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zpráva nezávislého auditora
(idcntiíikačniúdaje)

Příjemce zprárry:
Akcionáři a.s, AGRA Velký Týncc

obchodní iméno účctníjedíotky:
AGRA Velký Tyhec, a,s,
Bystřická 704
783 72 velký Týnec

lco:

25855476

Ověřované ot (|obí:
Od l.t.20l6 do 31,12.2016.
předmět a účelověření:
sprá\,nost ročníúčetnízávěŤky, vjŤočnízprávy a zprávy
o vzíazich zat.2016.

Uplatněné auditor§ké smčrnice a postupy:
Mezinárodní auditorské standardy vydané Komorou auditorů
Českérepubliky, zejména ISA č. 200R a 700,
zák, č. 563/91 sb, o účctnictvía prováděci předpisy.
Jméno a či§lo oprávnění auditořa:
Ing. Eduard Kcpák, č.o. 343.

obchodní jméno a sídlo auditora:
Auditorská a účetníkanceliiř Olomouc, s.r.o,
tř. Kosmonautů 8, 77200 olomouc

Přilohy:

Výročníz.práva včetnézpíáýy o yňazích
Rozvaha v p|nóm rozsahu
výkaz Zisku a ztráty v plném rozsahu
Pirloha k roini účel.ni7e\ěrce

Zpráva nezávislého auditora
pro akcionáře

AGRA Velký

Týneco a.s.

Yýrok auditora
Plovedli jsme audit přiložené ročníúčetnízávěrky a,s. AGRA velký Týnec, IČo
25855476, sestavené na základě českých účetníchpředpisů, která se skládá z rozvahy
k31,12.2016, výkazu zisku a Ztráty, přchlcdu o z,mčnách vlastního kapitálu a
přehlcdu o penč,žníchtocich Za lok končící31.12.2016 a přílohy tóto účctníZávčrký
která obsahuje popis použitých podstatných účetníchmetod a dalšívysvětlující
informace, Udaje o společnostijsou uvedeny v bodě 1.1. přílohy této účetnízávělky
Podle našeho názoru účetnízávěrka podává věmý a poctivý obraz aktiv a pasiv a,s.
AGRA velký Tjnrec, nákladech a výnosech a výsledku jejího hospodařcrri a
pcnčžníchtoků za rok končící31.12.2016 v souladu s česk:hni účetnímipředpisy.

Základ pro r"ýrok
Audit jsrrre provedli v souladu s mezinárodnimi auditorskými standardy (lSA). Naše
odpovědnost stanovená těmito standardyje vymezena v oddílu Odpovčdnost auditoía
7a audit účctníZávčrky, v souladu s etickými požadavky platn]hni pío audit účctních
závěrek jslc na spolcčnosti nezávislí a splnili jsme dalšíetické povinnosti
vyplývajici z těchto požadavků. Domníváme se, že důkazníinformace, které jsme
ziskali, posk}tuji dostatečný a vhodný základ pro vyjádřcní našeho výtoku,

i

ostatní infořmace uvedené ve výročnízprávě

AGRA Velký Týnec,

a.s. .je obchodní spolcčnostía je dle právních předpisů por,inna
sestavit výťočnízprvu, jejiž součásti má být ovčřovaná účetnízávěrlG, Auditor
obdržel před datem vydáni Zprávy auditora úplnou yfoočníZprá\,u. VýŤok k účetni
závěrcc byl bcz výhrad. Auditor ve výročnízprávě neidentifikoval žádnou
vý7namnou ncsplávnost,

Zpíáy^ l, ýzt^7,ích

ověňli jsmc věcnou správnost údajůuvcdcných ve zprávě o vztazích a.s, AGRA
Velký Týnec za rok končící31.12,2016, Za scstavcní této 7.plávy o vztuich je
odpovědný statutární orgán společnosti. Našímúkolem jc lrydat na základě
provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích, Ověřcni jsmc provcdli
v souladu s AS č. 56 KAČR. Tcnto standard vyžarluje, abychom provedli ovďení
s ci]qn získat omezenou jistotu, žc zptála o vztMích neobsahuje významné lccné

lesprávnosti, ověření je omezeno předcvširn n a dotazování placovníkůspolečnosti
a na anal},tickó postupy a Výbérovým způsobcm provcdené plověření \écné
správnosti údajů.Proto toto ověření poskytuje nižšístup€ň jistoty ncž audit. Audit
jsrrrc neprováděli, a proto nelTjadřujeme v]ýrok auditora.

