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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
 
Akcionářům společnosti Acrebond a.s., Ve Smečkách 589/14, Nové Město, 110 00 
Praha 
 
Výrok auditora 
 
Provedli jsme audit přiložené zahajovací rozvahy sestavené ke dni 24.4.2020, datu vzniku a 
zápisu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25242, 
sestavené na základě českých účetních předpisů a souhrnu podstatných účetních pravidel a 
dalších vysvětlujících informací (společně dále také jen „účetní výkaz“).  
 
Podle našeho názoru účetní výkaz ve všech významných (materiálních) ohledech věrně 
zobrazuje finanční pozici Acrebond a.s., Ve Smečkách 589/14, Nové Město, 110 00 Praha 
k 24.4.2020 v souladu s požadavky českých účetních předpisů. 
 
Základ pro výrok 
 
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České 
republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné 
a upravené souvisejícími aplikačními doložkami, zejména s mezinárodním účetním 
standardem ISA 805 -  zvláštní aspekty – audity jednotlivých účetních výkazů a specifických 
prvků, účtů nebo položek účetního výkazu..  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 auditované společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající 
z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, 
poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 
 
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky  
 
Statutární orgán společnosti Acrebond a.s., Ve Smečkách 589/14, Nové Město, 110 00 Praha 
je odpovědný za sestavení tohoto účetního výkazu a za věrné zobrazení skutečností v něm 
v souladu s českými účetními předpisy relevantními pro jeho sestavení. Je rovněž 
odpovědný za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení 
účetního výkazu tak, aby neobsahoval významné (materiální) nesprávnosti způsobené 
podvodem nebo chybou. 
 
 Odpovědnost auditora 
 
Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k tomuto účetnímu výkazu. 
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že předmětný účetní výkaz 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 účetním výkazu 
odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou 
vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze 
reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická 
rozhodnutí, která uživatelé na základě předmětného účetního výkazu přijmou. 
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Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat 
během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší 
povinností: 

 Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetního výkazu 
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na 
tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní 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 způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, 
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 vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního 
systému. 

 Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních 
odhadů. 

 Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetního 
výkazu 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.  

Naší povinností je informovat statutární orgán společnosti 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. 
 
Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný 
základ pro vyjádření našeho výroku. 
 
 
Ve Vsetíně dne 21.7.2020 

                                                  

                                                             
.................................................                                ................................................. 

podpis auditora                                                                          podpis auditora 
Ing. Zdenka Bartošová                                                            Ing. Vladimír Hrabovský 

oprávnění číslo 1530                                                                 oprávnění číslo 1630 
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Acrebond a.s.

Ve Smečkách 589/14
110 00 Praha 1 - Nové Město

24.04.2020

09111573

IČ

ROZVAHA
v plném rozsahu

ke dni

(v celých tisících CZK)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

1 2 3 4a b c

Označení AKTIVA Číslo
řádku

Běžné účetní období Minulé úč. období

Brutto Korekce Netto Netto

001 2 000 2 000AKTIVA CELKEM

A. 002Pohledávky za upsaný základní kapitál

B. 003Stálá aktiva

B.I. 004Dlouhodobý nehmotný majetek

B.I. Nehmotné výsledky vývoje 0051.

Ocenitelná práva 0062.

Software 0072.1

Ostatní ocenitelná práva 0082.2

Goodwill (+/-) 0093.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0104.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0115.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0125.1

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0135.2

B.II. 014Dlouhodobý hmotný majetek

B.II. Pozemky a stavby 0151.

Pozemky 0161.1

Stavby 0171.2

Hmotné movité věci a jejich soubory 0182.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0193.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0204.

Pěstitelské celky trvalých porostů 0214.1

Dospělá zvířata a jejich skupiny 0224.2

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0234.3
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0245.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0255.1

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0265.2

B.III. 027Dlouhodobý finanční majetek

B.III. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 0281.
Zapůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba,
podstatný vliv 0292.

Podíly - podstatný vliv 0303.

Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 0314.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0325.

Zápůjčky a úvěry - ostatní 0336.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0347.

Jiný dlouhodobý finanční majetek 0357.1
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0367.2
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1 2 3 4a b c

Označení AKTIVA Číslo
řádku

Běžné účetní období Minulé úč. období

Brutto Korekce Netto Netto

C. 037 2 000 2 000Oběžná aktiva

C.I. 038Zásoby

C.I. Materiál 0391.

Nedokončená výroba a polotovary 0402.

Výrobky a zboží 0413.

Výrobky 0423.1

Zboží 0433.2

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0444.

