
Dodatok správy audítora o overení s~íladu 
výročnej správy s účtovnou závierkou 

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

Mestskému zastupiteľstvu Mesta Zlaté Moravce.: 

Overili sme konsolidovanú účtovnú závierku Mesta /laté Moravce (ďalej len „Skupina") k 31. decembru 
2012, ku ktorej sme dl'ía 20. augusta 2013 vydali sprá\LI audítora v nasledujúcom /není: 

Láklud 11re odmietnutie stanovisko _ 
Konsolidomná zíao\'llÚ ::ávierko hola ::ostaľenú ľ súlade s Opatrením Ministerstva .financií .'„'R č. 

AfF·:}7526 .?008-3 /, ktorvm so ustanmujú podrohnosti o metádach a postupoch kunsolidúcie ľO \'erejnej 
sprúľe a podroh11osti o usporiadaní a označornní položiek konsolidovanej IÍČ/O\'llej ::áľierk_ľ vo ľerejnej 

spráre. 
Súčasťou komoliclumnl;ho celku je aj účtovná jednotka Mestská nemocnica Prof. JflľDr. Rudo/fit Korca, 
Dr.')c„ so .1 íd/mno Rernolákorn ./, 953 O I 7/até Moravce. J('Oo 17336015. ktorej indil'iduálno zíäovmí 
::úl'ierka neho/a doposiaľ overená ne::úvislvm audítorom :: dôrndu ohmed::eniu rozsahu auditu. Obmedzenie 
spočíl'alo ľ nepredložení \'.Šetk_íd1 vvžiadan_frh účtorn_\·ch dokladov v takom ro::sahu. ako holi požadované. 

Odmiľlnutie stcmovisku 
V::hľadom na skutočnosť 11\'edenzí i· odseku Základ pre odmietnutie stanoriska sme nemohli ::ískať 

dostatočné a vhodm; audítorské d!)ka::v. ktoré hv mím poskvtli ::úklad pre audítorské stanorisko. X tohto 
d!J\'Odll ncnjudrujeme nú::or ku konsolidova11ej účtornej ::úvierkc účtovnejjcd11otkr verejnej sprún'. ktorú ::a 
ko1110/id01•an/ celok ::os/uvila materskú spoločnosť Mesto 7/até Morai·u'. 10 .1ídlom Ul. /.mája 2 ::ostm·e11ej 
::a rok. kt or\~ su skončil 31. decemhra 2012. 
1 ·prípade od1tráneniu 11vádzw1ú·h ohmedzení hude vvdané stanoi·isko a i:ijadrený nú::or 110 konsolidovanú 
zíčtornú zál'ierku. 

Overili srne 1<1ktivž súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. la správnosť /.ostavenia 
výročnej spr<'n y jv zodpovedný štatutárny orgán Mesta. Našou úlohou je vydať na základe overenia názor o 
súlade výrnčne.1 -.pr{1vy s účtovnou závierkou. 

Overenie sme ') 1'tmali v súlade s Medzinárodný·rni audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, 
aby audítor naplúnoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo 
výročnej sprúv1.\ ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých vý11iamných 
súvislostiach ' súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili 
s informáciami uvedený·mi v účtovnej závierke k 31. decembru 2012. Iné údaje a informácie. ako účtovné 
informácie získam~ z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Srne presvedčení. že vykonané 
overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora. 

Vzhľadom na skutočnosť, že sme pri overovaní konsolidovanej účtovnej závierky nemohli zbkať dostatočné 
a vhodné audítorské dôkazy, ktoré by nám poskytli základ pre audítorské stanovisko nevyjadrujeme názor či 
účtovné inľormácie uvedené vo v)Točnej správe sú vo všetkých významn)ch súvislostiach správne a teda \. 
súlade s konsolidovanou účtovnou Iávierkou Mesta Zlaté Moravce k 31. decembru 2012. 
V prípade odstránenia \yššie uvedených dôvodov pre odmietnutie stanoviska bude doplnené overenie súladu 
výročnej správy s konsolidovanou účtovnou 7f1vicrkou. 

V Nitre, 20. augusta 2013 

IJ:X-Al J DIT. ~pol. s r. o. 
Oamborského 3, 949 01 Nitra 
Licencia SKAU č. 259 

/ 

Ing. Milan Chova:1 
Zodpovedný audítur 
Licencia SKAlJ č. 897 


