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Zpráv a nezávislého aud itora
jed iném u společníkovi společnosti

FABA VENTURES s.r.o., lČ: 078 99 424

Výrok auditora
Provedlijsme audit přiložené zahajovací rozvahy společnosti FABA VENTURES s.r.o.
(dále jen ,,Společnost") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se
skládá zrozvahy sestavené k 14,2,2019, t-,lOale o Společnostijsou uvedeny v úvodní
části zahajovací rozvahy.

Podle našeho názorubylazahalovací rozvaha společnosti FABAVENTURES s.r.o. ve
všech významných ohledech sestavena správně na základě předložených
zakladatelských dokumentů, v souladu s českými účetními předpisy upravujícími
proces sestavení zahajovací rozvahy a rozhodnutím jednatele společnosti.

Odpovědnost jednatele za sestavení zahajovací rozvahy
Jednatel Společnosti odpovídá za sestavení zahajovací rozvahy, která v souladu se
zákonem č,563/1991 Sb., o účetnictví, podává věrný a poctivý obraz, azatakový
vnitřní kontrolní systém, kteqý považuje za nezbytný pro sestavení zahajovací rozvahy
tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem
nebo chybou.

Při sestavování zahajovací rozvahy je jednatel Spoleěnosti povinno posoudit, zda je
Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v komentáři
záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého
trvání při sestaveni zahďlovací rozvahy, s výjimkou případů, kdy jednatel plánuje
zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, respektive kdy nemá jinou reálnou
možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit zahajovací rozvahy
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že zahalovací rozvaha jako celek 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 zahajovací rozvaze 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
zahajovací rozvahy na jejím základé 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:

- ldentifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti zahajovací
rozvahy způsobená podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské
postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace,
abychom na jejich základé 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.

- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních
odhadů a informace, které v této souvislosti jednatel Společnosti uvedl
v komentáři zahajovací rozvahy.

- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení zahajovací
rozvahy jednatelem 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.
Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje,
je naší povinností upozornit v naší zprávé na informace uvedené v této
souvislosti v komentáři zahajovací rozvahy, a pokud tyto informace nejsou
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závéry týkající se schopnosti
Společnosti trvat nepřetržitě vycházejí z důkaznich informací, které jsme získali
do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k
tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě.

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah zahajovaci rozvahy, včetně jejího
komentáře, a dále to, zda zahajovací rozvaha zobrazuje podkladové transakce
a události způsobem, ktený vede k věrnému zobrazení.

Našípovinnostíje informovat jednatele 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,

V Brně dne 4, 11.
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