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Spľáva z auditu individuálnej účtovnej závierky

Názoľ
Uskutočnili sme audit účtovnej zátvierky Bratislavského samospľávneho kľaja, ktoľá obsahuje
súvahu k31. decembru 2020, výkaz ziskov astrát za rok končiaci kuvedenému dátumu,
apoznámky, ktoré obsahujú súhľn významných účtovných zásadaúčtovnýchmetód.

Podloa nášho názoru, pľiložená účtovná závierka poskytuje pľavdivý a veľný obraz
finančnej situácie Bľatislavského samospľávneho kľaja k 31. decembru 2020 a výsledku
jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podl'a zákona č. 43l/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskoľších pľedpisov (d'alej len ,,zákon o účtovníctve..).

Základ pre názot
Audit sme vykonali podl'a medzinrĺľodných audítoľských štandaľdov (Inteľnational Standards on
Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa ýchto štandaľdov je uvedená v odseku Zodpovednost'
audítora zaauďit účtovnej závierky. od Bľatislavského samospľávneho kľaja sme nezávislí podl'a
ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutáľnom audite ao zmene a doplnení zákona č' 43112002 Z.
z. o účtovnícíle v znení neskoľších predpisov (ďalej len ,,zálkon o štďutárnom audite") ýkajúcich
sa etiky, vrátane Etického kódexu audítoľa, relevantných pľe náš audit účtovnej závieľky a splnili
sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení !ýkajúcich sa etiky. Sme pľesvedčení, že audítorské
dôkazy, ktoľé sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný zŕklaďpľe náš názoľ.

Kl'účové záležitosti auditu
Kl'účové záležitosÍi auditu su záležitosti, ktoré sú podl'a nášho odborného posúdenia v našom
audite účtovnej závierky zabežné obdobie najzávažnejšie. Týmito záležitosťami sme sa zaobera|i
v súvislosti s auditom účtovnej závierky ako celku a pri formulovaní nášho nézoru na ňu, ale na
tieto záležitost i neposkytuj em e s am o stat ný názor .

Pri plánovaní auditu, ľesp. v priebehu auditu, sme identifikovali nasledujúce najzávažnejšie
záležitosti auditu:

Správnost' ocenenia obeŽného majetku
obežný majetok je významnou časťou majetku, predstavuje 6l,78 yo z celkoqfch aktív, pľeto
sme tejto položke venovali zvýšenú pozornosť. Yýznamnú časť obeŽného majetku tvoria
pohľadávky. Kľúčovou zéiežitosť ouj e preto spľávne ocenenie pohl'adávok'



Správnosť vykĺ2ania tľansferov
Poskytnuté transfeľy rozpočtovým apľíspevkovým organizáciám vzriaďovateľskej pôsobnosti
Bľatislavského samospľávneho Waja vykázané na súvahovom účte 355 pľedstavujú 48,75 yo

zcelkových aktív. Zučtovanie kapitálových tľansferov do nákladov predstavuje 3,20 yo

z celkových nákladov. Kl'účovou záleŽitosťou je správnosť zaúčtovania poskytnutých
kapitálových transfeľov' správnosť zučtovania poskytnutých kapitálových transferov do nákladov
vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, zostatkovou cenou dlhodobého majetku a opľavnými
položkami k dlhodobému majetku.

Poskytnuté bežné tľansfeľy rozpočtovým apríspevkovým organizáciám vzľiaďovatel'skej
pôsobnosti Bratislavského samospľávneho kraja predstavujtl 37,78 %o zcelkových nákladov.
Kľúčovou záležitosťouje spľávnosť zaučtovaniaposkytnutých bežných tľansferov do nákladov.

Poskytnuté tľansfery ostatným subjektom veľejnej spľávy, subjektom mimo verejnej spľávy
a ostatné tľansfery predstavujú 31,95 %o z celkoqých nákladov. Kl'účovou záležitosťou je
spľávnosť zaučtov ania poskytnutých tľansfeľov do nákladov.

