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zpRÁvA NEZÁusLnHo aunrToRA
Akciorrářťrrn společnosti Fidurock Project Financing a.s.

Výrok auclitorl
ProvedIi jsme audit přiloŽené ÚČetní závérky společnosti Fidurock Pro.ject Financing a.s, (dále také
,,SPoleČnost") sestavené na základě českých účetrríclrpředpisů, která se sk|ádá z rďzval"ly k 31. 12.
2019, výkazu zisku a ztťáíy. za rok kone íóí31. 12. 201Ó, a pritony této účetIrízávěrky, kteiá
obsahuje
PoPis PouŽitých podstatných účetníchnletod a dalšívysvětlující inforrnace. Úaale o Společnostijsóu
uvedeny v bodě 1 přílohy této úrčetnízávěrky.
Podle naŠelro rtázoru ÚČetrrízávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společrrosti Fidurock
Project Financing a.s k 31.12.2019 a náklaclťr a výnosů u u;7rl"dku jejího irospodareni zarokkorrčící
31. 12.2019 v souladu s českými úlčetnínripředpisy.
Zdklad pro výrok

Auditjsme Provedli v souladu se zákottenr o auditoreclt a standardy Konrory auditorů české
republiky
Pro audit, kterými jsou mezirrárodrrí starrdardy pro audit (ISÁ), přípaáně dopIněné u ui.uu"né
souvisejícÍIniaPlikaČnímidoložkarni. Naše odpovědnost stanovená těinito předpisy je poárobněji
PoPsárra v oddílu OdPovědnost auditora za aldit účetrrízávěrky. V souladu se zákoneln o auditorech a
Etickým kodexem Přijatýnr Kornorou auditorů Ceské reptrbliký jsme rra Společrrosti nezávislía
splnili
.isrrre i dalŠÍetické povitlnosti vyplývající, rrvedenycn próapist. Dornníváme se, že důkazní
informace, které jsrne shronráždili, poskytrrjí dostatečrrý á vhoáný základpro
vyjádřerrí našeho výroku,
odpovědnost přeclstavenstva a tlozorčíratly společnosti za účetní
zdvěrku
Představenstvo SPoleČnosti odpovídá za sestaverrí ťrčetnízávěrky podávající
věrriý a poctivý obrazv
souladu s Českýnri ťrČetnÍIniPředpisy a zatakový vrritřní kontrolní systém,
který považitje za'nezbytný
Pro sestavetlí ÚČetnízávěrkY tak, aby neobsahovala výzrtalnrté (rnateriálIlí) iesprávrrósti způsoúené
podvodem nebo chybou.

Při sestavování

ÚrČetnízávérky je představenstvo Společnosti povirrno posoudit,

zdaje Společnost

sclroPna nePřetrŽitě trvat, a pokucl je to relevarrtní, pópsat v příloze
ťrčetrrízávěrky záležitostitýkající
se jejího nePřetrŽitéIro trvání a použitípředpokladu i,,.pr"trZiieno
trvátrí při sestavení účetnízávěrky, s
výjimkou PříPadŮ, kdY Představenstvo pláriuje ,rLršerríSpolečnosti
nebo ukorrčeníjejí činnosti, resp.
kdy nemá jinou reáInou tnožtrost, než taŘ rrčirrit.

Zadohled nad Procesern ÚČetnílro výkazrlictvíve Společrrosti odpovídá
dozorčírada.
Odpovědnost auditora za audit účetnízávěrky

NaŠÍIncílem je získat Přiměř'enor"r jistotu, že účetrlízávěrkajako
celek neobsalruje významnou
(nlateriálrrÍ) nesPrávnost.zPŮsobenolt podvodem nebo
chybou a vydat zprávttauditora obsahující náš
výrok, Přirněřená rníra jistoty je velŘá rníra jistoty, rriórnéně není
záiukou, že audit provedený v
souladu s výŠeuvedenýnri PředPisy ve všech pripuá""n v
účetnízávěrce odhalí případnou existující
významnou (materiálnÍ).nesPrávnost, Nesprávrlosti mohou
vznikatv důsledku podvodů nebo clryb a
PovaŽrrj Í se za význaLnné, (materiáIní), pokucl lze reálrlě preapot<iaoa t, že
byjednotlivě nebo v souhrnu
mohlY ovlivnit ekonornická rozhodnutí, která Lrživatelé
účetrrjzávérky na jejím základěpřijrnou.

Při Prováděllí aLrditu v souladu s výŠeuvedenými předpisy je
našípovinností uplatňovat během celého
auditLr odborný Úsudek azacl"rcváv|at profesní
sk"pii"i.r*.-Dále je našípovinností:
o ldentifikovat a vYlrodnotit riz|ka významné (rnateriální) nesprávnosti
účehrízávěrky způsobené
Podvodem Itebo clrYbou, navrhlloui a provést auditorskú postupy reagující rra
tato rizika a získat

dostateČné a vhodné dŮkazní inforInace, abychom na jejich záktadé rnohli vyjádřit výrok.
Riziko,
Že rreodlralírne významnou (rnateriální) nesprávrrost, k nížclošlo v dťrsledku poouoau, je

většínež

riziko neodlralení výzrtamrlé (rnateriální) Itesprávnosti zpťrsobenéchybáu, protože součástí

r
o
o

Podvodu molrou být tajné dohody (koluze), falšování, úrrnyslná opomenuti, neprávdivá prohlášení
nebo obcházení vnitřníclt kontrol.

Seznámit se s vnitřním kontrolním systérnem Společnosti relevantním pro audit v takovérn
rozsaltu, abYclrorn mohli navrlrnout auditorské postupy vhodné s ohledenr na dané okolnosti,
nikoli abYchom mohli vyjádřit ltázor rla ťrčinnost jejího vriitřního kontrolnílro systému.
Posoudit vlrodnost pouŽi!ých ťrčetníchpravidel, přirněřenost provedenýclr účetních
odhadů a
infortnace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvecllo v přiloze účetní
závěrky.

Posoudit vhodnost pouŽití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení ťrčetnízávěrky
Představenstvern a to, zda s ohledem na shromážděné dťrkazníinfonnace existuje výzrlamr|á
(materiálnÍ) rrejistota vYPlývající z událostí rrebo poclmínek, které mollolt
výzrlalnrtě zpochybnit
sclroPnost SPoleČnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojderne k závěru, zě taková významná
(materiálnÍ) nejistota existuje, je našípovinností r-rpozoirrit v našízprávě
na infonnace uvedené v
této souvislosti v příloze účetnízávěrky, a pokud
§lto inforrnace nejsou dostatečné, vyjádřit
modifikovarrý výrok. NaŠezávěry íýkajícíse schopnoiti Společrrosti nepřetržitě trvat
vycházejí z
dŮkazrrích informacÍ, které jsme získali do data'rlašízpiávy. Nicnrériě budoucí
události nebo
PodmírrkY mohou vést k tomlt, Že Společnost ztratí schopIrost nepřetržitě trvat.

'

VYlrodIrotit celkovou prezentaci, členěnía obsalr účetnízávěrky, včetně příIohy,
a dále to, zd,a
ÚČetní závěrka zobrazuje Podkladové trattsakce a události ,pÍ.ob",lr, ťt"qi
u"o" k věrnému
zobrazení.

NaŠÍPovinrlostí je infonnovat přeclstavenstvo a dozorčíradu mirno jiné o p|árrovaném
rozsahu a
naČasovátrí auditu a o význantných zjištěrrích, která jsnre v jeho průběIru
učirrili, včetně zjištěných
význarrrrrých nedostatků ve vnitřníIn kontrolnítn systérnLr.
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