Správa nezávislého audítora
Spoločníkovi a konateľom spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.:

Náš názor
Podľa nášho názoru vyjadruje individuálna účtovná závierka objektívne vo všetkých významných
súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť”)
k 31. decembru 2019, výsledok jej hospodárenia a peňažné toky za rok, ktorý sa k uvedenému
dátumu skončil, v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo platnými
v Európskej únii.
Čo sme auditovali
Individuálna účtovná závierka Spoločnosti obsahuje:
•
•
•
•
•

individuálny výkaz o finančnej situácii k 31. decembru 2019,
individuálny výkaz komplexného výsledku za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil,
individuálny výkaz zmien vlastného imania za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil,
individuálny výkaz peňažných tokov za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a
poznámky k individuálnej účtovnej závierke, ktoré obsahujú významné účtovné postupy a ďalšie
vysvetľujúce informácie.

Východisko pre náš názor
Audit sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša zodpovednosť
vyplývajúca z týchto štandardov je ďalej opísaná v časti Zodpovednosť audítora za audit
individuálnej účtovnej závierky našej správy.
Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočným a vhodným východiskom
pre náš názor.
Nezávislosť
Od Spoločnosti sme nezávislí v zmysle Etického kódexu pre účtovných odborníkov, ktorý vydala
Rada pre medzinárodné etické štandardy účtovníkov pri Medzinárodnej federácii účtovníkov (ďalej
len „Etický kódex"), ako aj v zmysle iných požiadaviek slovenskej legislatívy, ktorá sa vzťahuje na
náš audit individuálnej účtovnej závierky. Splnili sme aj ostatné povinnosti týkajúce sa etiky, ktoré na
nás kladú tieto legislatívne požiadavky a Etický kódex.

Správa k ostatným informáciám uvedeným vo výročnej správe
Štatutárny orgán je zodpovedný za výročnú správu vypracovanú v súlade so zákonom č. 431/2002
Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o účtovníctve“). Výročná správa
pozostáva z (a) individuálnej účtovnej závierky a (b) ostatných informácií.
Náš vyššie uvedený názor na individuálnu účtovnú závierku sa nevzťahuje na ostatné informácie.

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Twin City/A, Karadžičova 2, 815 32 Bratislava, Slovak Republic
T: +421 (0) 2 59350 111, F: +421 (0) 2 59350 222, www.pwc.com/sk
The firm's ID No.: 35 739 347. The firm is registered in the Commercial Register of Bratislava I District Court, Ref. No.: 16611/B, Section: Sro.
IČO Spoločnosti je 35 739 347. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, pod Vložkou č.: 16611/B, Oddiel: Sro.

V súvislosti s auditom individuálnej účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámiť sa
s informáciami uvedenými vo výročnej správe a na základe toho posúdiť, či sú vo významnom
nesúlade s individuálnou účtovnou závierkou alebo poznatkami, ktoré sme počas auditu získali,
alebo či existuje iná indikácia, že sú významne nesprávne.
Pokiaľ ide o výročnú správu, posúdili sme, či obsahuje zverejnenia, ktoré vyžaduje Zákon o
účtovníctve.
Na základe prác vykonaných počas auditu sme dospeli k názoru, že:
•
•

informácie uvedené vo výročnej správe za rok ukončený 31. decembra 2019 sú v súlade
s individuálnou účtovnou závierkou za daný rok, a že
výročná správa bola vypracovaná v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Navyše na základe našich poznatkov o Spoločnosti a situácii v nej, ktoré sme počas auditu získali,
sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe. V tejto súvislosti
neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za individuálnu účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto individuálnej účtovnej
závierky v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo platnými v Európskej únii,
a za internú kontrolu, ktorú štatutárny orgán považuje za potrebnú pre zostavenie individuálnej
účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.
Pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za posúdenie toho,
či je Spoločnosť schopná nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za zverejnenie prípadných
okolností súvisiacich s pokračovaním Spoločnosti v činnosti, ako aj za zostavenie individuálnej
účtovnej závierky za použitia predpokladu pokračovania v činnosti v dohľadnej dobe, okrem situácie,
keď štatutárny orgán má v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo tak bude
musieť urobiť, pretože realisticky inú možnosť nemá.

Zodpovednosť audítora za audit individuálnej účtovnej závierky
Naším cieľom je získať primerané uistenie o tom, či individuálna účtovná závierka ako celok
neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu
audítora, ktorá bude obsahovať náš názor. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie
je zárukou toho, že audit vykonaný podľa Medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí
významné nesprávnosti, aj keď existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo
chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo
v úhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe
individuálnej účtovnej závierky.
Počas celého priebehu auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny
skepticizmus ako súčasť auditu podľa Medzinárodných audítorských štandardov. Okrem toho:
•

Identifikujeme a posudzujeme riziká výskytu významných nesprávností v individuálnej účtovnej
závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské
postupy, ktoré reagujú na tieto riziká, a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné
a vhodné na to, aby tvorili východisko pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej
nesprávnosti, ktorá je výsledkom podvodu, je vyššie než v prípade nesprávnosti spôsobenej
chybou, pretože podvod môže znamenať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné opomenutie,
nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
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•

Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť
audítorské postupy, ktoré sú za daných okolností vhodné, ale nie za účelom vyjadrenia názoru
na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.

•

Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných
odhadov a s nimi súvisiacich zverejnených informácií zo strany štatutárneho orgánu.

•

Vyhodnocujeme, či štatutárny orgán v účtovníctve vhodne používa predpoklad nepretržitého
pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov aj to, či existuje významná
neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť
schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že takáto
významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v správe audítora na súvisiace informácie
uvedené v individuálnej účtovnej závierke, alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, sme
povinní modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do
dátumu vydania správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že
Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.

•

Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah individuálnej účtovnej závierky, vrátane
informácií v nej uvedených, ako aj to, či individuálna účtovná závierka zachytáva uskutočnené
transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

So štatutárnym orgánom komunikujeme okrem iného i plánovaný rozsah a časový harmonogram
auditu, ako aj významné zistenia z auditu, vrátane významných nedostatkov v interných kontrolách,
ktoré počas auditu identifikujeme.

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Licencia SKAU č. 161

Ing. Monika Smižanská, FCCA
Licencia UDVA č. 1015

V Bratislave, 26. mája 2020

Poznámka
Naša správa bola vypracovaná v slovenskom a anglickom jazyku. Vo všetkých záležitostiach ohľadom interpretácie, stanovísk
či názorov má slovenská verzia našej správy prednosť pred jej anglickou verziou.
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