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DANĚ
AUDIT".o.

se sídlem Drďbež,ní trh 89/1, Ivančice,  PSČ: 664 91, zapsaná u Krajského soudu Brno, oddíl C,
vložka 64722, IČ:29195900

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Příjemce: společníci společnosti KTS EKOLOGIE, s.r.o.,
se sídlem Zastávka, Hutní osada 14, PSČ 664 84

Výrok auditora

P_r_ove?li jsTye .ayd_it_ prřilpžen_é  účetní_ záyěry  společnosti  KTS  EKOLOGIE  s.r.o.,  se  síďlem
Hutní osada 14, PSČ:  664  84, Zastáwka, IČ:283  10 942  („Společnost")  sestavené na zdkladě
českých  účetních předpisů,  která  se  skládá  z  rozvahy  k  31.  12.  2016,  výkazu  zisku  a  ztráty,
[přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích]  za rok končící 31.12.
2016, a přílohy této účetní závěrky,_ která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod
a  další  vysvětlující  infiormace.  Údaje  o   „Společnosti"  jsou  wedeny  v  příloze  této  účetní
záwěrky.
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31.  12.  2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření  [a peněžních toků]  za rok
končící 31.12. 2016 v souladu s českýmí účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audít jsme provedli v  souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České
republiky  (KA  ČR)  pro  audit,  kterými jsou  mezinárodní  standardy  pro  audit  (ISA)  případně
doplněné a upravené sowísejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito
předpisy je  podrobněji  popsána v  oddílu  Odpovědnost  auditora  za  audit  účetní  závěrb/.  V
souladu  se  zákonem  o  auditorech  a  Etickým  kodexem  přijatým  Komorou  auditorů  České
republiky jsme na  „Společností"  nezávislí a splnili jsme i další etické povimosti vyplývající z
wedených předpisů.  Domníváme  se,  že  důkazní  infiormace,  k[eré jsme  shromáždili,  poskytují
dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.



Odpovědnost sta[tutárního orgánu „Společnosti" Ůa účetní závěrku

Statutární  orgán  „Společnosti"   odpovídá  za  sestayení  účetní  závěrky  podáwající  věrný  a
poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který
považuje   za   nezbytný   pro   sestavení   účetní   záyěrky   tak,   aby   neobsahovala   významné
(materiální) nesprávnosti způsobené podyodem nebo chybou.

Při  sestavování  účetní  závěrky  je.statutární  orgán  „Společnosti``  povinen  posoudit,  zda je
„Společnost``   schopna  nepřetržitě  trvat,  a  pokud  je  to  relevantní,  popsat  v  příloze  účetní
záwěrky  záležitosti  týkající  se jejího  nepřetržitého  trvání  a použití předpokladu nepřetržitého
trvání při  sestavení účetní závěrky,  s výjimkou případů,  kdy  statutární  orgán plánuje  zrušení
„Společnosti"  nebo  ukončení její  čirmosti,  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 neobsalwje významnou
(materiální)   nespráynost   způsobenou   podwodem   nebo   chybou   a   vydat   zpráyu   auditora
obsahující  náš výrok.  Přiměřená míra jístoty je velká míra jistoty,  nicméně  není zárukou,  že
audit  provedený  v  souladu  s  výše  wedenými  předpisy  ve  všech případech v  účetní  závěrce
odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v
důsledku  podyodů  nebo  chyb  a  považují  se  za  významné   (materiální),  pokud  lze  reálně
předpokládat,  že  by jednotliyě  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 povimostí uplatňcivat během
celého auditu odborný úsudek a zachováyat profiesní skepticismus. Dďle je naší povimostí:
•            Identif ikovat  a  vyhodnotit  rizika  významé  (materiální)  nesprávnosti  účetní  závěrky

