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Správa nezávislého audítora 

Pre akcionára spoločnosti KDB Bank Európa Zrt.  

Posudok 

Vyhotovili sme audit finančných výkazov spoločnosti KDB Bank Európa Zrt. (v ďalšom „Banka") za rok 2018, ktoré 
pozostávajú z výkazu finančnej situácie pripravenej k ultimu, k 31. decembru 2018 - v ktorom celková hodnota aktív 
je 230.216 M HUF, z výkazu ziskov a strát a z iných kompletných príjmových výkazov vzťahujúcich sa na rok 
končiaci týmto dátumom - v ktorom výsledok obdobia je 654 M HUF zisk, z výkazu zmien vlastného kapitálu a 
výkazu cash flow vzťahujúcich sa na rok končiaci týmto dátumom, a z doplnkových poznámok obsahujúcich iné 
výkladové informácie. 

Podľa nášho názoru pripojené finančné výkazy poskytujú hodnoverný a reálny obraz o finančnej situácii Banky k 31. 
decembru 2018 a o jej finančnom výkone a cash-flow vzťahujúcich sa na rok končiaci s týmto dátumom, v súlade s 
Medzinárodnými štandardmi finančných hlásení odsúhlasenými aj Európskou úniou (v ďalšom: „EU IFRS“), a tieto 
vyhotovili z každého podstatného hľadiska v súlade s predpismi vzťahujúcimi sa na podnikateľov vyhotovujúcich 
ročné výkazy podľa EU IFRS, adekvátne v Maďarsku účinnému zákonu č. C. z roku 2000 o účtovníctve. 

Základ posudku 

Audit sme uskutočnili v súlade s Maďarskými národnými audítorskými štandardmi a – v Maďarsku účinnými – 
zákonmi vzťahujúcimi sa na audit, a inými právnymi predpismi. Podrobnejší popis našej zodpovednosti existujúcej v 
zmysle týchto štandardov obsahuje naša správa v odseku „Zodpovednosť audítora za audit finančných výkazov“. 
Sme nezávislí od Banky z hľadiska nami vykonaného auditu finančných výkazov podľa náležitostí uvedených v 
príslušných, v Maďarsku účinných právnych predpisoch, v Predpisoch Maďarskej audítorskej komory „o etických 
pravidlách audítorskej profesie a o disciplinárnom konaní“, ďalej z hľadiska otázok neupravených v spomínaných 
predpisoch podľa náležitostí uvedených v „Etickom kódexe audítorov“ (Kódex IESBA) vydaného Orgánom pre 
medzinárodné etické štandardy,  
a vyhoveli sme aj ďalším etickým zodpovednostiam v súlade s týmito požiadavkami. Sme presvedčený, že nami 
získaný audítorský dôkaz poskytuje dostatočný a vyhovujúci základ pre vyslovenie nášho posudku. 

Kľúčové otázky auditu 

Kľúčovými otázkami auditu sú tie, ktoré podľa ich odborného posúdenia boli najdôležitejšie počas nami vykonaného 
auditu finančných výkazov bežného obdobia. Tieto otázky sme skúmali v súvislosti nami vykonaného auditu 
kompletných finančných výkazov a pri vytváraní na to sa vzťahujúceho posudku, a o týchto otázkach nevystavujeme 
osobitný posudok. 
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1. Hodnotenie úverov hodnotených na amortizovanej obstarávacej hodnote (158.173 miliónov HUF) 

Viď doplnkové poznámky, body 1./5.2.14.,11./11. a V./44./a) 

 

Kľúčová otázka auditu Ako sme narábali s otázkou počas auditu 

Opravné položky úverov hodnotených na 
amortizovanej obstarávacej hodnote 
sa kvalifikuje ako kľúčová otázka auditu z 
dôvodu významu úverov hodnotených na 
amortizovanej obstarávacej hodnote.  
Netto hodnota úverov hodnotených na 
amortizovanej obstarávacej hodnote  
je 158.173 miliónov HUF, ktorá je 68,7% 
všetkých aktív Banky. Bez vhodnej tvorby 
opravných položiek bilančná hodnota úverov 
hodnotených na amortizovanej obstarávacej 
hodnote môže byť nadhodnotená. 

