
SPRÁVA NEZÁVISLf~HO AlJDÍTORA 

\le t kému zastupitel'snu Mesta Zlaté MoraHc 

prám k účto\ nej 1á\ ierke 

U kutočnili sme audit priloženej účtovnej /á\ ierh.) Mesta /laté Mora\ce. h.torá obsahuje sú\ahu h. 31. 
deccmbni 2011. \)h.az 1ish.o\ a strát za roh. h.ončiaci h. tomuto dat umu a poznámh.). h.torc obsahujú 
prehľad \)tnamn)·ch učto\n)ch zasad a účtovn)ch metód a ďalšie \)Svetľujúce informácie. 

'lodp01wlnosť šlatwúrneho orgánu =a LÍČIOl'llZÍ =úvierku 

Primátor je zodpO\edn}' :za :zosta\enie a prc/entáciu tejto účto\ nej /á\ ierh.). h.torá posh.)tujc pra\di') 
a \Cm) obraz \ súlade so /ah.onom o účto\ nÍCl\e č. 43 1 '2002 /.J. \ 1nen 1 ncsh.orš ích prcdpi'>O\. T atn 
zodpo\cdnosť 1ahŕňa náHh, implementáciu a 1achovávanic intern)ch h.ontrol relcvantn)ch prc 
prípm u a objeh.tí\nu pre1cntáciu účto\ nej zá\ icrh.). h.torá neobsahuje \) 1namné nesprá\ no..,t i 
\ dô~lcdku pod\odu alebo ch)b). ďalej \)ber a uplatňo\an1e \hodn)ch účtO\n)ch 1a ... ad a učtmn)ch 
metód. ah.o aj u kutočnenie účto\ných odhado\ primeraných .1a daných oh.olností. Primátor mesta jc 
todpo\edn) za dodržia\anie pra\idiel rozpočtO\ého hospodárenia. \)\oj dlhu a použí\anic 
na\ratn)Ch zdrojov tinancO\ania podľa záh.onač. 583 2004 /.7. \ platnom znení. 

7.odporednos( audítora 

\ašou 1odpovednosťou je V)jadriť názor h. tejto účtovnej 1á\ ierke na ;áh.lade nášho auditu. Audit -.mc 
u~kutočnili \súlade s Med/inárodn)mi audítorsh.)mi štandardmi . Podľa t)ehto štandardO\ máme 
dodržta\ať etich.é požiada\h.) . napláno\ať a V)h.onať audit tak ab) ... me 1í..,h.ali primerané u1 ... tcnie. /c 
učto\na 1ávierl-.a ncob ahuje \ý:znamné ne prá\nosti . 

uča ťou auditu je ush.utočnenie postupo\ na zísh.anie audítorsl-.)ch dôh.a10\ o sumách a údajoch 
\)káz.an)ch \ účto\ílej závierke. úča ťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia 
a zadÍženo ti mesta a O\erenie použitia návratn)ch zdroj O\ financO\ ania. v ypl) \ ajúce zo J'ákona č . 
'83 2004 Z.z. o rozpočto\)ch pra\idlách, platn)ch \ SIO\cnsh.ej republih.c pre t'.11cmnú samosprá\lt 
'znem neskorších predpisov. z,olené postup) /ávisia od rozhodnutia audítora. vrátane posúdenia 
ri1ika v )lnamnych ne prá\ no tí \ účlo\ nej zá\ ierl-.e. či už \ dô..,ledh.u pod\ odu alebo ch) b). Pri 
ro~udLO\aní tohto rizil-.a audítor berie do ÚYah} interné 1-.ontroly relevantné pre 1osta\enic a 
objektirnu prezentáciu účtov nej 1á\ icrl-.) \ účtov nej jednoth.c. ab) mohol nav rlrnúť audítorsh.é postup~ 
\hodné za dan)·ch oh.olno'iti. nie 'ša!.. 1a účelom \)jadrcnia ná1oru na účinno'iť intcm}ch h.ontwl 
ítčto\nej jednotl-.y. Audit ďa l ej obsahuje zhodnotenie 'hodnosti použit)ch účtovn)ch zásad 
a učtO\ ných metód a primerano ti účto\ n)·ch od hado\ uskutočnen) ch manažmentom. ako aj 
7hodnotenie prezentácie účtO\ nej zá\ ierh.) al-..o celh.u. 

Sme pres\edčení, že aud ítorsl-..é dôl-.az). h.toré sme .tísl-.al i, posh.) tuj ú dostatočné a \hodné \)chod i-.h.() 
pre naše slano\ isko. 

!úklad pre pod111ie11e11.\~ 1UÍ=<>r 

\lesto /laté Moravce nesprávne vyl-.á1alo poskytnutie nenávratného finančného príspc\ h.u na 
\1odernizáciu Zál-.ladnej šl-..ol) Pribi no\ a v o \) h.ue zish.o\ a strát. čím došlo sl-.rcsleni u \) noso\ 
budúcich období o 501.000.-EUR. V Sú\ahe nie je V)h.ázané 1aradenic ll\edeného majeth.u do 
použhania v oceneni 686.07-t.- El R na záh.lade '}daného h.olaudačného ro.1hodnutia . 


