.
Základ pre názor
Konsolidovaná účtovná závierka obsahuje konsolidáciu 28 individuálnych účtovných
závierok účtovných jednotiek v konsolidačnom celku mesta Liptovský Mikuláš, pričom
89 % účtovných jednotiek v konsolidačnom celku nemalo povinnosť auditu individuálnej
účtovnej závierky a tieto individuálne účtovné závierky neboli auditované.
Do konsolidovaného výsledku hospodárenia sa okrem výsledku hospodárenia mesta
Liptovský Mikuláš zahŕňajú aj výsledky hospodárenia rozpočtových a príspevkových
organizácií mesta Liptovský Mikuláš ako aj dcérskych obchodných spoločností
s majetkovou účasťou mesta Liptovský Mikuláš predstavujúcou najmenej 20%-ný podiel
na hlasovacích právach. Rizikom v oblasti hospodárenia subjektov v konsolidačnom celku
je najmä výsledok hospodárenia spoločnosti Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s., ktorá
dosiahla za sledované obdobie výsledok hospodárenia stratu vo výške 20 tis. EUR
a vlastné imanie spoločnosti Mestský hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s., ktoré je
v zápornej hodnote 60 tis. EUR, čo bez prijatia adekvátnych opatrení predstavuje riziká pre
riadne pokračovanie v činnosti týchto spoločností.
Názor
Podľa nášho názoru, okrem možných vplyvov skutočností opísaných v odseku Základ pre
názor, konsolidovaná účtovná závierka vyjadruje verne, vo všetkých významných
súvislostiach finančnú situáciu a výsledok hospodárenia konsolidovaného celku za rok,
ktorý sa skončil k 31. decembru 2013, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
v platnom znení.
Bez vplyvu na náš názor upozorňujeme na nasledovné skutočnosti:
Mesto zverejnilo v poznámkach účtovnej závierky za rok 2011 závažné informácie
o rizikách dlhodobých zmlúv a dohôd uzatvorených predchádzajúcim vedením mesta dňa
30.7.2007 so spoločnosťou FIN.M.O.S, a.s. a spoločnosťou 1. slovenská úsporová, a.s. V
zmluve o zabezpečení verejného osvetlenia VO-345 mesto potvrdilo zámer zmluvou
o prevode akcií získať akcie spoločnosti FIN.M.O.S, a.s. a splniť tak prijaté záväzky
súvisiace s investovaním spoločnosti FIN.M.O.S, a.s. do verejného osvetlenia mesta vo
výške 37,8 mil. SKK (1,3 mil. eur). Zmluva tiež zaviazala mesto na platby za dodávky
elektrickej energie a poplatky za poskytnutie verejného osvetlenia vrátane jeho údržby.
Mesto súhlasilo s právom výpovede zmluvy zo strany mesta po 184. mesiacoch s ročnou
výpovednou lehotou.
V ten istý deň mesto uzatvorilo dohodu budúcich akcionárov spoločnosti FIN.M.O.S, a.s.
so spoločnosťou 1. slovenská úsporová, a.s. o postupnom zvyšovaní základného imania
spoločnosti FIN.M.O.S, a.s. Za týmto účelom sa zaviazalo zúčastniť sa na hlasovaní
