SPRÁVA NEZÁVISLEHO AUDÍTORA
pre štatutárny orgán Obce Mengusovce

Správa z auditu účtovnejzávierky
Nazor
Uskutoěnili sme audit úětovnej závierky Obce Mengusovce (ďalej aj ,,obecoo), ktorá obsahuje súvahu
k 31. decembru2l2},výkaz ziskov a strát zarck končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré
obsahujú súhm význarrných účtovnýchzásad a účtovnýchmetód.

Podloa nášho názoru, priložená účtovnázávierka poskytuje pravdivý a verný obraz íinanČnej
situácie Obce Mengusovce k 31. decembru 2020 avýsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k
uvedenému dátumu podloa zákona č. 43112002 Z.z. o účtovníctvev znení neskorších predpisov
(ďalej len ,rzákon o účtovníctve").

Základprenézor
Audit sme vykonali podťa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on
Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podlia týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť
audítora za aldit účtovnejzávierky. Od Obce Mengusovce sme nezávislí podťa ustanovení záů<ona č.
42312015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona ě. 43112002 Z. z. o účtovníctvev znení
neskoršíchpredpisov (ďalej len ,,zákon o štatutárnom audite") týkajúcich sa etiky, vrátane Etického
kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnejzávierky a splnili sme aj ostatné požiadavky
týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení,že audítorskédókazy, ktoré sme získali,
poskytujú dostatoěný a vhodný základ pre náš néaor.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnúzávierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnejzávierky tak, aby poskytovala pravdivý
a verný obtaz podlia zékona o účtovníctvea za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na
zostavenie účtovnejzávierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, ěí už v dósledku podvodu
alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnejzávíerky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Obce
Mengusovce nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočnostífýkajúcich sa
neptetržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu neprettžitého
pokračovania v činnosti v účtovníctve.
Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podťa Zékona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektoých zákonov v platrrom
zneni (ďalej len,,zákon o rozpočtorlých pravidlách").
Zodpovednosť audítora za audit účtovnejzávierky
je získaťprimerané uistenie, či účtovnázávierka ako celok neobsahuje
významné nesprávnosti, či už v dósledku podvodu alebo chyby, avydať správu audítora, wátane
nánoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zarukou toho, že audit vykonaný
podťa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalívýznamné nesprávnosti, ak také existujú.

Našou zodpovednosťou
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\esPnívnosti mÓŽu vzniknút' v dósledku podvodu alebo chyb y a za významné považujú
sa
vtedy, ak
b}' sa dalo odóvodnene oČakávať, že jednotlivo alebo l,,,iirrn. by mohli
ovptyvnir Ěkonomicke
ro áo dnuti a P ouŽÍv ateťov, uskuto čnenéna základe tej
to úětovn ej záv Íerky.
SÚČast'ou auditu je aj overenie dodrŽiavania povinností Obce Mengusovce podťa
požiadaviek zál<ona
o rozPoČtoých Pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákono rozpočtoqfch právidlách
ukladá audítorovi
toto ovelenie vykonať.

\r ramci auditu uskutoČnenéhopodťa medzinárodných audítors§fch
štandardov, počas celého auditu
uPlatňujeme odbomý Úsudok azachováv,ame profesionálny skepticizmus.
okrem toho:

o

o
J

o
o

o

Identifikujeme

a Posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnejzávierky,
či už v
dósledku Podvodu alebo chyby, navrhujeme a usťutočrujemeaudítorsképostupy
reágujrice na
tieto riziká azískavame audítorsk é dókazy,ktoré sú dostatočnéa vhodné
ná porÉ}tnutiě Žanaau
Pre náŠnázot Riziko neodhaleni a významrtej nesprávnosti v dósledku poárroau
3" uyJsi. uto
toto riziko v dósledku chyby, ptetožepodvod m6žězahíňaťtajnúdohodu,
falšovanie, Úmysehe
vYnechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kóntroly.
Oboznamujeme Sa s intemými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme
mohli navrhnúť
audítorskéPostuPY vhodné za dartých okolností, ale nió za ičeíomvyjadrenia
niaoru na
ef'ektívnosťinterných kontrol Obce Mengusovce.
Hodnotíme vhodnosť pouŽitých účtovnýchzásad,a účtovnýchmetód a primeranosť
účtovných
odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnenéštatutrárnym
orgánom.
Robíme záver o tom, Či Štatutárny orgán vhodne v účtovníctvepoužívapredpoklad
nePretrŽitého PokraČovania v činnosti a na zélklade získaných audítorských
dókazo, Ár", o
tom, Či existuje významnáneistota v súvislosti s udalosťamialebo okolnosťami,
ktoré bý mohli
významne sPochYbnit' schopnosť Obce Mengusovce nepretržite pokračovať
v einnosti. Rk
dosPejeme kzáveru, Že významrtá neistota .*istu.i", sml povinni upozomiť
vnašej správe
audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnejzáviárke alebo, ak
sú tieto informácie
nedostatoČné, modifikovať náš názor. Naše záveiy vychád zajú zaudítorských
dókazov
získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
Hodnotíme celkovú Prezentáciu, štruktúrua obsah účtovnejzávierky vrátane
informácií v nej
uvedených, ako aj to, Či účtovnázávierka zachytáva uskutočnóné ilansakcie
audalosti
spósobom, ktory vedie k ich vernému zobrazeniu,

správy k ďalším požiadavkámzákonov a iných právnych predpisov
správa k informdcidm, ktoré sa uvddzajú vo uýročnej správe
ŠnruuímYorgián je zodPovedný za informácie uvedené vo výročnej správe,
zostavenej podťa
PoŽadaviekzákonao Úětovníctve. Náš vyššie uvedený néaotna účtovnúiauň.t,, sa nevďahuje na iné
intbrmácie vo výročnej správe.

Y

súr'islosti s auditom ÚČtovnej závierkyje našou zodpovednosťou oboznámenie
sa s informáciami
uYedenými vo 'qýroČnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie
sú vo významnom nesúlade
s auditovanou ÚČtovnou závierkou alebo našimi poznatkami,
ktoré sme získali počas auditu účtovnej
Ál, ierky, alebo sa inak zdajú bý vý znamrre,rerpiávn..

Posúdili sme, Či výroČná sPráva Obce Mengusovce obsahuje informácie,
ktoqých uvedenie vyžaduje

z:ákon o úětovníctve.

Na zíklade Prác vYkonaných počas auditu účtovnejzávierky,podťa nášho
nézoru:
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- informácie uvedené vo qýročnej správe zostavenej
daný rok,
- qýročná správa obsahuje

zarok2020 súv súlade s účtovnouzávíerkoll, za

informácie podťa zákonao úětovníctve.

na zéklade našich poznatkov o účtovnejjednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu
Účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo v}ročnej správe, ktorú
sme obdrŽali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré
br-sme mali uviesť.
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overenia doďrŽiavania povinností Obce Mengusovce podťa požiadaviek zókona

čtouý c h

pravidldc h

základe overenia dodržiavania povinností podťa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách,
:ných v SR pre Územn.ú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že Obec
konala v súlade s požiadavkami zélkonao rozpočtových pravidlách.
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