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ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ 
 
 
PŘEDSTAVENSTVU A DOZORČÍ RADĚ ČESKÉ KONSOLIDAČNÍ AGENTURY 
 
 
Provedli jsme audit přiložené rozvahy České konsolidační agentury k 31. prosinci 2004 
(dále jen „ Agentury“), souvisejícího výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního 
kapitálu a přílohy za rok 2004 uvedených ve výroční zprávě (dále jen „účetní závěrka“).  
Za sestavení účetní závěrky a za vedení účetnictví odpovídá vedení Agentury.  Naší úlohou 
je vydat na základě auditu výrok k této účetní závěrce. 
 
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními standardy auditu.  
Tyto normy požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal 
přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.  Audit zahrnuje 
výběrovým způsobem provedená ověření průkaznosti částek a informací uvedených 
v účetní závěrce.  Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních postupů 
a významných odhadů učiněných vedením Agentury a zhodnocení celkové prezentace 
účetní závěrky.  Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad 
pro vydání výroku. 
 
Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává ve všech významných ohledech 
věrný a poctivý obraz aktiv, závazků a vlastního kapitálu Agentury k 31. prosinci 2004, 
výsledků jejího hospodaření a změn jejího vlastního kapitálu za rok 2004 v souladu 
se zákonem o účetnictví a ostatními příslušnými předpisy České republiky.  
 
Aniž bychom vyjadřovali výhradu, upozorňujeme na bod 18 přílohy, který uvádí, 
že právní předchůdce Agentury, Konsolidační banka Praha, s.p.ú., obdržel od Ministerstva 
financí (v rámci jeho pověření vydávat účetní předpisy v České republice) oficiální výklad 
příslušných účetních předpisů, vydaný s ohledem na obecnou záruku státu za úhradu ztrát 
Agentury.  V souladu s tímto stanoviskem Agentura vykazuje ve svém vlastním kapitálu 
část rezervního fondu ve výši 7 192 mil. Kč, která je určena ke krytí očekávaných ztrát 
z účelově vymezených úvěrů a na tyto očekávané ztráty netvoří opravné položky.  
Tento výklad byl znovu Agentuře potvrzen dne 27. října 2003 Ministerstvem financí. 
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Ověřili jsme soulad účetních informací v této výroční zprávě včetně přílohy č. 1, 
uvedených na stranách č. 2 - 35, které nejsou součástí účetní závěrky k 31. prosinci 2004, 
s ověřovanou účetní závěrkou Agentury.  Podle našeho názoru jsou tyto informace 
ve všech významných ohledech v souladu s touto účetní závěrkou. 
 
 
29. dubna 2005 
 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.  
zastoupený 
 
 
 
 
Paul Cunningham Ing. Petr Kříž 
partner auditor, osvědčení č. 1140 


