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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 
 
Pre akcionára KDB Bank Európa Zrt. 
 
Správa o audite účtovnej závierky 
 
Názor 
 
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti KDB Bank Európa Zrt. (v ďalšom: 
„Banka“) za rok 2020, ktorá pozostáva z výkazu finančnej pozície vyhotoveného k 31. 
decembru 2020 – v ktorom je celková hodnota prostriedkov 324.256 M Ft –, z výkazu o 
výsledku a ostatných zložiek komplexného výsledku vzťahujúceho sa na  rok končiaci týmto 
dátumom – v ktorom výsledok obdobia je strata vo výške 4.663 M Ft –, z výkazu o zmenách 
vo vlastnom imaní a z výkazu cash-flow vzťahujúceho sa na rok končiaci týmto dátumom, ako 
aj z doplňujúcich poznámok obsahujúcich súhrn významných účtovných zásad a iné 
vysvetľujúce informácie. 
 
Priložená účtovná závierka poskytuje podľa nášho názoru hodnoverný a pravdivý obraz o 
finančnej situácii Banky k 31. decembru 2020, ako aj o jej finančnej výkonnosti vzťahujúcej sa 
na rok končiaci týmto dátumom a o cash-flow v súlade s Medzinárodnými štandardmi 
finančného výkazníctva (v ďalšom: „EU IFRS“) a tieto boli v každom ohľade vyhotovené v 
súlade s predpismi zákona C. z roku 2000 o účtovníctve platnom v Maďarsku (v ďalšom: 
„zákon o účtovníctve“) vzťahujúcimi sa na organizáciu vyhotovujúcu ročnú uzávierku podľa 
EU IFRS. 
 
Základ pre náš názor 
 
Audit sme uskutočnili v súlade s Maďarskými národnými audítorskými štandardmi a – v 
Maďarsku platnými – zákonmi a inými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na audit. Bližší 
popis našich zodpovedností existujúcich v zmysle týchto štandardov obsahuje správa v časti 
„Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky“. 
Z hľadiska nami vykonaného auditu účtovnej závierky sme od Banky nezávislí v zmysle v 
Maďarsku platných právnych predpisov a „Kódexu správania (etiky) v audítorskej profesii a 
pravidiel disciplinárneho konania“ vydaného Maďarskou komorou audítorov, a ohľadom v nich 
neriešených otázok v zmysle „Etického kódexu audítora“ (IESBA kódex) vydaného Radou pre 
medzinárodné etické štandardy a v súlade s týmito požiadavkami sme splnili aj na nás kladené 
iné povinnosti týkajúce sa etiky. 
Sme presvedčení, že nami získaný dôkaz auditu je postačujúci a vhodný poskytnúť základ 
pre náš názor. 
 
Iné záležitosti 
 
Audit účtovnej závierky spoločnosti za rok končiaci 31. decembra 2019 bol vykonaný iným 
audítorom, ktorý 29. mája 2020 vyjadril rovnaký názor na danú závierku. 
 
Kľúčové záležitosti auditu 
 
Kľúčové záležitosti auditu sú tie, ktoré boli podľa nášho profesionálneho úsudku 
najvýznamnejšie pri audite účtovnej závierky vzťahujúcej sa na predmetné obdobie. Tieto 
záležitosti sme skúmali v súvislosti s nami vykonávaným auditom účtovnej závierky ako celku 
a pri vytváraní nášho názoru a o týchto záležitostiach sme nevydali osobitný názor. 
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Kľúčová záležitosť auditu Ako sme riešili záležitosť počas auditu 

Výpočet očakávaných úverových strát hodnotený na úrovni portfólia 

K 31. decembru 2020 Banka vykazuje 

celkové úvery brutto 205.293 M Ft 

a opravné položky na zníženie hodnoty 

z úverových strát 10.501 M Ft. 

Výpočet očakávaných úverových strát 

hodnotený na úrovni portfólia vyžaduje 

profesionálny úsudok a použitie vysoko 

subjektívnych predpokladov zo strany 

managementu. 

