
Zpráva o oYěř.íi týřočni zpřáry

ovčiili jsme souiad výroěni ZpIál, společnosli AGRo Blarná o,s, k3l,t2,2014súčctnizávěrkou,
klcíá je obsažena ý télo ýiročni zpnj!é. Za spíáuosl ťIoóni Zpúly je zodpovúdný §atutáni
oBin společnosti AGRo Blalná a,s, Našim úkolen je §dat m ákladč provedeného oÝěleni vltok
o souladu výrcční zptávy s úicLni závěrkot
ověřni isme provcdli v souladu s Mezinitodnjni ludno^kýni slmdardy a souvisejhini
aplikaěníni doložtami Konoly auditorů České republiky. T!ío slandardy vyžaduji. aby audno.
naplánolal a pDvedl ověieni tak. aby Ziska] přiněienou jislotu, že informlce obsžené ve ťrcčni
zp.iÝě, k.ié popisuji siu!.čnosti,ježjsou lóž Přednčicm zobiazcniv účetní zálěŇ..jsouvc všech
llmanných (nale álnich) óhledcch v souladu spřjslušnou úóelni zá!érkou, ]snc pics!óJóeni. že
pŤoledené ovčřcni poskytuje !ňměierytr podllld pró vyládleni výroku auditora.
Podle našeho .á7-oru jsou intnrúace u,Tdené ve úroóni z,pnivě sFolečnosli 

^GRo 
B]alná d,s

k]],I2,20l4 vc všech vi,aam.ých 0naicrjálnich) oNcdcch vsouladu svýše uvcdclou účelni

Na základě plvedeného á difu.isme dúe l] 2,2015 !}dali k úóetni ,á!ěrťe, kterójc součásli léío
výrcčni Zpň\a, 7-právu následlliicino z!ěni:

Prcledlijsmc audit ptjložcné účelni 7á!ěrlry společDosli AcRo BlaiĎá a,s.. která se skládí z
rczvah} k]], 12,2014,aýkuúziskuaáIát} arokkončici 3], 12, 2014, Piehleduopcněžnich
oc,.L /l lo\ lo1r. l,, |2 2o|4 _ o,'o|\ k,o L'4 hlt,,y h.ru obý['š oop, ooúllřl
pod,Jry.1 lcťl,.l, me'od " dJ,l s,\' L .", b na-., I J-e o oo cc1o{i \cRo B|a" ; q

jsou uled.byÝ!ři]oze 1é1o úóctni á!ěrky,
odpovědnosl slafuláňiho orgánu úéetni jednoiky a účclni 7ávčrku

stlruttjmi organ společnosii AcRo Blahá a.s,, ř odpovčdný za ýšlaÝeni úúclní zá!ěrky, klcíá
podává !ěúý apocli!ý obBz ! sóuladtr s českýni úacl.imi tŘdphy a a takový vnitlní konlrolni
;yšón. krďý považuje 2a nczbylný pĎ scstaleú účctni 7áaěrky ta}. aby ncobsahoÝala významné
( r-,c icl,] É pa\l {, /p0,oo,t Dod odc, Fbo, l,bol

Ňašj odpo!ědnosti je l)iádnl nl Základa nášeho ludnu výrok L této ilčctni zává.e, Audit.isnre

Do.cd],! olhdl5e/hn1 ,oad,lolc.' ,,P/il,",oo,i,idL. o^k)ň,. ,Jd]J,ol",el'ři
;p'il"ťn'nl onlo/lffi Kono,J ]úo," i, ie,,, ŤlU"i\\, V,oLladl ,\ňlo p,cdp.) r,.
povimi dodlž-ovat elické požadaÝky a nallánovat a P,ovésL audii l'i, abrchom Ziskali přiměřeno
júlotu, že účcnri závěrka ncobsalruF výnúié (maleriálni) nespt,áÝúosii.

Audil z.bJnujc prcvedcní audiióBb]ch posNpů k získáni důkmich inibftacj o eistkácn a

údajhh aeiejněných ! účciní zálěse, výběr posfupú 
'visi 

na úsudku anditoú. zabfiujioin i
lThodnocmi rizik význanúó (naieriáIni) neŤnivnosii údajů uvedeíých v účcini záváce zpúsobené
podvoden nebo ch}bou. Pň vyhodnocováDi těchío rizik audiior posoudi vnnini konlrolni sysl€m

tlelantni pro seslaveni účetnizá!érky podáwiici vě.rý apocti!ý oblž, cilcm toholo losoEcnije
nauhlour vhodné audi1o$ké postupy. nikoli lyjádřii $ k účinnosli vniňiho kontm]niho s}stéíu
úéetni jednotky, 

^udil 
taž zanluje posouzeni lhodíosli použitých účehich metod, př,mčienosli

účetnich odhadlt provedených ledmim i posouzqni .elko!é prcrcntace úóetni závórlry.

