SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
štatutárnemu orgánu a akcionárom spoločnosti

Eastern Sugar Slovensko, a.s.
za rok, ktorý sa skončil 31. marcu 2012

Uskutočnili sme audit pripojenej riadnej účtovnej závierky Eastern Sugar Slovensko, a.s., ktorá obsahuje súvahu
zostavenú k 31. marcu 2012, súvisiaci výkaz ziskov a strát za rok, končiaci sa k tomuto dátumu, ako aj prehľad
účtovných zásad a účtovných metód a ďalších vysvetľujúcich poznámok.
Zodpovednosť vedenia spoločnosti

Vedenie spoločnosti zodpovedá za zostavenie a vernú prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so Zákonom
o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení jeho dodatkov. Súčasťou tejto zodpovednosti je návrh, zavedenie
a udržiavanie vnútornej kontroly relevantnej pre zostavenie a prezentácie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu, alebo chyby, výber a uplatňovanie vhodných účtovných
pravidiel a uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností.
Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme
uskutočnili v súlade so slovenským zákonom o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a v súlade
s Medzinárodnými audítorskými štandardami ISA. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky,
naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné
nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočňovanie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách
a údajoch uvedených v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora vrátane posúdenia
rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu, alebo chyby. Pri ohodnotení
tohto rizika audítor zvažuje vnútornú kontrolu relevantnú pre zostavenie a vernú prezentáciu účtovnej závierky,
aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na
účinnosť vnútornej kontroly účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie použitých účtovných pravidiel
a zhodnotenie primeranosti významných odhadov, ktoré uskutočnil manažment, ako aj zhodnotenie prezentácie
účtovnej závierky ako celku. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočné
a vhodné ako východisko pre náš názor.
Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu spoločnosti
Eastern Sugar Slovensko, a.s. k 31. marcu 2012, na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci
sa k danému dátumu, v súlade so Zákonom o účtovníctve.
Zdôraznenie záležitosti

Bez vplyvu na náš názor upozorňujeme na poznámku D a), ktorá vysvetľuje, že účtovná závierka bola zostavená
za predpokladu ukončenia činnosti spoločnosti v priebehu nasledujúceho účtovného obdobia.

Uskutočnili sme aj audit súladu údajov vo výročnej správe spoločnosti Eastern Sugar Slovensko, a.s. k 31. marcu
2012, či sú v súlade s pripojenou účtovnou závierkou, ktorú sme auditovali. Náš názor na súlad údajov vo
výročnej správe s účtovnou závierkou je neoddeliteľnou súčasťou vyššie uvedenej správy audítora o audite
účtovnej závierky a uvádza sa vo výročnej správe.
Za súlad údajov vo výročnej správe s účtovnou závierkou zodpovedá vedenie spoločnosti. Našou
zodpovednosťou je vyjadriť názor na súlad údajov.
Podľa nášho názoru údaje v tejto výročnej správe spoločnosti Eastern Sugar Slovensko, a.s. k 31. marcu 2012
sú v súlade s pripojenou účtovnou závierkou.
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