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Zpráva auditora
o ověření účetní závěrky a hospodaření
od 1.1. 2018 do 31.12.2018
KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.
Zpráva je vypracována nezávislým auditorem podle zákona o auditorech číslo 93/2009 Sb.
a podle auditorských směrnic, vydaných Komorou auditorů České republiky.
Za vedení účetnictví, za jeho úplnost, průkaznost a správnost odpovídá statutární orgán
účetní jednotky. Odpovědností auditora je, na základě auditu provedeného v souladu se
zákonem a směrnicemi, vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek. Audit zahrnuje ověření
informací prokazujících údaje uvedené v účetní závěrce. Ověření je prováděno výběrovým
způsobem a podle významnosti vykazovaných skutečností.
Organizaci zastupovala paní Soňa Rajtarová, Bc. Jan Kadlec a pan Miloslav Štěrba –
předseda představenstva, člen představenstva a člen dozorčí rady. Ve smlouvě
objednavatel požaduje provedení auditu v rozsahu ročního auditu účetní jednotky.
Veškeré doklady, účetní výkazy a vysvětlivky poskytla pí. Eva Kubínová, účetní a ekonom
společnosti.
Zpráva auditora byla projednána dne 9. dubna 2019 s paní Soňou Rajtarovou, která je
příjemcem zprávy.
Trvání auditu: od prosince 2018 do dubna 2019.
Účetní závěrka za kalendářní rok 2017 námi nebyla auditována.

Ing. Michal Kruntorád, auditor KAČR, č. Oprávnění 2423

Ověřovatel: Ing. Michal Kruntorád, odpovědný auditor, číslo dekretu 2423
Auditor přezkoumal inventurní soupisy, aby posoudil, zda řádně odráží skutečný stav
zjištěný při inventuře. Podklady k inventarizacím mají náležitosti inventurních dokladů.
Bilanční kontinuita - stavy aktiv a pasiv k 1. 1. 2018 jsou shodné se stavy účtů k 31.
12.2017.

Identifikační údaje objednavatele:
Obchodní firma: KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.
IČO: 46357033
DIČ: CZ 46357033
Právní forma: Akciová společnost
Sídlo: Křižíkova 270/17, 250 88 Čelákovice
Datum zápisu společnosti do obchodního rejstříku: 1. ledna 1994
Údaje o společnosti:
Společnost s ručením omezeným byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného u
Městského soudu v Praze, spisová značka B 2395
Základní kapitál společnosti činí 132 958 001,50 Kč a souhlasí se stavem účtu 411 základní kapitál ke dni 31. 12. 2018. Správnost tohoto výpisu byla ověřena na
www.justice.cz.

Statutární orgán:
SOŇA RAJTAROVÁ, dat. nar. 20. března 1971 - předseda představenstva
JOZEF MACHÁČEK, dat. nar. 3. května 1954 – člen představenstva
Bc. JAN KADLEC, dat. nar. 1. února 1984 – člen představenstva
Jménem Společnosti jedná představenstvo jako její statutární orgán. Představenstvo
zavazuje Společnost tak, že za představenstvo jedná a podepisuje samostatně každý člen
představenstva.

Předmět podnikání:





Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Zámečnictví, nástrojářství
Slévárenství, modelářství
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Obráběčství
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Akcionáři:
Kniha akcionářů byla předložena. Auditor identifikoval majoritního vlastníka, kterým je
společnost DEMONTA Trade SE, IČ: 634 94 671, Železná 492/16, Horní Heršpice, 619 00
Brno.

