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akcionářŮm společnosti Žrun zemědělská obchodní, a.s. se sidlem
v klášterci nad orlicí
Předmět auditu: ŘaOna účetnízávěrka sestavená k 31. prosinci 2019
Ověřované obdobi: Od
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,

ledna do 31 . prosince 2019

Ověřovaná účetníjednotka:ŽlVA zemědělská obchodní, a.s. se síd|em v Klášterci nad
Orlicí
tčo: oog 17 5gB
Právní forma: akciová spoleónost
Předmět podnikání: zemědělská výroba
lesnívýroba
hostinská činnost
opravy silnión ích vozidel
vodoinstalatérství
výroba, obchod a služby neuvedené v'přílohách 1 až3 živnostenského
zákona
truhlářství, podlahářství
pokrývačstv í, tesařství
kiempířstvía oprava karoserií
silničnímotorová doprava - nákladní provozována vozidly nebo
jízdnímisoupravami o největší povolené hmotnosti přesahující3,5
tuny, jsou-|i určeny k přepravě zvíiat nebo věcí, - nákladní
provozována vozidly nebo jízdnímisoupravami o největší povolené
hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-|i učeny k přepravě zvířat nebo
věcí
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
provádění staveb. jejich změn a odstraňování
pos kytován í rrebo zprostředkován í spotřebitelského úvěru

I
Zpráva o auditu účetnízávérky
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Výrok auditora
Provedljsem audit přiloženéúčetnízávěrky společnostiŽlVA zemědělská obchodní, a,s.
se sídlem v Klášterci nad Orlicí (dále také ,,Spo!eónost") sestavené na základě českých
účetníchpředpisů, která se skládá zraz:tahy k 31, 12.2019, výkazu zisku a zlráty, přehledu
o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích zarok končící31,12,2019
a přílohy této účetnízávěrky,která obsahuje popis použitých podstatných účetníchrnetod
a dalšívysvětlujícíinformace.

Podle mého názoru, účetnízávérka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
společnostiŽlVA zemědělská obchodní, a.s, se sidlem v Klášterci nad Orlici
k 31. 12.2a19, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření, přehledu o změnách
vlastního kapitálu a přehledu o peněžnich tocích za rok končící31 . 12.2019 v souladu
s českými účetnímipředpisy.
Základ pro výrok
Audit jsem provedl v souladu se zákonetn o auditorech a standardy Komory auditorŮ České
republiky pro audit, kteryimijsou mezinárodnístandardy pro audit (lSA) případně doplněné a
upravené souvisejícími aplikačnímidoložkami, Moje odpovědnost stanovená těmito předpisy
je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetnízávěrky, V souladu se
zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorú Českérepubliky jsem
na Společnosti nezávislý a splnil jsem i dalšíetické povinnosti vyplývajícíz uvedených
předpisů. Domnívám se, že důkazníinformace, které jsem shromáždil, poskytují dostateČný
a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Ostatní informace uvedené ve výročnízprávě
Ostatními informacemijsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené
ve výročnízprávě mimo účetnízávěrkua moji zprávu auditora, Za ostatní informace
odpovídá představenstvo Společnosti,
Muj výrok k účetnízávěrce se k ostatním informacím nevztahuje, Přesto je vŠaksouČástí

mých povinností souvisejících s auditent účetnízávěrky seznámení se s ostatními
informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním)
nesouladu s účetní závěrkou či s mými znalostmi o účetní.jednotce získanými během
provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejevíjako významně (materiálně)
nesprávné. Také posuzuji, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních)
ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se
rozumí, zda ostatníinformace splňují požadavky právních předpisů na formálnínáleŽitosti a
postup vypracováníostatních informacív kontextu významnosti (materiality), tj zda případná
nedodržení uvedených požadavkůby bylo způsobiléovlivnit úsudek činěný na základě
ostatních informací,
Na základě provedených postupů, do míry, jiždakážu posoudit, uvádím, že
ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou téžpředmětem zobrazení v
účetnízávěrce,jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s ÚČetní
závěrkou a
.
ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy,
jsem
povinen uvést, zda na základě poznatků a povědorní o Společnosti, k nimŽ jsem
Dále
při
provádění
auditu, ostatní informace neobsahujívýznamné (materiální)věcné
dospěl
nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsem v obdržených ostatních informacích Žádné
významné (materiáln í) věcné nesprávnosti nezj istil.

