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se sídlem Drůbežflí trh 89/1, Ivcmčice,  PSC: 664 91, zapsamá u Kraýského soudu Brno, oddíl C,
vložka 64722, IČ:29195900

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Příjemce: spo]ečníci spo]ečnosti KTS EKOLOGIE, s.r.o.,
se sídlem Zastávka, Hutní osada 14, PSČ 664 84

Výrok auditora
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českých  účetních předpisů,  která  se  skládá  z  rozvahy  k  31.12.  2017,  výkazu  zisku  a  ztráty,
[přehledu o změnách vlastního kapitďlu a přehledu o peněžních tocích]  za rok končící 31.  12.
2a°]d7di:íP:'f's°v%,tuéýtí°cíúř:;::#avcěerkyůdha;reáo°b,:ashpuo%čpn°oPsítsí,P°j:Z:íuýcuhvepd°edns;atv%ř%,U:Cž:t:%:múečte°t#í

závěrky.
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31.  12.  2017  a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodďrení  [a peněvzních toků]  &a rok
končící 31.12. 2017 v souladu s českými účetnímí předpisy.

Základ pro ýrok

Audit jsme provedli v  souladu se zákonem o  auditorech a standardy Komory auditorů České
republiky  (KA  ČR)  pro  auďt,  k[erými jsou mezinárodní  standardy pro  audit  (ISA)  případně
doplněné a upravené sowisejícímí 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  „Společností"  nezávislí a splnili jsme i další etické povimosti vyplývající z
wedených předpisů.  Domníváme  se,  že  důkazní infiormace,  které jsme  shromáždilí,  poskytují
dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.



Odpovědnost stc[lutárního orgánu „Společnosti" za účetní závěrku

Statutární  orgán  „Společnosti"   Ódpovídá  za  sestavení  účetní  závěrb/  podáyající  věrný  a
poctiý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, kierý
považuje   za   nezbytný   pro   sestavení   účetní   závěrky   tak,   aby   neobsahovala   významé
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při  sestawování  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  sestawení účetní závěrky,  s výjimkou případů,  kdy  statutární orgán plánuje  zrušení
„Společnosti"  nebo  ukončení její  čimosti,  resp.  kdy  nemá jinou  reálnou  možnost,  než  tak
učinit.

Odpovědnost audítora ba audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu,  že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální)   nespráynost   způsobenou   podvodem   nebo   chybou   a   vydat   zpráwu   auditora
obsahující náš výrok.  Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty,  nicméně  není zárukou,  že
auďt  provedený  v  souladu  s  výše  wedenými  předpisy  ve  všech  případech v  účetní  záyěrce
odhalí případnou existující významnou (materidlní) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v
důsledku  podwodů  nebo  chyb  a  považují  se  za  významé   (materiální),  pokud  lze  reálně
předpokládat,  že  by jednotlivě  nebo v  souhrnu mohly  ovlivnít  ekonomická rozhodnutí,  kierá
uživatelé účetní závěrlq) na jejím zdkladě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše wedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během
celého audítu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:
•            Identif ikovat  a  vyhodnotit  rízika  významné  (materiální)  nesprávnosti  účetní  závěrky

způsobené podvodem nebo chybou, nawrhnout a provést audítorské postupy reagující na
tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní infiormace, abychom na jejich základě
mohli vyjádřit výrok.  Riziko, že neodhalíme význarmou (materiální) nesprávnost, k níž
došlo   v   důsledku  podwodu,   je   větší   než   riziko   neodhalení  významné   (materidlní)
nesprávnosti  způsobené  chybou,  protože  součástí  podvodu  mohou  být  tajné  dohody,
falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vritřních kontrol
statutárním orgánem.
Seznámít  se  s  vnitřním  kontrolním  systémem  „Společnosti"  relevantním  pro  audit  v
takovém rozsahu,  abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodr!é  s  ohledem na
dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na -účin;óst vnitř`ního kontrolního
systému.
Posoudit  vhodnost  použitých  účetních  pravidel,   přiměřenost  provedených  účetních
oďhadů  a  inf;ormace,  které  v  této  souwislosti  statutární  orgán  „Společnosti"  u:vedl  v
příioze účetní závěrb.
Posoudit vhodnost použití předpolcladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
statutárním orgánem a to,  zda s  ohledem na shromážděné  důkazní infiormace  existuje
významná  (materiální)  nejistota  vyplývající  z  událostí  nebo  podmínek,  které  mohou
významně  zpochybnit  schopnost   ,,Společnosti"   trvat  nepřetržitě.  Jestliže  dojdeme  k
záyěru, že taková významná (materiální) nejístota existuje, je naší povinností upozornit
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v naší zprávě na ínfiormace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud
tyto infiormace nejsou dostatečné, vyjádřit moďfikovaný výrok.  Naše záwěry týkající se
schopnosti  „Společnosti"  trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních infiormací,  které jsme
získali  do  data  naší  zprávy.  Nicméně  budoucí  události  nebo  podmínky  mohou vést  k
tomu, že „Společnost" ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy,  a dále
tf , zda .účetní.záyěrlFp zobra.zuje podkladové transakce a události způsobem, kierý vede
k věrnému zobrazení.

