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PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČ: 40765521, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů 
České republiky pod evidenčním číslem 021. 
 

Zpráva o věcných zjištěních 
představenstvo společnosti SAZKA Group a.s. 

Provedli jsme s Vámi dohodnuté postupy, které jsou spolu s věcnými zjištěními uvedeny níže, 
v souvislosti s přehledem o plnění ukazatele zadluženosti společnosti SAZKA Group a.s. 
(„Společnost“) za rok končící 31. prosince 2020 připraveným v souladu s bodem 4.10 emisních 
podmínek („Emisní podmínky“) dluhopisu SAZKA GR. 5,20/24 (dále „Přehled“). Přehled je uveden 
v příloze 1 této zprávy. Bod 4.10 Emisních podmínek je veřejně dostupný na webových stránkách 
www.sazkagroup.com.  

Za přípravu Přehledu odpovídá vedení Společnosti, které je dále odpovědné za:  

• plnění podmínek, které Společnosti předepisuje prospekt dluhopisu SAZKA GR. 5,20/24  
(ISIN CZ0003522930) (dále “Prospekt”) a Emisní podmínky, které jsou nedílnou součástí 
Prospektu, 

• výběr relevantních finančních údajů z účetních záznamů Společnosti pro přípravu Přehledu, 
• kalkulaci ukazatelů zadluženosti dle daných podmínek, a 
• poskytnutí finančních informací a zprávy auditora dle požadavků bodu 4.9 Emisních 

podmínek. 

Naše postupy byly provedeny v souladu s Mezinárodním standardem pro související služby ISRS 
4400 „Dohodnuté postupy v souvislosti s finančními informacemi“ platným pro zakázky provedené 
dohodnutým postupem.  

Naše postupy byly provedeny pouze pro Vaši potřebu v souladu s plněním Emisních podmínek. 

Provedené postupy 
Provedené postupy jsou uvedeny níže:  
 

i) Odsouhlasení vstupních finančních údajů za jednotlivé ovládané společnosti skupiny SAZKA 
Group a.s. (Společnost a její dceřiné společnosti – dále „Skupina“) na účetní záznamy 
Společnosti použité pro sestavení konsolidované účetní závěrky Skupiny za rok končící  
31. prosince 2020. Konsolidovaná účetní závěrka Skupiny za rok končící 31. prosince 2020 
byla vydána 1. května 2021, včetně naší zprávy auditora. 
 

ii) Odsouhlasení vstupních finančních údajů za jednotlivé společnosti vykázané v konsolidované 
účetní závěrce Skupiny ekvivalenční metodou na auditované účetní závěrky těchto 
společností za rok končící 31. prosince 2020. 
 

iii) Odsouhlasení efektivních podílů držených Společností v jednotlivých ovládaných 
společnostech Skupiny a ve společnostech konsolidovaných ekvivalenční metodou na údaje 
uvedené v konsolidované účetní závěrce skupiny k 31. prosinci 2020. 

 
iv) Odsouhlasení matematické správnosti výpočtů pro-rata finančních údajů uvedených 

v Potvrzení v souladu s postupy popsanými v bodě 4.10 Emisních podmínek. 
 

v) Odsouhlasení matematické správnosti výpočtu ukazatele zadluženosti v souladu s postupy 
popsanými v bodě 4.10 Emisních podmínek. 
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vi) Odsouhlasení, že zvláštní položky uvedené v Přehledu odpovídají údajům v účetních 
záznamech Společnosti a ostatních společností Skupiny a v auditované konsolidované účetní 
závěrce Skupiny za rok končící 31. prosince 2020.  
 

vii) Odsouhlasení, zda hodnota poměru čisté zadluženosti uvedená v Přehledu překračuje či 
nepřekračuje povolenou hodnotu stanovenou v bodě 4.10 Emisních podmínek. 

