Dodatok správy audítora
o overení súladu výročnej správy o hospodárení s finančnými výkazmi
v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § - u 23 odsek 5
Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
I.

Vykonali sme previerku finančného výkazu o vybraných údajoch z aktív a pasív
Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zostaveného k 30. júnu 2011
a plnenia rozpočtu subjektu verejnej správy za šesťmesačné obdobie končiace sa
k uvedenému dátumu uvedenú na stranách 1 - 13, ku ktorým sme dňa 8. septembra
2011 vydali správu z previerky priebežných finančných informácií v nasledujúcom
znení:
Záver
Na základe našej previerky nič neprišlo do našej pozornosti, čo by nás viedlo
k domnienke, že priložené priebežné finančné informácie neposkytujú pravdivý
a objektívny obraz o finančnej situácii úradu k 30. júnu 2011 a peňažných tokoch za
šesťmesačné obdobie končiace sa k danému dátumu v súlade s zákonom
o účtovníctve a postupmi účtovania.

II.

Overili sme taktiež súlad výročnej správy o hospodárení s vyššie uvedenými
finančnými výkazmi. Za správnosť zostavenia výročnej správy o hospodárení je
zodpovedné vedenie úradu. Našou úlohou je vydať na základe overenia stanovisko o
súlade výročnej správy s finančnými výkazmi.
Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto
štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal
primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom
zobrazenia vo finančných výkazoch, sú vo všetkých významných súvislostiach v
súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe na
stranách 1 - 22 sme posúdili s informáciami uvedenými vo finančných výkazoch k 30.
júnu 2011. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z finančných
výkazov a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané
overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora.
Podľa nášho názoru sú uvedené účtovné informácie vo výročnej správe vo všetkých
významných súvislostiach v súlade s hore uvedenými finančnými výkazmi.
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