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sPRÁvA NEZÁusLÉHo AUDÍToRA
pre obec Jakubany o overení účtovnej ávierlcy k 31. t2.20a7

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky obce Jakubany, IČo 00329924, ktorá obsahuje súvahu

k31. decembru 2007 :vykaz iiskov u.t'at upomrímky zarok končiaci k tomuto diítumu, ako aj prehl'ad

ýzrramných účtovných zisad aúčtovných metód a d'alších vysvetl'ujúcich poznámok.

Zodpovednosť vedenia obecnéha úradu za účtovnú aivierku

Vedenie obec,rrého uraduje zodpovedné za zostavenie a objektívnu prezerrtáciu tejto účtovnej závierky v súlade

soZákonom oúčtovníďie č,.43tD0a2 Z.z. vznení jěho dodatkov. Táto zodpovednosť zahrňa náwh'

implementáciu a zachovávanie interných kontrol relevan:tnych pre p1ípravu aobjektipu. prezentáciu účtovnej

zaiierry,ktorá neobsahuje význanné nesprávnosti v dósledku podvodu alebo chyby, d'alej rrýber a uplatňovarrie

*"a"yóí. účtovných zasio a.traovnych *"tod, ako aj uskutďnenie účtovných odhadov primeraných za daných

okolností.

bdpowdnosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na tuto účtovnú zátvierku na zil<|ade nášho auditu. Audit sme

uskutočnili v sulade s rvrea"i"'e.oanyni audítorskými štandardmi. Podťa ýchto štandardov máme dodržiavať

etické požiadavky, naplánovať a YJÁonat audit tak, aby sme získali primerané ústenie, že účtovná záxterka

neobsahuje v.ýznamn é nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získarrie audítorslcých dókazov o sumiích a údajoch výánanýc\

vúčtovnej závieíke. Zvo|ené po.iopy iá,í*iu od rozhodnutia audítora, wátane posúdenia rizlkaýanamných

nesprávností v účtovnej zitviike, ei-"z v dósledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizlka auďítor

uoi" oo úvahy interné"konnoty relevanÍré pre zostáve,lrie a objektívnu prezentáciu.účtovnej ávierky v účtovnej

3ednotke' aby mohol nawhnúť audítorské postupy vhodné TjTi"l okolností, nie však za účelom vyjadrenia

názoruna účinnosť interných kontrol ťl&ovnej jianotty. Audit dalej obsahuje ztrodnotenie vhodnosti použitých

účtovných zžsad aučtovných metód a primeianosti úětovných odhadov uskutďnených manažmentom' ako aj

zhďnotenie prezentácie účtovnej zimerky ako celku

Sme presvedč eni, Že audítorské dókazy, ktoré sme získali, poslq/tujú dostatočné a vhodné vychodisko pre náš

názor.

Ntizor

PodPa nášho názorrr, úětovnrá zátierkapmlrytuje pravdivý a objektívny pohl'ad na Íinančnú situríciu obce

Jakubany k 31. decembru 2ofria na výsteo'tr1.jej hmpodárenia končiaci k danému dátumu v súlade so

Zákonom o úětovníctve.

Keánarolq 2. febnuíra 2008
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