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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
pre štatutámy orgán a městské zastupitel'stvo konsolidujúcej účtovnej jednotky
Města Poprad

l. Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky
Názor
Uskutočnili smě audit konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za
konsolidovaný celok zastavila konsolidujúca účtovná jednotka Město Poprad, a ktorá obsahuje
konsolidovánu súvahu k 31. decembru 2018, konsolidovaný výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa
k uvedenému datumu a poznámky, které obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metod.
Podl'a náěho názoru, okrem nezverejnenia informácií opísaných v odseku Základ pře podmienený názor,
přiložená konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a věrný obraz konsolidovanej finančnej
situácie konsolidovaného celku k 31. decembru 2018 a konsolidovaného výsledku jeho hospodárenia za rok
končiaci sa k uvedenému datumu podl'a zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znění neskorěích predpisov
(ďalej len „zákon o účtovníctve"),
Základ pře podmienený názor
Konsolidujúca účtovná Jednotka Město Poprad neuviedla v poznámkách ku konsolidovanej účtovnej závierke
informáciu, že obchodná spoločnosť TV Poprad, s.r.o. a obchodná spoločnosť Pohrebno-cintorínske služby,
s.r.o. Poprad, ktoré sú súčasťou konsolidovaného celku a v kterých má konsolidujúca účtovná jednotka
100% vplyv, májů k 31.12.2018 minusové vlastně imanie spolu vo výške -258297,34 EUR. Tieto
skutočnosti naznačujú, že existuje významná neistota, ktorá vyvolává pochybnosti o schopnosti
konsolidovaného celku pokračovat' vo svojej činnosti v struktuře k 31.12.2018 bez prijatia adekvátnych
opatření.

Audit smě vykonali podl'a medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing,
ISA). Nasa zodpovědnost' podl'a týchto ětandardov je uvedená v odseku Zodpovědnost' auditora za audit
konsolidovanej účtovnej závierky. Od konsolidovaného celku smě nezávislí podl'a ustanovení zákona č.
423/2015 Z.z. o štatutámom audite a o změně a doplnění zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovnictve v znění
neskoršich predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite") týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kodexu
auditora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili smě aj ostatně požiadavky týchto ustanovení
týkajúcich sa etiky. Smě přesvědčení, že auditorské dókazy, ktoré smě získali, poskytujú dostatočný a
vhodný základ pre náš názor.
Zodpovědnost'štatutárneho orgánu za konsolidovánu účtovnú závierku

Štatutárny orgán konsolidujúcej účtovnej jednotky Město Poprad je zodpovědný za zostavenie
konsolidovanej úétovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a věrný obraz podl'a zákona o účtovníctve a
za tie interne kontroly, které považuje za potřebné na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky, ktorá
neobsahuje významné nesprávnosti, či už v důsledku podvodu alebo chyby.
Při zastavovaní konsolidovanej účtovnej závierkyje štatutárny orgán zodpovědný za zhodnotenie schopnosti
konsolidovaného celku nepřetržité pokračovat' vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa
nepřetržitého pokračovania v činnosti, ak je to potřebné, a za použitie předpokladu nepřetržitého
pokračovania v činnosti v účtovníctve.
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Osoby pověřené spravováním sú zodpovědné za dohl'ad nad procesom finančného výkazníctva
konsolidujúcej účtovnej jednotky Města Poprad.
Zodpovědnost'auditora za audit konsolidovanej účtovnej závierky
Našou zodpovednosťou je získat' primerané uistenie, éi konsolidovaná účtovná závierka ako celok
neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dósledku podvodu alebo chyby, a vydat' správu auditora vrátane
názoru. Primerané uistenie Je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podl'a
medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú.
Nesprávnosti mažu vzniknut' v dósledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa
dalo odóvodnene očakávať, že jednotlivá alebo vsúhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia
pouzfvatel'ov uskutočnené na základe tejto konsolidovanej účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podl'a medzinárodných auditorských ětandardov počas celého auditu
uplatňujeme odborný úsudok a zachováváme profesionálny skepticizmus. Okrem toho:
Identifikujeme a posudzujeme rizika významnej nesprávnosti konsolidovanej účtovnej závierky, či už
v důsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutečňujeme auditorské postupy reagujúce na
tieto rizika a získáváme auditorské dókazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu
pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dósledku podvodu je vyšěie ako toto
riziko vdósledku chyby, pretože podvod maže zahmať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné
vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pře audit, aby smě mohli navrhnut'
auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelem vyjadrenia názoru na efektivnost'
intemých kontrol konsolidovaného celku.

Hodnotíme vhodnost' použitých účtovných zásad a účtovných metod a primeranosť účtovných
odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií uskutočnené štatutárnym orgánom.

Robíme závěr o tom, či ětatutárny orgán vhodné v účtovníctve používá předpoklad nepřetržitého
pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dokázav závěr o tom, či existuje
významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významné
spochybniť schopnost' konsolidovaného celku nepřetržité pokračovat' v činnosti. Ak dospějeme
k závěru, že významná neistota existuje, smě povinní upozornit' v nasej správě auditora na súvisiace
informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovat' náš
názor. Naše závěry vychádzajú z auditorských dokázav získaných do datumu vydania nasej správy
auditora.

