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ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ
PŘEDSTAVENSTVU A DOZORČÍ RADĚ ČESKÉ KONSOLIDAČNÍ AGENTURY

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku České konsolidační agentury (dále „Agentura“),
tj. rozvahu k 31. prosinci 2006, výkaz zisku a ztráty a přehled o změnách vlastního
kapitálu za rok 2006 a přílohu, včetně popisu podstatných účetních pravidel (dále „účetní
závěrka“). Údaje o Agentuře jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.
Odpovědnost představenstva Agentury za účetní závěrku
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy
odpovídá představenstvo Agentury. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést
a zajistit vnitřní kontrolu nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak,
aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit
a uplatňovat vhodná účetní pravidla a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.
Úloha auditorů
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech platným v České republice,
Mezinárodními standardy auditu a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů
České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky
a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka
neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace
o částkách a informacích uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí
na úsudku auditora, včetně posouzení rizika významné nesprávnosti údajů uvedených
v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor
zohledňuje vnitřní kontrolu relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky.
Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se
k účinnosti vnitřní kontroly. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních
pravidel, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové
prezentace účetní závěrky.
Domníváme se, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ
pro vyjádření našeho výroku.
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Představenstvu a dozorčí radě České konsolidační agentury
Zpráva nezávislých auditorů

Výrok
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice
Agentury k 31. prosinci 2006 a jejího hospodaření za rok 2006 v souladu s českými
účetními předpisy.
Zdůraznění skutečnosti
Aniž bychom vyjadřovali výhradu, upozorňujeme na bod 15 přílohy, který uvádí,
že právní předchůdce Agentury, Konsolidační banka Praha, s.p.ú., obdržela
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 2 732 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.
Dále upozorňujeme na poznámku 1 přílohy účetní závěrky Agentury. Na základě zákona
č. 239/2001 Sb. zaniká Agentura dnem 31. prosince 2007 bez likvidace. Právním
nástupcem Agentury bude stát zastoupený Ministerstvem financí, a proto není
pravděpodobné, že Agentura naplní předpoklad trvání v budoucnosti. V souladu
s českými účetními předpisy připravila Agentura účetní závěrku za rok končící
31. prosince 2006 s uplatněním předpokladu trvání.

30. března 2007

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
zastoupená partnerem

Ing. Petr Kříž
auditor, osvědčení č. 1140

(2)

