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Auditorskázprávaje určena pro: valnou hromadu společnosti
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Ing. Karel Novotný
auditor č. evidenční 1824

Tato zpráva obsahuje tři strany

Potvrzujeme, že zprávabyla projednánase statutárním a dozorčím orgánemúčetní jednotky dne:

V Praze 15. 4. 2020
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VÝROKAUDITORA
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti VEPASPOL Olomouc, a. s. (dále také

"Společnost") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy
k31. 12. 2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2019 a přílohy této účetní závěrky, která
obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o
Společnosti jsou uvedeny v přileze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti
VEPASPOLOlomouc, a.s. k31. 12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok
končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy
Výrok auditora je

bez výhrad.

ZÁKLADPRO VÝROK
Auditjsme provedli v souladu se zákonemo auditorecha standardy KomoryauditorůČeskérepubliky

(KA ČR)pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněnéa upravené

souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji
popsána v oddílu Odpovědnostauditora za audit účetní závěrky.V souladu se zákonem o auditorech

a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů Českérepubliky jsme na Společnosti nezávislí a splnili
jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace,

které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Ostatní informace

Současně byla předložena ke dni auditorského ověření výroční zpráva v potřebném rozsahu účetní
jednotky.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný
zvláštní výrok. Přesto je součástí našich povinnosti souvisejících s ověřením účetní závěrky
seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
nejsou ve významném nesouladu s účetní závěrkou, či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými
během ověřování účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavená v souladu s právními předpisy,
nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně nesprávné. V rámci uvedených postupů jsme
v obdržených ostatních informacích nic takového nezjistili.

Odpovědnost statutárních orgánů společností za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz
v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za
nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti
způsobenépodvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost

schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrkyzáležitostitýkající
se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s
výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp.
kdy nemájinou reálnou možnost, než tak učinit.
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ODPOVĚDNOSTAUDITORAZA AUDIT ÚČETNÍZÁVĚRKY
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka Jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
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 (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrkyna jejím základěpřijmou.
Při provádění auditu v souladu s výěe uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

.

Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat
dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko,
že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než
riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí
podvodu mohou být tajné dohody (kaluže), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení
nebo obcházení vnitřních kontrol.

.

Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnostjejího vnitřního kontrolního systému.

.

Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.

.

Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit
schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná
(materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v
této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit
modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z
důkazních informaci, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo
podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

.

Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a udáiosti způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a
o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěnýc významných nedostatků
ve vnitřním kontrolním systému.
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ZPRÁVAAUDITORAVEDENÍ ÚČETNÍJEDNOTKY
Na základěprověrky účetních písemností lze konstatovat následující:
a) Účetnictvíje vedeno pečlivěa průkaznýmzpůsobem. Během prověrky nebyly zjištěnyžádné
významné nesprávnéči nedovolené zápisy.

b) Jednotlivé účetní písemnosti na sebe vzájemně navazují. ( Rozvaha, Výkazzisku a ztrát, hllavní
kniha, Obratová předvaha)

c) Výše majetku vykázaná v rozvaze

je doložena inventurními seznamy. Inventurní protokoly

mají předepsané náležitosti.
d) Účetní jednotka v roce 2019 snížila základní kapitál na 10% původního zapisovaného základního
kapitálu. Přes toto opatření za rok 2019 vykázala nižší vlastní kapitál oproti sníženému základnímu

kapitálu. Předpokládá se, že zvýšením nákupní ceny prasat dojde v roce 2020 k vyrovnání výše
základního a vlastního kapitálu.

e) Při kontrole prvotních dokladů nebyly zjištěny žádné významné nesrovnalosti.

f) V období mezi datem účetní závěrky a datem auditu nedošlo v účetní jednotce k žádným
významným změnám. Vyjma situace s COVID-19.

h) Společnost nevede žádnývýznamný soudní spor, který by významněovlivnil výši vlastního kapitálu
společnosti

i) Výroční zprávaje v souladu s předloženými dokumenty k auditorskémuověřeni účetní závěrky

Ing. Karel Novotný
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