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EZÁVIsLÉHo AUDIToRA

Akcionářúm spoIečnosti BoNAGRo, a.5'

Výrok auditora
ProvedI jsem audit přiIožené účetnízávěrky spoIečnosti BoNAGRo, a's. (,,společnost.,) sestaVené na zákIadě

českých účetníchpředpisů, která se sk|ádá z rozvahy k 31'. 1'2.201.8, výkazu zisku a ztráty, přehIedu o změnách
V|astního kapitálu, přehledu o peněžních tocích za rok končící31. 1'z.2o\8 a přílohy této účetnízáVěrky, která

obsahuje popis použitých podstatných metod a da|šíVysvět|ující informace. Údaje o společnosti jsou uvedeny v
oří|oze této účetnízáVěrkV.
PodIe mého názoru účetnízávěrka podává Věíný a poctivý obraz aktiv a pasiv spo|ečnosti k 31' 12' 2018

a

nák|adú a výnosů a výs|edku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící31. 12' 2018 V souIadu s českými

účetnímipředpisy'
zák|ad pro výrok
Audit jsem provedI V souIadu se zákonem o auditorech a standardY Komory auditorů eeské repubIiky pro

audit, kteÍými jsou mezinárodní standardy pro audit (|5A) případně dopIněné a upravené souVisejicimi
apIikačními doIožkami. Moje odpovědnost 5tanovená těmito předpisy je podrobně]i popsána v oddí|u
odpovědnost auditora za audit účetnízáVěrky' V souIadU se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým
Komorou auditorů Českérepub|iky jsem na spo|ečnosti nezávis|ý a sp!niI jsem i da|šíetické povinnosti vyp|ývající

z uvedených předpisů. DomníVám se, že důkazníinformace, které jsem shromáŽdi|, poskytují dostatečný a
vhodný základ pro vyjádřenímého výroku.

ostatní informace uvedené ve výročnízprávě
ostatnÍmi informacemi jsou V sou|adu s o 2 písm' b) zákona o auditorech informace uvedené Ve Výročni
zprávě mimo účetnízávěrku a moji zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orBán společnosti.

Můj Výrok k účetnízávěrce se k ostatním informacím nevztahuje' Přesto je však součástímých povinností
souvisejících s auditem účetnízávěrky seznámeníse s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace

nejsou Ve významném (materiá|ním) nesou|adu 5 účetnízáVěrkou či s mými znaIostmi

o

účetnijednotce

získanými během provádění aUditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiá|ně)
nesprávné' Také posuzuji, zda ostatní informace byiy ve všech významných (materiá|ních) ohIedech VypracoVánV
v souladu s přís|ušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky

právních předpisů na foÍmá|ní ná|ežitosti a postup Vypracováni ostatních informací V kontextu Významnosti
(materiaIity), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by by|o způsobl|é oV|ivnit úsudek činěny na
zákIadě ostatních informací'
Na zák|adě provedených postupů, do mÍry, již dokážu posoudlt, uvádím, Že

.
.

ostatnI inIormace, ktelé popisují skutečnosti, jeŽ jsou tež předmetem zobraieni V Úcetni záVěr(e,
jsou ve všech významných {materiálních) ohIedech V souIadu s účetnízáVěrkou a

ostatníinformace by|y vypracovány v souIadu s práVními předpisy'
Dále jsem povinen uvést, zda na zák|adě poznatků a povědomí o společnosti, k nimž jsem dospěl při
provádění auditu, ostatní informace neobsahuji významné (materiální) Věcné nespráVnosti' V rámci uvedených
postupů jsem V obdížených ostatních informacích žádné významné (materiá|ní) věcné nespráVnosti nezjisti|.

odpovědnost statutárního orgánu společnosti za účetnízávěrku
statutární orgán spoIečnosti odpovídá za sestaVeníúčetnízáVěrky podávajícívěrný a poctiVý obraz V 5ouIadU
s českými účetnímipředpisy a za takový vnitřní kontroInísystém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní

záVěrky, tak aby neobsahovala Významné (materiá|ní) nespráVnosti způsobenépodvodem nebo chybou'

