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ŠtěpánekAuto tnvestment s.r.o., lČ:089 77 577
Výrok auditora
provedli jsme audit přiloženézahajovací rozvahy společnosti ŠtěpánekAuto
lnvestment s.r.o. (dále jen ,,Společnost") sestavené na základě českých účetních
předpisů, která se skládá zrozvahy sestavené k24,2.2O2O. tlOale o Společnostijsou
uvedeny v úvodníčásti zahajovací rozvahy,
podle našeho názoru byla zahajovací rozvaha společnosti ŠtěpánekAuto lnvestment
s,r.o, ve všech významných ohledech sestavena správně na základě předložených
zakladatelských dokumentů, v souladu s českými účetnímipředpisy upravujícími
proces sestavení zahajovací rozvahy a rozhodnutím jednatele společnosti.

Odpovědnost jednatele za sestavení zahajovací rozvahy
Jednatel Společnosti odpovídá za sestavení zahajovací rozvahy, která v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,podává věrný a poctivý obraz, azatakový
vnitřní kontrolní systém, ktený považuje za nezbytný pro sestavení zahajovací rozvahy
tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem
nebo chybou,

při sestavování zahajovací rozvahy je jednatel Společnosti povinen posoudit, zda je
Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v komentáři
záležitosti týkajícíse jejího nepřetržitého trvání a použitípředpokladu nepřetrŽitého
trvání při sestavení zahalovací rozvahy, s výjimkou případů, kdy jednatel plánuje
zrušeníSpolečnosti nebo ukončeníjejí činnosti, respektive kdy nemá jinou reálnou
možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit zahajovací rozvahy
Našímcílem je získat přiměřenou jistotu, žezahajovacírozvaha jako celek neobsahuje
významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat
zprávu 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 zahajovací rozvaze odhalí případnou existujícívýznamnou

(materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v dŮsledku podvodŮ nebo chyb
a považujíse za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by
jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé
zahajovací rozvahy na jejím základě přijmou,
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s výše uvedenými předpisy je našípovinností
uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus.
Dále je našípovinností:

Při provádění auditu v souladu

_ ldentifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti zahajovací
rozvahy způsobená podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské
postupy reagujícína tato rizikaa získat dostatečnéa vhodné dŮkazní informace,
abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok, Riziko, že neodhalíme
významnou (materiální) nesprávnost, k níždošlo v důsledku podvodu, je větší
než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti zpŮsobené chybou,
protože součástípodvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná
opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
_ Posoudit vhodnost použitých účetníchpravidel, přiměřenost provedených úěetních
odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo
v komentáři zahajovací rozvahy.
_ Posoudit vhodnost použitípředpokladu nepřetržitého trvání při sestavení zahajovací
rozvahy představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní
informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo
podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti trvat
nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální)
nejistota existuje, je našípovinností upozornit v našízprávé na informace
uvedené v této souvislosti v komentáři zahďlovací rozvahy, a pokud tyto
informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závéry týkající
se schopnosti Spoleěnosti trvat nepřetržitě vycházejí z důkaznich informací,
které jsme získali do data našízprávy. Nicméně budoucí události nebo
podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
_ Vyhodnotit celkovou prezentaci, členěnía obsah zahalovací rozvahy, včetně jejího
komentáře, a dále to, zda zahajovaci rozvaha zobrazuje podkladové transakce
a události způsobem, kterlý vede k věrnému zobrazení,

Našípovinností je informovat jednatele 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,

V Brně dne 2. 4.
lng. Štěpán
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Obchodní firma nebo jiný

l' \

název účetníjednotky

(BlLANCE)

Sb, ve znění pozdějších předpisů

ke dni

24.02.2a2a

(v celých tisícíchKč)

štěpánekAuto lnvestment
s.r.o.
Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetníjednotky
Unhošťská 2743

Kladno

27zol

I

08977577

Název

Označení
A

AKTlVA CELKEM

Ac.
A C,lV,
A c,lv

1

čislo

řádku

brutto

netto

korekce

minulé
období netto

1

1 000

0

1 000

0

oběžná aktíva

J/

1 000

0

1 000

0

Peněžní prostředky

1E

1 000

0

1 000

0

Penéžni prostředky v pokladně

76

1 000

0

1 000

0

Vytištěno systémem ABRA F|exiBee
1

Označení

číslo

Název

Yáďkl

netto

minulé
období netto

P

PAS|VA CEl_KEM

ól

1 000

0

PA.

VIastní kapitál

83

1 000

0

P A,L

Základní kapitá|

o^

1 000

0

P A.1.1

Základní kapitál

85

1 000

0

Právní íorma účetníjednotky

Společnost s ručenímomezeným

Předmět podnikání nebo jiné činnosti
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která je účetníjednotkou

Vytištěno systémem ABRA FlexiBee.
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