Naší povinností je infiormovat statutární orgán 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.

Ivančicích dne   12.3.2018

3XěŘeĚní&PrÁůe5::asu.#:8[:káspolečnost
Drůbežní trh 89/1, 66491 Ivančice,
zapsaná v seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditorů ČR pod ev. č. 504.



ke dni   31.12. 2017
( v celých tisících Kč )

lc

28310942

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

KTS EKOLOGIE s.r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo
podrikání účetní jednotky
Hutní osada  14,
Zastávka
664 84

Označa AKT I VA                 ,b CíslořádkuC
Běžné účetní období Min.úč.Období

Brutto Korekce Netto Netto
1 2 3 4

AKTIVA CELKEM                                               (A. + B. + C. + D.) 001 16 661 4684 11977 9694
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 50 50
8. Dlouhodobý majetek                                       (8.1. + 8.11. + 8.[11.) 003 10 300 4683 5617 4527

8.1. Dlouhodobý nehmotný majetek (součet 8.1.1. až 8.1.5.2.) 004 75 '62 13 31

2.   2.1. Ocenitelná práva 006 75 -62 13 31

Software 007 75 -62 13 31

8.11. Dlouhodobý hmotný majetek  (součet 8.11.1. až 8.11.5.2.) 014 1o 225 4621 5604 4496
1.   1.1.1.2.2.5.5.2. Pozemky a stavby 015 760 -16 744 746

Pozemky 016 570 570 565
Stavby 017 190 -16 174 181

Hmotné movité věci a jejich soubory 018 8550 -4 605 3945 3299
Lloskytnute za]ony na ciiounodoDy nmotny majetek a

024 915 915 451nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 915 915 451

C. Oběžná aktiva                               (C.l. + C.ll. + C.lll. + C.IV.) 037 6005 -1 6004 4815
C.l. Zásoby                                              (součet c. l.1. až c.l.5.) 038 8o2 802 804
3.  3'2. Výrobky a zboží 041 802 802 804

Zboží 043 802 802 804
C.ll Pohledávky                                                            ( C.ll.1  + C.l].2) 046 4562 _1 4561 2503
2.  2.1.2.4.4.3.4-4.4.6. Krátkodobé pohledávky 057 4562 -1 4561 2503

Pohledávky z obchodních vztahů 058 4246 -1 4245 2243
Pohledávky -ostatní 061 316 316 260
Stát - daňové pohledávky 064 266 266 226
Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 25 25 11

Jiné pohledávky 067 25 25 23
C.lv. Peněžní prostředky                                    (C.lv.1. + C.lv.2.) 071 641 641 1508

1.2. Peněžní prostředky v pokladně 072 134 134 55
Peněžní prostředky na účtech 073 507 507 1453

D. Časové rozlišení aktiv                                (D.1. + D.2.+ D.3.) 074 306 306 352
1. Náklady příštích období 075 306 306 352



Označa PASIVAb ČíslořádkuC Běžné úč.období5 Min.úČ.období6

PASIVA CELKEM                                                                       (A. + B. + C. + D.) 078 11977 9694

A. Vlastní kapitál                               (A.l. + A.ll.  + A.]ll.  + A.lv. + A.V. + A.V.l.) 079 6412 5299

A.l. Základní kapitál                                                                      (A.l.1. +A.l.2. +A.l.3.) 080 1900 1775

1.3. Základní kapitál 081 1775 1775

Změny zák[adního kapitálu                               ' 083 125

A.lll. Fondy ze zi§ku                                                                                (A.lll.1. + A.lll.2.) 092 65 65

1. Ostatní rezervní fondy 093 65 65

A.lv. Výsledek hospodaření minulých let (+/-)    (A.lv.1. + A.lv.2.+ A.lv.3.) 095 346o 2555

1. Nerozdělený zisk minulých let 096 3460 2555

A.Vl 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 099 987 904

8. + C. Cizí zdroje                                                                               (součet B. + C.) 101 5565 4376