Najvýznamnejšie predpoklady použité pri 

výpočte sú nasledovné: 

- použitie a metodológia stupňov 

úverového rizika IFRS 9 

- pravdepodobnosť zlyhania 

- strata vzhľadom na zlyhanie 

- odhad budúcich očakávaných 

peňažných tokov. 

Pandémia Covid 19 spôsobila vzrast 

neistoty predpokladov ekonomického 

výhľadu. Toto v kombinácii s meniacimi 

sa vládnymi reakciami zvýšilo 

komplexnosť hodnotenia 

a monitorovania finančného zdravia 

zákazníkov, čo vyžaduje zvýšenú úroveň 

úsudku zo strany Banky pri výpočte 

očakávaných úverových strát. 

Na základe významnosti hore uvedených 

okolností, výpočet očakávanej úverovej 

straty hodnotený na úrovni portfólia bol 

identifikovaný ako kľúčová záležitosť 

auditu. 

Príslušné nami vykonané auditné postupy 

zahŕňali nasledovné: 

 

- posúdenie designu a implementácie 

kľúčových kontrol týkajúcich sa monitorovania 

úverov a výpočtu a účtovania znehodnotenia, 

- test stupňov analýzou úrovne portfólia 

a metodológie stupňov v modeli, 

- robustné výzvy odhadom managementu 

ohľadne opravných položiek, 

- posúdenie kolektívnej metodológie modelu 

a testovanie výpočtov ohľadne rizikových 

parametrov (pravdepodobnosť zlyhania, strata 

vzhľadom na zlyhanie, očakávaná úverová 

strata) použitím kolektívnych modelov 

zapojením expertov, prepočet znehodnotenia, 

- komplexná analýza úverového portfólia, 

- posúdenie požiadaviek na doplňujúce 

opravné položky so zvážením modelu 

očakávaných úverových strát Banky, obzvlášť 

s ohľadom na extrémnu volatilitu 

ekonomických scenárov spôsobenú súčasnou 

pandémiou Covid 19 a vládnymi reakciami, 

- posúdenie primeranosti údajov v účtovnej 

závierke. 
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Ostatné informácie 
 
Ostatné informácie pozostávajú z výročnej správy Banky za rok 2020. Za vyhotovenie 
výročnej správy v súlade s príslušnými predpismi zákona o účtovníctve a iných právnych 
predpisov je zodpovedné vedenie. 
 
V súvislosti s auditom účtovnej závierky, ktorý vykonávame, je našou zodpovednosťou si 
výročnú správu prečítať a počas uvedeného posúdiť, či výročná správa podstatne neodporuje 
účtovnej závierke alebo našim vedomostiam zisteným počas auditu, alebo či sa inak nezdá, 
že obsahuje podstatné chybné tvrdenie. 
 
Na základe zákona o účtovníctve je našou zodpovednosťou aj posúdenie toho, či bola výročná 
správa vyhotovená v súlade s príslušnými predpismi zákona o účtovníctve a iných právnych 
predpisov a vyslovenie nášho názoru o tomto súlade, ako aj o súlade výročnej správy s 
účtovnou závierkou. 
 
Podľa nášho názoru je Výročná správa Banky za rok 2020 z každého podstatného hľadiska v 
súlade s účtovnou závierkou Banky za rok 2020, ako aj s príslušnými predpismi zákona o 
účtovníctve. Keďže iný právny predpis Banke nepredpisuje ďalšie požiadavky na výročnú 
správu, v tejto súvislosti nevyslovujeme žiadny názor. 
 
Okrem vyššie uvedeného musíme na základe vedomostí získaných o Banke a jej prostredí 
poskytnúť správu o tom, či sme sa dozvedeli o akýchkoľvek chybných tvrdeniach vo výročnej 
správe, a ak áno, akého charakteru je uvedené chybné tvrdenie. Z tohto hľadiska nemáme čo 
hlásiť. 
 