o zvýšení základného imania spoločnosti FIN.M.O.S, a.s. a toto zvýšenie schváliť tak, aby
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bol pokrytý počet akcií potrebný na dodržanie záväzkov zo zmlúv medzi mestom a 1.
slovenskou úsporovou, a.s.. V dohode sa mesto zaviazalo, že v prípade nedodržania
ktoréhokoľvek záväzku, prevzatého v tejto dohode, najmä neodsúhlasenia navrhovaného
zvýšenia základného imania, zaplatí akcionár porušujúci túto dohodu zmluvnú pokutu vo
výške 1,2 násobku navrhovaného zvýšenia základného imania.
Ďalšou zmluvou z toho istého dňa o prevode akcií – VO-345 uzatvorenej mestom so
spoločnosťou 1. slovenská úsporová, a.s., sa mesto zaviazalo na kúpu 3781 ks akcií
spoločnosti FIN.M.O.S, a.s. v menovitej hodnote 10 000,-SKK (spolu 37,8 mil. SKK) za
kúpnu cenu 59,8 mil. SKK s tým, že kúpna cena je splatná postupne v pravidelných
mesačných splátkach. Mesto súhlasilo s tým, že v prípade omeškania kupujúceho so
zaplatením finančných záväzkov za akcie a neuhradení ani po písomnej výzve sa splatnou
stáva celá kúpna cena naraz. K uvedenej zmluve mesto podpísalo 10 dodatkov, ktorými
postupne zvýšilo svoj záväzok na nákup akcií z 3 781 ks v kúpnej cene 59,8 mil. SKK na 7
841 ks akcií v kúpnej cene vrátane súvisiacich služieb vo výške 132,2 mil. Sk (cca 4,4 mil.
EUR so splatnosťou do 31.12.2024.
Súčasné vedenie mesta podalo dňa 20.07.2011 návrh Okresnému súdu v Liptovskom
Mikuláši na určenie neplatnosti zmluvy o prevode akcií vrátane dodatkov č.1-10
v dôsledku v tom čase chýbajúceho súhlasu mestského zastupiteľstva na uzatvorenie
zmluvy, ktorým navrhlo vydať predbežné opatrenie na strpenie odporcu, že navrhovateľ
nebude plniť svoje povinnosti zo zmluvy o prevode akcií až do právoplatného rozhodnutia
súdu vo veci samej; Okresný súd v Liptovskom Mikuláši vydal mestu potvrdenie o prijatí
návrhu na začatie konania dňa 29.07.2011 a do skončenia roka 2013 nedošlo k ukončeniu
uvedeného sporu.
Vedenie mesta získalo odporúčanie MF SR neúčtovať o dlhodobom záväzku
vyplývajúcom z uzatvorených zmlúv a dohôd a nezapočítavaní príslušného záväzku
vyplývajúceho z nákupu akcií spoločnosti FIN.M.O.S, a.s., do celkového dlhu mesta na
účely regulácie prijímania návratných zdrojov financovania podľa § 17 odsek 6 zákona č.
583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podľa nášho názoru uvedené
skutočnosti významne ovplyvňujú finančnú situáciu a peňažné toky mesta do budúcnosti.
Z celkových očakávaných výdajov na nákup akcií a súvisiacich služieb vo výške cca 4,389
mil. EUR do roku 2024 mesto splatilo do konca roka 2013 čiastku 1 581 tis. EUR a výška
budúcich platieb počnúc rokom 2014 predstavuje čiastku 2 808 tis. EUR.
Prešov, 07. júla 2014

