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Zpráva nezávislého auditora 

Akcionářům společnosti APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. 

Výrok auditora 

Provedli jsme audit přiloženého Výkazu o finanční pozici k 30. 6. 2017, Výkazu o úplném 

výsledku zahrnující údaje za období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017, s výjimkou srovnávacích údajů 

společnosti APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Celetná 988/38, Praha 1, 

Staré Město, identifikační číslo 01596039 („společnost“) a komentáře k těmto výkazům 

s popisem Použitých účetních metod (společně dále jen „účetní výkazy“). 

Podle našeho názoru přiložené účetní výkazy společnosti APS FUND ALPHA uzavřený investiční 

fond, a.s. ve všech významných (materiálních) ohledech věrně zobrazují finanční situaci 

společnosti k 30. 6. 2017 a její finanční výkonnosti za období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 v 

souladu s požadavky rámce účetního výkaznictví dle Mezinárodních standardů účetního 

výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií pro sestavení takovýchto účetních výkazů.  

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. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je 

podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetních výkazů. V souladu se 

zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na 

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. 

Hlavní záležitosti auditu 

Hlavní záležitosti auditu jsou záležitosti, které byly podle našeho odborného úsudku při auditu 

účetních výkazů za období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 nejvýznamnější. Těmito záležitostmi 

jsme se zabývali v kontextu auditu účetních výkazů jako celku a v souvislosti s utvářením našeho 

názoru na tyto účetní výkazy. Samostatný výrok k těmto záležitostem nevyjadřujeme. 

Ocenění portfolií nakoupených pohledávek 

K 30. červnu 2017 měla portfolia nakoupených pohledávek hodnotu 102 312 tis. Kč. Účetní 

hodnota těchto portfolií je stanovena na základě očekávaných budoucích peněžních toků 

diskontovaných pomocí původní efektivní úrokové sazby stanovené ke dni akvizice. Ověření 

ocenění portfolií nakoupených pohledávek jsme vyhodnotili jako hlavní záležitost auditu 

z důvodu významnosti použitého profesionálního úsudku a s ohledem na vykazované hodnoty 

portfolií nakoupených pohledávek. 

Posuzovali jsme, zda interní postupy použité pro stanovení očekávaných budoucích peněžních 
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toků vedly k ocenění v souladu s požadavky příslušného Mezinárodního účetního standardu 

(IAS 39). Pro ověření přiměřenosti účetních odhadů ocenění portfolií nakoupených pohledávek 

jsme posoudili vhodnost použité metodiky oceňování a její konzistentnost. Dále jsme provedli 

vlastní analýzy dosud uskutečněných peněžních toků porovnáním s jejich původními odhady a 

též jsme posuzovali, zda na testovaných portfoliích neexistují důvody pro snížení jejich hodnoty. 

Pokud jsme na základě našich ověřovacích postupů došli k názoru, že je potřebné zpřesnění 

odhadů ocenění, doporučili jsme provést příslušná doúčtování. 

Informace použitých metodách oceňování portfolií nakoupených pohledávek jsou uvedeny 

v přiloženém komentáři s popisem Použitých účetních metod v části 1.2.6 Nakoupená dluhová 

portfolia. 

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady společnosti za účetní výkazy 

Představenstvo společnosti odpovídá za sestavení účetních výkazů podávajících věrný a poctivý 

obraz v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou 

unií, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetních 

výkazů tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 

Při sestavování účetních výkazů je představenstvo společnosti povinno posoudit, zda je 

společnost schopna pokračovat v trvání podniku, a pokud je to relevantní, popsat v komentáři 

účetních výkazů záležitosti týkající se trvání podniku a použití předpokladu trvání podniku při 

sestavení účetních výkazů, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení společnosti 

nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit. 

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve společnosti odpovídá dozorčí rada. 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní výkazy jako celek neobsahují významnou 

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 účetní závěrce odhalí případnou existující 

významnou nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují 

se za významné, pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit 

ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetních výkazů na jejím základě přijmou. 

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 nesprávnosti účetních výkazů 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 nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než 

riziko neodhalení významné nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou 

být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo 

obcházení vnitřních kontrol. 
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- 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 jejího vnitřního kontrolního systému. 

- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a 

informace, které v této souvislosti představenstvo společnosti uvedlo v komentáři účetních 

výkazů. 

- Posoudit vhodnost použití předpokladu trvání podniku při sestavení účetních výkazů 

představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná 

nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost 

společnosti pokračovat v trvání podniku. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná 

nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této 

souvislosti v komentáři účetních výkazů, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit 

modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti společnosti pokračovat v trvání podniku 

vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy.  

Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že společnost ztratí schopnost 

pokračovat v trvání podniku. 

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetních výkazů, včetně komentáře, a dále 

to, zda účetní výkazy zobrazují podkladové transakce a události způsobem, který vede k 

věrnému zobrazení. 

Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu 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. 

Dále je naší povinností vybrat na základě záležitostí, o nichž jsme informovali představenstvo a 

dozorčí radu, ty, které jsou z hlediska auditu účetních výkazů za období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 

2017 nejvýznamnější, a které tudíž představují hlavní záležitosti auditu, a tyto záležitosti 

popsat v naší zprávě. Tato povinnost neplatí, když právní předpisy zakazují zveřejnění takové 

záležitosti nebo jestliže ve zcela výjimečném případě usoudíme, že bychom o dané záležitosti 

neměli v naší zprávě informovat, protože lze reálně očekávat, že možné negativní dopady 

zveřejnění převáží nad přínosem z hlediska veřejného zájmu. 

V Praze dne 27. září 2017 

Auditorská společnost: Statutární auditor: 

 

BDO Audit s. r. o. Ing. Lukáš Hendrych 

evidenční číslo 018 evidenční číslo 2169 

 

 

 