.lsme piesvědčcni. že důkúni inlomrace, kleré jsme ziskali, poskyluji došdečlrý a yh odný zj}lad
pío \,!,jáditni našeho !ýrcku,
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PodLe na!.to !ááru i!četil á!érka podává věmý . póctivý óbie aldiv . !6iv spol€čnosli AGRo
Blatná a.s. t 3 t , 12, 20 t 4 á aákladú a ýýnosú a výsl.dk! j€jiho hosPodaidi a peíěžnlch loků zB iok
končici 31, 12. 2014 v souLadu s č*kými nčetnidi předpisx

společnosl !fuá lovinnosl zprMréval zpráW o vzldzIch úezi pblojenými osbmi

v Blař!é l1.2,20l5

audiror, oprávněni KAČR č.2088

audilor, oprávněn1 (AcR ó,452



VÝRočNí ZPRrIVA zA RoK 2014

základnl id€nrinn!čnl údájť:

sidlo]
Ič|

Lnáře čp. 147. Psc j8?42

Zapsaná l obchodnim rejstřiku vedenén KJajskýn soudem V Českých Budějovicich, oddil B,

společnost AGRo Blahá as, byl. aložena L 12, i992 roáodnulim všech
spolednikú slávajiciho ABmchemického podĎiku UsĎeseníD okresuiho soudu v Českých
BudějolicicbbylaspolečnostzpsánadoobchodnihoFjstiikusúdinnosiiod],].l993,

Základni jměni 23 400 000. tloři kneno\,é atcie na jnéno vlndmé podobě a
akcionáiůú byly lydány jako l onadná lhtina mIíazuj ici j ednollivé lkc ie,

Zp.ím o }ívoji čiĎno§ti spohčnostj !jcjln hospodářském p.staycni

Hlavnin lrogramefi ve \5hobbin a obdjodním změřcni sloleónoýi je prodej a
'ád,.d- pÍm),lo\Jcl,fuo|i, .odoob|ell, l ,LLpL 1 pjooele hno l se nÁe,pole(no{

h,l, ,oe/j \), ,amni !rcdece \ (R, D9l.j dů'"/io, soró)|, oo!noo1i .imo,t, F
obd]odováni s produlq/ rosllinné vjrcby a llodej fuotorové naiiy a boúinrl kde jsou
zájišťo!án), jalr přiĎé dodávky ke konečnénru spotiebileli, lat Fíodej ve vlasúl čery&l
slalici v Bezdědolicich. ostatní óimost spoóivá zejména ! poskytoláni služéb vrosllinné
výrcbě a to vlplikaci kapalných a tuhých prnnyslových hno]iv, slalkoťch a vápeúalých
hnojiv, ! chenrické ocIúaně rcstlin a dále ! nákladni d.pra!ě

Akciová společnost po cclý ok pl.jlaveškeíé s!é záVúky vůói obchodnim paiinen]m
i hěstnmcún a lze konslalovdt, že si nadále d.ží sloji pozici jak v rámci konk rcnce. kk i
u obcbodúich laítneru, Hlavni pozonosl bude ! rcce 2015 směóváňa na zqšo\,{ni
ďektilnosi jednoiliDJch činnosti, Tíalým úkol.m zůs(á!á koílrola pobledálek. jejicn
sledo!áni a žajišlb!úní. společnost předpoklrdá, žejejí činnosi bude prcbihat ve ýálajicin

Invesličd čnnosl blde vrcce 20]5 změiena do dolraly a služeb, Z dlouhodobého
hlediskavidine pespektin v aplikaci kapalných hnojiv achemické oclMné. dále v dopla\é
a lo hlavĎě pú !l6tní loťebu (dovoz a iozloz lúoji!, dopúva obili a ře!ky),

ve nnančni oblasti chceme pokačovat v dobré spoluprá.i s peněžnimi úsia\a. s
dodavaleli i odběrateli. Ptedpotládáme i nadíle úžl@u spolupráci se renědéhkou
přvo!,,íobou pii lešeni jej ich potleb, iešení fiíancoliini ! podobně,

oprotj ninuléfou obdobi nedoš]o ke znjěné v piednělu podnikáni ari te zněně
or_qaniačni stluklury ! společnost zaněstná!á púněrně 3] pracovniků, V oblasii pracovně
p láln ich vzlahů spo lcčnos t nepřed pokládá znělu stávaj i cich lo ío m péče o 2amě stnmce,

od ro,Júového dne do dala llpracóvánj výročni zpŤáYy .edošlo k ádnýn
\ ýznamnim skuleónostem ve společnosti,

v účelnin obdobi bkD 2014 nebyl. nezi plopoFnýDi osobmi uzvida žádná
snlouva společnos splniIa podminkn sanolenou zátonem o obchodnicn slolečnoýech a
dN^tev a koíslauje. že olládaió aniovládaiici slolcčnos! ncblla způsobcia iúfia,

V pnběnu účetniho obdobi nebyly vynaloženr žádné prcstiedk} na ťzkun a vývoj a



společnosii o.byly Pořzeny vl65lni a}cio
Eko]ogiotá lizika šouvisejicI ý

spo]ďnos1 nená orgdizačni 9ložIq/ v zafumičl,
skladován]m bnojiv jsou penodicly sl€dovárta-

Učetni ávěrka a iók 2014 a žpnín auditora k éto áv&cej§oD obsažúy v pdloŤ.

nisbptedseda pŘdsbnostva



§idlol Lnáře, Lnář€ čp,14?, okr€s §tnkont el P§Č 387 42
\í 48202119 Dlč. cz482o2,419
z&psaná v obchódním Éjšťíku ledeném KEjstým souden v Čsh'!h Budějoviclch, oddlr B, vl, 563
zaýolpenÁ íílldpřed*d@ přodstawns&a o ř.dii.|€m spoleěnó§i Ťng. václavem Dásgn

zDráll o ÝteicL n€zi DřoDoienÝmi o§obani

spoleěnosl nemá povimo$ žpúcovávat zprán o vztelch nezi púpojenýni osobami
v€ snyslu § 82 zádona č, 9 0,2012 sb, o obcnodnich společnostech a dnž§tv9ch.

, . , ,{,,,

Ing. váctav bás
nlstopfudýda plédstavenstva a fuditéI a.s,