Rozsah ověření:
Závěrka k 31. prosinci 2018 byla přezkoušena v celém rozsahu, byly namátkově
zkontrolovány účetní doklady za období části roku 2018.
Byly ověřeny účetní zápisy a vedení hlavní knihy, správnost účtování v syntetickém i
analytickém členění, byla zkontrolována časová posloupnost účetních zápisů, soulad
účtového rozvrhu se založenou hlavní knihou, byl ověřen výkaz zisků a ztrát a rozvaha k
31. 12. 2018. Byl také přezkoumán majetek a hospodaření společnosti jako celku.
Ověřování bylo provedeno výběrovým způsobem při respektování významnosti
vykazovaných skutečností.
Povinností auditora bylo na základě provedeného auditu zpracovat zprávu a vyjádřit názor
na účetní závěrku. Auditor posoudil významné odhady a rozhodnutí vedení účetní
jednotky, které se promítají do účetní závěrky. Jeho povinností dále bylo postupovat v
souladu s auditorskými směrnicemi tak, aby získal všechny informace, které jsou podle
jeho nejlepšího vědomí nezbytné pro ověření účetní závěrky a poskytují přiměřenou
záruku, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti, ať již byly způsobeny
omylem, nebo jinou příčinou.
Způsob vedení účetnictví a hospodaření společnosti byly prověřovány z hlediska obecně
platných českých právních předpisů, a to zejména:
- Zákona čís. 563/1991 Sb. O účetnictví ve znění pozdějších předpisů,
- Zákona čís. 586/1992 Sb. O daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákona čís. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákona čís. 593/1992 Sb. O rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů,
- Zákona čís. 280/2009 Sb. Daňový řád, ve znění p.p.
- Zákona čís. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích,
- Vyhláška 250/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 221/2015 Sb.
o účetnictví ve znění p.p., pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími
v soustavě podvojného účetnictví.
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Pracovní postup
Provedli jsme prověření jednotlivých položek účetní závěrky, vykázané stavy aktiv a pasiv,
se zvláštním zřetelem na:
 řádné zachycení a zaúčtování přírůstků hmotného a nehmotného investičního majetku,
výše odpisů a jejich propočet,
 dodržení zásad pro oceňování majetku a závazků,
 ocenění zásob,
 dodržení zásad pro časové rozlišení nákladů a výnosů,
 odsouhlasení sald bankovních účtů pomocí bankovních výpisů,
 prověření pohledávek a závazků na základě připravených podkladů,
 prověření inventarizací,
 povinnosti společnosti vůči státnímu rozpočtu a rozpočtu měst a obcí,
 způsob vyplnění předepsaných formulářů pro výkaz zisku a ztrát, bilanci, cash flow a
přílohy.
Salda nákladů a výnosů byla kontrolována pomocí namátkové kontroly daňových dokladů.
Účinnost vnitřního kontrolního systému byla prověřena na základě měsíční kontroly
účetnictví společnosti a následujících podkladů předložených účetní jednotkou:
 dokladů o právním postavení společnosti
 dokladů o daňových vztazích společnosti vůči finančnímu úřadu
 obratové předvahy, přijatých a vydaných faktur, pokladních dokladů, rozvahy a
výsledovky v plném znění k 31. 12. 2018 včetně peněžního toku
 zápisů z jednání valných hromad, uzavřených smluv a jiných dokladů.
Vnitřní kontrolní systém je jednoduchý. Samostatné kontrolní oddělení není zřízeno.

Pracovní dokumentace
Výsledky jednotlivých kontrolních etap a celkový výsledek kontroly je dokumentován v
našich pracovních podkladech. Významné podklady o právních, hospodářských a
personálních poměrech firmy jsou též zahrnuty v dokumentaci.

Prohlášení o úplnosti a pravdivosti poskytnutých informací
Obdrželi jsme písemné prohlášení společnosti, že nám byly poskytnuty všechny
požadované doklady a sděleny všechny informace, potřebné k provedení ověření. Bylo v
něm místopřísežně prohlášeno, že v předložené účetní závěrce jsou zahrnuty všechny
obchodní případy, na které se v ověřovaném účetním období vztahovala povinnost
zaúčtování.

Ing. Michal Kruntorád, auditor KAČR, č. Oprávnění 2423

1x Výroční zpráva

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
pro uživatele účetní závěrky

KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.
za rok 2018
Příjemce zprávy auditora: KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.
Firma auditované společnosti: KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.
IČO: 46357033
DIČ: CZ 46357033
Právní forma: Akciová společnost
Sídlo: Křižíkova 270/17, 250 88 Čelákovice
Statutární orgán:
SOŇA RAJTAROVÁ, dat. nar. 20. března 1971 - předseda představenstva
JOZEF MACHÁČEK, dat. nar. 3. května 1954 – člen představenstva
Bc. JAN KADLEC, dat. nar. 1. února 1984 – člen představenstva
Výrok auditora s výhradou
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.
(IČ 46357033) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy
k 31. 12. 2018, výkazu zisku a ztráty, za rok končící 31. 12. 2018, a přílohy této účetní
závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující
informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě Identifikační údaje objednavatele.
Podle našeho názoru, s výhradou možných dopadů skutečností popsaných vlivů v odstavci
obsahujícím základ pro výrok s výhradou, účetní závěrka ve všech významných
(materiálních) ohledech podává věrný a poctivý obraz o finanční pozici společnosti k 31.
12. 2018 a její finanční výkonnosti a peněžních toků za rok 2018 v souladu s českými
účetními předpisy.
Základ pro výrok s výhradou
1) Společnost eviduje v rozvaze jako součást položky „B.II.2 Hromadné věci a jejich
soubory“ výrobní zařízení, které sloužilo k již ukončené výrobní činnosti. Značná část
tohoto zařízení tak již neslouží k dosahování ekonomické činnosti společnosti.
Ing. Michal Kruntorád, auditor KAČR, č. Oprávnění 2423

