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EZÁVISLÉHO AU DITORA

akcionářům společnosti Z|VA zemědělská obchodní, a.s. se sidlem
v klášterci nad orlicí
Předmět auditu: ŘaOna účetnízávěrka sestavená k 31. prosinci2O2a
Ověřované období: Od 1, ledna do 31, prosince 2020

ověřovaná účetníjednotka:ŽlVAzemědělská obchodní,

tčo: oog

17 598

a^s,

se sídlem v Klášterci nad

Orlicí

Právní forma: akciová společnost
Předmět podnikání: zemědělská výroba
lesnívýroba
hostinská činnost
opravy silničn ích vozidel
vodoinstalatérství
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až3 živnostenského
zákona
truhlářství, podlahářství
pokrývačstv í, tesařství
klempířstvía oprava karoserií
silničnímotorová doprava * nákladní provozována vozidly nebo
jízdnímisoupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5
tuny, jsou-|i určeny k přepravě zvířat 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 pnacovních strojů
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zaYízení
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
pos kytová rt í nebo zp rostředk ov ání spotře b ite lské ho ú vě ru

Zpráva o auditu účetnízávěrky
Výrak auditora
Provedljsem audit přiloženéúčetnízávěrky společnosti ŽlVA zemědělská obchodnÍ, a.s,
se sídlem v Klášterci nad Orlicí (dále také ,,Společnost") sestavené na základě Českých
účetníchpředpisů, která se skládá zrozvahy k 3'1, 12,202a, výkazu zisku a zlráty, přehledu
o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící31. 12.2a2a
a přílohy této účetnízávěrky,která obsahuje popis použitých podstatných ÚÓetních metod
a dalšívysvětlujícíinformace.

Pod|e mého názoru, účetnízávěrkapodává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
společnostiŽlVA zemědělská obchodní, a.s. se sidlem v Klášterci nad Orlicí
k 31 . 1 2, 2g20, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření, přehledu o změnách
vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící31.12.2a2Q v souladu
s českými účetnímipředpisy.

Základ pro výrok
Audit jsem provedl v souladu se zákonern o auditorech a standardy Komory auditorŮ České
republiky pro audit, kterymi jsou mezinárodní standardy 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 Ětickým kodexem přijatým Komorou auditorů Ceské republiky jsem
na Společnosti nezávislý a splnil jsem i dalšíetické povinnosti vyplývajícíz uvedených
předpisů, Domnívám se, že důkazní informace, které jsem shromáždil, poskytují dostatečný
a vhodný základ pro vyjádření mého výroku,

Ostatní informace uvedené ve výročnízprávé
Ostatními informacemijsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené
ve výročnízprávě mimo účetnízávěrkua moji zprávu auditora. Za ostatni informace
odpovídá představenstvo Spoleónosti.
Muj výrok k účetnízávěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí
mých povinnostísouvisejícíchs auditem účetnízávěrky seznámeníse s ostatními
informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním)
nesouladu s účetnízávěrkouči s mými znalostmi o účetníjednotcezískanýml během
provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejevíjako významně (materiáině)
nesprávné. Také posuzuji, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních)
ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se
rozumí, zda ostatní informace spliiují požadavky právních předpisu na formáinínáležitosti a
postup vypracováníostatních informacív kontextu významnosti (materiaIity) tj zda případné
nedodrženíuvedených požadavkůby bylo způsobiléovlivnit úsudek činěný na základě
ostatních informací,

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážu posoudit, uvádím, že
ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou téžpředmětem zobrazení v
účetnízávérce,jsouve všech významných (materiálních)oh|edech v sou|adu s úóetní
závěrkou a
.
o§tatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy,
Dále jsem povinen uvést, zda na základě poznatkú a povědomí o Společnostt, k nimž jsem
dospěl při prováděníauditu, ostatní informace neobsahujívýznamné(materiální) věcné
nesprávnosti, V rámci uvedených postupů jsem v obdržených ostatních informacích žádné
významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistil.

.

Odpovědnosť předsíavenstva a dozorčírady Společnosti za úěetnízávěrku
Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetnízávérky podávajícívěrný a poctivý
obraz v souladu s českými účetnímipředpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který
považuje za nezbytný pro sestavení účetnízávěrky tak, aby neobsahovala významné
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
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Při sestavování účetnízávěrky je předsiavenstvo 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 použitípředpokladu nepřetržitého
trvání při sestavení účetnízávěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení
Společnosti nebo ukončeníjejíčinnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetníhovýkaznictvíve Společnosti odpovídá dozorčírada.

Odpovědnost auditara za audit účetnízávěrky
Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetnízávěrkajako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora
obsahujícímů.] výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra .jistoty, nicméně není zárukou, že
audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetnízávěrce
odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost, Nesprávnosti mohou
vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze
reálně předpokládal, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí,
která uživateléúčetnízávěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je mojí povinností uplatňovat
během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus, Dá|e je mojí
povinností.

.

ldentifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetnízávěrky
zpusobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující
na tato rizika a získat dostatečnéa vhodné důkazníinformace, abych na jejich základě
mohi vyjádřit výrok, Riziko, že neodhalím významnou (materiální) nesprávnost, k níž
došlo v dusledku podvodu, je většínež riziko neodhalení významné (materiální)
nesprávnosti způsobené chybou, protože součástípodvodu mohou být tajné dohody
(koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházenívnitřních
kontroL

.

seznámit se

s

vnitřním kontrolním systémem společnosti relevantním pro audit v
takovém rozsahu, abych mohl navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané
okolnosti, nikoli abych mohl vyjádřit názor na účinnostjejího vnitřního kontrolního
systému,

.

Posoudit vhodnost použitých účetníchpravidel, přiměřenost provedených účetních
odhadú a iníormace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze
účetnízávěrky.

.

posoudit vhodnost použitípředpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetnízávěrky
představenstvem a to, zda s oh|edem na shromážděné dŮkazní informace existuje
významná (materiální) nejistota vyplývajícíz událostí nebo podmínek, které mohou
významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat, Jestliže dcjdu 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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vycházejí z důkazních
Moje závěry týkajícíse schopnosti společnosti nepřetržitě trvat
budoucí události nebo
informací, které jsem získal do data mé zprávy, Nicméně
trvat,
podmínky mohou vést k tomu, že spoleónost ztratí schopnost nepřetržitě

.

včetně přílohy, a dále
vyhodnotit celkovou prezentaci, členěnía obsah účetnízávěrky,
události způsobem, ktery vede
to, zda účetnízávěrka zabrazuje podkladové transakce a
k věrnému zobrazení,

mimo jiné o plánovaném
Mojí povinností je informovat představenstvo a dozorčíradujsem
v jeho PrŮběhu uČini|,
rozsahu a naóasování auditu a o významných zjištěních, která
systému,
vóetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním
Tato zpráva byla vyhotoverra dne 30, dubna 2a21,
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frývah.
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podpis aud

Přílohy: výroón í zpráva
rozvaha
výkaz zisku a ztráty
příloha k účetnízávěrce
výkaz o peněžních tocích
přehled o vlastním kapitálu

Tato zpráva byla předána a projednána
dne 4, 5,2021
za spoleónost:

,:;,ffi,#ffi,,p;
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ing, Milada Štefková

předsedkyně dozorčírady
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Auditor: lng, Karel Veverka
Roveň 92, Rychnov nad Kněžnou
evidenční čísla1248

předseda představenstva
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