Správa nezávislého audítora pre Zastupitcl'stvo OBCE Rúbaň
Správa k účtovnejzóvierke
Uskutočnili sme audit pripojencj účtovncjzávierky, OBCE Rúbaň, ktorá obsalruje súvahu zostavenú k
3l.decembru 20l1, súvisiaci výkaz ziskov a strát za rok, ktoý sa kuvedenému dátumu skončil a poznámky, ktoré
obsahujú prehl'ad významných účtovnýchzásad a účtovnýchmetód a d'alšie vysvetlujúce-informácie.
Zodpovednost' účtovnejjednoí ky za účtovn ú zóvierk u

za zostavenie účtovnejzávierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so
43ll200z
Z.z. v zlrení neskoršíchpredpisov a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán
ákonom o účtovnictve
považuje za potrebné pre zostavenie účtovnejzávierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dÓsledku
Starosta

je

zodpoved ný

podvodu alebo chyby.
Starosta obce je zodpovedrlý za <iodrŽiavarrie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu a používanie
návratných zdrojov financovania podl'a zákona číslo583/2004 Z.z. v platnom znení.

Zodpovednost' ttudílora
Našou zodpovednosťou je vyjadrit' stanovisko k tejto účtovnejzávierke na základe nášho auditu. Audit sme
vykonali v súlade
Medzinárodnýrni audítorskými štandardami. Podl'a ýchto štandardov máme dodržiavať etické
požiadavky, naplánovať a vykonat' audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovnázÁvierka neobsahuje
ýznamné nesprávnosti. Sťrčastbuauditu je uskutočlrenie postupov na získanie audítorských dÓkazov o sumách a
údajoch vykázaných v účtovnejzávierke.

s

Súěasťou atlditu .ie aj zlrodttotcnic rozpočtovéhohospodárenia a zadíženostiobce a overenie použitia
návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona č,. 58312004 Z.z. o rozpočtových pravidlách platných
v Slovenskej republike pre územnúsamosprávu v znení neskoršíclr predpisov.

Zvolené postupy zÁvisia od úsudku audítora vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej
závierke, či už v dósledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly
relevantné na zostavenie účtovnejzávierky irčtovnej jednotky' ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol
navrhnúť audítorské postupy vlrodné za danýcll okolností, nie však na účelyvyjadrenia stanoviska k účinnostiinterných
kontrol účtovnejjednotky. Audit d'alej obsahuje zhodnotenie vlrodnosti použitých účtovnýchzÁsad a účtovnýchmetód
a primeranosti účtovnýchodhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vylrodnotenie celkovej prezentácie účtovnej
závierky.
Sme presveděení' Že audítorské dÓkazy, ktoré sme získali poskytujú dostatočný a vhodný základ pre naše
audítorské stanovisko.

Stanovisko

Podl'a nášho stanoviska, účtovnáz:ivierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie oBcE
Rúbaň k31. dccembru 2011 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci kuvedenému dátumu
v súlade so zákonom o účtovníctve.
Bez toho, aby snte ovplyvnili naše stanovisko, konštatujenre tlutltost' zabezpeěiť zvýšenie dlhodobej finaněnej
stability.

Správa o d'alšíchpožiadavkách zákonov o p.",tpi.on
Na základe overenia rozpočtovéhohospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnejzávierky konštatujeme, že
sme nezistili vo všetkýclr význarrrných súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykiv'ané výsledlry
rozpočtovóho hospodárenia. Stav v"vkázaného dlhu obce a návratných zdrojov podl'a nášho overenia je zhodný
so stavom vykázaným v účtovnejzávierke.
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Overenie správnosti a úplnosti účtovnejzávierl<y

k 31. I2.20rr

Termín overovania:

Overenie rrykonala:

o4.o4.

- r2.o4.201r

Ing. Irena Vaššová

audítor, licencia SKAU 31

Spolupracovali:

Ing. Henrieta Vaššová, asistent audítora ev. č. 2725

Prílohy:

Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Poznámky
Výkaz o plnení rozpočtu

