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sPRÁvA NnzÁvrstÉHo AUDÍToRA
pre obec Jakrrbany o overení účtovnej závierlcy k31. 12. 2008

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závterl<y obce Jakubany, lďorá
obsahuje súvahu k 31. decembru 2008 ' výkar získov a strat a pozniímky za rok
končiaói k tomuto dátumu, ako aj prehťad ýzramných účtovných zásad

a účtovných metód a dďších vysvetl'ujúcich poznámok.

Zodpovednosť vedenia obecného úradu za účtovnú závierlal

Vedenie obecného rnadu je zodpoveďné za zostavenie aobjektírmu prezentiíciu

tejto úětovnej záwerky v sďade so ZiákonCIm o účtormíctve č. 43ln0a2 Z.z.
v-neni jeho dodatkov. Táto zodpovednosť zakÍňa náwh, implementaciu
a zachovávanie interných kontrol relevantrých pre prípravu a objektívnu
prezentárciu účtovnej aávierky, ktorá neobsahuje qýzramné nesprávnosti
., do'rcem podvodu ďebo chyby' ďalej rýber a uplatňovanie vhodných
účtovných zisaá a účtovných metód, ako aj uskutočneníe účtovných odhadov
primeraných za daných okolností.

Zoďpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť nžrlot na tuto účtovnú závierku na zái<|aďe
nášho audítu. Audit sme uskutočnili v sulade s Mcdzinárodnj/mi audítors\irrni
štandardmi. Podl'a t.ýchto štandardov máme dodržiavaé etické poáadavky,
napliánovať a vykonaé audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná
ziluerka neobsahuj e ýznamné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie posfupov na získanie audítorslich dÓkazov
o sumách a údajoch vykazaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia
od rozhodnutia audítorE wátane posúdenia n*a vymamných nesprávností
v účtormej závierke, či už v dÓsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní
tohto nz\ka audítor berie do úvahy interné konfioly relevantné pre zostavenie a
objektívnu prezentáciu účtovnej závteflcy v účtovnej jednotke' aby mohol
**nour audítorské postupy vhodné r-a ďaných okolností' nie však za účelom
vy'jadrenra nžr:aru na účinnosť intenrých kontrol účtovnej jednotky. Audit dďej
ot*un6. z:lrodrrotenie vhodnosti pouáých účtovných zásad a účtovných metód
Ing' lúária Schreterová, audítorka SKAU č. licencie 533
Kukučinova 26' 0ó0 0l Kežnarok
Tel:OX)7947133
F-rnail: schreterova@nrail.t-com.sk



a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených manaánentom" ako aj

zhodnoJenie prezentácie účtovnej ávierky ako celku.

Sme presvedčení, že audítorské dókary, ktoré sme áskďi, poskyfujú dostatočné

a vhodné qichodisko pro náš nbzar,

Názor

Podl'a nášho názoruo rfičtovná závierka poskytuje pravdivý a objekfivny
pohlnad na Íinančnú situáciu Obce Jatnrbany k 31. decembru 2008 a na

výsledlry jej hospodárenia končiaci k danému dátumu v srůlade so Zákonom
o účtovníctve.

Keárrarok, 22. felc.rgira 2009
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