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155 00 Praha 5, IČ 073 96 422 o ověření řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2019

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené Úč,etní závěrky společnosti UDI CEE a.s. (dále také ,,Společnost")
sestavené na základě českých účetníchpředpisů, která se skládá z rozvahy k 31 . 12. 2019, výkazu zisku
a ztráty za rok končící31' 12. 2019, apřílohy této účetnízávěrky, která obsahuje popis použiých
podstatných účetníchmetod a dalšívysvětlující informace. Úda;e o Společnosti jsou uvedeny na straně
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přílohy této účetnízávěrky.

Podle našeho ninoru uč,etnízávěrka podává věrný a poctiý obraz aktiv a pasiv společnosti
UDI CEE a.s. k31.12.2019 anákladů, ýnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící
31' 12.2019 v souladu s českými účetnímipředpisy.

Zák|ad pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů Českérepubliky
pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (IsA) případně doplněné a upravené
souvisejícímiaplikačnímidoložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji
popsána v oddílu odpovědnost auditora za audit účetnízávěrky. V souladu se zákonem o auditorech a
Etickým kodexem přijaým Komorou auditorů Českérepubliky jsme na Společnosti nezávislí a splnili
jsme i dalšíetické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazníinformace'
které jsme shromaŽdili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

ostatní informace uvedené ve výročnízprávé
ostatními informacemi jsou v souladu s $ 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční
zprávě mimo účetnízávěrku a naši zprávu auditora. Za ostatni informace odpovídá představenstvo
Společnosti'

Náš qýrok k účetnízávěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástínašich
povinností souvisejícíchs ověřením :účeÍnízávěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení,
zda ostatní informace nejsou ve ýznamném (materiálním) nesouladu s ÚčeÍnízávěrkou či našimi

znalostmi

o

účetníjednotce získanými během ověřování Úč,etní závěrky nebo zda se jinak tyto

informace nejeví jako ýznamně (materiálně) nesprávné' Také posuzujeme, zda ostatní informace byly
ve všech ýznamných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy.
Tímto posouzením se rozlmí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální
náleŽitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu qýznamnosti (materia1ity), tj. zda
případnénedodrŽení uvedených poŽadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě
ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry' jež dokažeme posoudit, uvádíme, že

o
o

ostatní informace' které popisují skutečnosti, jež jsou téŽ předmětem zobrazeni v účetnízávěrce,
jsou ve všech ýznamných (materiálních) ohledech v souladu s účetnízávěrkou a
ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy'
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Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli
při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádnéýznamné (materiální) věcné
nesprávnosti nezjistili.
odpovědnost představenstva Společnosti a dozorčírady za účetnízávěrku
Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení Účetní závěrky podávající věrný a poctiý obraz
v souladu s českými účetnímipředpisy a zaÍakoý vnitřní kontrolní systém, který považuj e za nezbytný
pro sestavení účetnízávěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.

je

představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost
schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze učetni závěrky záležitosti ýkajícíse

Při

sestavování účetnízávěrky

jejího nepřetržitého trváni a použitípředpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetnízávěrky'
s ýimkou případů,kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončeníjejí činnosti, resp.
kdy nemá jinou reálnou možnost, neŽtakučinit.

Za dohleď nad procesem účetníhoýkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčírada'
odpovědnost auditora za audit účetnízávěrky

Našímcílem je získat přiměřenou jistotu, Že účetnízávěrka jako celek neobsahuje ýznamnou

(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahujícínráš
qýrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu
s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetnízávěrce odhalí případnou existujícíqýznamnou
(materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považujíse
zavýznamné (materiální), pokud 1ze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo vsouhmu mohly
ovlivnit ekonomická rozhodnutí, kteráuživatelé účetnízávěrky na jejím záklaďě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je našípovinností uplatňovat během celého
auditu odborny úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je našípovinností:

o

Identifikovat a vyhodnotit rizika ýznamné (materiální) nesprávnosti účetnízávěrky způsobené
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat
dostatečné a vhodné ďtkazní informace' 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 (materiální) nesprávnosti způsobenéchybou, protoŽe

o
o
o

součástí

podvodu mohou být tajné dohody (koluze), 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 vyjádřitnézor na účinnostjejího vnitřního kontrolního systému.

Posoudit Vhodnost použiých účetníchpravidel, přiměřenost provedených účetníchodhadů a
informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetnízávěrky.

Posoudit Vhodnost použitípředpokladu nepřetrŽitého trvání při sestavení uč,eÍnizávěrky
představenstvem a to, zda s ohledem na shromážďěné důkazníinformace existuje ýznamná
(materiální) nejistota vyplývajícíz událostí nebo podmínek, které mohou ýznamně zpochybnit
schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme kzávěru, že taková ýznamná
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(materiální) nejistota existuje, je našípovinností upozornit v našízprávě na informace uvedené
v této souvislosti v příloze Účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné,vyjádřit

modifikovaný ýrok. Naše závěry ýkď1ící se schopnosti Společnosti nepřetrŽitě trvat vycházejí
zdťtkazníchinformací, které jsme získali do data naši zprávy. Nicméně budoucí události nebo

.

podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

Vyhodnotit celkovou prezentaci' členěnía obsah učetnízávěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
uěetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, kteý vede k věrnému
zobrazení.

Našípovinností je informovat představenstvo mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasováníauditu a
oýznamných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných ýznamných nedostatků
ve vnitřním kontrolním systému'
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