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a nezátvislého audito ra

o ověření některých informačních povinností obchodníka s cennými

pro akcionáře společnosti CAPITAL PARTNERS a.s.

papíry

Vrámci ověřováníročníúčetnízávěrkyjsme se téžzabývalípodrobně údaji včásti 4., oddíly 4.2.3.a
4.2.4. Pií|ohy kúčetnízávěrce, sestavné k31. 12. 2010, společnostíCAPITAL PARTNERS a.S. Se
síd|ern Dušní22, 1|0 05 Praha l, IČ: 602 81 308. Tyto oddíly obsahují údaje ke zveřejnění
požadované Vyhláškou ě. 12312001 Sb., o pravid|ech obezřetného podnikání bank spořitelních a
úvěnlíchdružstev a obchodníků s cennými papíry, v platném znění, ve struktuře upravené
přílolrou č. 30 této vyhlášky.

odpovědnost statutárního orgánu účetníjednotky za obsah ověřovaných částípří|ohy k účetní
závěrce
v souladu s českými účetnímipředpisy a Za zpraaování údajůke
zveřejnění odpovídá statutární orgán společnosti. Součástítéto odpovědnosti je navrhnout, zavést a
zajistit vnitřní korrtroly nad sestavováním a věrným zobtazením účetnízávěrky tak, aby neobsahovala
významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetnímetody

Za sestavení účetnízávěrky

a provádět dané situaci přiměřené účetníodhady.

odpovědnost auditora

Našíú]ohou je lydat na základé provedeného auditu qlrok ktéto části účetnízávěrky. Audit jsme
provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy, zejména
s využitím standardu 1SA 800. V sou|adu s těmito předpisy jsme povinni dodrŽovat etické noÍTny a
naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenoujistotu, že ověřované části účetnízávěrky
neobsahuj í významné nesprávnosti'
Domníváme se, že získanédůkazníinformace tvoří dostatečný a vhodný zák|ad pro r,1',jádření našeho
výroku.

Výrok auditora
Podle našeho názoru údaje v ověřované části přílohy k účetnízávérce společnosti CAPITAL
PARTNERS a. s. k 31.12.2010 jsou v souladu s částísedmou výše uvedené vyhlášky a
s požadavky na uveřejnění informací ve smyslu požadavků zákona č,.25612004 Sb., o podnikání
na kapitálovém trhu, v platném znění.

Tuto zprávu auditora lypracoval jménem společnosti HZConsult s.r.o.' se sídlem-v Praze 10,
Kodaňs|cí 46, (oprávnění KA čn r. 312) Ing. Miloš Havránek (oprávnění xa čn č. 1211),
jednatel společnosti HZConsult s.r.o.
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Ing.

Miloš Havránek

Jednatel spoIečnosti
Hzeon${'|t s.r'o. / audit, dané, poradenslvi
KoDAŇsKÁ otFl{[ ctNTER, Kodaňská 46. Praha '] 0, ?sČ 1ac 1C,. +42027
|Č.256 99 O32, D!Č: CZ25699032 ,i spol. vedené Mě:tským soudem v Praze, oddít C, vložka 62248
Č.Ú. 1 975034379/0E00

bene

#s

