SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
pre štatutárny orgán a Obeené zastupiterstvo konsolidujúcej účtoVnej jednotky
Obce Plavé Vozokany
Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky

Názor
Uskutočnil som audit konsolidovanej učtovnej závierky účtovnel jednoťky yerejnej správy,
ktorú za konsolidovany celok zostavila konsolidujúca učtovná jednotka Obec plave Vozokany
a ktorá obsahuje konsolidovanú súvahu k 31. decembru 2018, konsolidovaný, Výkaz •ziskov
a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, .ktoré obšahujú suhrn
vyznamných učtovnych zásad a účtovnych metód.
Podľa rnôjho názoru, priložená konsolidovaná účtovná závierka posIWuje pravdiyý a verný
obraz konsolidovanej finančnej situácie konsolidovaného ceWu k 31. ',decembru 2 ,018 .
a konsolidovaného výsledku hospodárenia za rok končiaci sa k ..tivedenému dáturnu'.podľa
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskoršich predpisov..(d'alel leri „zákon o
•.
učtovníctve").
,

Základ pre názor
Audit som vykonal podľa medzinárodných audítorskych štandardov (Internatiónal St'andards
on Auditing, ISA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvederiá v odseku
Zodpovednosť audítora za audit konsolidovanej učtovnej závierky. Od konsolidovaného celku
a
som nezávislý podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom andite a
dopinení zákona č. 431/2002 Z. z. o tIčtovníctve v znení neskoršĺch predpisov (d'alej len
„zákon o štatutárnom audite") týkajúcich sa etiky, vrätane EtiCkéhá kóclexu audítoŕa,
relevantnych pre mój audit účtovnej závierky a spinil som -gj ostatňé požiadavky týchto
ustanovení týkajúcich sa etiky. Som presvedčený, že audítorské ďokázy; ktoré: som ziskal,
poskytujú dostatočný a vhod.ný základ pre mój názor.
,

,

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za konsolidovanú učtovnú závierkn
Štatutárny orgán konsolidujúcej účtovnej jednotky Obce Plavé Vozokany je zodpovedný za
zostavenie koénsolidovanej učtovnej závierky tak, aby poskyťovala prävdivy a yernY obraz
podľa zákona o učtovníctve a za tie intemé kontroly, ktoré považuje':' zá poťrebné na
zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky, ktorá neobsahuje význarnné nesprávnósti; či už
v dôsledku podvodu, alebo chyby.
Pri zostavoyaní konsolidovanej účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpo'vedný za
zhodnotenie schopnosti konsolidovaného celku nepretržite pokračovať vo syojej činnosti, za
opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné a
za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v učtóvnietVe. '
Zodpovednosť audítora za audit konsolidovanej účtovnej závierky
Mojou zodpovednosťou je získať primerané uisteníe, či konsolidovai -ĺa'účtovna závierka ako
celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu aliebo•
'
éhýb, a'výdať
správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vySokého: jtupŕi',a,„ ale nie je
zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítoŕských štaidardov vždý odhalí
yýznamné nesprávností, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu
alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odó`Vodnene očakávať, že
jednotlivo alebo v súhrne by mohlí ovplyvniť ekonomické rozhodnutia pDužiyateľov,
uskutočnené na základe tejto konsolidovanej učtovnej závierky.

-2V rámci auditu uskutočneného podľa rnedzinárodných audítorských štandardoV, počas celého
auditu uplatňujem odborný úsudok a zachovávam profesionálny skeptícizmus. Okrem toho:
• Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnosti konsolidovanej ĺičtovnej
• závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočilujem
audítorské postupy reagujuce na tieto riziká a ziskavam audítorské dôkazy, ktoré sú
dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre môj názor. Riziko neodhalenia
významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dósledku
chyby, pretože podvod môže zahŕriať tajnú dohodu, falšoyanie, úmyselné yynechanie,
nepravdivé vyhlásenie alebo obidenie internej kontroly.
• Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohol
navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností,
•nie za účelom
vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol konsolidotianého celku.
• Hodnotím vhodnosť použitých tIč'tovných zásad a učtovných inetód prhneranosť
učtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informáčií, uskutočnené štatutárnym
orgánom.
• Robim záver o tom, či štatutámy orgán vhodne v učtovníctve 'používa pre,dpoklad
nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov
záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo •.
okolnosťami, ktoré by mohli yýznamne spochybniť selŕopnosť konsolidovaného celku
nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejem k záveru, že ý•niananá iteistota
existuje, som povinný upozorniť v mojej správe audítora ut.sťivisiace informácie
uvedené v učtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, tiriodifikovať
môj názor. Moje závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu
.
vydania mojej správy audítora.
• Hodnotírn celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah konsfflidovánej ťičtovnej .závierky
vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či konsolidqVaná účtovná závierka
zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spósobom,' ktorý vedie .k ich verhému
zobrazeniu.
• Ziskavana dostatočné a vhodné audítorské dôkazy o finančných ĺidajoeh učtovných
jednotiek alebo ich obchodn Yeh aktivitách v rámci konsolidovaného celku pre ĺičelyyyjadrenia názoru na konsolidovanú ťičtovnú závieŕku. Zodpoyedám' Zá• ivedeníe,
kontrolu a realizáciu auditu konsolidovaného celku. Ostávain .výhradne zodP óVédný Za
môj názor.
,

Správy k d'aľs'im požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov
Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú v konsolidovanej výročnej správ,e
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené v konsolidovanej yýročnej správe,
zostavenej podra požiadaviek zákona o účtovníctve. Mój vyššie uvedený nazor na
konsolidovanú učtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie v konso1idóvanej výrqčnej
správe.
V súvislosti s auditom konsolidovanej účtovnej závierky je mojou zodpo'vednosťqu
oboznámenie sa s informáciami uvedenými v konsolidovanej výročnej spŕáve posúdenie, či
tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou konsolidovánou učtovnou
závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré som získal počas auditu konsolidovanej učtovnej
závierky, alebo sa inak zdajú byť yýznamne nesprávne.

,

-3Posúdil som, či konsolidovaná výročná správa učtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za
konsolidovaný celok zostavila konsolidujúca účtovná jednotka Obec Plavé Vozokany,
obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.
Na základe prác vykonaných počas auditu konsolidovanej učtovnej závierky, podľa môjho
názoru:
- informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok -201 8- sú v súlade
s konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok,
- konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podl'a zákona o učtovníetve.
Okrem toho, na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som
získal počas auditu konsolidovanej učtovnej závierky, som povinný uviesť, či som zistil
významné nesprávnosti v konsolidovanej výročnej správe, ktorú sorn obdržal pred dátumom
vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by som mal uviesť.
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