Na základč našeho ověiení jsme nczjistili žádnésLutečnosti, které by vedly
k domnčnce, že zptáýa o vztazích a.s, AGRA velký Týnec Za rok konaici
31.12.2016 obsahuje významné věcné csprávnosti,

Odpovědno§t vedcní za účetnízávěrku

Vcdcní společnosti je zodpovčdné za sestavení účetnízávěrky, klcrá podává včnrý a
poctivý oblaz v soula<tu s ČÚS a za takový vniťní kontrolni systém, kte|ý považujc
za nezhlrlný pro sestavení účctnízávěrky talq aby neobsahovala významnou
(materiální) nespláuost způsobenou podvodqn nebo chybotr,
Při sestavování účetnízávěrkyje vedeni povinno posoudit, zdaje spoleůlost schopna
ncpřetržitě tlvat, a pokud je to relevantní, vysvětlit a popsat vúčctníZá\črce
Záležitosti týkajícíse jejího nŤřctťitóho trváú a použiti účetnictvi7aloženého na
předpokladu nqřetržitého trváni podniku.

odpovědnost auditora za audit účetnízávčrky
Naším cílem je ziskat přimďenou jistotu, že účetnízávěrka jako cclck ncobsahuje
výZnamnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat
Zprávu auditora obsahujici náš víok. Přiměřená nira jistoty je velká mira jistoty,
nicrnéně ncní zárukou, že audit provcdcný v souladu s výše uvedenými standardy ve
všech případcch v účetníZávěrce odhalí případrrou existujícívýznamnou
nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a povazuji
se za významnó, pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhmu
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, ktelá uživateléúčetnizávěrky na jejin
základě přijrnou.

Pii

provádčníaudittt v souladu

s

výše uvedenýni předpisy je našípovinnosti

uplatňovat bčhem celého auditu odbomý úsudek a Zachovávat profcsni skcpticismus,
Dále je na_ši povinností:

Identifikovat a \ryhodnolit rizika významné nesprá\,,1losti účetnízávěrky
způsobené podvodem nebo chybou, nawhnout a provést auditorské postupy
Ieagující na tato rizika a Získat dostatcčnó a vhodné důkazníinlbnnace,
abychom najejich Základě rnohli vyjádřit výrok.
Seznámit se s \,,r]itřním kontrolním systémem spol€čnosti rclcvantním pro
audit v takovém rozsahu, abychom mohli nawhnout auditorské postupy
vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit na
účinnostjejího vnitřního kontrolního systému.
Posoudit vhodnost použitých účetníchpravidel, přiměřenost provedených
účetníchodhadů a inlbmace, které v této souvis]osti vcdení uvedlo v příloze
účetní7ávěíkv.

.

posoudit vhodno§t použitípřcdpokladu nepřetržitého trvání při sesldvšní
účetnízáv&ky vedením a to, Zda s ohledem na shromážděné důkazni
jnformace existuje \.ýznamná materiáIni nejistota vlplývajícíz událostí nebo
podmínek, které r,nohou výZnamně Zpochybnit schopnost a.s, nepřetržitě
trvat.

.

vyhodnotit celkovou prezentaci, č]cněnía obsah účetnízávěrky, včetně
piílohy, a dále to, Zda účetnízávěrka zobrazuje podkladové transakce a
události Způsoben, který vede k věmému zobrazeni.

Našípovinností je informovat statután orgán mimo jiné o plánovanóm rozsahu a
načasování auditu a o vlýznamných zjištěních, která jsme vjeho průběhu učini|i,
včetně Zjištěných výZ[amných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V olomouci dnc l0-2-20l7

Auditorská a účctníkancc|ář
Olomouc. s.r.o.
oprávnění č, 12

