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Zprava nezavisleho auditora pro spolecniky spolecnosti
Saunia, s.r.o.
Vyrok auditora
Provedli jsme audit pFilozeneho pFehledu o peneznich tocich spolecnosti Saunia, s.r.o.
(dale take ,,Spolecnost") za obdobi ad 1. ledna 2014 do 31. srpna 2015, ad 1. zai'i 2015
do 31. srpna 2016 a ad 1. zai'i 2016 do 31. srpna 2017 sestaveneho na zaklade ceskych
ucetnich pFedpisu. Pi'ehled o peneznich tocich byl sestaven v souladu s ucetnimi
metodami popsanymi v bode 2 komentaFe k pi'ehledu o peneznich tocich.
Podle naseho nazoru pi'ehled o peneznich tocich podava verny a poctivy obraz
peneznich toku spolecnosti Saunia, s.r.o. za obdobi ad 1. ledna 2014 do 31. srpna 2015,
ad 1. zaFi 2015 do 31. srpna 2016 a ad 1. zaFi 2016 do 31. srpna 2017 v souladu s
ceskymi ucetnfmi pi'edpisy.
Zak/ad pro vyrok
Audit jsme provedli v souladu se zakonem o auditorech a standardy Komory auditoru
Geske republiky pro audit, kterymi jsou mezinarodni standardy pro audit (ISA) pFfpadne
doplnene a upravene souvisejfcfmi aplikacnimi dolozkami. Nase odpovednost
stanovena temito pFedpisy je podrobneji popsana v oddflu Odpovednost auditora. V
souladu se zakonem o auditorech a Etickym kodexem pFijatym Komorou auditoru Geske
republiky jsme na Spolecnosti nezavislf a spiniii jsme i dalsf eticke povinnosti vyplyvajfci
z uvedenych pFedpisu. Domnfvame se, ze dukaznf informace, ktere jsme shromazdili,
poskytujf dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadFeni naseho vyroku.
Jine skutecnosti
Zpravy auditora k ucetnfm zaverkam spolecnosti Saunia, s.r.o. za obdobi ad 1. ledna
2014 do 31. srpna 2015, ad 1. zaFf 2015 do 31. srpna 2016 a ad 1. zaFf 2016 do 31. srpna
2017, ke kterym se pFehled o peneznfch tocfch vaze, byly vydany 22. bFezna 2018, resp.
10. dubna 2018.
Odpovednost statutarniho organu Spotecnosti za pfehted o peneinich tocich
Statutarnf organ Spolecnosti odpovida za sestavenf pFehledu o peneznfch tocfch, ktery
podava verny a poctivy obraz o peneznfch tocfch v souladu s ceskymi ucetnfmi pFedpisy
a za takovy vnitFnf kontrolnf system, ktery povazuje za nezbytny pro sestavenf pFehledu
o peneznfch tocfch tak, aby neobsahoval vyznamne (materialnf) nespravnosti
zpusobene podvodem nebo chybou.
PFi sestavovanf pFehledu o peneznfch tocfch je statutarnf organ Spolecnosti povinen
posoudit, zda je Spolecnost schopna nepFetrzite trvat, a pokud je to relevantnf, popsat
v komentai'i pi'ehledu o peneznich tocfch zalezitosti tykajfcf se jejfho nepi'etrziteho trvani
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a pouzitf pi'edpokladu nepi'etrziteho trvanf pi'i sestavenf pi'ehledu o peneznfch tocich, s
vyjimkou pi'ipadu, kdy statutarni organ planuje zrusenf Spolecnosti nebo ukoncenf jejf
cinnosti, resp. kdy nema jinou realnou moznost, nez tak ucinit.
Odpovednost auditora
Nasim cilem je ziskat pi'imei'enou jistotu, ze pi'ehled o peneznich tocich neobsahuje
vyznamnou (materialni) nespravnost zpusobenou podvodem nebo chybou a vydat
zpravu auditora obsahujfci nas vyrok. Pi'imei'ena mfra jistoty je velka mfra jistoty,
nicmene nenf zarukou, ze audit provedeny v souladu s vyse uvedenymi pi'edpisy ve
vsech pi'ipadech v pi'ehledu o peneznich tocich odhali pi'fpadnou existujfci vyznamnou
(materialnf) nespravnost. Nespravnosti mohou vznikat v dusledku podvodu nebo chyb a
povazujf se za vyznamne (materialnf}, pokud lze realne pi'edpokladat, ze by jednotlive
nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomicka rozhodnutf, ktera uzivatele pi'ehledu o
peneznfch tocfch na jeho zaklade pi'ijmou.
Pi'i provadenf auditu v souladu s vyse uvedenymf pi'edpisy je nasf povfnnostf uplatnovat
behem celeho auditu odborny usudek a zachovavat profesnf skepticismus. Dale je nasi
povinnostf:
•
ldentifikovat a vyhodnotit rizika vyznamne (materialnf} nespravnosti v pi'ehledu o
peneznich tocfch zpusobene podvodem nebo chybou, navrhnout a provest
auditorske postupy reagujicf na tato rizika a ziskat dostatecne a vhodne dukazni
informace, abychom na jejich zaklade mohli vyjadi'it vyrok. Riziko, ze neodhalime
vyznamnou (materialni) nespravnost, k niz doslo v dusledku podvodu, je vetsi nez
riziko neodhaleni vyznamne (materialni) nespravnosti zpusobene chybou, protoze
soucastf podvodu mohou byt tajne dohody, falsovani, umyslna opomenutf,
nepravdiva prohlaseni nebo obchazenf vniti'nich kontrol.
•
Seznamit se s vniti'nfm kontrolnim syste mem Spolecnosti relevantnfm pro audit
v takove m rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorske postupy vhodne
s ohledem na dane okolnosti, nikoli abychom mohli vyjadi'it nazor na ucinnost jejfho
vniti'niho kontrolniho systemu.
•
Posoudit vhodnost pouzitych ucetnich pravidel, primei'enost provedenych ucetnich
odhadu a informace, ktere v te to souvislosti statutarni organ Spolecnosti uvedl v
komentai'i k pi'ehledu o penežnfch tocfch.
•
Posoudit vhodnost pouzitf pi'edpokladu nepi'etrziteho trvani pi'i sestaveni pi'ehledu
o peneznich tocich statutarnim organem a to, zda s ohledem na shromazdene
dukazni informace existuje vyznamna (materialni) nejistota vyplyvajfci z udalostf
nebo podminek, ktere mohou vyznamne zpochybnit schopnost Spolecnosti
nepi'etrzite trvat. Jestlize dojdeme k zaveru, ze takova vyznamna (materialni)
nejistota existuje, je nasi povinnostf upozornit v nasi zprave na informace uvedene
v teto souvislosti v komentai'i k pi'ehledu o peneznich tocich, a pokud tyto informace
nejsou dostatecne , vyjadi'it modifikovany vyrok. Nase zavery tykajfci se schopnosti
Spolecnosti nepi'etrzite trvat vychazeji z dukaznich informaci, ktere jsme ziskali do
data nasi zpravy. Nicmene budouci udalosti nebo podminky mohou vest k tomu, ze
Spolecnost ztratf schopnost nepi'etrzite trvat.
•
Vyhodnotit celkovou prezentaci, cleneni a obsah pi'ehledu o peneznich tocich,
vcetne komentai'e, a dale to, zda pi'ehled o peneznich tocich zobrazuje podkladove
transakce a udalosti zpusobem, ktery vede k vernemu zobrazenf.

