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pre Obecné zastupitel'stvo obce Trnavá Hora
Uskutocnilisme audit priloženej konsolidovanejúctovnej závierky obce Tmavá Hora a jej dcérskej spolocnosti za
rok 2009, ktorá obsahuje konsolidovanú súvahu zostavenú k 31. decembru 2009, súvisiaci konsolidovanývýkaz
ziskova strát a poznámky ku konsolidovanejúctovnej závierke za rok konciacik tomuto dátumu.
Zodpovednost' štatutárneho

orgánu obce za úctovnú závierku

Starosta konsolidovaného celku obce Tmavá Hora je zOdpovednýza zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto
konsolidovanej úctovnej závierky v súlade so Zákonom o úctovníctve c. 431/2002 Z.z. v znení jeho dodatkov.
Táto zodpovednost zahrna návrh, implementáciu a zachovávanie interných kontrol relevantných pre prípravu
a objektívnu prezentáciu úctovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo
chyby, dalej výber a uplatnovanie vhodných úctovných zásad a úctovných metód, ako aj uskutocnenie úctovných
odhadov primeranýchza daných okolností.
Zodpovednost' audítora
Našou zodpovednostou je vyjadrit názor na túto konsolidovanú úctovnú závierku na základe nášho auditu. Audit
sme uskutocnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podl'a týchto štandardov máme dodržiavat
etické požiadavky, naplánovat a vykonat audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že úctovná závierka
neobsahuje významné nesprávnosti.

Súcastou auditu je uskutocnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných
v úctovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizika významných
nesprávností v úctovnej závierke, ci už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor
berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie a objektívnu prezentáciu úctovnej závierky v úctovnej
jednotke, aby mohol navrhnút audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za úcelom vyjadrenia
názoru na úcinnost interných kontrol úctovnej jednotky. Audit dalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých
úctovných zásad a úctovných metód a primeranosti úctovných odhadov uskutocnených štatutárnym orgánom,
ako aj zhodnotenie prezentácie úctovnej závierkyako celku.
Sme presvedcení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatocné a vhodné východisko pre náš
názor.

Názor
Podl'a nášho názoru konsolidovaná úctovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohl'ad na financnú situáciu
konsolidovaného celku obce Tmavá Hora k 31. decembru 2009, na výsledky jeho hospodárenia, penažné toky
a zmeny vo vlastnom imaní za rok konciaci k danému dátumu v súlade so Zákonom o úctovníctve.
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