Prijaté beŽné akapitálové tľansfer}z od subjektov verejnej spľávy amimo verejnej spľávy
predstavujú významnú poloŽku účtovnej jednotky. Kl'účovou záleŽitostbu je spľávnosť
zaÚčtovania prijatých tľansfeľov a správnosť zúčtovania pľijatých bežnýchtransfeľov do výnosov
vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi a pľijatých kapitálových tľansferov do výnosov vo
vecnej a časovej súvislosti s odpismi' zostatkovou cenou dlhodobého majetku a opravnými
položkami k dlhodobému majetku. Kl'účovou záležitosťouje aj správnost'zaúčtovania pľijatých
bežných akapitálových transferov pre rozpočtové apríspevkové oľganizácie vzriaďovateľskej
pôsobnosti Bľatislavského samospľávneho kľaja'

Naša ľeakcia audítora na tieto rizikábolanasledovná:

Spľávnosť ocenenia obeŽného maj etku
Testovali sme pohl'adávky po lehote splatnosti. overili sme významné pohľadávky po lehote
splatnosti a pľeveľili sme zníženie hodnoty pohl'adávok tvorbou opľavných poloŽiek' Pohľadávky
po lehote splatnosti boli správne ocenené podľazákonao účtovníctve'

Spľávnosť vykiízania tľansferov
overili Sme spľávnosť zaÚčtovania azučtovania poskytnutých kapitálových transferov
rozpočtovým apľíspevkovým organizáciáĺn vzľiaďovateľskej pôsobnosti Bľatislavského
samosprávneho kĺaja. Správnosť zaúčtovaniaazúčtovania sme otestovalinavzorke pohl'adávok
a záv'ĺlzkov medzi Bľatislavským samospľávnym kľajom a ľozpočtovými a pľíspevkovými
organizáciami v jeho zriaďovatel'skej pôsobnosti a na vzorke predložených zostáv majetku podl'a
zdľojov obstaľania na úľovni zostatkorých cien.

overili sme správnosť zaučtovania poskytnutÝch beŽných transferov ľozpočtovým
apríspevkovým organizáciám v zľiaďovatel'skej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.
Správnosť zaučtovania sme otestovali na vzorke nákladov avýnosov medzi Bľatislavským
samosprávnym kĺajom aľozpočtovými apľíspevkovymi organizáciami vjeho zriaďovatel'skej
pôsobnosti.



Overili sme správnosť zaučtovania azúčtovania posk}ĺtnut-Ých tľansfeľov subjektom verejnej
správy, subjektom mimo veľejnej spľávy a ostatných tľanfeľov. Správnosť zaúčtovania
azúčtovania sme otestovali na vzorke významných zmlúv o poskytnutí dotácie. Testovali sme
súlad zmluvy so schváleným všeobecne záv'ázným naľiadením a so schváleným ľozpočtom.

oveľili sme spľávnosť zaúčtovania azÚčtovania prijatých bežných akapitálových tľansfeľov od
subjektov veľejnej spľávy a subjektov mimo veľejnej spľávy. Spľávnosť zaúčtovania sme
otestovali na vzorke významných zmlíw o poskytnutí dotácie. Testovali sme obsah zmluvy a účel
použitia. overili sme zúčtovanie pľijatého bežného a kapitálového tľansferu podl'a zmlúv
a ľozpočtu.

Zodpovednosť štatutáľneho orgánu a osôb poveľených spľavovaním za účtovnú závierku
Štatutáľny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala
pľavdivý aveľný obraz podľa zákona o účtovníctve aza tie interné kontroly, ktoré považuje za
potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktoľá neobsahuje významné nespľávnosti' či uŽ
v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pľi zostavovaní účtovnej závietky je štatutáľny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti
Bratislavského samosprávneho kraja nepretľžite pokľačovať vo svojej činnosti, za opísanie
skutočností týkajúcich sa nepľetržitého pokračovania v činnosti, ak je to potľebné, aza pollžitie
pľedpokladu nepľetľžitého pokľačovania v činnosti v účtovníctve.

Statutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodľžiavanie povinností podľaZákonač.58312004 Z. z.
oľozpočtových pľavidlách územnej samosprávy aozmene adoplnení niektoľých zákonov
v platnom znení (ďalej len,,zákono ľozpočtových pľavidlách,.).

osoby poveľené spľavovaním sú zodpovedne za dohľad nad procesom finančného výkazníctva
samospľávneho kľaja.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závieľk}'
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, avydať správu auditora, vrátane
nénoru. Pľimeľané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je záľukou toho, Že audit
vykonaný podl'a medzináľodných audítoľských štandaľdov vždy odhalí významné nespľávnosti,
ak také existujú. Nespľávnosti môŽu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby azavýznamné sa
považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, žejednotlivo alebo vsúhrne by mohli
ovplyvniť ekonomické rozhodnutia pouŽívatel'ov, uskutočnené na záklaďe tejto účtovnej
závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodľŽiavania povinností Bľatislavského samosprávneho kľaja
podl'a požiadaviek zákona oľozpočtových pľavidlách avrozsahu, vktorom zákon
o rozpočtových pľavidlách ukladá audítoľovi toto oveľenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podl'a medzináľodných audítorských štandaľdov' počas celého
auditu uplatňujeme odborný úsudok azachovávame pľofesionálny skepticizmus' okľem toho:



a Identifikujeme aposudzujeme ľiziká významnej nespľávnosti účtovnej závierky, či už
v dôsledku podvodu alebo chyby' navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy
ľeagujúce na tieto ľiziká azískavame audítoľské dôkazy, ktoré sú dostatočné avhodné na
poskytnutie základu pľe naš názoľ' Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku
podvodu je vyššie ako toto ľiziko v dôsledku chyby' pretoŽe podvod môŽe zahŕňať tajníl
dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepľavdivé vyhlásenie alebo obídenie inteľnej
kontľoly.

oboznamujeme sa S inteľn]ŕmi kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť
audítoľské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadľenia názoru na
efektívnosť interných kontrol'
Hodnotíme vhodnost' pouŽitých účtovných zasad a účtovných metód a pľimeľanosť
účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutáľnym
oľgánom.

Robíme záver o tom, či štatutaľny orgán vhodne v účtovn íctve používa predpoklad
nepľetržitého pokľačovania včinnosti ana základe ziskaných audítorských dôkazov záver
o tom, či existuje ýznamná neistota v súvislosti s udalost'ami alebo okolnosťami, ktoré by
mohli významne spochybniť schopnosť Bľatislavského samospľávneho kľaja nepľetrŽite
pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní
upozorniť v našej správe audítoľa na súvisiace inťoľmácie uvedené v účtovnej závierke
alebo, ak sú tieto infoľmácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Nďe závery vychádzajtl
z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej spľávy audítoľa.
Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závietky vrátane informácií
vnej uvedených, ako aj to, či účtovná závierkazachytávauskutočnené tľansakcie audalosti
spôsobom, ktoľý vedie k ich veľnému zobľazeniu.

a

a

a

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okľem iného o plánovanom ľozsahu
a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných
nedostatkov internej kontľoly, ktoľé počas nášho auditu zistíme.

osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné
požiadavky týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vďahoch a iných
skutočnostiach, pri ktoých sa možno opodstatnene domnievať, že majtlvplyv na našu nezávislosť,
ako aj o pľípadných súvisiacich ochľanných opatľeniach. Zo skutočností komunikovaných osobám
povereným spľavovaním určíme tie, ktoľé mali najväčší význam pľi audite účtovnej závierky
bežného obdobia, a preto sú kl'účovými zá\ežitosťami auditu.