Hodnotíme celkovú prezentáciu, strukturu a obsah konsolidovanej účtovnej závierky vrátane
informaci i v něj uvedených ako aj to, či konsolidovaná účtovná závierka zachytává uskutočnené
transakcie a události spósobom, ktorý vedle k ich věrnému zobrazeniu.

Získáváme dostatočné a vhodné auditorské dókazy o finančných údajoch účtovných jednotiek alebo
ich o obchodných aktivitách v rámci konsolidovaného celku pře účely vyjadrenia názoru na
konsolidovánu účtovnú závierku. Zodpovedáme za vedenie, kontrolu a realizáciu auditu
konsolidovaného celku. Ostáváme výhradné zodpovědní za náě názor auditora.

S osobami pověřenými spravováním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme
auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane věetkých významných nedostatkov internej kontroly, které
počas náěho auditu zistíme.

Osobám pověřeným spravováním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že smě splnili příslušné požiadavky
týkajúce sa nezávislosti a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných skutočnostiach, při ktorých sa
možno opodstatněné domnievať, že májů vplyv na našu nezávislost', ako aj o případných súvisiacich
ochranných opatreniach. Zo skutočností komunikovaných osobám pověřeným spravováním určíme tie, ktoré
mali najváčší význam při audite účtovnej závierky běžného obdobia, a preto sú kl'ucovymi záležitosťami
auditu.
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Tieto záležitosti opíšeme v nasej správě auditora, ak zákon alebo iný právny předpis ich zverejnenie
nevylučuje, alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch nerozhodneme, že určitá záležitost' by sa v nasej
správě uviesť nemalá, pretože možno odóvodnene očakávať, že nepriaznivé dósledky jej uvedenia by
převážili nad veřejným prospechom z jej uvedenia.
l. Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov
11.1. Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú v konsolidovanej výročnej správě

Štatutárny orgán je zodpovědný za informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správě zostavenej podl'a
požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na konsolidovánu účtovnú závierku sa
nevztahuje na iné informácie v konsolidovanej výročnej správě.

V súvislosti s auditem konsolidovanej účtovnej závierky je naěou zodpovednosťou oboznámenie sa
s informáciami uvedenými v konsolidovanej výročnej správě a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo
významnom nesúlade s auditovanou konsolidovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré
smě získali počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významné nesprávné.
Posúdili smě, či konsolidovaná výročná správa účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný
celok zastavila konsolidujúca účtovná jednotka Město Poprad, obsahuje informácie, ktorých uvedenie
vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe práč vykonaných počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky, podl'a nášho názoru:
informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správě zostavenej za rok 2018 sú v súlade
s konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok,

konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podl'a zákona o úétovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v něj, ktoré smě získali počas auditu
konsolidovanej účtovnej závierky, smě povinní uviesť, či smě zistili významné nesprávnosti v konsolidovanej
výročnej správě, ktorú smě obdřžali před dátumom vydania tejto správy auditora. V tejto súvislosti neexistujú
zistenia, které by smě malí uviesť.

11.2. Dalšie požiadavky na obsah správy auditora v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EU) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa ětatutárneho auditu
subjektov veřejného zaujmu
Vymenovanie a schválenie auditora

Za štatutárneho auditora smě bolí vyměňovaní na základe schválenia primátorom Města Poprad dna
24.10.2019. Zmluva o štatutárnom audite podpísaná štatutámym orgánom města dna 28.10.2019 bála
zveřejněná dna 30.10.2019. Celkové nepřerušené obdobie naěej zakázky, vrátane predchádzajúcich

obnovení zakázky (predížení obdobia, na ktoré smě boli povodně vyměňovaní) a našich opatovných
vyměňovaní za štatutárnych audítorov, představuje 3 roky, tento audit představuje 1. rok.
Konzistentnost's dodatečnou správou pře Výbor pře audit

Náš názor auditora vyjádřený v tejto správě je konzistentný s dodatočnou správou vypracovanou pře Výbor
pre audit Města Poprad, ktorú smě vydali v ten istý den ako je datum vydania tejto správy.
Neaudítorské služby

Neboli poskytované zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
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parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa
štatutárneho auditu subjektov veřejného zaujmu a při výkone auditu smě zostali nezávislí od konsolidujúcej
účtovnej jednotky Města Poprad.

Okrem služieb štatutárneho auditu a služieb zveřejněných v konsolidovanej výročnej správě
a konsolidovanej účtovnej závierke smě konsolidujúcej účtovnej jednotke Městu Poprad a podnikám, v
kterých má Město Poprad rozhodujúci vplyv, neposkytli žiadne iné služby.

V Prešove, 19.12.2019
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AUDANA AUDIT, s.r.o.
Pustá dolina 18
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