způsobené podwodem nebo chybou, nayrlmout a provést auditorské postupy reagující na
tato rizika a získat dostatečné a vhodné dffkazní infiormace, abychom na jejich základě
mohli vyjádřit výrok.  Riziko,  že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž
došlo   v   důsledku   podvodu,   je   větší   než   riziko   neodhalení  významné   (materidlní)
nespráynosti  způsobené  chybou,  protože  součástí  podvodu  mohou být  tajné  dohody,
fialšování, úmyslná opomenutí, nepraydivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol
statutárním orgánem.
Seznámit  se  s  vnitřním  kontrolním  systémem  „Společnosti"  relevantním  pro  audit  v
takovém rozsahu,  abychom mohli nawrhnout  audítorské postupy vhodné  s  ohledem na
dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního
systému.
Posoudit  vhodnost  použitých  účetních  pravidel,   přiměřenost  provedeiých  účetních
odhadů  a  infiormace,  k[eré  v  této  souvislostí  statutární  orgán  „Společnosti"  uvedl  v
příloze účetní závěrky.
Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestawerií účetní záyěrlq)
statutárním orgánem a to,  zda s  ohledem na shromážděné  důkazní infiormace  existuůe
významná  (materiální)  nejistota  vyplývající  z  událostí  nebo  podmínek,  které  mohou
významně  zpochybnit  schopnost   „Společnosti"   trvat  nepřetržitě.  Jestliže  dojdeme  k
záyěru, že taková významná (materíální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit
v naší zprávě na infiormace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud
tyto inf;ormace nejsou dostatečné, vyjádřit moďfikovaný výrok. Naše záyěry týkající se
schopnosti  „ Společnosti"  trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních inf iormací, které jsme
získali  do  data  naší  zpráwy.  Nicméně  budoucí  uddlosti  nebo  podmínky  mohou vést  k
tomu, že „ Společnost " ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
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•            Vyhodnotit celkovou prezentací,  členění a obsah účetní záwěrky, včetně přílohy,  a ddle
to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a udďlosti způsobem, který vede
k věrnému zobrazení.

Naší povimostí je infiormovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu   a   o  významných  zjištěních,   která  jsme  v  jeho  prďběhu  učinili,  včetně   zjištěných
významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

d

Ivančicích dne  29.3.2017

Ověřevní provedla auditorská společnost
DANE & AUDIT S.R.O.,
Drůbežní trh 89/1, 66491 Ivančice,
zapsaná v seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditorů ČR pod ev. č. 504.

Ing. Heinrichová Eva
auditor ev. č. 2120
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ť-
ke dni   31.12. 2016

h tisící

lc

28310942

bchodní fima nebo jiný
jednotky

KTS EKOLOGIE s.r.o.

nebo misto
jednotky

Hutní osada  14,
astávka

označa AKTIVA                       1b řádC
Běžné účetní období Min.úč.období

Brutto Korekce Netto Netto
1 2 3 4

AKTIVA CELKEIVI                                                 (A. +  B. + C. + D.) 001 13 705 4,oll 9694 8916

8. Dlouhodobý majetek                                       (8.1. + 8.11. + 8.111.) 003 8253 -3 7Ž6 4527 3980

8.1. Dlouhodobý nehmotný majetek (součet 8.1.1. až 8.1.5.2.) 004 €7 J36 31 48
2.   2.1. Ocenitelná práva 006 67 -36 31 48

Software 007 67 -36 31 48
8.11. Dlouhodobý hmotný majetek  (součet 8.11.1. až 8.11.5.2.) 014 •8186 -3 690 4496 3932
1.   1.1.1.2.2.5.5.2. Pozemky a stavby 015 •756 -9 746 187

Pozemky 016 565 565

Stavby 017 190 -9 181 187

Hmotné movité věci a jejich soubory 018 6980 -3 681 3299 3730
LlosKytnute zalony na cllounodoby nmotný maieteK a

024 451 451 15nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 451 451 15

C. Oběžná aktiva                               (C.l. + C.II. + C.lll. + C.lv.) 037 51oo -285 4815 4558
C.l- Zásoby                                               (součet c. l.1. až c.l.5.) 038 804 8o4 781

