SPRÁVA N EZÁVISLÉJIO AUDÍTORA
pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce Tekovský Ilrádok
Správa z auditu účtovnej závierky
Názor
Uskutočnil som audit účtovnej Zá‘ jerky Obce Tekovský Hrádok (ďalej len „obec“). ktorá
obsahuje súvahu k 31. decembru 20~9. výkaz ziskov a strát za rok končiaci sak uvedenému
dátumu. a poznámky. ktoré ohsahujú súhrn významných účtovných zásad a ůčtovných metód.
Podľa m~jho názoru. priložená ůčtovná závierka poskyteje pra‘ divý a verný obraz flnančnej
situácie Obce Tekovsk‘ Hrádok k 3Ľ decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok
končiaci sa k uvedenému dátumu podFa zákona Č. 43Ľ2002 Z.z. o účtovnictve vzneflí
neskoršich predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve‘i.
Základ pre názor
Audit som vykonal podľa medzinárodných audítcrskSch štandardov (international Standards
on Audiltng. ISA). Moja zodpovednosť podFa týchto štandardov je uvedená ‚ odseku
Zodpovednost‘ auditora za audit účtovnej závierky. Od obce som nezávislý podľa ustanovení
zákona č. 423/2015 o štatutárnom audile a o zmene a doplnení zákona Č. 431/2002 Z. z. o
účtovnictve v znení neskoršich predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcicb
sa etiky. vrátane Etického kódexu auditora. relevantných pre n‘ó~ audit účtovnej závierky
a splnil som aj ostainé požiadavky t~chto ustano‘ ení «kajúcich Sa etik). Son‘ presvedčený. že
auditorské dókazy‘ ktoré son‘ získal. poskyti.~iú dostatočný a ‚hodný základ pre mhj názor,
Zodpovednost‘ štatutárncho org4n~laúČtO‘T1ú7á‘ierhii
Statutániy orgán je zodpovcdný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak. aby posk\tovala
pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovních ea za tie interné kontroly, ktoré považuje za
potrehné na zostavcnie účtovnej závierk‘. ktorá neobsalit~ie ‚ýznamné nesprávnosti. Či už ‘
dĎsledku podvodu aleho chyby.
Pri zostavovaní účtovnej závierk) je štatutárny orgán zodpo‘edný za zhodnotenie schopnosti
obce nepretržite pokračovat‘ vo svojei činnosti, za opisanie skutoČnosti týka~cich sa
nepretržitého pokračovania v činnosti. ak je to potrehné. a za použitie prcdpokladu
nepretržitého pokraČovania ‚ činnosti ‚ účto‘ niche.
Štatutárny orgán jeďalej zodpovedný za dodržiavanie povinnosti podľa Zákona Č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pra‘ idlách územnej samosprá‘ y a o zmene a dopineni niektorých zákono‘
‚ platnon‘ znení tďalcj len „zákon n rozpočto‘ ých pra‘idláeh‘1.
~pove~nosf auditora zatúč4~fl3g‘jzá‘ieIk\
Mojou zodpovednosťouje získat‘ primerané uistenic. či ůčtovná zá‘ lerka ako celok neobsahuje
v~znamné nesprávnosti‘ či už \ dósledku pod‘ odu aleho ch\hy. a vydat‘ správu audítora.
vrátane názoru. Primerané uistenie je ubtenic v\sokého stupňa. ale nic je zárukou toho‘ že audit
‚ykonaný podľa rnedzinárodnýeh audítorsk~ch štandardov ‚žd~ odhalí významné
nesprávnosti. ak také exist~jú. Nesprá‘ nosti móžu vzniknúť ‚ důsledku pod‘ odu aleho chyb)
a za významné sa po‘ažujú vted‘. ak by sa dalo odčnodnene očakávať. že jednotlivo aleho
v súhrnc by mohli ovplvvniť ekonomické ro7hodnutia pou)í‘ ateFov, uskutočnené na základe
tcjto účtovnej Zá\ krk).

I

Súčasťou auditu je aj 0\ erenie dodržiavania povinností obce podl‘a požiadaviek zákona
o rozpočtov~ch pravidlách a v rozsahu. ‚ ktorom zákon o rozpočtových prav~d1ácb ukladá
auditorovi toto overenie v‘ konať.
V rámci auditu uskutočnenčho podľa medzinárodných auditorských štandardov. počas celého
auditu uplatáujem odborný úsudok a zachová‘am profesionálny skepticizmus. Okrem toho:
•

•

.