Z hľadiska auditu to znamená výzvu, 
pretože ku kalkulácii opravných položiek 
Skupina úverových rizík aplikuje odhady, 
ktoré obsahujú značné predpoklady na 
vracajúcu sa sumu a hladinu opravných 
položiek sa vzťahujúc. 
 

Odhad hodnôt zabezpečenia a budúcich 
cash-flow si vyžaduje odbornosť, a obsahuje 
odhady. 

Naše audítorské procesy 
obsahovali nasledovné: 

— Preskúmali sme vytvorenie a aplikáciu 
 procesu úverovania a do procesu 
 zabudovaných kontrol: 

 Schválenie syndikovaných žiadostí o  
zmluvu zo strany Úverovej komisie 

 Existencia štvrťročnej a kontrolnej 
dokumentácie a jej schválenie Skupinou 
úverových rizík 

 Schválenie tvorby zostatkových rezerv 
prostredníctvom Komisie pre kvalifikáciu 
aktív 

— Spoznali sme prostredníctvom 
Skupiny úverových rizík 
kompletnosť opravných položiek 
úveru a procesy vytvorené v záujme 
zabezpečenia presnosti a testovali 
sme aplikované kontroly. 

  — Vykonali sme podrobné postupy auditu 
v prípade úverov hodnotených 
skupinovým spôsobom, aby sme sa 
presvedčili, či existuje objektívny dôkaz 
odkazujúci na zvýšené riziko 
úverovania. 

  — Opätovne sme prepočítali opravné 
 položky úverov hodnotených skupinovým 
 spôsobom so zapojením našich 
odborníkov na analýzu finančných rizík.   —   Do nášho prieskumu sme zapojili 

 našich odborníkov na výpočtové 
 riadenie rizík na testovanie vhodnosti 
 všeobecného IT-prostredia. 
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2. Prechod na IFRS 9 a zavedenie IFRS 9  

Viď doplnkové poznámky, bod 1.16. 

Kľúčová otázka auditu Ako sme narábali s otázkou počas auditu 

Prechod na štandardy IFRS 9 Finančné 
inštrumenty a zavedenie IFRS 9 sa kvalifikuje ako 
kľúčová otázka auditu z dôvodu požiadaviek na 
komplikované prechodné zúčtovanie tvoriace 
základ definovania zmien prechodu a z dôvodu 
subjektívnych domnienok vyhotovených bankou 
na zabezpečenie toho, aby finančné prostriedky 
boli zaradené vyhovujúco, a takisto preto, lebo 
určenie opravných položiek vo veľkej miere si 
vyžaduje posúdenie. Prechod na IFRS 9 si 
vyžadoval, aby Banka zaviedla novú politiku 
účtovníctva, a aby adekvátne pozmenila 
účtovnícke systémy a interné kontroly. 

 

Z hľadiska zaradenia a hodnotenia finančných 
inštrumentov hodnotenie testu obchodného 
modelu a podmienok „iba kapitálové a úrokové 
platby“ (Solely payments of principal and interest - 
SPPI) sú komplikované a vyžadujú si zložitú 
analýzu zmluvných cash flow a zmluvných 
parametrov. Zložitosť, pestrosť a odlišný ročník 
Bankou vydaných alebo udržiavaných produktov 
disponujúcich rôznymi zmluvnými podmienkami 
môže viesť k nesprávnemu posúdeniu SPPI. 

 

Zúčtovanie opravných položiek je druhou 
významnou oblasťou základných zmien. Odhad 
opravných položiek si vyžaduje zložité posúdenia 
na to sa vzťahujúc, či pôžičky budú vymožiteľné, 
keď sa stanú splatnými, a ak nie, tak v akej sume 
budú vymožiteľné a kedy. Nový model sa zakladá 
na odhade očakávaných úverových strát a toho 
bodu, v ktorom úverové riziko značne narastie. 
Takisto významné posúdenie si vyžaduje 
zabezpečenie toho, aby hodnotenie očakávanej 
úverovej straty odzrkadľoval takú rozumnú 
informáciu, ktorá obsahuje informácie z 
budúcnosti, súčasnosti a predpovedané 
informácie. Nový model - pre jeho široké nové 
predpisy vzťahujúce sa na inputy a kalkulácie - 
má značný vplyv na systém a procesy Banky. Z 
hľadiska auditu znamená výzvu získať dôkaz na 
to sa vzťahujúc, že tieto inputy, kalkulácie a 
posúdenia sú vhodné a je možné ich potvrdiť. 