Poskytnuté zálohy na zásoby 0455.

C.II. 046Pohledávky

C.II. 0471. Dlouhodobé pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů 0481.1

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0491.2

Pohledávky - podstatný vliv 0501.3

Odložená daňová pohledávka 0511.4

Pohledávky - ostatní 0521.5

Pohledávky za společníky 0531.5.1

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0541.5.2

Dohadné účty aktivní 0551.5.3

Jiné pohledávky 0561.5.4

C.II. 0572. Krátkodobé pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů 0582.1

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0592.2

Pohledávky - podstatný vliv 0602.3

Pohledávky - ostatní 0612.4

Pohledávky za společníky 0622.4.1

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0632.4.2

Stát-daňové pohledávky 0642.4.3

Krátkodobé poskytnuté zálohy 0652.4.4

Dohadné účty aktivní 0662.4.5

Jiné pohledávky 0672.4.6

C.II. 0683. Časové rozlišení aktiv

Náklady příštích období 0693.1

Komplexní náklady příštích období 0703.2

Příjmy příštích období 0713.3

C.III. 072Krátkodobý finanční majetek

C.III. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 0731.

Ostatní krátkodobý finanční majetek 0742.

C.IV. 075 2 000 2 000Peněžní prostředky

C.IV. Peněžní prostředky v pokladně 0761.

Peněžní prostředky na účtech 077 2 000 2 0002.

D. 078Časové rozlišení aktiv

D. Náklady příštích období 0791.

Komplexní náklady příštích období 0802.

Příjmy příštích období 0813.
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a b c 5 6

Označení PASIVA Číslo
řádku

Stav v běžném účetním
období

Stav v minulém účetním
období

082 2 000PASIVA CELKEM

083 2 000A. Vlastní kapitál

084 2 000A.I. Základní kapitál

Základní kapitál 085 2 000A.I. 1.

Vlastní podíly (-) 0862.

Změny základního kapitálu 0873.

088A.II. Ážio a kapitálové fondy

Ážio 089A.II. 1.

Kapitálové fondy 0902.

Ostatní kapitálové fondy 0912.1

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 0922.2

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 0932.3

Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 0942.4

Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 0952.5

096A.III. Fondy ze zisku

Ostatní rezervní fondy 097A.III. 1.

Statutární a ostatní fondy 0982.

099A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-)

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z minulých let (+/-). 100A.IV. 1.

Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 1012.

102A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 103A.VI

104B.+C. Cizí zdroje

105B. Rezervy

Rezerva na důchody a podobné závazky 106B. 1.

Rezerva na daň z příjmů 1072.

Rezervy podle zvlaštních právních předpisů 1083.

Ostatní rezervy 1094.

110C. Závazky

111C.I. Dlouhodobé závazky

Vydané dluhopisy 1121.

Vyměnitelné dluhopisy 1131.1

Ostatní dluhopisy 1141.2

Závazky k úvěrovým institucím 1152.

Dlouhodobé přijaté zálohy 1163.

Závazky z obchodních vztahů 1174.

Dlouhodobé směnky k úhradě 1185.

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 1196.

Závazky - podstatný vliv 1207.

Odložený daňový závazek 1218.

Závazky - ostatní 1229.



a b c 5 6

Označení PASIVA Číslo
řádku

Stav v běžném účetním
období

Stav v minulém účetním
období

Závazky ke společníkům 1239.1

Dohadné účty pasivní 1249.2

Jiné závazky 1259.3

126C.II. Krátkodobé závazky

Vydané dluhopisy 1271.

Vyměnitelné dluhopisy 1281.1

Ostatní dluhopisy 1291.2

Závazky k úvěrovým institucím 1302.

Krátkodobé přijaté zálohy 1313.

Závazky z obchodních vztahů 1324.

Krátkodobé směnky k úhradě 1335.

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 1346.

Závazky - podstatný vliv 1357.

Závazky ostatní 1368.

Závazky ke společníkům 1378.1

Krátkodobé finanční výpomoci 1388.2

Závazky k zaměstnancům 1398.3

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 1408.4

Stát - daňové závazky a dotace 1418.5

Dohadné účty pasivní 1428.6

Jiné závazky 1438.7

144C.III. Časové rozlišení pasiv

Výdaje příštích období 1451.

Výnosy příštích období 1462.

147D. Časové rozlišení pasiv

Výdaje příštích období 1481.

Výnosy příštích období 1492.

PREMIER system (c) 1995 - 2019

24.04.2020

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické
osoby, která je účetní jednotkou

Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení
účetní závěrky
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