Identifikujem a posudzujem riziká v~znaninej nesprávnosti účtovnej závicrkv. či už v
dbsledku podvodu aleho ch\hy. navrhujem a uskutočňujem auditorské postupy
rcagujúce na tieto riziká a získavam auditorské dókaz~. ktoré sů dostatočné a vhodné na
poskytnutie základu pre máj názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v
dásledku pod‘odu je vyššie ako toto riziko v dósledku chyby. prctože podvod mák
zahfňať tajnú dohodu. falšo‘anie. úmvselné vvnechanie. nepravdivé vvhlásenie alebo
ohidenie inteniej kontroly.
Ohoznamujem sa s internýnii kontrolami reievantnýnii pre audit. aby som mohol
navrhnúi audítorské postupy ‚‘hodné za dan‘ch okolností, ale nic za účelom vyjadrcnia
názoru na efektívnosf interných kontrol obce.
Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovn~ch metád a primeranosť
ůčtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácii. uskutočnené štatutárnym
orgánom.

•

o

Robím záver o torn. či štatutárn‘ orgán vhodne v účtovníct‘ c používa predpoklad
nepretržitého pokračovania ‚ činnosti a na základe ziskan~ch auditorských dókazo‘
záver O torn. či existuje významná neistota ‚ Sd‘ islosti s udalosťumi aleho okotnosťarni.
ktoré by mohli významne spochyhniť schopnost‘ obce nepretržite pokračovať v činnosti.
Ak dospejem k záveru, že v~znamná neistota existuje. som povinný upozornit‘ V mojej
správe auditora na súvisiace informácie uvedené ‚ ůčtovncj závier~e ateho. ak sú tieto
informácie nedostatočné. modifikovat‘ mňj názor. Moje zá‘ery vvehádzajú
z auditorských dókazov získan~eh do dátuniu ‚vdania mojei správ\ audítora.
Hodnotím celková prezcntáciu. štruktúru a obsah úč‘ovnej Zd\ jerky vrátane informácii
v ncj uvedených‘ ako aj to. či účto‘ ná Zd‘ ierka zach~iá‘ a uskutočnené transakcie
a udalosti spósohom. ktor~ ‘edic R ich vernému zohrazeniu.

Správy k ďatším požiadavkám zákonov a mých právnych predpisov

Správa k mnforrnáciám, ktoré sa u‘ádzajú vo ‚ýročncj správc
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácic Lfl cdcné ‚‘O ‚~ročnej správe. zostavenej podľa
požiadaviek zákona o účto‘ nictvc. Mój ‚vššie u eden~ názor na ůčto‘ nú závierku sa
nevzt‘ahuje na

mé

mnformácie ‚ o výročnej sprá‘ C.

V sůvislosti s auditom účiovncj závierkv IC mojoil 7OdpO\ ednosťou ohoznámenie sa s
informáciami uvcden“nň vo ‚“ročnej správc a posúdenie. či tieto iníbrmácic nic sú ‚0
v~znaninoni nesitlade s auditovanou účtovnou závierhou aleho niojimi poznatkami. ktoré som
získal počas auditu ůčtovnej závierk. aleho sa inak zdajů h\t‘ ‚~ znarnnc nesprá\ ne.

PosúdiI sorn. či ‚‘ročná správa obec obsahuje iníbrmácie. kror~ch u‘edenie ‚\žaduje zákon
o Účtů‘ níctve.
Na základe prác vykonaných počas auditu Účtů‘ flC~ yávierk‘ podFa mójho náturu:
-

-

iníormácie u‘edene ‚O ‚‘&očnej Sprá‘e 704“ erici
závierkou za daný rok.

‚~

rok 2019 so

‚

sulade s učto‘ ubu

výročná správa obsahuje informácie podľa 7ákona a očtO‘ n!ct‘e.

Okrem toho, na základe mojich poznatkov o učtovne jednothe a ~ituácii ‚ nej. ktoré som získal
počas auditu účtovnej zá‘ lerky. sorn po‘ inn‘ 0‘ lest‘. či sam 7i~til ‚ ‚inaniné nesprá‘nosti ve
v~ročnej sprá‘e. ktorú sem ohdržal prod datumům ‚‚doma tejto spravy auditora. V tejto
sÚ‘ klesti neexistujú zistenia. které by sem mal u‘icst‘.
Správa z overenia dodržiavania
o rozpočtových pravidlách

povinnosti

obce

podl‘a

požiadaviek

zákona

Na základe overenia dodržiavania po‘ inností podľa požiada‘ id< zákona o rozpočte‘ ýeh
pra‘ idlach. plam‘ oh ‚ SR pro ůzemnú samosprá‘ u v zueni neskoršieh predpisov konštatujem.
te Obec Teko‘ sky Hradok konala‘ ~úlade s požiada‘kami 7ákona o ro7počto‘ých
pravidlách.
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