Naše audítorské procesy obsahovali nasledovné: 

 Hodnotili sme vhodnosť politík účtovníctva na 
základe štandardných požiadaviek IFRS 9, 
vedomostí získaných o činnosti a praxe v 
odvetví. 

 Hodnotili sme proces Banky vzťahujúci sa 
na identifikáciu zmlúv, ktoré musia byť 
posúdené na základe priblíženia vybraného 
prechodu a ktoréhokoľvek aplikovaného 
praktického riešenia. 

 Hodnotili sme, či pre prechod vznikne 
akékoľvek konkrétne riziko podvodu. 

- Porozumeli sme procesom Banky a ním 
zavedené kontroly v záujme posúdenia 
kompletnosti a presnosti zmien pri 
prechode. 

 Zapojili sme našich odborníkov do 
hodnotenia predpokladov a posudzovaní 
súvisiacich so zmenami pri prechode na 
IFRS 9. 

 Hodnotili sme Bankou zavedené nové alebo 
zrevidované procesy, systémy a kontroly 
vzťahujúce sa na zaradenie a hodnotenie. 

— Hodnotili sme kľúčové posúdenia a 
racionalitu odhadov Banky súvisiace so 
zavedením IFRS 9, vrátane hodnotenia 
výberu metód, modelov, domnienok a 
zdrojov údajov. 

 Hodnotili sme kompletnosť, presnosť a 
relevanciu údajov používaných pre 
modely. 

 Zapojili sme našich odborníkov do 
hodnotenia významných domnienok a 
posúdení súvisiacich s opravnými 
položkami, na hodnotenie parametrov 
aplikovaných v kalkulácii opravných 
položiek, a vzťahujúcich sa na 
pravdepodobnosť neplnenia a stratu 
očakávateľnú v prípade potenciálneho 
neplnenia (vrátane hodnotenia toho, že 
Banka ako aplikovala interné údaje o 
neplnení vzťahujúce sa na minulosť a 
externé údaje); a na hodnotenie vhodnosti 
Bankou aplikovaných modelov a ich 
matematickej presnosti. 

 Hodnotili sme kompletnosť, presnosť a  
relevanciu zverejnení predpísaných 
prostredníctvom IFRS 9. 
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Iné informácie 

Iné informácie pozostávajú z výročnej správy Banky za rok 2018. Za vyhotovenie výročnej správy v súlade s 
príslušnými ustanoveniami zákona o účtovníctve a iných právnych predpisov je zodpovedné vedenie. V časti 
„Posudku“ našej správy náš posudok o finančných výkazoch sa nevzťahuje na výročnú správu. 

V súvislosti s nami vykonaným auditom finančných výkazov našou zodpovednosťou je prečítanie výročnej 
správy a počas toho posudzovanie toho, či výročná správa je podstatne v protirečení s finančnými výkazmi, 
alebo s našimi vedomosťami získanými počas auditu, alebo či ináč sa nám zdá, že obsahuje podstatné 
chybné tvrdenie. 

Na základe zákona o účtovníctve našou zodpovednosťou je ďalej posúdenie toho, či výročná správa bola 
vyhotovená v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o účtovníctve a iných právnych predpisov, takisto 
vyslovenie názoru o súlade výročnej správy a finančných výkazov. 

Na základe zákona o účtovníctve našou zodpovednosťou je ďalej aj kontrola toho, či výročná správa 
poskytuje informácie definované v § 95./C. zákona o účtovníctve. 

Podľa nášho názoru výročná správa Banky za rok 2018 z každého podstatného hľadiska je v súlade s 
finančnými výkazmi Banky za rok 2018 a príslušnými predpismi zákona o účtovníctve. 

Keďže iný právny predpis pre banku nepredpisuje ďalšie požiadavky na výročnú správu, z tohto hľadiska 
nevyslovujeme názor. 

