
Správa nezávislého audítora
o overení účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2013

pre Obecné zastupitel‘stvo obce
Muránska Dlhá Lúka

Uskutočnila som audit pripojenej účtovnej závierky Obce Muránska Dlhá Lúka, ktorá obsahuje súvahu
zostavenú k 31. 12. 2013, výkaz ziskov a strát a poznámky za rok, ktoiý sak uvedenému dátumu skončil,
ako aj prehľad význanmých účtovných zásad a účtovných metód a ďalších vysvetľujúcich poznámok.

Zodpovednost‘ štatuiárneho orgánu obce za účtovnú závierku
Za zostaveme a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky v súlade so Zákonom o účtoviiíctve Č. 431/2002
Z.z. v znení jeho dodatkov je zodpovedný starosta obce. Táto zodpovednosf zahřňa návrh, implementáciu
a zachovávanie interných kontrol nevyhnutných pre zostaveme účtovnej závierky, bez významných
nesprávností, či už v dósledku podvodu alebo chyby. Starosta obce je zodpovedný za dodržiavanie
pravidiel rozpočtového hospodáreiiia, vývoj dihu a používarne návratných zdrojov financovarna podľa
zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom meni.

Zodpovednosť audítora
Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe auditu. Audit som
uskutočmla v súlade s Medzinárodnými auditorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám audit
naplánovať a vykonať tak, aby som získala primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné
nesprávnosti. Audit zahfňa overeme dókazov, ktoré dokladujú sumy a mé údaje v účtovnej závierke, na
základe testov. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie použitých účtovných princípov a zhodnotenie
prezentácie účtovnej závierky ako celku. Obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad
a metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom, ako aj zhodnoteme
prezentácie účtovnej závierky ako celku.
Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadlženosti obce a overenie použitia
návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
v mení neskorších predpisov.
Som presvedčená, že auditorské dbkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatoěné východisko pre möj

názor.

Základpre podmienené stanovisko
Učtovná jednotka nesprávne vykázala stav aktív, keď novoobstaraný dlhodobý majetok v celkovej
hodnote 9 383 ~ nebol v správnej výške zaradený do používarna a odpisovaný a uviedla v účtovnej
závierke nižšiu hodnotu pozemkov oproti skutočnému stavu.

Podmienené stanovisko
Podl‘a mójho stanoviska, okrem vplyvov skutočností opísaných v odseku Základ pre podmienené
stanovisko, účtovní závierka poskytuje pravdivý a objektívny obraz o fmančnej situácii obce k
31. 12. 2013 a výsledkoch jej hospodárenia a peňažné toky za rok, ktorý sa skončil k uvedenému
dátumu, v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákona a predpisov

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky
konštatujem, že som nezistila vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by
spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného duu obce
a návratných zdrojov podľa mójho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnejzávierke.

V Rožňave 28. 7. 2014 Ing. Monika Kešeláková
licencia SKAU č. 446
Pod Kalváriou 9
048 01 Rožňava
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