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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
PRE MESTO VRÚTKY

Uskutočnili sme audit pripojenej účtovnej závierky Mesta Vrútky, IČO: 00 647 209 ,
Matušovičovský rad 4, 038 61 Vrútky,
ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31.decembru 2008, súvisiaci výkaz ziskov a strát za rok,
ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a poznámky.
Za uvedenú účtovnú závierku a jej objektívnu prezentáciu je zodpovedný primátor mesta.
Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu.

Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi ISA. Podľa týchto
štandardov máme audit naplánovať a vykonať tak, aby sme získali primerané uistenie, že
účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahŕňa overenie dôkazov, ktoré
dokladujú sumy a iné údaje v účtovnej závierke, na základe testov. Audit ďalej obsahuje
zhodnotenie použitých účtovných princípov a zhodnotenie významných odhadov, ktoré
uskutočnil manažment, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku. Predmetom
auditu boli aj skutočnosti požadované v § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách, ako je
overenie hospodárenia podľa rozpočtu obce v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách,
hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel
používania návratných zdrojov financovania.
Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú primerané východisko pre
náš názor.

Podľa nášho názoru, účtovná závierka Mesta Vrútky, verne zobrazuje majetok,
záväzky a finančnú situáciu obce k 31.12.2008 a výsledok hospodárenia mesta je vyčíslený
v súlade so Zákonom o účtovníctve a platnými predpismi uplatňovanými v Slovenskej
republike. Pri overovaní skutočnosti podľa § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách
sme porušenie zákona nezistili.
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