Hodnota tohoto zařízení/majetku k datu účetní závěrky činí 147 328 tis. Kč, tj. 98,7 % z
celkové hodnoty dané položky. Ve srovnání s výrokem auditora za minulé účetní období,
zahrnul pro tento výrok auditor větší část majetku a to i přes fakt, že hodnota tohoto
majetku je doložena znaleckým posudkem. K datu účetní závěrky není tento využíván
k ekonomické činnosti ani pronajímán. Auditor dále uvádí, že společnost provádí aktivní
kroky k prodeji značné části majetku (viz příloha k ÚZ bod 3.2). V rámci auditu byl také
obchodnímu jednání auditor přítomen a dále mu byly poskytnuty dostatečné důkazní
prostředky o provádění této činnosti.
Společnost dále vykazuje na řádku „C.I.1 Materiál“ náhradní díly, které jsou určeny pro
opravy již nepoužívaných výrobních zařízení. Hodnota těchto náhradních dílů vykázaná
v rozvaze k datu účetní závěrky na uvedeném řádku činí 30 906 tis. Kč, tj. 82,73 %
z celkové hodnoty položky. Tyto náhradní díly úzce souvisí s výše uvedenými výrobními
zařízeními a jsou zejména drženy do doby prodeje těchto zařízení. Společnost se snaží tyto
díly prodávat vždy s daným strojem.
Společnost meziročně snížila účetní hodnotu těchto položek zejména šrotací a tvorbou
opravných položek.
Vzhledem k tomu, že auditor nebyl schopen získat dostatečné množství informací
potvrzujících výši ocenění uvedených aktiv, zejména proto, že do data sestavení účetní
závěrky nedošlo k prodeji významné části tohoto majetku a náhradních dílů, existuje
významná nejistota ohledně skutečné hodnoty vykázaného majetku i zásob. A to navzdory
skutečnosti, že existující znalecké posudky, ohodnotily většinu majetku v takové hodnotě,
která odpovídá či převyšuje aktuálně evidovanou hodnotu účetní.
Auditor tak vyjadřuje svou nemožnost se dostatečně přesvědčit auditorskými postupy o
správnosti výše opravné položky k výše uvedeným částem dlouhodobého majetku a zásob
z titulu možného znehodnocení a není tak schopen vyjádřit výrok k hodnotám uvedeným
na uvedených řádcích rozvahy, tj. B.II.2. a C.I.1.
V souvislosti s výše uvedeným auditor uvádí, že nejistota v hodnotě uvedených položek
má či může mít vliv na výsledek hospodaření společnosti a to zejména v položkách výkazu
zisků a ztrát v řádcích „E. Úprava hodnot v provozní oblasti“.
Auditor dále uvádí, že v souladu s postupy ISA se seznámil s existencí zásob k datu účetní
závěrky.
2) Povinností auditora je získat dostatečné a vhodné důkazní informace o tom, zda vedení
při sestavení účetní závěrky správně použilo předpoklad nepřetržitého trvání účetní
jednotky, a rozhodnout, zda neexistuje významná (materiální) nejistota, pokud jde o
schopnost dané účetní jednotky nepřetržitě trvat. Ač auditor zmíněné důkazní informace
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obdržel a vyhodnotil jako dostatečné, upozorňuje na skutečnost, že hodnota vlastního
kapitálu k datu účetní závěrky je záporná, tj. vykazuje stav předlužení (viz ř. 79 rozvahy).
V souladu s touto skutečností je společnost povinna zkoumat, zda nesplňuje znaky úpadku
v souladu s insolvenčním zákonem. Představenstvo společnosti se tímto faktem do
sestavení účetní závěrky zabývalo a dále zabývá (viz zpráva představenstva 2018).
Auditor je toho názoru, že kroky provedené v minulosti a kroky provedené v auditovaném
období (viz příloha k ÚZ bod 3.9, 3.21), dostatečně eliminují riziko nemožnosti
nepřetržitého trvání účetní jednotky v období poskytnutého financování a záruky
majoritního akcionáře DEMONTA TRADE SE. Přesto se však domnívá, že období
poskytnuté záruky a financování není v současné době dostatečně dlouhé na to, aby
pokrylo dobu nutnou pro celkovou reorientaci hospodářské činnosti společnosti. Dle
našeho názoru bude tak i po období roku 2022 nutná značná závislost na finanční podpoře
majoritního akcionáře (a to i přes skutečnosti uvedené v bodě 3.21 a i dále v této zprávě
týkající se skutečné hodnoty nemovitého majetku).
V souladu s ISA 570 je auditor povinen vydat výrok s výhradou.
3) Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů
České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně
doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená
těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní
závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou
auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické
povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které
jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření výroku s výhradou.
Zdůraznění skutečnosti
Společnost vykazuje záporné výsledky hospodaření od roku 2012 (viz ř. „výsledek
hospodaření po zdanění“ účetních závěrek za tato období). Představenstvo na tuto
skutečnost reagovalo snahou o stabilizaci společnosti navýšením základního kapitálu na
výši 132 985 tis. Kč, zápůjčkou od majoritního akcionáře DEMONTA TRADE SE ze dne 5. 4.
2016 o připravenosti podpory trvání účetní jednotky KOVOHUTĚ HODLING DT a.s. a
nefinanční podpoře při prodeji movitého a nemovitého majetku společnosti nejméně do
31. 12. 2022. Tyto skutečnosti dostatečně zobrazuje a vysvětluje příloha k účetní závěrce.
(viz příloha k ÚZ bod 3.2 a 3.21).
Společnost dále započala s realizací záměru převodu své hospodářské činnosti do oblasti
nemovitostního hospodaření se záměrem využití nemovitého majetku. Dále byl auditorovi
předložen plán realizace revitalizace a předpoklad vývoje pronájmu nemovitého majetku
v Čelákovicích a Mníšku pod Brdy pro období 2019-2021 (viz příloha k ÚZ bod 3.21).
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Auditor dále upozorňuje na skutečnost, že na základě ověření účetní závěrky
k 31. 12. 2018 činí celková ztráta 108% podílu na základním kapitálu společnosti (viz
rozvaha (ř. 99 + ř. 97) / ř. 80) a opakovaně přesáhla povolené hranice 50%. V souladu
s ustanovením zákona č. 90/2012 o obchodních korporacích, §403 odst. 2 je povinna
přijmout příslušná vhodná opatření.
Společnost v daném období upravila metodiku tvorby opravných položek a odepisování
hmotného majetku a to zejména ve vazbě na to, k čemu je majetek určen (likvidace,
prodej či rekonstrukce).
Společnost v části rozvahy „B.II.1 Pozemky a stavby“ eviduje majetek, jehož hodnota je dle
