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zpráva nezávislého auditora
(identifikační údaje)

Příjemce zprávy:
Akcionáři a.s. AGRA Velký Tlýnec.

obchodní firma:
AGRA Velký Týnec, a.s.
Bystřická 704
783 72 Velký Týnec
IČ 25855476.

ověřované období:
Od 1.1.2014 do 31.I2.20I4

předmět a účel ověřování:
správnost úěetní závěrky, v}roční zpíáw azprávy o vztazíchmezi
propojenými osobami za rok 2014.

Uplatněné auditorské směrnice a posfupy:
Audit byl proveden v souladu s Mezinarodními auditorskými
standardy, zejménalsA 200R a700 vydanými Komorou auditoru
České republiky.

Jméno a číslo oprávnění auditora:
Ing. Eduard Kepák, č.o. 343

obchodní firma auditora:
Auditorská a účetí kancelář Olomouc, s.r.o., oprávnění 12,
tř. Kosmonautu 8,77200 Olomouc, IČ 46576380,
zapsána v OR v Ostravě, odd. C, vl.č. 3l69 dne3.4.1992.

přílohy: výroční zprávavčetrě zpráw ovztazíchmezi propoj. osobami
Rozvaha v plném rozsahu
Výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu
Příloha k roční závétce v plném rozsahu
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,4uďitorsŘó a účetní Řqrueúíř ohmouc, s.ro., tř. Ko§notuutů 6, 77200 oromouc
zapsánn v oícfroďním rejstříŘll 9 ostravě. oďút C, vrožŘa 3169 ďíu 3.4. 1992

zpráva nezávislého auditora
pro akcionáře

a.s. AGRA Vellcý Týnec.

Provedli jsme audit přiložené účetní závérky a.s. AGRA Velký Týnec, která se skládá
zromahy,výkazuziskua ztrátapřílohyktétoúčetrť závércezar.2014,kteráobsahuje
PoPis PouŽifých účetrťch metod a další vysvětlující informace. Úda3e o organizační
struktuře a.s. AGRA Velký Týnec jsou uvedeny v bodě l. přílohy.

Statutární orgán ÚČetrú jednotky je odpovědný za sestavení účetní závérky,která podává
věrný a poctiaý obraz v souladu s česlcými účetdmi předpisy, a za takový vniřní
kontrolní systém, kte4ý považuj e za nezbytný pro sestavení účetní závérky tak, aby
neobsahov ala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

NaŠÍ odpovědností je vyjádřit nazákladé našeho auditu qýrok k této účetrť závérce. Audit
jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy
a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditoru České republiky. V souladu
s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit
tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetrí závérka neobsahujé významné
nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získtání dťrkazních informací o častkách
a Údajích zveřejněných vúěetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora,
zahrnujícím i vyhodnocení rizik význarné nesprávnosti údajů uvedených v účetní
závérce zpŮsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor
posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetrí závérky podávající věmý
a Poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoii
vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje
Posouzení vhodnosti použifých účetrdch metod, přiměřenosti účetrďch odhadů
provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závérky.

Jsme přesvědČeni, že dtkami informace, které jsme získali, poskyrrrjí dostatečný a
vhodný základpro vyjádření našeho výroku.

Podle naŠeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv a.s.
AGRA Velk} Týnec k31.12.2014 a nákladů, výnosů, hospodářského výsledku jejího
hospodaření a finanČní situace za rok2014 v souladu s českými účetními předpisy.

Ověřili jsme též soulad výroční zpráw a.s, AGRA Velký Týnec s účetrď závěrkou, která
je obsaŽena vtéto qiroční zprávé a je její součastí. Za správnost výroční zprávy je
zodPovědný statutární orgán a.s. Naším úkolem je vydat nazákladéprovedeného ověření
ýrok o souladu výroční zpráw s účetrrí závěrkou.
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Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími
aplikaěními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby
auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace
obsažené ve výroční zprávé,které popisují skutečnosti,ježjsoutéžpředmětem zobrazeni
vúčetní závérce, jsou ve všech významných ohledech vsouladu spříslušnou účetní
závěrkou.

Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření
výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zpráxé a.s. AGRA Vellcý
Týnec k31.12.2014 ve všech významných ohledech v souladu s qýše uvedenou účetní
závěrkou.

Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávé o vztazích mezi propojen;ými
osobami a.s. AGRA Velký Týnec za r. 20|4. Za sestavení této zprávy o vztazich ie
odpovědný statutární orgárr společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného
ověření stanovisko k této zprávé o vztazích.

Ověření jsme provedli v souladu s ISA 550 Komory auditorů České republiky. Tento
standard vyžaduje, abychom plránovali a provedli ověření s cílem ziskat omezenou jistotu,
že zpráva o vztazích neobsahuje významné věcné nesprármosti.

Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly
k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a.s. AGRA Velký
Týnec za r. 20l 4 obsahuj e významné věcné nesprávnosti.

V Olomouci dne 12.2.2015

Auditorská a účebú kancelař
Olomouc, s.r.o.
oprávnění č. 12

te[ 585220928, 603266113 e-mait aufulfomouc@sezn^amcz

tor
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