C. Závazky                                                                                                     (C.l. + C.ll.) 107 5565 4376

C-l- Dlouhodobé závazky                                            (součet c. l.1. až c.l.9.) 108 391 94

2. Závazky k úvěrovým institucím 112 391 94

C.ll. Krátkodobé závazky                                           (součet c. ll.1. až c.Il.8.) 123 5174 4282

4.8.   8.3.8.4.8.5.8.6.8.7. Závazky z obchodních vztahů 129 3769 3002

Závazky ostatn í 133 1405 1280

Závazky k zaměstnancům 136 654 616

Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění 137 417 427

Stát - daňové závazky a dotace 138 223 146

Dohadné účty pasivní 139 8 3

Jiné závazky 140 103 88

D. Časové rozlišení pasiv                                                                    (D.1. + D.2.) 141 19

2. Výnosy příštích období 143 19

Právní forma účetní jednotky :

Předmět podnikání nebo jiné činnosti  :

Okamžiksestavení05.03.18 Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky

-:-_ i-_`,žP



Obchodní firma nebo jiný název
jednotky

ke dni   31.12. 2017

IC

28310942

KTS EKOLOGIE s.r.o.

místo podnikání

Hutní osada 14,
astávka

664 84

Označenía TExt ČíslořádkuC Běžné úč.období1 Min.úč.období2

b

1. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 44 053 43 648
11. Tržby za prodej zboži 02 319 478

A. Výkonová spotřeba                                                                 (součet A.1. až Ai3.) 03 30 736 30 979
1.2.3. Náklady vynaložené \na prodané zboží 04 277 424

Spotřeba materíálu a energie 05 5282 4129
S,užby , 06 25 177 26 426

D. Osobní náklady                                                                           (součet D.1. až D.2.) 09 14 571 12 892
1.2. 2.1. Mzdové náklady 10 1 0 887 9656

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní nákTady 11 3684 3236
Náklady na socjální zabezpečeni a' ždravotní pojištění 12 3684 3236

E. Úpravy hodnot v proyozhí'obiasti     '                                (souéet E.i. až E.3.) 14 • 1143•

1.  1.1.3. Úpravy hodnot dtouhodobéhQ nehmotného a ftmotného majetku 15 1256 1121

Úpravy hodnot dlouh`odobého nehmotnéhQ a hmotného majetku - trvalé 16 1256 1121

Úpravy hodnot pohledávek 19 -284 22
111. Ostatní provozní výnosy                                                                         (součet lll.1  až lll.3.) 20 4569 3016

1.2.3. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 138 125
Tržby z prodaného materiálu 22 `         4 426

2833
Jiné provozní výnosy 23 5 58

F. 0 24 1244 956statní   rovoznin`   a sou  et  F.1,a   F.5.
1.3.5. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého májetku 25 94

Daně a poplatky 27 279 398
Jíné provozní náklad,y 29 871 558

* Provozní výsledek hospodaření (+/1) 30 1418 1172
J. Nákladové úroky a podobné náklady                               (souěet J.1 + J..2,) 43 24 14

2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 24 14
K. O§tatní fimanění náklady 47 30 10
* Finanční výsledek hospodaření (+/-) 48 -54 -24
** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 1364 1148
L. Daň z příjmů                                                                                    (součet L.1 + L.2.)  ' 50 377 244

1. Daň z přijmů  splatná 51 _377 244
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53 987 904
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 55 987 904

Čistý obrat za  účetní období = 1.  +  11.  +  111.  + IV.  + V.  + Vl.  + Vll: 56 48 941 • q7142

Okamžik
sestaveni

Podpisový záznam osoby
odpovědné za sestavení účetní
závěrky

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo Úzické osoby,která je účetní jedno



Zpracováno v
500/2002 S

PŘEHLED 0 PE
( výkaz cash-flow )
ke dni   31.12.  2017
v celých

Obchodní firma nebo jiný název účetní
jednotky

KTS EKOLOGIE s.r.o.

i'dlo účetní jednotky
Hutní osada 14,
Zastávka
664 84

€                                                                                                               i   Béžné úč. období Minulé  ÚČ.  období

P.   Stav peněžnich prostFedků a peněžmcn ekvivalentů na začatku Účetniho obdol)i 1508 335
Peněžní toky z hlavni výdělečné činnosti (provozní činnost}

Z. Učetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 1364 1148

A.1A.11A.12A.13A.14A.15A.16 Úpravy o nepeněžní operace 1237 1010

Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv a dále umořování
1256 1121oceňovacího rozdílu  k nabytému majetku a goodwillu (+/-)

Změna stavu opravných položek, rezerv
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) -44 -125

