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SPRÁVA NEZÁVlSLÉHO AUDÍTORA

Kl':IJském II z!l::illlpi le ľ:o.t\' u Pre:;ovskĽho sarnospr:'1 \Ine ho krap

Spdv.'1 J,; účtovnej z;JvierJw

Uskllločllih bUll: a II rl iL priloženej ú<'wvnej z~vli?rky účl<)vnej Jedn01 ky Prešovský samospr;Ívoy krHj, klorá
obsab IIJ& ;,úvah II k J l, dccelCl bru 201:2, výka z ziskov rl SLr;1t zn rok konéi:1ci k uvedeném II dátum II

a pozn;'lInky. klon: obsalll.l)ú prehľad významných úétovlI.ých z;'lsad il úČLovných IlIPi.ócl a ď<dšie vysvéll'ujúce
I II formácie,

Zodpovt'dllos( ŠI/l I IIltir/J t:iho OJ'{plllll /.<-1ú{fonJl; z:II'JCrKII

I-'redsE:d:l "amospr:.ivneho kraja JC zodpovedný Z;I zo::.Ul\'cnic: uČtovilej z:ivierky, ktorá poskytuje pravdivý il

Veril)' obrilz v súlade so z;ikonom o L.{;lovnlcLve é, 4311~00:2 Z. z. v zlIelli neskorších predpISOV (ďalej 1('11
"z.ákon O út-rovníctve") H Z3 intern'; kOHLl"Ol,v,k l or.> &r:nu I :'u'ny orgéin považuje z:-\ potrebllé pre zosl ilVPOle
účLQvncJ léivicrky, kLOní rH~obsahuj~ významn? 11l's)ir:Í\'nosli, ':i ui v dÔ$I!,tfku podvodu alebo chyby.

Prccl:,eda samosf1nhlleho kl-aj~1 JC' zodpovedný za doJdi:l\'~lnic pt'avidiel rnzpoétovtHlO hOBpodárenia,
vývoJ ellilI! a PUUžÍV3.l1le náw:llných znrlljov tinélntuv;1nia podľa zákonn C, 583/200,1 Z, z, v platnom zneni.

Zor/pOl'cdl/o~ť :llIdílllr.-1

NaSaLI zodjJovcdllO:,(OH )C vyjarlri~ lil:llíuvisko k tp-Jro úctovnE'J z;i\"lcrke .Il;) ..:áklade IIMiho audItu, Audit, sme
vykollal i \' súbde :i menzinitrod ným i a udítorským i srandardrn i. l'odľn lýchto šlanchrdov máme dodriia va (
eLické p07,i:lIbvky, na.plánovaL a vykonat' audit lak. :lby "IHP získali prilller;1Llé LúbLenie, ze (lctovnň z:1vierk::l
lIeobs;J!1Uj.J v)'zn:-t 11\ né oespnivnosti, Súča"čotJ ::I udil u je us ku I oenenie posrupov oa zisk:"! nic audilorských
dôkazov o sUIll:'lch A údajoch vykaza n)'ch \' účtovnej z:i\"ierke.

Súčasťo\! audilu je <lJzhodnoLenic rozpočtového ho:,podárenia a z;_H.IIicnosli S~lUlosprávllcho h::tja a oVdenie
pouÍ-iua ll;Jvr:lLllých zdrojov financovania. vyplývajúce 7,0 z:íkOl1<1 (~, 583J:l004 Z, 7., o rozpočtov)'ch pravidl:ích,
pl:uných v SR pn' územnú Sl"llnosprávu v Zlieni IIpskor':'ich pl"cdpi~()v.

Zvol~n~ (10SlLIPY zilvisla od úsudku audilora, vrátane po;,úclenin rizik v)'znamnej ue::>právno::'li v úČtOVl1l:J
;dvierke, či ul. v dôsledku podvoLIu alebo chyhy. Pri plJ"udzov:Jni IOhto rizika audítor berie do úvahy illrernp
kOl1ll'oly l'ell,walltné II:"! zoslavt'nie líČLOvnejzilvlerky účtovnej jeJnolk,v. ktorá poskywje pré1vdiv)' <I verný
ubr3z, nu)' Iľ!ohol nnvrhnt"lC audítorské pO,"lupy vhodné za dan)'ch OkolJJoslí, Ole však na účC'ly vyjadrenia
:-.1anovlsbl I; u~i n nosli in t\;rných kontrol ú(;tovnej jed nOt ky, Alldir (ľillej zahi,tl:l vyhodnOLen ie vhodllo;,li
p01l7.itých účwvných Zéí:,od a ÚČlo\lJi)'ch metód ako ;lj prlllleranosri účtovných orlhodov, kLoré urobil
št..atutarny org:in, ::Iko aj vyhodnotenie celkovPj prezenuiclr úéto\'nej z;ivicrky,

Sme presvecléelli, ~e ~ludíttJl'sh· dClkazy, ktoré 5111,' /ísk,111, J1o"kYLujú dosl;llučn~' a vhodllÝ zn klad pr,> naše
3. udiwr"kú st~lllovi::.ko,

Slll/lf) VI'" ko

Podľa n5šho núzoru, účtovná 7.ávicrka PO~J,.-yLuje vo v~elk)'cll významných súvislostiacb pravdivý a veľU}'
obraz Finančnej situácie Prešovského samosprávoebo kr<,lj::l k 31. decembru 2012 a výsledky jej hospodárenia
a peňainé loky za rok konči.aci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o ÚČtov.oíctve,

SpriÍva o rJ;'1MícJJpoiúdavkách zákono,,;] pJ'edpisov

N:l z:í.klade oVércni" rozpodového hospodároni:1 zilchyLcného v I)ow:lmkach účlovaej závierky kOn~la{lljcllle,
že bln<:: n~:zistili vo v:;etl<ých výwanwých sll\'"islo::itiarh skutočno<:iLi, ktor~ by spochybňovllli vykázané
v)';,ledky r07.puČtového hospodárenia, Swv vykázaného dlhu samospr<Í\'llcho kraj:"! a n~vraLl1)'ch zdrojov
POdľH ná5ho oven:ni;l je y.hodný:,o Stllvom \)lk:íZ:lll)'1I1 v učtovnej z:.ívierke,

\,.
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