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SPRÁVA NEZÁVISLĚHO AUDÍTORA

Storostke o' obecnému zastupiteľstvo obce Lípové:

Uskutočnili sme audit priloženej individuálnej účtovnej závierky obce Lipové, ktorá
obsahuje zostavenú Súvahu k 31. decembru 2015, Výkaz ziskov a strát za rok, ktorý
sa skončil k uvedenému dátumu, finančný výkaz O plnení rozpočtu a poznámky vrátane
prehľadu významných účtovných zásad, metód a pravidel.

Zodpovednosťštatutárneho orgánu obce zo účtovnú závierku
Starostka obce zodpovedá za zostavenie a vernú prezentáciu tejto účtovnej závierky
vsúlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. vplatnom znení o účtovníctve a postupmi
účtovanía pre rozpočtové a príspevkové organizácie. Súčasťou tejto zodpovednosti je
návrh, zavedenie a udržiavanie vnútornej kontroly relevantnej pre zostavenie a vernú
prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už
v dôsledku podvodu alebo chyby, výber a uplatňovanie vhodných účtovných pravidel a
uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností.
Starostka obce je zodpovedná aj za dodržiavanie pravidel rozpočtového hospodárenia,
vývoj dlhu a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z.z.
v platnom znení.

Zodpovednosť ouditoro
Našou zodpovednosťou je podľa platných audítorských štandardov vyjadriť stanovisko
na túto účtovnú závierku, ktorý vychádza z výsledkov audítorských prác.
Aud't individuálnej účtovnej závierky sme uskutočnili vsúlade so zákonom O
auďtoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a vsúlade s Medzinárodnými
auďtorskými štandardmi (ISA). Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické
požadavky, audit naplánovať a vykonať tak, aby sme získali primerané uístenie, že
účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie
postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch uvedených v účtovnej
závíerke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora vrátane posúdenia rizika
významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.
Audit ďalej obsahuje zhodnotenie použitých účtovných pravidel a zhodnotenie
primeranosti významných odhadov, ktoré uskutočnilo vedenie obce, ako aj
zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.
Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia azadíženosti obce
a overenie použitia návratných zdrojov financovania vyplývajúce zo zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách platného v SR pre územnú samosprávu.
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Sme presvedčení, že na základe výsledkov použitých audítorských postupov, náš audit
poskytuje primerané východisko pre náš názor.

Stanovisko
Podľa nášho názoru, zostavená individuálna účtovná závierka obce Lipové vyjadruje verne,
vo všetkých svojich významných súvislostiach majetkovú a finančnú situáciu obce Lipové
k 31. decembru 2015, výsledok jej hospodárenia za uvedený účtovný rok a je zostavená
v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania.

Správa o d'olšich požiadavkách zákonov o predpisov
Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného vo finančnom výkaze o plnení
rozpočtu k31. decembru 2015 ako aj v poznámkach obce Lipové konštatujeme, že sme
nezistili skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia.
Stav vykázaného dlhu obce Imel' a návratných zdrojov podľa nášho overenia je zhodný so
stavom vykázaným v tejto účtovnej závierke.

Trenčín, dňa 30. novembra 2016
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Dodatok o súlade údajov uvedených vo výročnej správe s účtovnou závierkou

Obec Lipové
946 14 Lipové, Č. 59

Uskutočnili sme audit súladu údajov uvedených v individuálnej výročnej správe obce Lipové
za účtovné obdobie končiace sa 31. decembra 2015, či sú tieto údaje v súlade s pripojenou
účtovnou závierkou, ktorú sme auditovali. K účtovnej závierke zostavenej k 31.decembru 2015
sme dňa 30. novembra 2016 vydali audítorskú správu s nás edovným stanoviskom:

Podľa nášho názoru, zostavená individuálna účtovná závierka obce Lipové vyjadruje verne,
vo všetkých svojich významných súvislostiach majetkovú a finančnú situáciu obce Lipové k
31.decembru 2015, výsledok jej hospodárenia za uvedený účtovný rok a je zostavená

IU' IVv súlade so slovenským zákonom o uctovníctve a postupmi uctovania.

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného vo finančnom výkaze o plnení
rozpočtu k 31. decembru 2015 ako aj v poznámkách obce Lipové konštatujeme, že sme
nezistili skutočnosti, ktoré by spochýbňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia.
Stav vykázaného dlhu obce Lipové a návratných zdrojov podľa nášho overenia je zhodný so
stavom vykázaným v tejto účtovnej závierke.

:~zQ*=u-
Lñc názor na súlad údajov uvedených vindíviduálnej výročnej správe sindividuálnou
ovnou závierkou je neoddeliteľnou súčasťou správy audítora O audíte účtovnej závierky

vvdanej dňa 30. novembra 2016, ktorá sa uvádza vo výročnej správe.

Za súlad údajov v individuálnej výročnej správe s individuálnou účtovnou závierkou zodpovedá
starostka obce. Našou zodpovednosťou je vyjadrit' stanovisko na súlad týchto údajov.

Stanovisko
Podľa nášho názoru, údaje vtejto individuálnej výročnej správe obce Lipové za účtovné

IU'obdobie roka končiaceho sa 31. decembra 2015 sú vsúlade spripojenou uctovnou
závierkou, ktorú sme auditovali.
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Trenčín, dňa 2.decenbra 2016 j X/