 

Věcná zjištění  
Věcná zjištění jsou uvedená níže: 
 

a) K bodu i) jsme zjistili, že vstupní finanční údaje za jednotlivé společnosti Skupiny odpovídají 
údajům v účetních záznamech Společnosti použité pro sestavení konsolidované účetní 
závěrky Skupiny za rok končící 31. prosince 2020. 
 
Naše postupy týkající odsouhlasení leasingových závazků, odepisovaní práv k užívání 
majetku a úroků z leasingových závazků na účetní záznamy jednotlivých společností 
nezahrnovaly posouzení klasifikace leasingu (na operativní nebo finanční) dle původních 
IFRS standardů platných před přijetím standardu IFRS 16. 
 

b) K bodu ii) jsme zjistili, že vstupní finanční údaje za jednotlivé společnosti vykázané 
v konsolidované účetní závěrce Skupiny ekvivalenční metodou odpovídají údajům 
v auditovaných účetních závěrkách těchto společností za rok končící 31. prosince 2020. 

 
Naše postupy týkající odsouhlasení leasingových závazků, odepisovaní práv k užívání 
majetku a úroků z leasingových závazků na účetní záznamy jednotlivých společností 
nezahrnovaly posouzení klasifikace leasingu (na operativní nebo finanční) dle původních 
IFRS standardů platných před přijetím standardu IFRS 16. 
 
Naše postupy se netýkaly posouzení správnosti výpočtu efektu akvizice společnosti Stoiximan 
během rozhodného období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020. 
 

c) K bodu iii) jsme zjistili, že efektivní podíly držených Společností v jednotlivých společnostech 
Skupiny a ve společnostech konsolidovaných ekvivalenční metodou odpovídají údajům 
v konsolidované účetní závěrce Skupiny k 31. prosinci 2020. 
 

d) K bodu iv) jsme zjistili, že pro-rata finanční údaje jsou vypočítány matematicky přesně 
za použití postupů popsaných v bodě 4.10 Emisních podmínek. 

 
e) K bodu v) jsme zjistili, že Potvrzení je matematicky přesné za použití postupů popsaných 

v bodě 4.10 Emisních podmínek. 
 

f) K bodu vi) jsme zjistili, že zvláštní položky uvedené v Přehledu odpovídají údajům v účetních 
záznamech Společnosti a ostatních společností Skupiny a v auditované konsolidované účetní 
závěrce Skupiny za rok končící 31. prosince 2020. Naše postupy se netýkaly posouzení 
kompletnosti zvláštních položek v účetních záznamech Společnosti. 
 

g) K bodu vii) jsme zjistili, že hodnota poměru čisté zadluženosti uvedená v Přehledu 
nepřekračuje povolenou hodnotu stanovenou v bodě 4.10 Emisních podmínek. 
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Přirozená omezení dohodnutých postupů  
Vzhledem k tomu, že provedené dohodnuté postupy nepředstavují audit ani prověrku finančních 
výkazů prováděné podle Mezinárodních auditorských standardů nebo Zákona č. 93/2009 Sb., 
o auditorech, či podle Mezinárodních standardů pro prověrky, nevyjadřujeme žádné ujištění týkající se 
Přehledu. 

Pokud bychom prováděli další postupy nebo pokud bychom provedli audit či prověrku informací 
uvedených v Přehledu, povšimli bychom si možná dalších skutečností, o kterých bychom Vás 
informovali.  

Omezení poskytnutí a použití  
Naše zpráva je určena výhradně Vám za účelem definovaným v úvodním odstavci a nesmí být použita 
za jiným účelem nebo poskytnuta jiným stranám než uvedeným tamtéž. Nepřijímáme žádné závazky 
či odpovědnost vůči žádné třetí straně, které bude tato zpráva poskytnuta. 
Tato zpráva se týká pouze Přehledu a nevztahuje se k žádné účetní závěrce Společnosti jako celku. 
 
1. května 2021 
 

 

Praha, Česká republika 

 
 
 
Příloha: Přehled  
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