znaleckých posudků a odhadu tržních hodnot několikanásobně vyšší, než účetní hodnota.
Tuto skutečnost dále uvádí i příloha k ÚZ v bodu 3.21, ve zprávě představenstva atp.
Tyto skutečnosti nepředstavují modifikaci našeho výroku.
Jiné skutečnosti
Účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2017 ověřoval jiný auditor.
Ostatní informace
Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní
závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá vedení společnosti. Náš
výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný
zvláštní výrok. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní
závěrky seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené
ve výroční zprávě nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či
našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky, zda je
výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy nebo zda se jinak tyto informace
nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Pokud na základě provedených prací
zjistíme, že tomu tak není, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě.
V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích nic takového
nezjistili.
Ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi
propojenými osobami společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT a.s. k 31.12.2018. Za sestavení
této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat
na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích.
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Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se
k prověrce a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto
standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru
jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena
především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým
způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší
stupeň jistoty než audit.
Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů
uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti KOVOHUTĚ
HOLDING DT a.s. k 31.12.2018.
Zpráva o výroční zprávě
Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT a.s. k
31.12.2018 s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný
statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření
stanovisko k výroční zprávě.
Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími
aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby
auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace
obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení
v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní
závěrkou.
Na základě provedeného ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedli
k názoru, že výroční zpráva neposkytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti KOVOHUTĚ
HOLDING DT a.s. k 31.12.2018 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou
účetní závěrkou a neobsahuje tak významné (materiální) nesprávnosti.
Odpovědnost statutárního orgánu společnosti za účetní závěrku
Statutární organ společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a
poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém,
který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je statutární organ společnosti povinen posoudit, zda je
společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní
závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu
nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán
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plánuje zrušení společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou
možnost než tak učinit.
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje
významnou nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora
obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že
audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce
odhalí případnou existující významnou nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v
důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné, pokud lze reálně předpokládat,
že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé
účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat
během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší
povinností:
 Identifikovat a vyhodnotit rizika významné nesprávnosti účetní závěrky způsobené
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato
rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě
mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou nesprávnost, k níž došlo v
důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné nesprávnosti
způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování,
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
 Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v
takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s
ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího
vnitřního kontrolního systému.
 Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních
odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v
příloze účetní závěrky.
 Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní
závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace
existuje významná nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou
významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k
závěru, že taková významná nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší
zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud
tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry
týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací,
které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky
mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
 Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a
dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem,
který vede k věrnému zobrazení.
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Naší povinností je informovat společnost mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných
významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.
V Čelákovicích dne 09. 04. 2019
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