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AUDÍToRsxÁ spnÁvĺ

z oveľenia konsolidovanej účtovnejzávierky a výľočnejsprávy

obec Dvoľníky
ľok 2021

V Bľatislave, dňa 06.09.2022

sPRÁvA NEZÁvIsLnHo .LulÍToRA
pľe štatutárny oľgán a obecné zastupitel'stvo konsolidovanej účtovnejjednotky
obce Dvoľníky

Správa z auditu konsolidovanej účtovnejzávieľky
Ndzor
Uskutočnili sme audit konsolidovanej účtovnejzávietky účtovnejjednotky verejnej správy, ktoťu za
konsolidovaný celok zostavila konsolidujúca účtovnájednotka obec Dvoľníky,a ktorá obsahuje
konsolidovanú súvahu k 31. decembru202I, konsolidovaný výkaz ziskov a stľát zarok končiaci sa k
uvedenému dátumu, a poznámky, ktoľéobsahujú súhĺnvýznamných účtovnýchzásad a účtovných
metód.

Podloa nášho názoru, pľiložená konsolidovaná účtovnázávierka poskytuje pravdivý a verný
obraz konsolidovanej finančnej situácie konsolidovaného celku k 31. decembľu 2021 a
konsolidovanóho qýsledku hospodárenia za ľok končiaci sa k uvedenému dátumu podl'a zákona
č.43112002 Z.z. o účtovníctvev znení neskoľšíchpľedpisov (d'alej |en ,,rzákon o účtovníctveoo).
Základ pľe názoľ
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandaľdov (International Standaľds on
Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandaľdov je uvedená v odseku Zodpovednosť
audítora za audit konsolidovanej účtovnejzávietky. od konsolidovaného celku sme nezávislí podľa
ustanovení zákona č. 42312015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431'12002 Z. z. o
účtovníctvev znení neskorších pľedpisov (ďalej len ,,zákon o štatutárnom audite") týkajúcich sa
etiky, vľátane Etického kódexu audítoľa,relevantných pre môj audit účtovnejzávierky a splnil som aj
ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení,že audítorskédôkazy'
ktoľésme získali, poskýujú dostatočný a vhodný záklaďpre môj názor.
o lidovanú účtovnú zdvier ku
jednotky
obce Dvorníky, je zodpovedný za zostavenie
Štatutár''y orgán konsolidujúcej účtovnej
konsolidovanej účtovnejzávierky tak, aby poskytovala pravdivý a veľný obraz podľa zákona o
účtovníctvea za tie interné kontroly, ktoľépovaŽuje za potrebné na zostavenie konsolidovanej
účtovnejzávietky, ktoľá neobsahuje významné nespľávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zo dp ovednost' štat utdľne ho

o

ľgúnu za kons

Pľi zostavovaní konsolidovanej účtovnejzávierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie

schopnosti konsolidovaného celku nepretrŽite pokĺačovaťvo svojej činnosti, za opísanie skutočností
týkajúcich sa nepľetľžitéhopokĺačovaniav činnosti, ak je to potľebné,a za pouŽitie pľedpokladu
nepretľŽitého pokľačovaniav činnosti v účtovníctve.
Zoďpovednost' audítora za audit konsolidovanej účtovnejzdvieľky
Našou zodpovednosťou je získaťprimeľanéuistenie, či konsolidovaná účtovná závietka ako celok
neobsahuje významné nesprávnosti, či uŽ v dôsledku podvodu alebo chyby, avydať spľávu auďitora,
vrátane né.zoru. Primeľané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit
vykonaný podľa medzináľodných audítorských štandardov vŽdy odhalí významné nesprávnosti, ak
také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významĺésa
považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhľne by mohli ovplyvniť
ekonomické rozhodnutia pouŽívateľov, uskutočnene na základe tejto konsolidovanej účtovnej
závierky.
V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítoľských štandaľdov, počas celého auditu
uplatňujeme odborný úsudok a zachovávam profesionálny skepticizmus. okľem toho:

.

Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nespľávnosti konsolidovanej účtovnej
závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navľhujeme a uskutočňujeme audítoľsképostupy
reagujúce na tieto riziká a ziskavame audítoľskedôkazy, ktoré sú dostatočnéa vhodné na poskytnutie
základu pľe náš názor. Riziko neodhaleniavýznamĺej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššieako
toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zaľŕňaťtajnú dohodu, falšovanie, úmyselné
vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie inteľnej kontľoly.
.
oboznamujeme sa s internými kontľolami ľelevantnými pre audit, aby sme mohli navľhnúť
audítorské postupy vhodné za daných okolností' ale nie za účelomvyjadrenia néĺzoruna efektívnosť
interných kontrol konsolidovaného celku.
.
Hodnotíme vhodnosť použitých účtovnýchzásad a účtovnýchmetód a primeranosť účtovných
odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnenéštatutámym oľgánom.
.
Robíme záver o tom, či štatutárny orgáĺ vhodne v účtovníctvepouŽíva predpoklad
nepretržitéhopokľačovaniav činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či
existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoľéby mohli významĺe
spochybniť schopnosť konsolidovaného celku nepľetľžitepokĺačovaťv činnosti. Ak dospejeme k
záveĺu, že ýznamná neistota existuje, sme povinní upozoľniť v našej spľáve audítora na súvisiace
informácie uvedené v účtovnejzávíerke alebo, ak sú tieto infoľmácie nedostatočné,modifikovať náš
názor. Naše závery vychádzqu z audítotských dôkazov získaných do dátumu vydania mojej správy
audítoľa.
.
Hodnotíme celkovú ptezerftáciu. štruktúľua obsah konsolidovanej účtovnejzávierky vrátaĺe
infoľmácií v nej uvedených, ako aj to, či konsolidovaná účtovnázávíerka zachyáva uskutočnené
transakcie a udalosti spôsobom, ktoľý vedie k ich veľnému zobrazeniu.

Sprdvy k ďalším požiadavkám zdkonov a iných prúvnych predpisov

Spľáva k infoľmáciámo ktoré sa uvádzajú v konsolidovanej výľočnejspráve
Štatutámy oľgán je zodpoveďný za informácie uvedené v konsolidovanej výľočnejspľáve, zostavenej
podľa požíadavlek zákona o účtovníctve.Náš vyššieuvedený nézot na konsolidovanú účtovnú

závietku sanevzťahuje na iné inťoľmácie v konsolidovanej výročnej spľáve.

V súvislosti s auditom konsolidovanej účtovnejzávierky je našou zodpovednosťou oboznámenie

sa s

infoľmáciami uvedenými v konsolidovanej výľočnejspráve a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo
významnom nesúlade s auditovanou konsolidovanou účtovnouzávierkou alebo našimi poznatkami,
ktoré sme získali počas auditu konsolidovanej účtovnejzávierky, alebo sa inak zdajúbyť významne
nesprávne.

Posúdili sme' či konsolidovaná výročná správa účtovnejjednotky verejnej správy, ktoľu za

konsolidovaný celok zostavila konsolidujúca účtovnájednotka obec Dvorníky, obsahuje informácie,
ktorých uvedenie vyžaduje zákoĺ o účtovníctve.
Na základe prác, vykonaných počas auditu konsolidovanej účtovnejzávieľky, podľa nášho nézoľu:

informácie uvedené v konsolidovanej výročnej spľáve zostavenej za rok 202I stl
konsolidovanou účtovnouzávieľkou za daný rok,

-

- konsolidovaná výročná spľáva obsahuje informácie podľa zákoĺa o účtovníctve.

v

súlade s

okrem toho, na zéklade našich poznatkov o účtovnejjednotke a situácii v nej, ktoré sme získali
počas auditu konsolidovanej účtovnejzávierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné
nespľávnosti v konsolidovanej výročnej správe, ktorú sme obdľžali pred dátumom vydania tejto
spľávy audítoľa. V tejto súvislosti neexistujú zistenía, ktoľéby sme mali uviesť.

Bratislava, dňa 06.09.2022
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