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SPRÁvA NEZÁuSLÉHo AUDÍToRA
pre Obec JakubanY, JakubanY o overení konsolidovanej

účtovnej závierky k 31. t2.2009

Uskutočnili sme audit priloŽenej konsolidovanej účtovnej závierky obce

Jakubany, 065 12 Jakubany 555, ktorá obsahuje konsolidovanú súvahu k31.

decembru 20Og , konsoliáovaný výkaz ziskov a strát apoznát.tý za rok

končiaci k tomuto dátumu, ako aj prehliad ýznamných účtovných zásad

a účtovných metód a ďalších vysvetťujúcich poznámok.

Zodpovednosť vedenia obecného úradu za účtovnú závierku

Vedenie obecného úradu je zodpovedné za zostavenie a objektívnu prezentáciu

konso1idovanej účtovnej závi-er\<y v súlade so Zákonom o účtovníctve č.

43I12OO2 Z.z. v znettí jeho dodatkov. Táto zodpovednosť zahÍňa návrh,

implementáciu azachovivan\e interných kontrol relevantných pre prípravu

a objektívnu prezentáciu účtovnej záv\er\<y, ktorá neobsahuje ýznamné
nesprávnosti ,,, dó'l.dk.' podvodu alebo chyby, ďalej ýber a uplatňovanie

vhodných účtovných zásaá a účtovných metód, ako aj uskutočnenie účtovných

odhadov primeraný ch za daných okolností.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vy'jadriť názor na túto konsolidovanú účtovnú

závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade

s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podťa týchto štandardov máme

ďoďrŽiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali

primerané uistenie, že účtovn á závierka neobsahuj e ýznamné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dókazov

o sumách a údajoch vykazaých v účtovnej záv\erke. Zvo\ené postupy záv\sia

od rozhodnutia audítora, vrátane posúdeni a rizika ýznamrých nesprávností

v účtovnej závierke, či už v dÓsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní

tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie a
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objektívnu prezentáciu účtovnej závierky v účtovnej jednotke, aby mohol

navrhnúť audítorské postupy vhódné za ďaých okolností, nie však za účelom

vyjadreni anázoru.,uiioi.'''osť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej

otsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód

a primeranosti účtovných odhádov uskutočnených manažmentom' ako aj

zhódnotenie prezentácie účtovnej záv\erky ako celku.

Sme presvedčení, že audítorské dókazy, kÍoré sme získali, poskyujú dostatočné

a vhodné ýchodisko pre náš názor.

Názor

Podl'a nášho názoru, konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý

a objektívny pohl'ad na finančnú situáciu obce Jakubany, Jakubany k 31.

decembru 2009 a na výsledky jej hospodárenia končiaci k danému dátumu

v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Kežmarok, 18. augusta 2010

Licencia SKAU č. 533

Prílohy: 1. Konsolidovaná Súvaha k 31. 1'2.2009
2. Konsolidovaný Yýkazziskov a strát k 31. 12.2009
3. Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke
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