
SISA auditing
spol. s r.o.
zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1,
v oddieli Sro, vo vložke 3306jB
Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava
Office: Na paši 4, 821 02 Bratislava
IČO: 31 330 258
Licencia SKAU č.18
Tel. č. : + 421 2 55 56 34 71
E-mail: sisa@sisa-audit.sk

Dodatok správy audítora
o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou

účtovnou závierkou
v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. § 23 odsek 5

obecnému zastupiteľstvu obce Orechová Potôň

L Overili sme konsolidovanú účtovnú závierku účtovnej jednotky verejnej správy,
ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť obec Orechová Potôň
C"Obec") k 31. decembru 2013, uvedenú v prílohe, ku ktorej sme dňa 31/10/2014
vydali správu nezávislého audítora a v ktorej sme vyjadrili svoj názor v nasledujúcom
znení:

Základ pre podmienený názor

Z dôvodu chýb, ktoré budú opravené v účtovnom období 2014 a mali byť opravené
v minulých účtovných obdobiach, sme sa nevedeli spoľahnúť na správnosť
začiatočných zostatkov účtov. Ich možné úpravy by preto mohli mať vplyv aj na
konsolidovanú účtovnú závierku zostavenú k 31. decembru 2013.

Konsolidovaný celok vykazuje stavby, samostatné hnuteľné veci a dopravné
prostriedky na riadkoch 16-18 konsolidovanej súvahy v celkovej netto hodnote 1155
tis. EUR, pričom podľa vykonanej inventarizácie je ich netto hodnota 1442 tis. EUR.
Zistený rozdiel predstavuje výšku 287 tis. EUR. Táto skutočnosť je najmä dôsledkom
opravy zostatkov príslušných účtov oproti nevysporiadanému výsledku hospodárenia
minulých rokov (r. 127 konsolidovanej súvahy) vobci vo výške 361 tis. EUR
vykonanej v roku 2011 na základe nesprávnych podkladových zostáv a viedla
k modifikácii názoru predchádzajúceho audítora za rok 2011 a 2012.

Obec nevykonala detailnú analýzu viacerých investičných projektov zaúčtovaných na
účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo výške 41 tis. EUR (celková
hodnota vykázaná na riadku 23 konsolidovanej súvahy je 53 tis. EUR), aby
identifikovala projekty, ktoré už mali byť zaradené do používania, prípadne mali byť
vyradené z účtovníctva ako zmarené investície. Preto sme sa nemohli ubezpečiť
o správnosti tohto zostatku v rámci nášho auditu.



V záväzkoch nie sú vykázané záväzky obce z titulu kaucií prijatých od nájomcov
bytov vo výške cca. 33 tis. EUR, v dôsledku ich nesprávneho účtovania
v predchádzajúcich obdobiach.

Počas nášho auditu sme identifikovali viaceré pohľadávky zaúčtované na účtoch 318
- Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových
organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom a 319 - Pohľadávky z
daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (vykázané na riadkoch 71 a 72
konsolidovanej súvahy), ktoré sú výrazne po lehote splatnosti a ku ktorým obec
nevytvorila opravnú položku. Je opodstatnené predpokladať, že nedôjde k ich
čiastočnému alebo úplnému zaplateniu. Domnievame sa, že obec by mala k týmto
pohľadávkam vytvoriť opravnú položku vo výške cca. 30 tis. EUR. Konsolidovaná
účtovná závierka k 31. decembru 2013 neobsahuje úpravy, ktoré súvisia s touto
skutočnosťou.

Obec nevytvorila v účtovníctve analytické účty pre sledovanie krátkodobej časti
dlhodobých záväzkov, ktorá je splatná do 12 mesiacov od dátumu, ku ktorému je
účtovná závierka zostavená. V konsolidovanej súvahe zostavenej k 31. decembru
2013 sú preto záväzky voči ŠFRB uvedené len na riadku 145 konsolidovanej súvahy
vo výške 392 tis. EUR ako dlhodobé záväzky a bankový úver na riadku 179
konsolidovanej súvahy vo výške 62 tis. EUR ako dlhodobý úver.

Obec vykazuje v rámci položky "výnosy budúcich období" (riadok 187
konsolidovanej súvahy) zostatok vo výške 70 tis. EUR, ku ktorému sme nezískali pre
účelu nášho auditu dostatočné informácie. Obec nedostatočne vykonávala
inventarizáciu v predchádzajúcich obdobiach a nemá informácie o tom, akého
majetku sa táto suma týka. Pri našom audite sme sa preto nemohli ubezpečiť
o správnosti tohto zostatku.

Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky neobsahujú v dostatočnom rozsahu
zverejnenia, ktoré vyžaduje Opatrenie MF SR č. MF/27526/2008-31 vplatnom
znení. Týka sa to najmä textovej časti poznámok konsolidovanej účtovnej závierky.

Názor

Podľa nášho názoru, s výnimkou možného účinku a účinkov skutočností opísaných v
odsekoch Základ pre podmienený názor, konsolidovaná účtovná závierka účtovnej
jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť
obec Orechová Potôň, poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a
verný obraz konsolidovanej finančnej situácie k 31. decembru 2013 a jej
konsolidovaného výsledku hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, v
súlade so zákonom o účtovníctve.

II. Overili sme súlad konsolidovanej výročnej správy s vyššie uvedenou
konsolidovanou účtovnou závierkou.

Za správnosť zostavenia konsolidovanej výročnej správy je zodpovedný starosta Obce.
Našou úlohou je overiť súlad konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou
účtovnou závierkou a na základe toho vydať dodatok správy audítora o súlade
konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou.



Overenie sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Tieto
štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal
primerané uistenie, že informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe, ktoré sú
predmetom zobrazenia v konsolidovanej účtovnej závierke, sú vo všetkých
významných súvislostiach v súlade s príslušnou konsolidovanou účtovnou závierkou.

Informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe na stranách 8-27 sme posúdili
s informáciami uvedenými v konsolidovanej účtovnej závierke k 31. decembru 2013
a informáciami z rozpočtu za rok 2013. Iné údaje a informácie, ako účtovné
informácie získané z konsolidovanej účtovnej závierky, účtovných kníh a rozpočtu
sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje dostatočný
a vhodný základ pre naše stanovisko.

Podľa nášho názoru sú účtovné informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe
obce Orechová Potôň v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou k 31. decembru
2013·

Bratislava, 22.12.2014
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Ing. Zita Porubská
zodpovedný audítor
Licencia SKAU č.957