3.  3.2. Výrobky a zboží 041 804 8o4 781

Zboží 043 804 804 781

C.ll Pohledávky                                                             ( C.ll.1  + C.ll.2) 046 2788 _z85 25o3 3442
2.  2.1.2.4.4.3.4.4.4.6. Krátkodobé pohledávky 057 27óó i285 25o3 3442

Pohledávky z obchodních vztahů 058 2528 -285 2243 3277

Pohledávky -ostatní 061 26o 260 165

Stát - daňové pohledávky 064 226 226 152

Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 11 11 11

Jiné pohledávky 067 23 23 2

C.IV. Peněžní prostředky                                     (C.lv.1. + C.lv.2.) 071 1508 1508 335
1.2. Peněžní prostředky v pokladně 072 55 55 87

Peněžní prostředky na účtech 073 1453 1453 248

D. časové rozlišení aktiv                                (D.1. + D.2.+ D.3.) 074 352 352 378
1. Náklady příštích období 075 352 352 378



.f

PASIVA

b

PASIVA CELKEM (A. + 8. + C. + D.)

Vlastní kapitál                               (A.l. + A.ll. + A.lll. + A.lv. + A.V. +

Základní kapitál (A.l.1.  +A.l.2.  +A.l.3.)

Základní kapitál

Změny základního kapitálu

Fondy ze zisku                                                   ` (A.lll.1.  + A.lll.2.)

Ostatní rezervní fondy

Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.lv.1. + A.lv.2.+ A.[V.3.)

Nerozdělený zisk minulých let

Výsledek hospodaření běžného účetního období

8. + C. Cizí zdroje (§Oučet 8. + C.)

Závazky (C.l.  +  C.ll.)

Dlouhodobé závazky (součet C.1.1. až C.l.9.)

Závazky k úvěrovým institucím

Závazky -ostatní

Jiné závazky

Krátkodobé závazky (součet C.11.1. až C.]l.8.)

Závazky z obchodních vztahů

Závazky ostatn í

Závazky k zaměstnancům

Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění

Stát - daňové závazky a dotace

Dohadné Účty pasivní

Jiné závazky

časové rozlišení pasiv (D.1.  +  D.2.)

Výnosy příštích období

Právní forma účetní jednotky :

Předmět podnikání nebo jiné činnosti  :

Okamžiksestavení Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky



lc

28310942

Označenía TEXT ČíslořádkuC Skutečnost v účetním období
sledovaném1 minu'ém2

b

1. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 43 648 45 362
11. Tržby za prodej zboží 02 478 330

A. Výk®riová spotřeba                                                              (součet A.1. až A.3,) 03 30 979 33 786
1.2.3. Náklady vynaložené na pFodané zboží 04 424 295

Spotřeba materiálu a energie 05 4129 3959
s,užby 06 26 426 29 532

D. Osobni nákiady                                                                       `(Součet D.ií áž pt2.) 09 1 2 892 11222

1.2. 2.1. Mzdové náklady 10 9656 8324
Náklady na sociální zčibezpeč©ri, 'zůravotní pojištění a ostatní náklady 11 3236 2898
Náklaďy m sociálni, zabezpečeť`í a zdíavotní pojišténi 12 3236 2898

E. Ůpravy hodnot v p`royožní oblasti                                    (součet E.1. až E.3.) 14 1143 1o43

1.  1.1.3. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 1121 1003

Úpravy hodnot dlůuhodobého riehmDtného a hmotného majetku * trvalé' 16 1121 1003

Úpravy hodnot póhledávek 19 22 40
111. Ostatní provozní výnosy                                                                       (součet lll.1  až lll.3.) 20 301Q 2554
t2.3. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 •125 164

