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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní nvérky společnosti
Ocelářská unie a.s. zaúčeíní obdobi 2021

Určená akcionrářům spoleěnosti Ocelářská unie a.s.

Yýrok auditora

Provedla jsem audit přiložené účefuí zavěrky společnosti Ocelařská unie a.s. (dale jen

,,Spolďnosť) sestavené na základé česhých účetních předpis{ ktení se sHrádá z ronúy
k31.72.2a2l,výkazu zisku aúraíy a přehledu o peněžích tocích zarok končící 31.12.202l,
a přílohy této účetní závěrky, ktená obsahuje popis pouiltých podstatných účetrích metod a
další vysvětlující infomrace. Úaaje o Společnosti jsou uvedeny vúvodní části přílohy této
účefoí zavěrky.

Podle mého nágnru účetní závérka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
společnosti Ocelářslcí unie a.s. k31.12.2O21. a nákladů a výnosů a výsledku jejího
hospodaření a peněžních toků za rok končící 3t.l2.2a2í v souladu s česlcými účetními
předpisy.

Zdklad pro uýrok

Audit jsem provedla v souladu se ziákonem o auditorech a standardy Komory auditoru České
republiky pro audit, kterými jsou mezinrárodni standardy pro audit (ISA) případně doplněné a
upravené souvisejícími ap§kačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy
je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za aldit účetrť zavbky. V souladu se

zákonem o auditorech a Eticlqým kodexem přijaťm Komorou auditoru České republiky jsem
na Spolďnosti neávislá a splnila jsem i další ďické povinnosti vyplývajici zuvedených
předpisů. Domnívám se, že důkamí informace, které jsem sbromáždila, poshrtují dostatečný
a vhodný základpro vyjrádření mého qýroku.

Ostatní inforírurce uvedené ve výroční zprávě

Ostatdmi informacemi jsou v souladu s § 2 písm.b) rikona o auditorech informace uvedené
ve výroční 4ávé mimo účehí ávěrl<:u a rptáva auditora Za osta6í informace odpovídá
představenstvo Společnosti.

Můj vlrok k účetní závérce se k ostafiúm informacím neváahuje. Přesto je však součástí
povinností auditora souvisejících s auditem účetní ávérky seznámení se s ostafuími
informacemi a posouzení, záa ostatní informace nejsou ve qýznamném (materirálním)
nesouladu s účetní ávěrkol či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během

Ing. Romana Dejdarová
Číslo oprávnaní KAČR 1932



provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako ýznamně (materiálně)
nesprávné. Také posuzujeme, zda astaíní informace by|y ve všech ýntamných (rnateriálníchi
ohledech rlypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se
rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a
postup lrypracování ostatních informací v kontextu ýznamnosti (materiality), tj. zdapřipadné
nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základé
ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokažeme posoudit, uvádím, že

o ostatní informace, které popisují skutečnosti. jež jsou též předmětem zobrazení v
účetní rávétce,jsou ve všech ýznamných (materiálních) ohledech v souladu s účetní
závěrkou a

o ostatní informace byly r,ypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zďa na záKladě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme
dospěli pfi provádění auditu, ostatní informace neobsahují výnlamné (materiátní) věcné
nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsem v obdržených ostatních informacích žádné
vý znamné (materiální) věcné ne správno sti nezj istila.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady Společnosti za účetní zúvěrku

Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní ávérky podávající věrný a poctiqý
obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takoý witřní kontrolní systém, ktery
považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala ýznamné
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závérky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je
Společnost schopna nepřetržtě trvat, a pokud je to relevantní. popsat v příloze účetní závěrky
záležitosti likající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při
sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutámí orgán plánuje zrušení Společnosti
nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost nežtakučinit.

Zadolůed nad procesem účetního qý-kaznictví ve Společnosti odpovídádozorčiruďa.

Odpovědnost auditora za audit účetní zóvěrky

Naším cílenr je ziskx přiměřenou jistotu. že účetní závétka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vy-dat zprá*w 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 závérce
odhalí případnou exisfující výmamnou {materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat
v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálné
předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která
uživatelé účetní závěrky na jejím základé přijmou,

Při provádění auditu v souladu s výše uveden;frni předpisy je naší povinností uplatňovat
během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší
povinností:
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Identifikovat a vyhodnotit izlka významné (materiální) nesprávnosti účetní zavérky

ryůsobené podvodem nebo chyboq navrhnout a provést auditorské postupy reagljicina
tato ňzika a ňskat dostatďné a vhodné důkaaí informace, abychom na jejich základé
mohli vyjadiit qýrok. Riziko, že neodhalíme výzrramnou (materiální) nesprávnost,kniž
došlo v dusledku podvodu, je větší než ňziko neodhalení ýmamné (mateňálnl)
nesprávnosti zpusobené chybora protofu součástí podvodu mohou byt tajné dohody
(koluze), falšoviání, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlašení nebo obchiárení vniřrúch
kontrol.

Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Spoleěnosti relevantním pro audit v
takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na
dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjrádřit nár.ar na účinnost jejího vnitřního
kontrolního systému.

Posoudit vhodnost pollžiých účetrťch pravidel, přiměřenost provedených účetních
odhadů a informace, ktefé v této souvislosti fredstavenstvo Spolďnosti uvedlo v přilozs
účetní ávěrky.

Posoudit vhodnost pouátí předpokladu nepřetrátého trvání při sestavení účetní závérky
představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazú informace existuje
vymamná (maíeriální) nejistota vyplývající z udáostí nebo podmínek, které mohou
wýrnarnně zpochybnit schopnost Spolďnosti nepřetžitě trvat. Jestlifu dojdeme kzávéru,
žs taková významná (materláln|. nejistota existuje, je naší povinností v naší
zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závérky, a pokud tyto
informace nejsou dostatečné, vyjádř7t modifikovaný qýrok. Naše ávěry týkající se
schopnosti Spolďnosti nepřetržitě ttvat vycbázejí z ďtil<amich informací, které jsme
ňskall do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k
tomu, že Společnostzftatí schopnost nepřetrátě trvat.

Vyhodnotit celkovou prezentasi, členění a obsah účetní závérky, včetně přílohy, a dále to,
zda íičr;tíli závérka zsbtazl4e podkladové tran§akce a udiálosti 4lůsobem, který vede k
věmému zsbrazsni.

Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu
a načasování auditu a o r4izramných zjištěnicb ktení jsme v jeho pruběhu učinili, včetně
zjištěných vymamný ch nedostatkťr ve vniřním kontrolrúm systému.

Datum zprávy auditora
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