Výnosy z podílů  na zisku
Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou úroků zahrnovaných do oceněn í dlouhodobého

24 14majetku, a vyúčtované výnosové úroky (-)
Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace 1

A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu 2601 2158

A..2A.21A.22A.23A.24 Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu -1137 138

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení  a
-2  012 965dohadných účtů aktivních

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení
873 -804a dohadných účtů pasivních

Změna stavu zásob 2 -23
Zmena stavu KratKoaoDeno tinancmno maietKu  nespaaajicino ao peneznicn prostrec]ků a

peněžních ekvivalentů
A.** Cistý peněžni tok z provozní činhosti před zdaněním 1464 2296
A.3 Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (-) -24 -14

A.4 Přijaté úroky
A.5 Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-) -377 -244

A.7 Přijaté podíly na zisku  (+)
A.    *** Cistý peněžni tok z provozní Činnosti 1063 2038

Peněžní toky z investiční činnosti
8.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktjv -2 346 -1  668

8.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 44 125

8.3 Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám
8.   *** Cistý peněžni tok vztahuůici se k investiční činnosti -2 302 -1  543

P®něžní toky z finaněních činn®stí

C.1

Dopady změn dlouhodobých závazků, popřípadě takových krátkodobých závazků, které spadají

297 -247
do oblasti finanční činnosti (např.  některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a peněžníekvivalenty

C.2C.21C.22C.23C.24C.25C.26 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty 75 925

Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení záklpopřípaděfondůzeziskuvčetněsloženýchzálohnatotozvýšení(+) adního kapitálu, ážia,
75 925

Vyplacení podílu  na vlastním kapitálu společníkům (-)
Dalši vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů
Úhrada ztráty společníky
Přímé platby na vrub fondů

Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a
včetně finančního vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u

komanditních společností (-)
C.*„ t:ištýj5ěňěžňíí6ůŘ vžtahujici se k finanční činnosti 372 678

.      ist   zvy  en  resp. snizeni Fěněžních prostředků -867 A    1173
R.   Stav penéžnich prostředků a pen. ekvivalentů na konci Účetniho obdobi 541 /    1508

/'/
Okamžik Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky                  •.'   ,    , Podpisovýzáznam statutárního        ánu nebo f)riz   ké    soby,  která
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VLASTNIHO KA
ke dni   31.12. 2017

h tisících Kč

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

KTS EKOLOGIE s.r.o.

Sídlo,  bydliště nebo místo

podnikání účetní jednotky
Hutní osada  14,
Zastávka
664 84  _

Stav k31.12.2015
Zvýšení Snížení

Stav k31.12.2016
Zvýšení Snížení

Stav k31.12.2017

1 2 3 4 5 6 7

A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 675 1100 1775 1775

8. Vlastní podíly

C. Změny základního kapitálu 175 175 125 125

D. Ažio

E. Ostatní kapitálové fondy

F. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

G. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obch. korporací

H. Rozdíly z přeměn obchodních korporací

1. Rozdfly z ocenění při přeměnách obchodních korporací

J. Ostatn í rezervní fondy 65 65 65

K. Statutární a ostatní fondy

L' Nerozdělený zisk minulých let 2555 2555 905 3460

M. Neuhrazená ztráta minulých let

N. Jiný výsledek hospodaření minulých  let

0. Zisk/Žtráta za účetní období po zdanění 904 904 83 987

P. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku

* Celkem 3470 "áo `    7    .`     L 5299 1113 6412
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KTS EKOLOGIE, s.r.o., se sídlem Hutní osada 14, PSČ 664 84, Zastávka,
IČ:28310 942
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DANĚ & AUDIT S.R.O.
K rukám lng. Heinrichová Eva         `
Drůbežní trh 89/1
66491  Ivančice

Proh]ášení vedení spo]ečnosti k účetní závěrce a ostatním údajům uvedeným ve výroční
zprávě spo]ečnosti

Vážení,

toto prohlášení je poskytováno v souvislosti s Vaším auditem účetní závěrky společnosti KTS
EKOLOGIE s.r.o. (dále jen „společnost") k 31.12. 2017 za účelem vyjádření výroku o tom,
zda účetní  závěrka ve  všech významných  (materiálních)  ohledech podává věmý  a pocti\ý
obraz  v souladu  s mezinárodními  standardy  účetního  výkaznictví  a  zda  ostatní  infomace
uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou
či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrký.

