
 

Výroční zpráva o průhlednosti za rok 2013 

(ve smyslu § 43 Zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech) 

 

Účetní období zahrnuté ve výroční zprávě o průhlednosti: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013  
 
Právní struktura, vlastnictví a vlastníci auditorské společností 
ADMU s.r.o. (společnost s ručením omezeným) 
 
Vlastníci auditorské společností 
Ing. Zdeňka Slámová, jednatel, statutární auditor,  vlastník 80% obchodního podílu 
Ing. Eva Kalousková, jednatel,    vlastník 20% obchodního podílu 
 
Popis sítě, právní a strukturální postavení této auditorské společnosti v síti 
Společnost není součástí žádné sítě. 
 
Popis struktury řízení auditorské společnosti 
Společnost není vnitřně členěna a je řízena přímo jednateli. 
 
Popis vnitřního systému řízení kvality 
Vnitřní systém řízení kvality ve společnosti je zajištěn stanoveným manuálem, který odpovídá 
požadavkům profesních standardů kvality vydaných Komorou auditorů České republiky, které 
jsou v souladu se standardy Mezinárodního výboru pro auditorské a ověřovací standardy a dále 
ověřovacími standardy a vlastním jednotným systémem zpracování auditu. Účinnost fungování 
je prověřována v závěrečné dokumentaci ke každému jednotlivému auditu.  
 
Prohlášení statutárního orgánu auditorské společnosti o účinnosti jeho fungování 
Jednatelé společnosti se ubezpečili, že vnitřní systém kontroly uvedený výše účinně poskytuje 
přiměřené ujištění, že ve společnosti jsou dodržovány jak platné odborné standardy tak i další 
zákonné požadavky, a že vydané auditorské zprávy přiměřeně odpovídají okolnostem 
 
Externí kontrola kvality auditu 
Ve společnosti doposud neproběhla kontrola kvality auditu. 
 
Seznam subjektů veřejného zájmu, u kterých společnost zahájila, provedla nebo již 
ukončila provádění povinného auditu v účetním období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 
Colosseum, a.s.  
ZFP Investments, investiční společnost, a.s. 
ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s. 
 
Vyjádření o nezávislosti činnosti auditorské společnosti 
Společnost dodržuje zásady nezávislosti stanovené zákonem a mezinárodními auditorskými 
standardy. Nezávislost auditora a auditorského týmu je vyhodnocována před uzavřením každé 
zakázky. 



 
Z vnitřního přezkumu dodržování nezávislosti vyplývá, že  

•     ze  strany  auditora  nebylo  zasahováno  do  provádění  auditorské  činnosti 
způsobem, který ohrožuje nezávislost a nestrannost statutárního auditora,  
•     auditor nebyl při provádění auditorské činnosti závislý na auditované účetní jednotce 
a nepodílel se na jejím rozhodování,  
•     auditor není dlouhodobě závislý na příjmech ze služeb poskytnutých jednotlivé 
auditované účetní jednotce, doplňkové služby nad rámec auditu nebyly poskytovány,   
•     neexistuje-li  jakýkoli  přímý  nebo  nepřímý  finanční,  obchodní,  pracovně  právní  
nebo  jiný vztah mezi auditorem a auditovanou účetní jednotkou, ze kterého by bylo 
možné usuzovat, že je ohrožena nezávislost auditora,  
•     nezávislost  auditora  ve vztahu  k auditované  účetní  jednotce  není  ohrožena  
existencí vlastního zájmu ani jakýmikoliv jinými skutečnostmi,  
•     auditor si není vědom žádných ohrožení své nezávislosti, nebylo třeba přijmout 
opatření ke  zmírnění ohrožení nezávislosti.   

  
Vyjádření o přístupu v oblasti průběžného vzdělávání statutárních auditorů:  
Statutární auditoři se účastní kontinuálního profesního vzdělávání a rozvoje ve smyslu 
požadavků Komory auditorů České republiky s cílem zvyšovat si své teoretické a profesní 
znalosti. 
 
Finanční informace za rok 2013 v tis. Kč 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ADMU s.r.o.        
oprávnění č. 548       
Václavské nám. 802/56, Praha 1 

 
 
 
 
 

V Praze dne 30. 3. 2014 

Povinný audit účetních závěrek 0

Jiné ověřovací služby         84

Daňové poradenství 

Ostatní služby 157

Celkem 241