Vyhlasujeme, že výročná správa z dôvodu oslobodenia neobsahuje informácie definované v § 95./C. zákona 
o účtovníctve. 

Nad rámec vyššie uvedených na základe našich vedomostí získaných o Banke a o jej prostredí musíme 
podať správu o tom, či sme sa dozvedeli o akomkoľvek podstatnom chybnom tvrdení vo výročnej správe, a 
ak áno, tak toto chybné tvrdenie je akého charakteru. Z tohto hľadiska nemáme o čom podať hlásenie. 

Zodpovednosť vedenia a osôb poverených s riadením za finančné výkazy 

Vedenie je zodpovedné za vyhotovenie finančných výkazov v súlade s EÚ IFRS a za ich reálne predloženie, 
ďalej za ich vyhotovenie v súlade s predpismi vzťahujúcim sa na podnikateľa vyhotovujúceho výročnú 
správu, a za také interné kontroly, ktoré vedenie považuje za potrebné k tomu, aby bolo umožnené 
vyhotovenie ročnej uzávierky bez podstatných chybných výrokov z podvodov alebo z chýb. 

Pri vyhotovovaní finančných výkazov vedenie je zodpovedné za prieskum schopnosti Banky vykonávať 
podnikanie,  
za zverejnenie otázok súvisiacich s výkonom podnikania adekvátne danej situácii, a - s výnimkou ak vedenie 
má v zámere zrušiť Banku alebo zastaviť obchodnú činnosť, alebo keď nemá pred sebou okrem toho inú 
reálnu možnosť - za aplikáciu účtovníctva založeného na princípe pokračovania v podnikaní. 
 
Za dozor nad procesom vyhotovenia finančnej závierky Banky sú zodpovedné osoby poverené vedením.  
 
Zodpovednosť audítora za audit finančných výkazov 

Našim cieľom je získať istotu o tom, že celok finančných výkazov neobsahuje podstatné chybné tvrdenie 
pochádzajúce z podvodu alebo z chyby, a to, aby sme vydali správu audítora obsahujúcu náš posudok. 
Adekvátna istota je istota vysokej úrovne, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný v súlade s Maďarskými 
národnými audítorskými štandardmi a na audit sa vzťahujúcimi - v Maďarsku účinnými - zákonmi a inými 
právnymi predpismi vždy zistil existujúce podstatné chybné tvrdenie. Chybné tvrdenia môžu pochádzať z 
podvodu alebo chyby a sú kvalifikované ako podstatné, ak racionálne môže byť to očakávanie, že tieto môžu 
samotne alebo spoločne ovplyvniť hospodárske rozhodovania používateľov vyslovených na základe daných 
finančných výkazov. 

Ako súčasť auditu uskutočneného v súlade s Maďarskými národnými audítorskými štandardmi a - v 
Maďarsku účinnými – zákonmi vzťahujúcimi sa na audit, a inými právnymi predpismi, aplikujeme odborné 
posudzovanie a vyhradzujeme si odborný skepticizmus počas celého auditu. Popritom: 

 Identifikujeme a odhadujeme riziká podstatných chybných tvrdení finančných výkazov vyplývajúce z 
podvodu alebo z chyby, vytvárame a vykonávame audítorské postupy reagujúce na tieto riziká, a 
obstarávame dostatočné a adekvátne audítorské dôkazy pre založenie nášho názoru. Riziko nezistenia 
podstatného chybného tvrdenia pochádzajúceho z podvodu je väčšie, ako pochádzajúceho z chyby, pretože 
podvod môže obsahovať súhru, falšovanie, zámerné vynechávania, mylné vyhlásenia alebo prepísanie 
internej kontroly. 



5 

KDB Bank Európa Zrt. – K31 – 31.12.2018 

 

 Spoznáme internú kontrolu relevantnú z hľadiska auditu v záujme toho, aby sme naplánovali také 
postupy auditu, ktoré sú za daných okolností vhodné, ale nie preto, aby sme podali posudok vzťahujúci sa 
na účinnosť internej kontroly Banky. 