Při sestavování Účetnízávěrky je statutární orgán spoIečnosti povinen posoudit, zda je spoIečnost schopna

nepřetržitě trvat,

a pokud je to

reIevantní, popsat V pří|oze Účetní závěrky zá|ežitosti týkajícíse jejího

nepřetržitého trVání a použitípředpokIadu nepřetržitého trVání při sestaVení účetnízávěrky, s výjimkou případů,

kdy statutární orgán p|ánuje zrušeníspo|ečnosti nebo ukončeníjejí činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou
možnost než tak učinit.

odpovědnost auditora za audit účetnízávěrky
Mým cí|em je získat přiměřenou jistotu, že účetnízáVěrka ,iako ce|ek neobsahuje významnou (materiální)
nespráVnost způsobenou podvodem nebo chyboU a Vydat zpráVu auditora obsahující můj výrok' Přiměřená míra
jistoty je VeIká míra jistoty, nicméně není zárukou, Že audit provedený v souIadu s Výše uvedenými předpisy Ve
všech případech v účetnízávěrce odha|í případnou existujícíVýznamnou (materiální) nespráVnost. NespráVnosti

mohou Vznikat

v důs|edku podvodů nebo chyb a

povaŽují se za Významné (materiá|ní), pokud |Ze reá|ně

předpok|ádat, že by jednot|ivě nebo V souhrnu moh|y oV|lvnit ekonomická rozhodnutí, která uživate|éúčetní
závěrky na jejím zák|adě přijmou.

Při provádění auditu V sou|adu s výše uvedenými předpisy je mojí povinností up|atňovat během ce|ého
aUditu odborný úsudek a zachoVáVat profesní skeptici5mus' Dá|e je mojí poVinností:

.

Identifikovat a Vyhodnotit rizika Významné (maleriá|ní) nespráVnosti účetnízáVěrky způsobené
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagujícína tato rizika a získat
dostatečnéa vhodné důkazníinformace, abych na jejich zák|adě mohI Vyjádřit Výrok. Riziko, že
neodha|ím významnou (materiální) nespráVnost, k níždoš|o v důsledku podvodu, je většínež riziko

neodhaIení významné (materiá|ní) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu
mohou být tajné dohody, fa|šování, úmys|ná opomenutí, nepravdivá proh|ášení nebo obcházení

.

Vnitřních kontro|.
seznámit 5e s Vnitřním kontro|ním Systémem spo|ečnosti re|evantním pro audit V takovém rozsahu,
abych mohI navrhnout auditorské postupy Vhodné s oh|edem na dané okoInosti, niko|i abych mohI

.
.

Vyjádřit názor na Účinnost Vnitřního kontrolního systému'

Posoudit Vhodnost použitých účetníchpraVide|, přiměřenost provedených účetníchodhadů

a

informace, které V této 5ouVislosti 5tatutárníorgán spoIečnosti uvedI v pří|oze účetnízávěrky'

Posoudit Vhodnost použitípředpokladu nepřetržitého trVání při sestaVení účetnízáVěrky
statutárním orgánem, a Zda s ohIedem na shromážděné důkazníinformace existuje významná
(materiá|ní) nejistota Vyp|ýVající z udá|ostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit
schopnost spo|ečnosti nepřetržitě trvat. Jest|iže dojdu k závěru, že taková významná (materiá|ní)

nejistota existuje,
soUVisIosti

v

je mojí povinností

pří|oze účetnízávěrky,

v mojí zprávě na informace uvedené V této
pokUd tyto informace nejsou dostatečné'Vyjádřit

upozornit

a

modifikovaný výrok' Moje záVěry týkajícíse schopnosti společnosti nepřetržitě trvat vycházejí

z

důkazních informací, které jsem získaI do data mojí zprávy' Nicmeně budoucí u.dá|ostr nebo

.

podmínky mohou Vést k tomu, že spoIečnost ztratíschopnost nepřetržitě trvat.
Vyhodnotit ce|kovou prezentaci, členěnía obsah účetnízáVěrky, včetně pří|ohy, a dá|e to, zda účetní
závěrka zobrazuje podkIadové transakce a udá|osti způsobem, který Vede k Věrnému zobrazení.

Mojí povinností je infoÍmovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o
rn,iznamných zjištěních, která jsem v jeho průběhu učini|, Včetně zjištěných Významných nedostatků Ve Vnitřním

kontrolním systému.
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