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Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závíerky obce Iria (ďalej ,,obec"), ktoľá obsahuje súvahu
k 31. decembru2)2l,vykazziskov astrátzarok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky,
ktoré obsahujú suhrn významných účtovnýchzásada účtovných metód.

Podl'a nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdiqý aveľný obraz finančnej situácie
obce k 31. decembru2}2I a ýsledku jej hospodáreniazarok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa
zákonač.43112002Z. z. o účtovníctve v zneníneskorších pľedpisov (ďalej len,,zákono účtovníctve").

Zák|ad pľe názoľ

Audit sme vykonali podľa medzinrĺľodných audítorských štandardov (International Standaľds on
Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandaľdov je uvedená v odseku Zodpovednosť
audítora za audit účtovnej závierky. od obce sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423l2OI5
o štatutámom audite a o Zmene a doplnení zákona č. 43112002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov (ďalej len ,,zákon o štatutáľnom audite") ýkajúcich sa etiky, vľátane Etického kódexu
audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierý a splnili sme aj ostatné poŽiadavky týchto
ustanovení ýkajúcich sa etiky' Sme pľesvedčení, že audítoľské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú
dostatočný a vhodný základpre náš názor.

Zodnovednost' štatutáľneho oľsánu za účtovnú závieľku

Štatutáľny orgán je zodpove dný za zostavenie tejto účtovn ej závierky tak, aby poskytovala pľavdiqý
averný obraz podľa zákona o účtovníctve aza tie interné kontľoly, ktoľé považuje za potrebné na
zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nespľávnosti, či uŽ v dôsleclku podvodu
alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závieľky je štatutáľny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti obce
nepľetrŽite pokľačovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepľetržitého

#okľačevani+r.éinnost=i3lejeto:pot+ebné3+použi+iepreďpokhéu:nepľet=rätého:pokĺačovania:v:
činnosti v účtovníctve.

Štatutáľny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z'
o rozpočtových pľavidlách územnej samospľávy a o Znene a doplnení niektoých zákonov v platnom
znení (ďalej len,,zákon o rozpočtoých pravidlách").
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Zo audítora za audit ei závieľkv

Našou zodpovednosťou je získať pľimeľané uistenie, či účtovná zélvierka ako celok neobsahuje

ýznarĺné nesprávnosti, či uŽ v dôsledku podvodu alebo chyby, avydať správu audítora, vrátane

názoru. Primeľané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný
podľa medzinárodných audítoľských štandaľdov vŽdy odhalivýznarĺné nesprávnosti, ak také existujú.

Nesprávnosti môŽu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby azaýznamné sa povaŽujú vtedy' ak
by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické
rozhodnutia používateľov, uskutočnené na zŕk\ade tej to účtovnej závieľky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodrŽiavania povinností obce podľa požiadaviek zákona
o ľozpočtoqých pravidlách a v ľozsahu, v ktorom zákoĺ o rozpočtoqých pravidlách ukladá audítoľovi
toto overenie vykonať.

V ľámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu

uplatňujeme odboľný úsudok azachovávame profesionálny skepticizmus. okľem toho:

o Identiťrkujeme aposudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či uŽ v
dôsledku podvodu alebo chyby, navľhujeme a uskutočňujeme audítoľské postupy reagujúce na

tieto riziká a získavame audítoľské dôkazy, ktoré sú dostatočné avhodné na poskytnutie

základu pľe náš nánor. Riziko neodhalenia významĺej nespľávnosti v dôsledku podvodu je

vyššie ako toto ľiziko v dôsledku chyby, pretoŽe podvod môŽe zahÍňať tajnú dohodu,

falšovanie, úmyselné vynechanie, nepľavdivé vyhlásenie alebo obídenie inteľnej kontľoly.
o oboznamujeme sa s internými kontľolami ľelevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť

audítoľské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadľenia názoru na

efektívnosť interných kontľol obce.
o Hodnotíme vhodnosť použitých účtovnýchzásad a účtovných metód a primeľanosť účtovných

odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutáľnym oľgánom.
o Robíme záver o tom, či štatutáľny oľgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad

nepretržitého pokľačovania včinnosti anazáklade získaných audítorských dôkazov záver o

tom, či existuje ýznamnáneistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli

ýzĺamne spochybniť schopnosť obce nepretľžite pokľačovať v činnosti. Ak dospejeme

kzáveru, že ýznamná neistota existuje, sme povinní upozoľniť v našej správe audítoľa na

súvisiace infoľmácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné,

modiťrkovať nášnázor. Naše závery vychádzajiz audítorských dôkazov získaných do dátumu

vydania našej správy audítora'
o Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závĺerky vľátane informácií v nej

uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené tľansakcie a udalosti

spôsobom, ktoý vedie k ich vernému zobrazeniu.
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Správy k ďalším požiadavkámzátkonov a iných právnych pľedpisov

Sprúva k informúciúm, ktoľé sa uvádzajú vo výročnej sprdvy

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej spľáve, zostavenej podľa
poŽiadaviekzákonao účtovníctve. Náš vyššie uvedený néuor na účtovnú závierku sa nevďahuje na iné
infoľmácie vo výľočnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami
uvedenými vo qýľočnej správe a posúdenie, či tieto infoľmácie nie sú vo qýznamnom nesúlade
s auditovanou účtovnou závierkou alebo s našimi poznatkami, ktoľé sme získali počas auditu účtovnej
závierky, alebo sa inak zdajubyť ýznamne nespľávne'

Posúdili sme, či ýľočná správa obce obsahuje infoľmácie, ktoých uvedenie vyŽaduj e zákon
o účtovníctve.

Na základe prác vykonanych počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názotu:

- informácie uvedené vo výľočnej správe zostavenej zarok2\2I slúv súlade s účtovnou závierkouza
daný rok,

- výročná spľáva obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

okĺem toho, na zák|ade našich pomatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas
auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili ýznamne nespľávnosti vo qýročnej správe,
ktoru sme obdľžali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia,
ktoľé by sme mali uviesť.

Sprdva z overenia ďodržiavania povinností obce Iňa podl'a požiadaviek zókona o ľozpočtouých
praviďltÍch

Na zĺíklade overenia dodrŽiavania povinností podľa poŽiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách,
platných v SR pre územnú samospľávu v znení neskoľších predpisov konštatujme, že obec
konala v súlade s poŽiadavkami zákoĺa o rozpočtoqých pravidlách

Levice, 14. 10.2022

LUMA AUDIT, s'ľ.o., Ludanská ]2, 934 0] LEVICE, Licencia SKAU 260
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