Zodpovednosť vedenia a vedením poverených osôb za účtovnú závierku 
 
Vedenie je zodpovedné za vyhotovenie účtovnej závierky v súlade s EU IFRS, za jej pravdivú 
prezentáciu, ako aj za takú internú kontrolu, ktorú vedenie považuje za potrebnú v záujme 
vyhotovenia účtovnej závierky bez podstatných chybných tvrdení vyplývajúcich či už z 
podvodu alebo z pochybenia. 
 
Pri vyhotovení účtovnej závierky je vedenie zodpovedné za analýzu schopnosti Banky 
pokračovať v podnikaní, za zverejnenie záležitostí súvisiacich s kontinuitou podnikania 
zodpovedajúce danej situácii, ako aj – s výnimkou, že má vedenie v úmysle zrušiť Banku 
alebo zastaviť jej obchodnú činnosť, alebo ak okrem uvedeného nemá inú reálnu možnosť – 
za použitie účtovníctva založeného na zásade pokračujúcej činnosti. 
 
Vedením poverené osoby sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva 
Banky. 
 
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky 
 
Naším cieľom je presvedčiť sa o tom, že účtovná závierka ako celok neobsahuje podstatné 
chybné tvrdenia vyplývajúce či už z podvodu alebo z pochybenia a vydať správu audítora 
obsahujúcu náš názor. Patričná istota je istota vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že 
audit uskutočnený v súlade s Maďarskými národnými audítorskými štandardmi a – v Maďarsku 
platnými – zákonmi a inými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na audit vždy odhalí 
existujúce podstatné chybné tvrdenie. Chybné tvrdenia môžu vyplývať z podvodu alebo z 
pochybenia a považujú sa za podstatné, ak jednotlivo alebo spoločne môžu na základe 
primeraných očakávaní ovplyvniť ekonomické rozhodnutia užívateľov prijaté na základe danej 
účtovnej závierky. 
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Ako súčasť auditu uskutočneného v súlade s Maďarskými národnými audítorskými štandardmi 
a – v Maďarsku platnými – zákonmi a inými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na audit 
používame odborný úsudok a zachovávame si profesionálny skepticizmus počas celého 
auditu. Okrem toho: 
 
• Identifikujeme a vyhodnotíme riziká podstatných chybných tvrdení účtovnej závierky 
vyplývajúcich či už z podvodu alebo z pochybenia, vytvoríme a vykonáme audítorské postupy 
reagujúce na tieto riziká a získame dôkaz auditu, ktorý je postačujúci a vhodný poskytnúť 
základ pre náš názor. Riziko nezistenia podstatného chybného tvrdenia vyplývajúceho z 
podvodu je väčšie, ako takého, ktoré vyplýva z pochybenia, keďže podvod môže zahŕňať 
sprisahanie, falšovanie, úmyselné vynechávanie, mylné vyhlásenia alebo prepísanie internej 
kontroly. 
 
• Oboznámime sa s internou kontrolou relevantnou z hľadiska auditu v záujme toho, aby sme 
naplánovali také audítorské postupy, ktoré sú za daných okolností vhodné, ale nie preto, aby 
sme vyjadrili názor vzťahujúcisa na účinnosť internej kontroly Banky. 
 
• Vyhodnotíme vhodnosť účtovných zásad aplikovaných vedením a primeranosť účtovných 
odhadov  
a súvisiacich zverejnení vyhotovených vedením. 
 
• Vyvodíme závery o tom, či je zo strany vedenia vhodné používať účtovníctvo založené na 
zásade  
pokračujúcej činnosti a na základe dôkazu auditu o tom, či existuje podstatná neistota v 
súvislosti s udalosťami alebo podmienkami, ktoré by mohli navodiť podstatnú pochybnosť 
ohľadom schopnosti Banky pokračovaťv podnikaní. Pokiaľ vyvodíme záver, že existuje 
podstatná neistota, v správe o audite musíme upozorniť na súvisiace zverejnenia 
nachádzajúce sa v účtovnej závierke alebo, ak takéto zverejnenia nie sú vhodné, musíme 
kvalifikovať náš názor. Naše závery sú založené na dôkaze auditu získanom do dátumu 
vydania správy o audite. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Banka 
nebude môcť pokračovať v podnikaní. 
 
