Seznámení představenstva se závěry Zprávy o vztazích mezi propojenými
osobami

Představenstvo akciové společnosti Tereos TTD, a.s., se sídlem Palackého nám. 1, Dobrovice (dále jen
„Společnost“), v souladu ust. § 82 zákona o obchodních korporacích vyhotovilo ve lhůtě tří měsíců od
skončení účetního období písemnou zprávu o vztazích, jež byla představenstvem schválena 13.května
2021 (dále jen „Zpráva“).
Zpráva popisuje strukturu vztahů ve skupině, jejíž součástí Společnost je, úlohu Společnosti ve
skupině, způsob a prostředky ovládání. Dále obsahuje přehled vzájemných smluv ve skupině a
jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, součástí je i
informace o újmě a její vyrovnání, o vztazích a rizicích v rámci skupiny.
Představenstvo konstatuje, že na základě smluv uzavřených v období od 1.4.2020 do 31.3.2021
(dále jen „Rozhodné období“) mezi Společností a ostatními osobami ze skupiny, jiných jednání ani
opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob uskutečněna Společností v Rozhodném
období, Společnosti nevznikla žádná újma a během rozhodného období neučinila Společnost na
popud ovládající osoby nebo jí ovládaných osob žádné právní úkony a ostatní opatření, která se
týkala majetku přesahujícího 10 % vlastního kapitálu Společnosti zjištěného podle poslední účetní
uzávěrky sestavené k 31. březnu 2021.
Společnosti z účasti ve skupině vyplývají výhody. Pro Společnost je účast ve skupině výhodná
s ohledem na postavení skupiny, která je předním světovým výrobcem cukru disponujícím silnou
obchodní značkou, silným finančním zázemím, přístupem k financování, z čehož těží Společnost
zejména při uzavírání obchodů se svými dodavateli, zákazníky a při vyjednávání s bankami a jinými
poskytovateli úvěrů. Ze vztahů v rámci skupiny neplynou pro Společnost žádná rizika.
Představenstvo deklaruje, že Zpráva poskytuje pravdivý obraz o vztazích mezi ovládající osobou a
osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami za uplynulé účetní
období.
Zpráva byla předložena k přezkoumání dozorčí radě, jež učinila přezkoumání na jednání konaném dne
18.května 2021. Dozorčí rada se ztotožnila se závěry představenstva a ke Zprávě nevznesla žádné
výhrady.
Zpráva o vztazích je v rámci auditu účetní závěrky považována za ostatní informace, s nimiž se
auditor seznamuje a v rámci auditu posuzuje, zda ostatní informace nejsou ve významném nesouladu
s účetní závěrkou či se znalostmi auditora získanými během auditu nebo zda se ostatní informace
nejeví jako významně nesprávné. Audit také posuzuje, zda ostatní informace byly ve všech
významných ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy, tj. zda informace
splňují požadavky příslušných právních předpisů na formální náležitosti a na postup vypracování
ostatních informací v kontextu významnosti. Auditor ve své zprávě uvedl, že (na základě
provedených postupů v průběhu auditu, do míry, jíž auditor dokáže posoudit) ostatní informace,
které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech
významných ohledech v souladu s účetní závěrkou a že ostatní informace byly vypracovány v souladu
s právními předpisy.

