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Vedení společnosti 

SAZKA Group a.s.   
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Strašnice, 100 00 Praha 10 

 

 

SAZKA Group a.s – zpráva o zjištěných skutečnostech – finanční kovenanty 

 

Vážení pánové, 

 

Na základě našeho ujednání jsme provedli postupy dohodnuté ve smlouvě, kterou jsme uzavřeli dne 

23. dubna 2020. Tyto postupy byly provedeny v souladu s Mezinárodním standardem pro související 

služby (ISRS 4400) platným pro zakázky provedené dohodnutým postupem. 

 

Vedení společnosti SAZKA Group a.s. (dále “Společnost”) je odpovědné za plnění podmínek, které 

Společnosti předepisuje prospekt dluhopisu SG 4,00/2022 (ISIN SK4120013475) (dále “Prospekt”) 

a emisní podmínky (dále “Emisní podmínky”), které jsou nedílnou součástí Prospektu. Vedení 

Společnosti je odpovědné především za plnění finančního kovenantu definovaného v bodě 4.3 

Emisních podmínek. Dále je odpovědností vedení Společnosti identifikovat správné finanční údaje 

z účetních záznamů Společnosti, provést výpočty definované v bodě 4.8 Emisních podmínek a 

poskytnout finanční informace a zprávu auditora dle požadavků bodě 4.7 Emisních podmínek. 

 

Pro účely provedení postupů a vydání naší zprávy nám vedení Společnosti poskytlo Potvrzení o plnění 

ukazatele zadluženosti (dále “Potvrzení”) připravené v souladu s bodem 4.8 Emisních podmínek, které 

ukazují ukazatel zadluženosti Společnosti za rok končící 31. prosince 2019 vypočítaný dle postupů 

popsaných v bodě 4.8 Emisních podmínek. Toto Potvrzení, za jehož sestavení je plně odpovědné 

vedení Společnosti, je uvedeno v příloze této zprávy. 

 

Naše postupy provedené v souvislosti s Potvrzením zahrnovaly následující: 

 
i) Odsouhlasení, že finanční údaje uvedené v Potvrzení odpovídají údajům v účetních záznamech 

Společnosti a v auditované konsolidované účetní závěrce skupiny SAZKA Group a.s. 
(„Skupina“) za rok končící 31. prosince 2019. 

 
ii) Odsouhlasení matematické správnosti výpočtu ukazatele zadluženosti v souladu s postupy 

popsanými v bodě 4.8 Emisních podmínek. 
 

iii) Odsouhlasení, že zvláštní položky uvedené v Potvrzení odpovídají údajům v účetních 
záznamech Společnosti a ostatních společností Skupiny a v auditované konsolidované účetní 
závěrce Skupiny za rok končící 31. prosince 2019. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAZKA Group a.s. 
Zpráva o zjištěných skutečnostech – finanční kovenanty k 31. prosinci 2019 
 

Naše zjištění jsou následující: 
 

a) K bodu i) jsme zjistili, že finanční údaje odpovídají údajům v účetních záznamech Společnosti 
a v auditované konsolidované účetní závěrce Skupiny za rok končící 31. prosince 2019. 

 
b) K bodu ii) jsme zjistili, že Potvrzení je matematicky přesné za použití postupů popsaných 

v bodě 4.8 Emisních podmínek. 
 

c) K bodu iii) jsme zjistili, že zvláštní položky uvedené v Potvrzení odpovídají údajům v účetních 
záznamech Společnosti a ostatních společností Skupiny a v auditované konsolidované účetní 
závěrce Skupiny za rok končící 31. prosince 2019. 

 
Vzhledem k tomu, že výše uvedené postupy nepředstavují audit ani prověrku v souladu se zákonem 
o auditorech platným v České republice, s Mezinárodními auditorskými standardy nebo Mezinárodním 
standardem pro prověrky, neposkytujeme žádné ujištění o Potvrzení sestaveném k 31. prosinci 2019. 

 

Pokud bychom provedli další postupy v souladu se zákonem o auditorech platným v České republice, 

s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů 

České republiky, nebo Mezinárodním standardem pro prověrky, obsahovala by naše zpráva další 

informace. 

 

Naše zpráva je určena výhradně pro vaši potřebu v souladu s plněním podmínek Prospektu, jak je 

uvedeno v naší smlouvě. Zpráva není určena k žádnému jinému účelu a k distribuci dalším stranám, 

jak je uvedeno v naší smlouvě. Nepřijímáme žádné závazky či odpovědnost vůči třetím stranám, 

kterým bude tato zpráva poskytnuta. 

 

30. dubna 2020 

 

 

 
Praha, Česká republika 

 
 
 
Příloha: Potvrzení o plnění ukazatele zadluženosti 
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