Dodatok sprárry audítora

o overení súladu wýročnej správy s účtovnouzávierkou v zmysle zákona é.54ol2oo7
Z.z. S 23 ods. 5
obecnému zastupiteťstvu oBCE RUBAŇ
I. overili sme účtovnúzávierku

oBcE RUBAŇ k

31. decembru 2oLI, ku ktorej sme dňa

I2.o4.2o12 vydďi správu v nasledujúcom znerti:

Stanovisko

Podla nášho stanoviska, účtovnázávierlra' poskytuje pravdir4ý a verný obraz
finančnej situácie oBcE nÚgeŇ k 31. decembru zoLL a výsledky jeJ hospodárenia a

peňažnétoky za tok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.
Bez toho, aby sme ovplyvnili naše stanovisko, konštatujeme nutnosť zabezpečiť
zvýšenie dlhodobej finančnej stability.
Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia rozpočtovéhohospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej
závierl<y konŠtatujeme, Že sme nezistili vo vŠetkých významných súvislostiach skutočnosti,
ktoré by spochybňovďi vykázané qýsledky rozpočtového hospodárenia. Stav rykázaného ďhu
obce a návratných zdrojov podťa nášho overenia je zhodný so stavom vykázanýrr. v účtovnej
závierke.

n. overili

sme taktieŽ súlad výročnej správy s vyššieuvedenou účtovnouzávierkou. Za
správnosť zostavenia vyročnej správyje zodpovedný Štatutárny orgán účtovnejjednotky. Našou
úlohou je vydať na záJ<7ade overenia stanovisko o súlade výročnej správy s účtovnouzávierkou.
overenie sme vykonďi v súlade s Medzinárodnými Štandardami. Tieto ŠtarrdardypoŽadujú,
aby audítor naplánovď a vykonď overenie tak, aby získď primeranú istotu, Že informácie
uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnejzávíerke, sú vo
všetdých významných súvislostiach v súlade s prísluŠnouúčtovnouzávierkou. Informácie
uvedené vo výročnej správe na Í 1 - 20 sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej
závíerke k 31. decembru 2011. Iné údaje a informácie, ako účtovnéinformácie získané
z účtovnejzávierky a účtovnýchkníh sme neovcrovďi. Sme presvedčení,že vykonané
overovanie poslqytuje primeraný podklad pre vy'jadrenie stanoviska audítora.

Podla nášho stanoviska uvedené účtovnéinformácie vo výročnej správe oBcE nÚBeŇ

poslrytujú vo všetlých význatnných súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnejzávíerke

k31.

decembru 2077,

neskorších predpisov.

asú vsúlade so

zákonom oúčtovníctve43l/2oo2 Z.z. vzneni
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