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.
Baštová 38, 080 01 Prešov
licencia SKAU č. 000124

Zodpovedný audítor:
Ing. Branislav Bača, CA
licencia SKAU č. 955

OR OS Prešov, vl.č. 2365/P
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DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA
o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s účtovnou závierkou
k 31. 12. 2013

Mesto Liptovský Mikuláš
ul. Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 00315524

Prešov, júl 2014

DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA O OVERENÍ SÚLADU KONSOLIDOVANEJ
VÝROČNEJ SPRÁVY S ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
pre mestské zastupiteľstvo mesta Liptovský Mikuláš
Overili sme konsolidovanú účtovnú závierku účtovnej jednotky mesto Liptovský
Mikuláš, so sídlom v Liptovskom Mikuláši na ul. Štúrova 1989/41 k 31. 12. 2013, ku
ktorej sme dňa 07. júla 2014 vydali správu audítora v nasledujúcom znení:
„Správa o overení konsolidovanej účtovnej závierky
Uskutočnili sme audit priloženej konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky
verejnej správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská účtovná jednotka mesto
Liptovský Mikuláš, so sídlom v Liptovskom Mikuláši na ul. Štúrova 1989/41 a ktorá
obsahuje konsolidovanú súvahu, súvisiaci konsolidovaný výkaz ziskov a strát, a poznámky
konsolidovanej účtovnej závierky podľa stavu k 31.12.2013.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za konsolidovanú účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za vypracovanie a vernú prezentáciu tejto konsolidovanej
účtovnej závierky v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a Opatrením
Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe
a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo
verejnej správe, v znení neskorších zmien a doplnkov a za interné kontroly, ktoré
manažment považuje za potrebné na vypracovanie konsolidovanej účtovnej závierky, ktoré
neobsahujú významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby. Táto zodpovednosť
zahŕňa návrh, implementáciu a zachovávanie interných kontrol relevantných pre prípravu
a objektívnu prezentáciu konsolidovanej účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné
nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných
účtovných zásad a účtovných metód, ako aj uskutočnenie účtovných odhadov primeraných
za daných okolností.
Zodpovednosť audítora
Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto konsolidovanú účtovnú závierku na
základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými
štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a
vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že konsolidovaná účtovná závierka
neobsahuje významné nesprávnosti.
Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách
a údajoch vykázaných v konsolidovanej účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od
rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávností v konsolidovanej
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účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika
audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie a objektívnu prezentáciu
konsolidovanej účtovnej závierky konsolidovaného celku, aby mohol navrhnúť audítorské
postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť
interných kontrol v konsolidovanom celku. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti
použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov
uskutočnených manažmentom, ako aj zhodnotenie prezentácie konsolidovanej účtovnej
závierky ako celku.
Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočné a vhodné
východisko pre náš názor.
Základ pre názor
Konsolidovaná účtovná závierka obsahuje konsolidáciu 28 individuálnych účtovných
závierok účtovných jednotiek v konsolidačnom celku mesta Liptovský Mikuláš, pričom
89 % účtovných jednotiek v konsolidačnom celku nemalo povinnosť auditu individuálnej
účtovnej závierky a tieto individuálne účtovné závierky neboli auditované.
Do konsolidovaného výsledku hospodárenia sa okrem výsledku hospodárenia mesta
Liptovský Mikuláš zahŕňajú aj výsledky hospodárenia rozpočtových a príspevkových
organizácií mesta Liptovský Mikuláš ako aj dcérskych obchodných spoločností s
majetkovou účasťou mesta Liptovský Mikuláš predstavujúcou najmenej 20%-ný podiel na
hlasovacích právach. Rizikom v oblasti hospodárenia subjektov v konsolidačnom celku je
najmä výsledok hospodárenia spoločnosti Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s., ktorá
dosiahla za sledované obdobie výsledok hospodárenia stratu vo výške 20 tis. EUR a
vlastné imanie spoločnosti Mestský hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s., ktoré je v
zápornej hodnote 60 tis. EUR, čo bez prijatia adekvátnych opatrení predstavuje riziká pre
riadne pokračovanie v činnosti týchto spoločností.
Názor
Podľa nášho názoru, okrem možných vplyvov skutočností opísaných v odseku Základ pre
názor, konsolidovaná účtovná závierka vyjadruje verne, vo všetkých významných
súvislostiach finančnú situáciu a výsledok hospodárenia konsolidovaného celku za rok,
ktorý sa skončil k 31. decembru 2013, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v
platnom znení.
Bez vplyvu na náš názor upozorňujeme na nasledovné skutočnosti:
Mesto zverejnilo v poznámkach účtovnej závierky za rok 2011 závažné informácie o