Tieto záležitosti opíšeme v našej spľáve audítoľa, ak zákon alebo iný právny predpis ich
zveľejnenie nevylučuje, alebo ak v mimoľiadne zriedkavých pľípadoch neľozhodnem e, Že určitél
záležitosť by sa v našej spľáve uviesť nemala, pretože možno odôvodnene očakávat', že nepriaznivé
dôsledkyjej uvedenia by ptevažili nad verejným prospechom zjej uvedenia.

Spľáva k d'alším požiadavkám zákonov a iných pľávnych pľedpisov

Spľóva k infoľmdcidm, ktoré sa uvĺÍdzajú vo uýľočnej sprtÍve



Štatutráľny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podl,a
požiadaviek zákona o účtovníctve' Náš vyššie uvedený ninor naúčtovnú závieľku sa nevzt'ahuje na
iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s infoľm áciami
uvedenými vo výročnej spľáve a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade
s auditovanou účtovnou závieľkou alebo našimi poznatkami, kIoré sme získali počas auditu
účtovnej záv ierky, al ebo s a inak zdaju by t' v ý znamne ne s právne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania spľávy audítora z auditu účtovnej závierky nemali
k dispozícii.

Keď získame výľočnú správu, posúdime, či výľočná spľáva Bľatislavského sarnosprávneho kľaja
obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, ana základe pľác
vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadľíme názor, či:

informácie uvedené vo ýľočnej spľáve zostavenej za rok 2O2O sil v súlade s účtovnou
závierkou zadanýrok,
výľočná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

okľem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výľočnej správe na základe našich
poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky '

Spľóva z overenia dodržiavania povinností Bľatisluvského samosprlÍvneho kraja podl,a
požiadaviek zókona o rozpočtový ch pľavidltÍch

Na záklaďe overenia dodržiavania povinnosti podl'a požiadaviek zákona o rozpočtoqich
pľavidlách, platných v SR pre územnú samospľávu v znení neskoľších pľedpisov konštatujeme, že
Bratislavský samospľávny kraj konal v súlade s požiadavkami zákonao rozpočtoých pravidlách.

Dalšie požiadavky na obsah sprduy audítoľa v zmysle Naľiadenia Európskeho
paľlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 zo 16, apľíla 2014 o osobitných požiaĺIavkúch
tlkajúcich sa štatutdrneho auditu subjektov veľejného zdujmu

Vymenovanie a schválenie audítora
Za štatutárneho audítora Sme boli vymenovaní štatutárnym orgánom Bratislavského
samospľávneho kľaja dňa2. augusta 2019. Celkové nepreľušené obdobie našej zákazky, vrátane
preďcháďzajucich obnovení zákazky (pľedížení obdobia, na ktoľé sme boli pôvodne vymenovaní)
anašich opätovných vymenovaní zaštatutárnych audítoľov bude pľedstavovať 2 ľoky, tento audit
predstavuje 2. rok.

V boľ
Náš názoľ audítora vyjadľený v tejto správe je konzistentný s dodatočnou správou Vypľacovanou
pre Výboľ pľe audit Bratislavského samospľávneho kľaja, ktorú sme vydali v ten istý deň ako je
dátum vydania tejto správy.



Neaudítorské služby
Neposkytli sme zakénané neaudítoľské služby uvedené v člránku 5 ods. 1 Naľiadenia Euľópskeho
parlamentu aRady (EU) č. 53712014 zo 16. apríla2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa
štatutárneho auditu subjektov veľejného záujml a pri qýkone auditu sme zostali nezávislí od
Bratislavského samosprávneho kľaja.

okrem služieb štatutĺíľneho auditu sme Bratislavskému samospľávnemu kľaju a podnikom,
v ktoľých má Bratislavský samosprávny kľaj rozhodujúci vplyv, neposkytli žiadne iné služby.

Bratislava 28. apríla 2021
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