 Hodnotíme vhodnosť účtovnej politiky aplikovanej vedením a racionálnosť účtovných odhadov 
vyhotovených vedením a súvisiacich zverejnení. 

 Usúdime konklúziu o tom, či je správne zo strany vedenia aplikovať účtovníctvo založené na princípe 
pokračovania v podnikaní, a na základe získaného audítorského dôkazu o tom, či existuje podstatná 
neistota v súvislosti s udalosťami alebo podmienkami, ktoré môžu nastoliť značnú neistotu v súvislosti so 
schopnosťou Banky pokračovať v podnikaní. V prípade ak usúdime takú konklúziu, že existuje podstatná 
neistota, v správe audítora musíme upozorniť na súvisiace zverejnenia uvedené vo finančných výkazoch, 
alebo ak zverejnenia nie sú adekvátne, svoj názor musíme kvalifikovať. Naše konklúzie sú založené na 
audítorských dôkazoch získaných do dátumu správy audítora. Budúce udalosti alebo podmienky avšak 
môžu mať za následok, že Banka nebude vedieť pokračovať v podnikaní. 

 Hodnotíme komplexnú prezentáciu, štruktúru a obsah finančných výkazov, vrátane zverejnení, a takisto 
hodnotíme to, či finančné výkazy prezentujú obchody a udalosti uskutočňujúce sa v pozadí spôsobom 
realizujúcim skutočnú prezentáciu. 

Odkomunikujeme s osobami poverenými s vedením - popri iných otázkach - plánovaný okruh účinnosti a 
harmonogram auditu, značné zistenia auditu, vrátane počas nášho auditu nami identifikovaných značných 
nedostatkov internej kontroly. 

Informujeme osoby poverené s vedením o tom, že vyhovujeme relevantným etickým požiadavkám 
vzťahujúcim sa na nezávislosť a odkomunikujeme s nimi všetky vzťahy a iné otázky, o ktorých je možné 
rozumne predpokladať, že majú vplyv na našu nezávislosť a v danom prípade súvisiace zábezpeky. 

Z otázok komunikovaných s osobami poverenými s vedením určíme tie otázky, ktoré pri audite finančných 
výkazov za bežné obdobie sú najvýznamnejšími otázkami, a z toho vyplývajúc boli kľúčovými otázkami 
auditu. V našej správe o audite uvádzame tieto otázky, s výnimkou, ak právny predpis alebo úprava 
vylučuje zverejnenie danej otázky, alebo ak - za mimoriadne ojedinelých okolností - zistíme, že jednu danú 
otázku v správe audítora nemôžeme komunikovať, lebo na základe rozumných očakávaní nevýhodné 
dôsledky komunikácie by boli vážnejšie, ako úžitky verejného záujmu komunikácie. 

Správa o iných právnych a úpravných požiadavkách 

Na audit finančných výkazov Banky za rok 2018 nás zvolilo valné zhromaždenie Banky dňa 19. mája 
2017. Doba nášho mandátu na vykonávanie auditu je bez prerušenia celkom 6 rokov, od obchodného 
roku končiaceho 31. decembrom 2013 do obchodného roku končiaceho 31. decembrom 2018/. 

 
Potvrdzujeme, že 

 náš audítorský posudok je v súlade s doplnkovou správou zo dňa 23. mája 2019 vyhotovenou 
prostredníctvom Komisie auditu Banky. 

 neposkytli sme Banke zakázané, neaudítorské služby, ktorých okruh určuje ods. (1) článku 5 
nariadenia č. 537/2014 EÚ, z hľadiska derogácie členských štátov v Maďarsku účinný zákon č. LXXV. z 
roku 2007 o Maďarskej audítorskej komore, o audítorskej činnosti a audítorskom verejnom dozore. Ďalej 
počas auditu sme zachovali svoju nezávislosť od Banky. 

Zodpovedným partnerom za poverenie na audit, ktoré má za výsledok túto správu nezávislého audítora, je 
osoba podpisujúca túto správu nezávislého audítora. 

V Budapešti, dňa 24 mája 2019  

KPMG Hungária Kft. 

Evidenčné číslo: 000202 

[nečitateľný podpis] 

István Henye 
Partner, Audítor, člen komory 
Evidenčné číslo: 005674 


