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Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře
Sokolovské strojírny a.s.

Název společnosti:
Sidlo společnosti:ldentiíikačničíslo
právni forma

Předmět podnikání:

Sokolovské strojimy a_s
Sokolov, Chebská 2096
453 59 105
akciová společnost
viz Čl. l. Obecné údaje v Příloze této účetnízávérky

Provedli jsme audit přiloženéúčetnízávěrky spoleďnsti Sokolovské stroiímv a.s.. která se skládá z roanahy
k31. 12,2O14, vykazu zisků a Áráty za rok končící31 , 12. 2014, přehledu o peněžnich tocícň za rok končící
3'l . 12. 2O14 a přilohy této účetnizávěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetníchmetod a dalši
vysvětluiícíinformace.
Udaje o společnosti Sokolovské strojírny a,s. jsou uvedeny v bodě 1. přilohy této účetnízávérky
Odpovédnost statutámiho orgánu účetníjednotky za účetnízávětku
Statutární orgán společnosti Sokolovské strojimy a,s. je odpovědný za sestavení účetnízávěrky, která podává
věmý a poctivý obraz v souladu s českými účetnímipředpisy, a za takový vnitřní kontrolni systém, který považuje
za nezbytný pro sestaveni účetnizávérky tak, aby neobsahovala v,ýznamné (materiálnl) nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.
Odpovědnost auditora

Našíodpovědnosti je vyjádňt na základě našeho auditu výrok k této úcetni závérce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mežnárodnimi auditorskými standardy a souvisejícími

aplikačními doložkami Komory auditorů Českérepubliky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat
etic{<é požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom ziskali přiměřenou jistotu, že účetnízávěrka
neobsahuje význam né (materiál n í) nesprávnosti.
Audit zahmuje provedeni auditorských postupů k získánídŮkaznich informací o částkách a údajich zveřejněných
v úěetni závérce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahmujicím i vyhodnocení rizik významné (materiální)
nesprávnosti údajůwedených v účetnizávěrce způsobenépodvodem nebo cÝrybou. Při vyhodnocováni těchto
rizik auditor posoudí vniťni kontrolní systém relevantní pro sestaveni účetnízáuérky podávající věmý a pocrivý
obraz. Cilem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního
kontrolního systému účetníjednotky,Audit téžzahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetnichmetod,
přiměfunosti účetnichodhadů provedených vedenim i posouzeni ce|kové prezentace účetnizávěrky.

Jsme fiesvědčeni, že důkazni informace, které jsme ziskali, poskytují dostatečný a vhodný áklad pro vyJádřeni
našeho výroku:

Výrckaudítora

Podle našeho názoru účeilníávěrlra podává věmý a poctivý obraz aktiv, pasiv společnosti Sokolovské
a.s. Sokolov k 31.12- 2O11a náHadů, výnoeů a výsledku ieiího hos@aření a peněžníchtoků
za rok končící31.12.20í4 v souladu s českými túčehímipředpisy.
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