• Vyhodnotíme komplexné predstavenie, štruktúru a obsah účtovnej závierky, aj vrátane 
zverejnení, ako aj to, či účtovná závierka opisuje príslušné obchody a udalosti spôsobom 
zodpovedajúcim pravdivej prezentácii. 
 
Smerom k osobám poverených vedením budeme – okrem iných záležitostí – komunikovať 
plánovaný rozsah a načasovanie auditu, významné zistenia auditu, aj vrátane nami, počas 
auditu zistených podstatných nedostatkov internej kontroly. 
 
Vedením povereným osobám poskytneme vyhlásenie, že zodpovedáme relevantným etickým 
požiadavkám vzťahujúcim sa na nezávislosť a smerom k nim budeme komunikovať všetky 
kontakty a ďalšie záležitosti, o ktorých je možné racionálne predpokladať, že ovplyvňujú našu 
nezávislosť a v danom prípade súvisiace záruky. 
 
Zo záležitostí komunikovaných smerom k osobám poverených vedením stanovíme tie 
záležitosti, ktoré sa počas auditu účtovnej závierky za predmetné obdobie považujú za 
najvýznamnejšie a v následku uvedeného boli kľúčovými audítorskými záležitosťami. V správe 
audítora oboznámime tieto záležitosti, s výnimkou, ak právny predpis alebo regulácia vylučuje 
zverejnenie danej záležitosti, alebo ak – za mimoriadne zriedkavých okolností – zistíme, že 
danú záležitosť nemôžeme v správe audítora komunikovať, pretože na základe primeraných 
očakávaní by nepriaznivé následky boli oveľa závažnejšie, než aký by bol verejný osoh 
z komunikácie. 
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Správa o ďalších právnych a regulačných požiadavkách 
 
V súlade s článkom 10 (2) Nariadenia (EÚ) č. 537/2014 Európskeho parlamentu a Rady, 
poskytujeme nasledujúce informácie v našej správe nezávislého audítora, ktoré sú 
vyžadované naviac k požiadavkám Medzinárodných štandardov auditovania: 
 
Poverenie audítora a doba poverenia 
 
Ako audítori Banky sme boli poverení 24. júna 2020 a naše poverenie nepretržite trvá 1 rok. 
 
Súlad s doplňujúcou správou pre Výbor pre audit 
 
Potvrdzujeme, že náš tu vyjadrený audítorský názor k účtovnej závierke je v súlade s 
doplňujúcou správou pre Výbor Banky pre audit, ktorá bola vydaná dňa 28. mája 2021 podľa 
článku 11 Nariadenia (EÚ) č. 537/2014 Európskeho parlamentu a Rady. 
 
Poskytovanie nie audítorských služieb 
 
Vyhlasujeme, že sme Banke neposkytli zakázané, nie audítorské služby, ktorých okruh 
stanovuje článok 5 (1) Nariadenia (EÚ) č. 537/2014 Európskeho parlamentu a Rady. 
Neposkytli sme Banke a ňou kontrolovaným spoločnostiam ani iné nie audítorské služby, a 
ktoré nie sú uvedené v tejto správe. 
 
Partnerom zodpovedným za audítorské poverenie, ktorého výsledkom je táto správa 
nezávislého audítora, je signatár tejto správy nezávislého audítora. 
 
V Budapešti, 28. mája 2021 
 
(podpis) 
Molnár Gábor 
 
Deloitte Consulting and Auditing 
Štatutárny registrovaný audítor 
 
Deloitte Consulting and Auditing 
1068 Budapešť, Dózsa Gyorgy út 84/C 
Registračné číslo: 000083 
Registračné číslo štatutárneho registrovaného audítora: 007239 
 


