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sPRÁvA NEzÁuSLEHo AUDÍToRA
z auditu individuálnej účtovnejzávierlqĺ
k 31. decembľu 20l'9

sPRÁvA NEZÁVISLEHO AUDÍTORA
PRE ŠTATUTÁRNY oRGÁN, PosLANCov ZAsTUPITEĽsTvA
a vÝľon PRE AUDIT BRATISLAVSKEHO sAMospnÁvľpHo KRAJA

Spľáva z auditu individuálnej účtovnejzávieľky
Názor
Uskutočnili sme audit účtovnejzávierky Bratislavského samosprávneho kľaja, ktoľá obsahuje
súvahu k31. decembru 2019, výkaz ziskov astrát za rok končiaci kuvedenému dátumu,
apoznámky, ktoľéobsahujú súhľnvýznamných účtovnýchzásadaúčtovnýchmetód.

Podl'a nášho názora, priložená účtovnázávieľka poskytuje pravdivý

a veľný obraz
Íinančnejsituácie Bľatislavského samospľávneho kľaja k 31. decembľu 2019 a výstedku
jeho hospodáľenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podloa zákona
č.43tl2002 Z. z.
o účtovníctvev znení neskoľšíchpľedpisov (d'alej len
,,zákon o účtovníctve..).

Základprenázoľ
Audit sme vykonali podl'a medzinĺáľodných audítoľských štandaľdov (Inteľnational Standaľds on
Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podl'a ýchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť
audítoľaza audit účtovnejzávierky. od Bľatislavského samospľávneho kľaja sme nezávislí podl'a
ustanovení zákona č. 42312015 o štatutaľnom audite a o Zmene a doplnení zákona č. 43112002
Z'

z. o účtovníctvev znení neskoľšíchpredpisov (ďalej len
,,zákono štatutĺíľnomaudite,,) ýkajúcich
sa etiky, vrátane Etického kódexu audítoľa,ľelevantných pre náš audit účtovnej
závierky a splnili
sme aj ostatné poŽiadavky týchto ustanovení
sa
etiky.
presved
Sme
čení,že audítoľské
|ýkajúcich
dôkazy, ktoľésme získali, poskytujú dostatočný a vhodný zékladpľe náš názoľ.

Zdôraznenie skutočnosti
Upozorňujeme na čl. X - Infoľmácie o skutočnostiach' ktoré nastali po dni, ku ktoľému
sa
zostavuje účtovnázávierka do dňa zostavenia účtovnejzátvierky, na strane 34 poznámok
k účtovnejzávieľke,v ktoľej sa opisuje vplyv COVID-19 (Coronavírus) na účtovnújednotku.
Náš
názoľ nie je vzhl'adom na túto skutočnosťmodifi kovaný.

Iná
sť
Učtovnúzávierku Bľatislavského samosprávneho kraja zarok2018 auditoval iný audítor' ktorý
vo svojej spľáve zo dŤta 17.05.2019 na túto účtovnúzávieľku vyjadľil nemodifikov aný názot.
Kl'účovézáležitosti auditu
Kľúčové
záležitosti auditu sú záleŽitosti' ktoľésú podl'a nášho odborného posúdenia v našom
audite účtovnejzávierky zabežne obdobie najzávažnejšie' Týmito záležitosťarnL sme sa zaoberali

v súvislosti s auditom účtovnejzÁvierky ako celku a pľi formulovaní našho názoru na ňu,
ale na
tieto záIežiÍosti neposkytuj em e s am o s tat ný názor .

Pľi plánovaní auditu,
záležitosti auditu:

resp. v priebehu auditu, sme identiÍikovali nasledujúce najzávažnejšie

Správnosť ocenenia neobeŽného majetku
Neobežný majetok je významnou čast'ou majetku, preto Sme tejto poloŽke venovali zv:ŕšenú
pozornosť. Kl'účovouzá|ežitosťou je preto správne ocenenie obstaľávaného majetku,
včasné
zaradenie majetku do uŽívania, spľávne trva|é apľechodné zníŽenie hodnoty majetku,
včasné
vyradenie majetku z uživania.
Naša ľeakcia audítora na tieto rizikábolanasledovná:

Testovali sme pľíľastkydlhodobého majetku vnadväznosÍi na lzatvoľené zmluvy apodpoľnú
dokumentáciu' Dlhodobý majetok obstaraný na základe zmlilv a došlých faktúr bol zaradený
v obstarávacej cene. Dlhodobý majetok obstaraný bezodplatným pľevodom bol zaľadený v
súlade
so ziákonom o účtovníctve'Na významných druhoch majetku sme overili včasnosťzaradenia
majetku do užívaniaako aj stanovenie doby odpisovania podl'a vnútoľnéhopľedpisu účtovnej
jednotky. oveľili sme správnosť zaúčtovaniaavykázania odpisov
ako aj celkových oprávok
v účtovnejzávierke' |J vyznarĺlných dľuhoch majetku sme oveľili aj moŽnosť prechodného
zniženia hodnoty majetku a tvorbu opľavných položiek podl'a vnútomého predpisu účtovnej
jednotky. Na významných druhoch majetku sme oveľili aj včasnosť vyradenia
majetku
zuŽivania. Testovali Sme aj dlhodobý majetok v štádiu obstarávania, či nedokončené,
ľozpracované investičné akcie nemajú charakter zmarených investícií.Správnosť ocenenia
sme
otestovali aj u finančných investícií.NeobeŽný majetok bol spľávne ocenený podl'a zákona
o účtovníctve.

