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Odberateľ je povinný pre potreby výkonu služieb uvedených v článku II., písm. a) tejto
zmluvy zabezpečiť potrebnú súčinnosť pri vykonávaní služieb súvisiacich s predmetom
zmluvy.

3.

Za doklady a iné materiály, ktoré budú poskytnuté dodávateľovi za účelom ich kontroly
mimo sídla odberateľa zodpovedá v celom rozsahu dodávateľ, a to až do momentu ich
vrátenia odberateľovi.

4.

Dodávateľ

sa zaväzuje vykonať pre odberateľa

služby s odbornou starostlivosťou

a nestranne a z auditu vypracovať správu audítora.podľa medzinárodných audítorských
štandardov (ISA), v ktorej vyjadrí názor na účtovnú závierku. Dodávateľ vypracuje a
predloží nasledovné výstupy:
A)
5.

správa nezávislého audítora obsahujúca správu z auditu účtovnej závierky

Dodávateľ je oprávnený byt' prítomný pri inventarizácii majetku a záväzkov účtovnej
jednotky alebo vyžiadať vykonanie inventarizácie v oblasti, v ktorej 'Zistil nedostatky.

6.

Štatutárny orgán odberateľa je zodpovedný

za zostavenie účtovnej závierky, ktorá

poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve

a za interné

kontroly, ktoré považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje
významné
účtovnej

nesprávnosti,
závierky

Spoločnosti
týkajúcich

je

nepretržite

či už v dôsledku podvodu
štatutárny
pokračovať

sa nepretržitého

orgán

zodpovedný

vo svojej

pokračovania

s poskytovaním

služieb

špecifikovaných

za

činnosti,

v činnosti.

zbytočného odkladu odovzdať dodávateľovi

alebo chyby. Pri zostavovaní
zhodnotenie

schopnosti

za opísanie

skutočností

Odberateľ

je

povinný

bez

všetko, čo pre neho získa v súvislosti

v tejto

zmluve.

Dodávateľ

je

povinný

odberateľa oboznamovať so skutkovým stavom veci súvisiacej s poskytovaním služieb
podľa tejto zmluvy.
7.

Dodávateľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach,

o ktorých sa

dozvedel v súvislosti s poskytovaním služieb špecifikovaných v tejto zmluve, v zmysle
§32 zákona o štatutárnom audite, okrem výnimiek stanovených v §32. Zachovanie
mlčanlivosti sa nevzťahuje na zabezpečenie splnenia požiadaviek na preverenie kvality
auditu podľa interných zásad a postupov

SKAU a medzinárodných

štandardov na

kontrolu kvality (ISQC 1 - kontrola kvality pre firmy, ktoré vykonávajú audity a
preverenia finančných výkazov a zákazky na ostatné uisťovacie a súvisiace služby).