Tržby z prodaného materiálu 22 2833 2380

Jiné provozní výnosy 23 58 10

F. Ostatní provozni 'náklady                                                   {součet  F.1. až F.5.) 24 956 412

1.3.5. Zůstatk®vá cena prodaného dlouhódobého majetku 25 34
Dam ě a pop,atky 27 398 201

Jiné provozní náklady 29 558 177
* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 30 1172 1783

Jl Nákladové úroky a podobné náklady                             (součet J,1 + J„2.) 43 14 41

2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 14 41

K. Ostatní finaričfti' ná klad,y 47 10 31
* Finanční výsledek hospodařeni (+/-) 48 -24 -72
** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 1 ,148 1711

L. Daň z příjmů                                                                              (součet L.1 + L.2.) 50 244 324

1. Daň z příjmů  splatná 51 _244 324
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53 904 1387
*** Výsledek hospodaření za účetní obdobi (+/-) 55 9Q j               1387

Čistý obrat za účetní období = 1. + 11. + 11[. + ]V. + V. + Vl. + Vll: 56 47142 48 246

Okamžiksestavení Podpisový záznam osobyodpovědnézasestaveníúčetnízávěrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby,    erájgíúčetníjedn,  koy             y,.:;..`-:`.`t.---:.-í,--.-.:.-y.---



o jiný název

KTS EKOLOGIE s.r.o.

liště nebo mlstó

jednotky

ke dni   31.12. 2016

Hutní osada 14,
astávka

P.   Stav penežnicn prostředkú a penežnicn ekvivalentů na začatku Účetniho obdobi 335
Peněžní to`ky z hlavní výděleěné čirmosti (provozní činnost)

Z. Učetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 1148

A.1A.11A.12A.13A.14A.15A.16 Upravy o nepeněžní operace 1010

Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku 1121

Změna stavu opravných položek,  rezerv
Zisk z prodeje stálých aktiv -125

Výnosy z podílů na zisku
Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky 14

Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace
A.* Cistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami 2158
A.2A.21A.22A.23A.24 Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu 138

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv 965
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv -804

Změna stavu zásob -23

Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů
A.** Cistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 2296
A.3 Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných -14

A.4 Přijaté úroky
A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -244

A.6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů
A.    *** Cistý peněžni tok z provozni ěinnosti 2038

Peněžni t®ky z iiwestiční činri®Sti
8.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -1  668

8.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 125

8.3 Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám
8.   *** Cistý peněžni tok vztahujicí se k investiěni ěinnosti -1  543

Peněžní t®ky z finančhích činno§tí
C.1 Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků -247

C.2C.21C.22C.23C.24C.25C.26 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty 925
Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu,  ážia a fondů ze zisku. 925
Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům
Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů
Úhrada ztráty společníky
Přímé platby na vrub fondů
Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně

C.    *** Cistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 678
Fliš55žvýšěňíŘšiĎ: -š-nížení peněžnich prostředků 1173

R.   Stav peněžnich prostFedků a pen. ekvivalentů na konci Účetniho obdobi 1                 1508~ť /j,~

Okamžik
sestavení

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam st?
která je účetní



ke dni   31.12. 2016
KTS EKOLOGIE s.r.o.

iště nebo místo

jednotky
Hutní osada  14,
Zastávka
664 84

Počátečnízůstatek
Zvýšení Snížení Konečnýzůstatek

A. Základní kapitál zapsaný v obchodnim rejstříku 675 1100 1775

8. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstřiku 175 175

C. Součet A +/- 8 850 xx+ XX y&
D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly

* Součet A +/- 8 +/- D XX xx XX 1775

E. Ažio

F. Rezervní fondy 65 65

G. Ostatní fondy ze zisku

H. Kapitálové fondy

1. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku

J. Zisk minulých účetních období 2555 2555

K. Ztráta minulých účetních období

L. Zisk/ztráta za účetní období po zdaněni XX 904 xx 904

* Celkem 3470 "s` 175 5299

' ~

Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení
závěrky

pisový záznam statutém orgánu nebo fyzické
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