.

Odpovědnosí předsfavenstva a dozorčírady Společnosti za úČetnízávěrku
Přecjstavenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetnízávěrky podávající věrný a poctivý
obraz v souladu s óeskými účetnímipředpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který
považuje za nezbytný pro sestavení úóetní závěrky tak, aby neobsahovala významné
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou,
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při sestavování účetnízávěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je
Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze ÚČetní

závěrky záležitosti týkajícíse jejího nepřetržitého trvání a použitípředpokiadu nepřetrŽitého
trvání při sestavení účetnízávěrky, s výjimkou případŮ, kdy představenstvo plánuje zruŠení
Společnostínebo ukončeníjejíčínnosti,resp. kdy nemá jinou reálnou možnost neŽ tak uČinit.

Za dohled nad procesem účetníhovýkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorČÍrada.

Odpovědnost auditora za audit účetnízávěrky
Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že úĎetnízávěrkajako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost zpúsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora
obsahujícímůj výrok, Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, Že
audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v ÚČetní závěrce
odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou
vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (maieriálnÍ), pokud lze
reálně předpoklád at, že by jednotlivě nebo v souhrnu moh|y ovlivnit ekonomická rozhodnutÍ,
která uživateléúčetnízávěrky na jejím základé přijmou.

l

při provádění audrtu v souladu s výše uvedenými předpisy je mojí povinností upiatňovat
během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je mojí
povinností:
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ldentifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti ÚČeiní závěrky
způsobenépodvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagujícÍ
na tato rizika a získat dostatečnéa vhodné důkazníiníormace, abych na jejich základě
mohl vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalím významnou (materiálnÍ) nesprávnost, k nÍŽ
došlo v důsledku podvodu, je většínež riziko neodhalení významné (materiálnÍ)
nesprávnosti způsobenéchybou, protože součástípodvodu mohou být tajné dohody
(koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházenÍvnitřních
kontrol.

.
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vnitřním kontrolním systémem Společnosti re|evantním pro audit v
takovém rozsahu, abych mohl navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané
okolnosti, nikoli abych mohl vyjádřit názar na účinnostjejího vnitřního kontrolního

Seznámit se

systému.
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Posoudit vhodnost použitých účetníchpravidel, přiměřenost provedených ÚČetních

odhadú a informace, které v této souvislosti představenstvo SpoleČnosti uvedlo v příloze
učetnízávěrky.

Posoudit vhodnost použitípředpokladu nepřetržitého trvání při sestavení ÚČetnízávěrky
představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné dukazní informace existuje
významná (materiální) nejistota vyplývajícíz událostí nebo podmínek, které mohou
významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat, JestliŽe dojdu k závěru,
že taková významná (materiální) nejistota existuje, je mojí povinností upozornit v mé
zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetnízávěrky, a pokud tyto
informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok.
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Moje závěry týkajícíse schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z dŮkaznÍch
informací, které jsem získal do data mé zprávy, Nicméně budoucí události nebo
podmínky mohou vést k tomu, že Spoleónost ztratí schopnost nepřetrŽitě trvat.

r

Vyhodnotit celkovou prezentaci, členěnía obsah účetnízávěrky, včetně přílohy, a dále
to, zda účetnízávěrkazobrazuje podkladové transakce a události zpŮsobem, ktery vede
k věrnému zobrazení.

Mojí povinností je informovat představenstvo a dozorčíradu mimo jiné o plánovaném
rozsahu a načasováníauditu a o významných zjištěních, která jsem v jeho prŮběhu uČiniI,

včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému,
Tato zpráva byla vyhotovena dne 23. května 2a2a,
Auditor: lng. Karel Veverka
Roveň 92, Rychnov nad Kněžnou
124B
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podpis aud

Přílohy: výročn í zpráva
rozvaha
výkaz zisku a ztráíy
příloha k účetnízávérce
výkaz o peněžních tocích
přehled o vlastním kapitálu

Tato zpráva byla předána a projednána
dne 27.5.202a
za společnost:
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ing. Milada Štefková

lng. Oldřich Žd'árský
předseda představenstva

předsedkyně dozorčírady
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