rizikách dlhodobých zmlúv a dohôd uzatvorených predchádzajúcim vedením mesta dňa
30.7.2007 so spoločnosťou FIN.M.O.S, a.s. a spoločnosťou 1. slovenská úsporová, a.s. V
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zmluve o zabezpečení verejného osvetlenia VO-345 mesto potvrdilo zámer zmluvou o
prevode akcií získať akcie spoločnosti FIN.M.O.S, a.s. a splniť tak prijaté záväzky
súvisiace s investovaním spoločnosti FIN.M.O.S, a.s. do verejného osvetlenia mesta vo
výške 37,8 mil. SKK (1,3 mil. eur). Zmluva tiež zaviazala mesto na platby za dodávky
elektrickej energie a poplatky za poskytnutie verejného osvetlenia vrátane jeho údržby.
Mesto súhlasilo s právom výpovede zmluvy zo strany mesta po 184. mesiacoch s ročnou
výpovednou lehotou.
V ten istý deň mesto uzatvorilo dohodu budúcich akcionárov spoločnosti FIN.M.O.S, a.s.
so spoločnosťou 1. slovenská úsporová, a.s. o postupnom zvyšovaní základného imania
spoločnosti FIN.M.O.S, a.s. Za týmto účelom sa zaviazalo zúčastniť sa na hlasovaní o
zvýšení základného imania spoločnosti FIN.M.O.S, a.s. a toto zvýšenie schváliť tak, aby bol
pokrytý počet akcií potrebný na dodržanie záväzkov zo zmlúv medzi mestom a 1.
slovenskou úsporovou, a.s.. V dohode sa mesto zaviazalo, že v prípade nedodržania
ktoréhokoľvek záväzku, prevzatého v tejto dohode, najmä neodsúhlasenia navrhovaného
zvýšenia základného imania, zaplatí akcionár porušujúci túto dohodu zmluvnú pokutu vo
výške 1,2 násobku navrhovaného zvýšenia základného imania.
Ďalšou zmluvou z toho istého dňa o prevode akcií – VO-345 uzatvorenej mestom so
spoločnosťou 1. slovenská úsporová, a.s., sa mesto zaviazalo na kúpu 3781 ks akcií
spoločnosti FIN.M.O.S, a.s. v menovitej hodnote 10 000,-SKK (spolu 37,8 mil. SKK) za
kúpnu cenu 59,8 mil. SKK s tým, že kúpna cena je splatná postupne v pravidelných
mesačných splátkach. Mesto súhlasilo s tým, že v prípade omeškania kupujúceho so
zaplatením finančných záväzkov za akcie a neuhradení ani po písomnej výzve sa splatnou
stáva celá kúpna cena naraz. K uvedenej zmluve mesto podpísalo 10 dodatkov, ktorými
postupne zvýšilo svoj záväzok na nákup akcií z 3 781 ks v kúpnej cene 59,8 mil. SKK na 7
841 ks akcií v kúpnej cene vrátane súvisiacich služieb vo výške 132,2 mil. Sk (cca 4,4 mil.
EUR so splatnosťou do 31.12.2024.
Súčasné vedenie mesta podalo dňa 20.07.2011 návrh Okresnému súdu v Liptovskom
Mikuláši na určenie neplatnosti zmluvy o prevode akcií vrátane dodatkov č.1-10 v
dôsledku v tom čase chýbajúceho súhlasu mestského zastupiteľstva na uzatvorenie zmluvy,
ktorým navrhlo vydať predbežné opatrenie na strpenie odporcu, že navrhovateľ nebude
plniť svoje povinnosti zo zmluvy o prevode akcií až do právoplatného rozhodnutia súdu vo
veci samej; Okresný súd v Liptovskom Mikuláši vydal mestu potvrdenie o prijatí návrhu na
začatie konania dňa 29.07.2011 a do skončenia roka 2013 nedošlo k ukončeniu uvedeného
sporu.
Vedenie mesta získalo odporúčanie MF SR neúčtovať o dlhodobom záväzku vyplývajúcom
z uzatvorených zmlúv a dohôd a nezapočítavaní príslušného záväzku vyplývajúceho z
nákupu akcií spoločnosti FIN.M.O.S, a.s., do celkového dlhu mesta na účely regulácie
prijímania návratných zdrojov financovania podľa § 17 odsek 6 zákona č. 583/2004 o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podľa nášho názoru uvedené skutočnosti
významne ovplyvňujú finančnú situáciu a peňažné toky mesta do budúcnosti. Z celkových
očakávaných výdajov na nákup akcií a súvisiacich služieb vo výške cca 4,389 mil. EUR do
roku 2024 mesto splatilo do konca roka 2013 čiastku 1 581 tis. EUR a výška budúcich
platieb počnúc rokom 2014 predstavuje čiastku 2 808 tis. EUR.“
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Overili sme taktiež súlad konsolidovanej výročnej správy s vyššie uvedenou
konsolidovanou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia konsolidovanej výročnej
správy je zodpovedné vedenie účtovnej jednotky. Našou úlohou je vydať na základe
overenia stanovisko o súlade konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou
závierkou. Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi.
Tieto štandardy požadujú aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal
primeranú istotu, že informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe, ktoré sú
predmetom zobrazenia v konsolidovanej účtovnej závierke, sú vo všetkých významných
súvislostiach v súlade s príslušnou konsolidovanou účtovnou závierkou. Informácie
uvedené v konsolidovanej výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými
v konsolidovanej účtovnej závierke k 31. 12. 2013. Iné údaje a informácie, ako účtovné
informácie získané z konsolidovanej účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali.
Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie
názoru audítora.
Podľa nášho názoru sú uvedené účtovné informácie uvedené v konsolidovanej výročnej
správe účtovnej jednotky mesto Liptovský Mikuláš za rok 2013 vo všetkých významných
súvislostiach v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou za účtovné obdobie, za ktoré
sa vyhotovuje konsolidovaná výročná správa.
V Prešove, 15. 07. 2014

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.
Baštová 38, 080 01 Prešov
licencia SKAU č. 000124

Zodpovedný audítor:
Ing. Branislav Bača, CA
licencia SKAU č. 955

OR OS Prešov, vl.č. 2365/P
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