Štatutáľny orgán je zodpovedný

za zostavenie tejto účtovnejzávierky tak, aby poskytovala
pravdivý averný obraz podľa zäkona o účtovníctveaza tie interné kontľoly, ktoré povaŽuje
za
potrebné na Zostavenie účtovnejzávieĺky, k1oľá neobsahuje významné
nesprávnosti, či už
v dôsledku podvodu alebo chyby
Pri zostavovaní účtovnejzávierky je štatutáľny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti
Bratislavského samosprávneho kľaja nepľetržitepokľačovaťvo svojej činnosti, za opísanie
skutočností týkajúcich sa nepľetržitého pokľačovania v činnosti' ak je to potľebné, aza pouŽitie

pľedpokladu nepretľžitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutríľnyoľgán je ďalej zodpovedný zadodľŽiavanie povinností podl'aZákona č' 583/2004
Z. z.
o rozpočtoqých pravidlách územnej samospľávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v plďnom znení (ďalej len ,,zákon o ľozpočtových pľavidlách,,).

osoby poveľenéspravovaním sú zodpovedné za ďohl'ad nad pľocesom finančného výkazníctva

samosprávneho kraja.

Našou zodpovednosťou je ziskď pľimerané uistenie, či účtovnázáľvietka ako celok neobsahuje
význaĺnne nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, avydat' správu audítora, vrátane
názoru. Pľimeľanéuistenie je uistenie vysokého stupňa, ďe nie je zaľukou toho, Že audit

vykonaný podľa medzináľodných audítoľských štandardov
vždy odhalí významné nespľávnosti,

ak také existujú. Nespľávnosti môžu vzniknút'v dôsledku podvodu
alebo

chyby azavýznamné sa

považujú vtedy' ak by sa dalo odôvodnene očakávať, jednotlivo
že
alebo v súhrne by mohli

ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používatel'ov, uskutočnenéna
základe tejto účtovnej
závieľky.

Súčastbuauditu je aj overenie dodržiavania povinností Bratislavského
samosprávneho kĺaja
podl'a poŽiadaviek zákona o rozpočtoých pľavidlách a v ľozsahu,
v ktorom
o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto oveľenie
vykonať.

zákon

Vľámci auditu uskutočneného podľa medzináľodných audítoľskýchštandaľdov,
počas ce1ého

auditu uplatňujeme odboľný úsudok azachovávame profesionálny
skepticizmus. okrem toho:

o

o
o
o

o

Identifikujeme aposudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej
závierky, či už
v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme
audítorské postupy
reagujúce na tieto riziká azískavame audítoľskédôka.4', ktoré
sú dostatočnéa vhodné na
poskytnutie záklaďu pre niíšnázoľ. Riziko neodhaleniavýznamnej
nesprávnosti v dôsledku
podvodu je vyššieako toto riziko v dôsledku chyby, pretoŽe podvod
môže zahÍňaťtajni
dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepľavdivévyhlasenie
alebo obídenie internej

kontroly.

oboznamujeme sa s intemými kontľolami relevantnými pľe audit, aby
sme mohli navrhnút,
audítoľsképostupy vhodné za darlýeh okolností' ale nie za účelom

efektívnost' interných kontľol.

vyjadrenia názoru na

Hodnotíme vhodnosť použitých účtovnýchzásad a účtovnýchmetód pľimeľanosť
a
účtovnýchodhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené
štatu támym

orgánom.

záver otom, či štatutiĺrnyoľgán vhodne vúčlovnÍctvepouživa pľedpoklad
nepľetržitéhopokľačovaniav činnosti ana základe získaných audítorských
dôkazov záver
o tom, či existuje ýznamná neistota v súvislosti s udalost'ami
alebo okolnosťami, ktoré by
mohli významne spochybniť schopnosť Bľatislavského samosprávneho kľaja
nepretržite
pokľačovaťv činnosti' Ak dospejem e k záveru, že významná
neistota existuje, sme povinní
upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej
závierke
alebo' ak sú tieto informácie nedostatočné,modifikovať náš néu:or. Nďe závery
vychádzaju
z audítorských dôkazov získanýchdo dátumu vydania našej správy audítoľa.
Robíme

Hodnotíme celkovis, prezentáciu, štruktúľua obsah účtovnejzáxierky vrátane
infoľmácií

v nej uvedených, ako aj to, či účtovnázávieľka zachyÍáva uskutočnené
tľansakcie a udalosti
spôsobom, ktory vedie k ich vemému zobraz.eniu.

