Správa o overení súladu
Výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle zákona č. 54072007 Z.z. § - u 23 odsek 5
(Dodatok správy audítora)
Štatutárnemu orgánu účtovnej jednotky
I. Overili sme účtovnú závierku akciovej spoločnosti Cestné stavby a. s.. Banská Bystrica
k 31. decembru 2015.
uvedenú v časti Ročná účtovná závierka k 3II2.2015, ku ktorej sme dňa 10. marca 2016 vydali správu audítora v

Základ pre podmienený

názor

Ako sa uvádza v poznámkach na strane č.7 k účtovnej závierke, účtovná jednotka eviduje k 31.12.2015 pohľadávky
z obchodného slyku po lehote splatnosti vo výške EUR 553 047.71 z toho pohľadávky po lehote splatnosti viac ako
jeden rok v sume EUR 353 382.53. Ide o rizikové, ťažko vymožiteľné pohľadávky, ku ktorým mala účtovná
jednotka tvoriť opravné položky vo výške 100%.
Celková výska opravných položiek k pohľadávkam z
obchodného styku a iným pohľadávkam je v sume EUR 242 391,57. Keďže sa jedná o rizikové, ťažko vymožiteľné
pohľadávky, účtovná jednotka skreslila hodnotu majetku vo výške EUR 110 990.96 a súčasne stratu minulých
účtovných období o sumu EUR 110 990.96.
Pixlmienený názor
Podľa nášho názoru, okrem vplyvov skutočnosti uvedenej v odseku Základ pre podmienený názor, účtovná závierka
poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie akciovej spoločnosti
Cestné stavby, a. s. k 31. decembru 2015. výsledku jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému
dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

II. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia
výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán akciovej spoločnosti Cestné stavby a. s.. Našou úlohou je vydať na
základe overenia stanovisko o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.
Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor
naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú
predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou
závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k
31. decembru 2015. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh
sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru
audítora.
Podľa nášho názoru sú uvedené účtovné informácie vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach v
súlade s hore uvedenou účtovnou závierkou k 31. decembru 2015 za rok končiaci k danému dátumu.
II. marca 2016
Ing. Eva Kútiková
Zodpovedná auditorka
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