SPRÄVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre statutárny orgán a obecné zastupiteľsh'o obce Vysná Sebastová

Správaz auditu úctovnej závierky
Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky obce Vyšná Sebastová, ktorá obsahuje súvahu k 31.

decembru 2018, výkaz ziskov a strátzarok končiaci sak uvedenémudátumu, a poznámky,ktoré
obsahujú súhm významných účtovných zásada účtovných metód.

Podla násho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a vemý obraz fínančnej situácie
obce Vyšná Sebastová k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k

uvedenému dátumu podľa zákona c. 431/2002 Z.z. o účtovnictve v znení neskorších predpisov (ďalej
len "zákon o účtovníctve").
Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (Intemational Standards on

Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť
audítora zaauditúčtovnej závierky.OdobceVyšnáSebastová sme nezávislí podľa ustanovení zákona
č. 423/2015 o štatutámomaudite a o zmene a doplnení zákonač. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov (ďalej len "zákon o štatutámom audite") týkajúcich sa etiky, vrátane Etického

kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky
týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali,
poskytujú dostatočnýa vhodný základpre nášnázor.
ZodDovednosť štatutámeho oreánu za účtovnú závierku

Statutámy orgánje zodpovednýza zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý
a vemý obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie intemé kontroly, ktoré považuje za potrebné na
zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významne nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu
alebo chyby.

Pri zostavovaní úétovnej závierky je štatutámy orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti obce

Vyšná Sebastová nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutocností týkajúcich sa
nepretržitého pofcračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého
pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Statutámy orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení (ďalej len "zákon o rozpočtových pravidlách").
Zodpovednosť audítora za audit účtovnei závierkv

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, éi účtovná závierka ako celok neobsahuje
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane

názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný
podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhali významné nesprávnosti, ak takéexistujú.
Nesprávnosti môžuvzniknúť v dôsledkupodvodu alebo chyby a za významné sa považujúvtedy, ak
by sa dalo odôvodnene ocakávať, že jednotlivo alebo v súhme by mohli ovplyvniť ekonomické
rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povimiostí obce Vyšná Sebastová podľa požiadaviek
zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpoétových pravidlách ukladá
audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočnenéhopodľa medzinárodnýchaudítorských štandardov, počas celého auditu
uplatňujeme odbomý úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

.

Identifikujeme aposudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v
dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na
tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné avhodné na poskytnutie

základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávností v dôsledku podvodu je
vysšie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu,

.

falšovanie, úmyselnévynechanie, nepravdivévyhláseniealebo obídenie intemej kontroly.
Oboznamujeme sa s intemými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť
audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za úéelom vyjadrenia názoru na
efektívnosť intemýchkontrol obce VyšnáSebastová.

.
.

Hodnotíme vhodnosť použitýchúčtovnýchzásada účtovnýchmetód a primeranosť účtovných
odhadova uvedenie s nimi súvisiacichinformácií, uskutočnenéštatutámym orgánom.
Robíme záver o tom, či štatutámy orgán vhodne v účtovníctve použiva predpoklad
nepretržitého pokračovania v éinnosti a na základe ziskaných audítorských dôkazov záver o
tom, éi existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli
významne spochybniť schopnosť obce Vyšná Sebastová nepretržite pokraéovať v činnosti. Ak

dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozomiť v našej správe
audítora na súvisiace infonnácie uvedené v úétovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie
nedostatočné, modifíkovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov
ziskanýchdo dátumuvydanianašej správyaudítora.

.

Hodnotíme celkovúprezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej
uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti
spôsobom, ktorý vedie k ich vemému zobrazeniu.

Správa k d alším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov
Správa k informáciám. ktoré sa uvádzaiúvo vvroĎnei správe
Statutámy orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výrocnej správe, zostavenej podľa

požiadaviekzákonao úĎtovníctve.Násvyššieuvedenýnázornaúčtovnúzávierkusanevzťahuje nainé
informácie vo výroônej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami
uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade

s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej
závierky, alebo sa inak zdajú byt' významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon
o účtovnictve.

Na základe prác vykonaných počas auditu úctovnej závierky, podľa nášho názoru:
- informácie uvedené vo výroénej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za
daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základenašichpoznatkov o úctovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas
auditu účtovnej závierky, smepovinní uviesť, ci sme zistili významnénesprávností vo výročnej správe,
ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia,
ktoré by sme mali uviesť.

Správa z overenia dodržiavania povinností obce Vyéná Sebastová podľa požiadaviek zákona
o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách,
platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že obec Vyšná
Sebastová konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpoétových pravidlách.

Košice, Popradská64, 14. júna2019
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Licencia UDVA č. 398

Licencia SKAU č. 628

a) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia.
Obec neidentifikovala žiadne významné následné udalosti (do dňa podpísania výkazov účtovnej
závierky).

c) Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja - bez náplne.

d) Informácie o údajoch pozadovaných podľa osobitných predpisov - bez náplne.

e) Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí.
Obec nemá organizačnú zložku v zahraničí.

f) Informácie o ročnej správe o platbách orgánom verejnej moci (§ 20 ods. 2 zákona
o účtovníctve) - bez náplne.

g) Financnénástroje (§ 20 ods. 5 zákonao účtovníctve)
Obec nepoužfva finančné nástroje (napr. prevoditelné cenné papiere, financné rozdielové
zmluvy, deriváty) podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v znení neskoršich
predpisov - preto nemá povinnosť uviesť špecifické informácie o cieľoch a metódach riadenia
rizik.

h) Cenné papiere obchodované na regulovanom trhu (§ 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovnfctve).
Obec neemitovalo cenné papiere (akcie), ktoré by boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu (napr. Burza cenných papierov Bratislava). Preto Obec nemá povinnosť vo výročnej správe
uvádzať štruktúrované informácie podľa § 20 ods, 6 a 7 zákona o účtovníctve, napríklad vyhlásenie o správe a riadení.

i) Subjekt verejného záujmu (§ 20 ods, 9 až 14 zákona o úctovníctve).

Obec nieje subjektom verejného záujmu tak, ako ho definuje § 2 ods. 14 zákona o účtovnfctve

(napr. emitent cenných papierov na regulovanom trhu, banka, poisťovňa, obchodník s cennými
papiermi, subjekt kolektivneho investovania).