osobami poverenými spravovaním komunikujeme okľem iného o plánovanom
rozsahu
a haľmonogľame auditu a o významných zisteniach auditu,
vrátane všet\ých výmamných
S

nedostatkov inteľnej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Osobám poveľeným spľavovaním tiež poskytujeme vyhlĺĺsenieo tom, Že
sme splnili príslušné
požiadavky ýkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých
vzt'ahoch a iných
skutočnostiach, pľi ktoých sa možno opodstatnene domnievať, že majilvplyv
na našu nezávislosť,
ako aj o pľípadných súvisiacich ochľanných opatreniach. Zo skutočností
komunikovaných osobám

poveľeným Spravovaním určímetie' ktoré mali najväčší
význam
bežného obdobia, a pľeto sú kl'účovýmizá|ežitosťami auditu.

pri audite účtovnejzávierky

Tieto záležitosti opíšeme v našej spľáve audítoľa, ak zákon alebo iný pľávny predpis
ich
zverejnenie nevylučuje, alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch
nerozhodnem e, že určitá

záležiÍosťby sa v našej spľáve uviesť nemala' pretože možno odôvodnene
očakávať, že nepriaznivé
dôsledkyjej uvedenia by prevrážili nad verejným prospechom zjej uvedenia'

Správa k d'alšímpožiadavkám zákonov a iných pľávnych pľedpisov

Spľdva k infoľmdcidm, ktoľésa avddzajú vo uýľočnejspľdve
Štatutárny oľgán je zodpovedný za informácle uvedené vo výľočnej
spľáve, zostavenej podľa
požiadaviek zákonao účtovníctve.Náš vyššie uvedený nŕzor naúčtovnú
závierkusa nevzt,ahuje na
iné infoľmácie vo výročnej správe'

V súvislosti s auditom účtovnejzávierkyje našou zodpovednosťou oboznámenie
sa s informáciami
uvedenými vo výročnej spľáve a posúdenie' či tieto informácie nie sú
vo významnom nesúlade
s auditovanou účtovnouzávieľkou alebo našimi poznatkami,
ktoľésme získali počas auditu
účtovnejzávierky, alebo sa inakzdajÚbyť významne nesprávne.

Výľočnúspľávu sme ku dňu vydania spľávy audítoľa z auditu účtovnejzávierky
nemali

k dispozícii.

Keď získame výročnúspľávu, posúdime, či výľočnáspľáva Bľatislavského samosprávneho
kraja
obsahuje infoľmácie, ktoľých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve,ana
základe prác
vykonaných počas auditu účtovnejzávierky,vyjadríme nťnor, či:

-

infoľmácie uvedené vo qýľočnejspráve zostavenej
závieľkou zadaný rok,

za rok 2019 sú vsúlade súčtovnou

výročná spľáva obsahuje infoľmácie podľa ákona o účtovníctve.

okľem toho uvedieme, či sme zistili význarnné nespľávnosti vo výročnej spľáve
na základenďich
poznatkov o účtovnejjednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas
auditu účtovnejzávierky.

Spľdva z oveľenia dodľžiavania povinností Bľatislavského samospľtÍvneho kľaja podl,a
požiadaviek zákona o ľozpočtouýchpravidldch

Na

základe

oveľenia dodržiavania povinnosti podľa požiadaviek zákona o ľozpočtoqých
pravidlách, platných v SR pľe územnúsamosprávu v zneníneskorších pľedpisov
konštatujeme, Že
Bratislavský samosprávny kľaj konal v súlade s požiadavkam i zátkonao rozpočtoqých pľavidlách.

Ďalšie požiadavky na obsah sprduy audítoľav zmysle Naľiadenia Euľópskeho
.
parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 zo 16. apľíIa2014 o osobitných
požiadavkdch
tjkajúcich sa štatutdľneho auditu subjektov verejného zúujmu

V}ĺmenovanie a schválenie audítoľa
Za štatutáľneho audítoľasme boli vymenovaní štatutáľnym oľgiánom Bľatislavského
samosprávneho kĺaja dťla 2. augusta 2019. Celkové nepľeľušené
obdobie našej zákazky, vrátane
predchádzajtlcich obnoveni zékazky (predĺženíobdobia, na ktoľé
sme boli pôvodne vymenovaní)
a našich opätovných vymenovaní za štatutátnych audítorov
bude pľedstavovať 2 roky,tento audit

pľedstavuje 1. rok.

Náš niízor audítora vyjadrený v tejto správe je konzistentný s dodatočnou
spľávou vypracovanou
pre Výbor pre audit Bratislavského samosprávneho kraja, ktorú
sme vydali v ten istý deň ako je
dátum vydania tejto správy.

Neaudítorské služb},
Neposkytli sme zakŕaanéneaudítorskésluŽby uvedené v článku 5 ods.
1 Naľiadenia Európskeho
paľlamentu aRady (EU) č' 53712014 zo 16. apríla2014 oosobitných
požiadavkách týkajúcich sa
štatutáľneho auditu subjektov veľejného záujmu a pri výkone
auditu sme zostali nezávislí od

Bratislavského samosprávneho kraja.

okľem sluŽieb štatutáľneho auditu sme Bratislavskému samospľávnemu
kĺaju a podnikom,

v ktorých má Bľatislavský samosprávny kĺaj ľoáodujúci vplyv,
neposkytli žiadneinésluŽby.
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