Potvrzujeme  (dle  našich  nejlepších  znalostí  a  vědomí,  o  příslušných  dotazováních,  která
považujeme za nezbytná, abychom byly vhodně informováni) že:

1.   Splnili jsme své povinnosti uvedené v podmínkách auditní zakázky týkající se sestavení
účetní  závěrky  podle  mezinárodních  standardů  účetního  výkaznictví,  a  zejména  to,  že
účetní závěrka podává věmý a poctivý obraz v souladu s těmito standardy.

2.   Veškeré transakce byly zohledněny v účetních záznamech a zobrazeny v účetní závěrce.

3.   Významné předpoklady použité při sestavování účetních odhadů, včetně ocenění reálnou
hodnotou, j sou přiměřené.

4.   Vztáhy  a  transakce  se  spřízněnými  stranami  byly  vhodným  způsobem  zaúčtovány  a
zveřej něny v souladu s požadavky mezinárodních standardů účetního výkaznictví.

5.   Všechny  události  po  datu  účetní  závěrky,  u  kterých  mezinárodní  standardy  účetního
výkaznictví vyžaduj e úpravu nebo zveřejnění, byly upraveny nebo zveřej něny.

6.   Dopad   neopravených   nesprávností   není   ani    samostatně,    ani    vúhmu   významný
(materiální) z pohledu účetní závěrky jako celku.

7.   Poskytlijsme vám:

•   přístup  kveškerým  infomacím,  o  nichž  jsme  si  vědomi,  Že  jsou  relevantní  pro
sestavení  účetní  závěrky  a výroční  zprávy, jakou jsou účetní  záznamy,  doklady  a
ostatní materiály,

•   dodatečné infomace, které jste od nás požadovali pro účely provedení auditu,

•   neomezený  přístup  k osobám  v rámci  účetní  jednotky,  od  kterých  je  podle  Vás
nezbytné získat důkazní informace.



8.   Jsme  odpovědni  za  navržení,  zavedení  a  provoz  vnitřního  kontrolního  systému, jehož
cílem je zamezit výskytu podvodů a chyb a případné podvody a chyby odhalovat.

9.   Poskytli jsme Vám výsledky svého vyhodnocení rizika, Že účetní závěrka může obsahovat
významnou nesprávnost v důsledku podvodu.

10. Poskytli jsme  Vám veškeré  infomace ve vztahu k podvodu nebo  podezření na podvod,
které jsou nám známy a které májí dopad na účetní jednotku a týkají se:

• vedení,

• zaměstnanců, kteří mají významnou roli ve vnitřní kontrole,

• ostatních osob, pokud by podvod mohl mít významný dopad na účetní závěrku.

11. Poskytli jsme  Vám  veškeré  infomace týkající  se tvrzení  o  podvodu nebo  podezření na
podvod s dopadem na účetní závěrku účetní jednotky, oznámené zaměstnanci, bývalými
zaměstnanci, analytiky, regulátory nebo ostatními.

12. Sdělili  jsme   Vám   veškeré   známé   případy   nesouladu   nebo   podezření   na   nesoulad
s právními předpisy, jejichž dopady by měly být zváženy při sestavování účetní závěrky.

13. Sdělili jsme Vám identitu spřízněných stran účetní jednotky a veškeré vztahy a transakce
se   spřízněnými   stranami,   kterých  jsme   si   vědomi,   potvrzujeme,   Že   vedení   řádně
zaúčtovalo  a zveřejnilo  tyto  vztahy  a transakce  v souladu  s požadavky  výše  uvedeného
rámce.

14. Nejsme  si  vědomi  Žádných událostí  nebo  okolností,  které  by zpochybňovaly  schopnost
jednotky pokračovat ve své činnosti v dohledné budoucnosti.

15. Sdělili  jsme  Vám  veškeré  infomace  o  známých  či  potenciálních  soudních  sporech  a
nárocích, jejichž  dopady by měly být  zváženy při  sestavování  účetní  závěrky.  Veškeré
tyto nároky a spory byly adekvátně zaúčtovány či popsány v účetní závěrce`.

16. Společnost není organizací, jejíž provoz je předmětem vládního nebo bankovního dozoru
podle zvláštní legislativy („regulovaná organizace"); Žádná regulovaná organizace nedrží
20 % nebo větší podíl na hlasovacích právech společnosti, ani nevlastní 20 °/o nebo větší
podíl  na  základním  kapitálu  společnosti.   Společnost  také  netvoří   skupinu  s.? Žádnou
regulovanou organizací

Dne  12.3.2018

Ing. MATÚŠ MAREK -jednatel

VRATISLAV ŠIROKÝ -jednatel

lng. FRANTIŠEK BRIM-jednatel

VÁCLAV ŠIKULA -jednatel

lng. JAN VITULA -jednatel


