
1,1g- Mol.iik.l!n, aklilo| aplúvění K4ČR_č 2033
hE MalE:ík yácloý, urllikr,a ivhě,í KACR č.15)

Z}RÁVA O ÁUDITU

účetni záyěrky k 31.12.2014

AcRo B|ítíá a.s.

Ico 8 2o 21 79

v BlaLrre l] ] 20]5



iní. Mokjzík Ja, audilól óp ýhěnt MČR ě. 2088
InE. Mo]ejzíkvácldv, d*lilol oprb ěni K4ČR č,,l52

účon1iávěrky sstavmé k 3l.]2,20l4

l, l]dajo o společnosti :

L, obchodni jméno : ÁGRo BLatná a,s,

2, Den záPisu v obchodnlm rejslřiku : 1.3,1993

4. IČo | 482a2479
5. DIČ | cua202479
6. Piávtri fóna : 6dciová sPolcčnosr
7. Hlalni Předmět čiúosú | poskytovfui služeb pro Mědělstvl
8. záldadii kapilál spoLeónosti : 23 400 000 Kč

Aud loíi: Iu,Molcizil ]ú. opravncnl KAc R . 20A8

Ing,Motejzlt václav, oprávnénl KAČR č,452
ověloveé obdobi : rok 2014
Datm qhotoveni zpráÝ, : l 1,2.2015
IJčetni ziÝěika loku 20l4 byla ověle@ m zIi}ladě smlouq,

Ronah3, výk@ zkku a žrity, PŤíloha



hJP afuj:íkJu,. uldilol or|úl iniKlČR č )a33
In! voki:jk lii(lnť. n\difu,,.phlwlhli KlcR a. lj2

zp rár| n.ZáYislého i ud ilo n
Díoakcio|iře

PíoygJlijsnc audt př]iožťné účehi ávórky spolcénoíi 
^cRo 

B]atná a,s,. klcni sc skládá z rczýah)
k3l 12z0l4.ÝýkaZUzisktr:áíál],áfukko|či.ij1.1],20l,]jpichlcduop.nóžichlo.ícharckkončici
]l, ]2 2014 i přiloh] tóto údelii 7á!ěíky. ktrli óbsahulc popiš pó!žjlý.h pddílhý.h účgliich ňolod a
d.]ši vysvétluj'c' info.m&e L]daje o spol.anoýi 

^cRo 
Blainí a,s, jsou uvcdcn} l plilozc to účďtrl

ollroýčdk'sl ýúuú liho olRli,| účdní jdaal*! zn úč4ni dýělku

slú áínioígíi spo]cino§ti 
^cRo 

BLahli ts,,lc odpovčdný á s.íavcni údelní závěrk},. která pódávi
véíný r podjÝý obraz vsouladu § českj'mi úóeb]imj pi.dPG! a á lr]rový Vini,l' ]roDbohli §yíém. kleí!
po*žun z! re?b}liý pro sešavflli úč.úli 7áÝéňr, N,k. abr, neobsahoraa v_{znamné (mď*]á],li)
nesPiáÝnoÝi 7působené pod!oduň ncbo .hybou.

Podlg n!šeho nózoru účetni zárčrka Dodáví virDý r pocIivý obM {kliÝ i pisiv spolénmli AcRo
Blrlní,,s. k31, ]2,2014, nn adil ! !ííosú, výslcdkU j.jího hospoditénl l plněrniclt loků 2 rók
kooii.i 3l, l2. r0I,1 y $ul.d0 § če§kÝni úóclnini pitdDisy.

V Rhiné l1.2,2015

Naší odpovědno{íje r!ídiit na ,tikladě naieho audlfu ťók k tólo úóclii závčrlc, Audjljsnc píovedli
! solladtr s. zikonem o tudilorcch, ,nc7iiárcój,ni audilotskýnri slandríd! i soúvisojicimi .pl]kiěni,ni
do]ožkam Komory iuditon] České íeptrb]ik) V souladu slómno picdph] jsmc povi, doddo\rl eiické
požadivky i nap]ánovai r próvéý . dil út. abydb,n Zk[a]i PiiměieDou ji§lotu, že účelní zá!ěík2
rcobsahujevýz|amné(ňáteíillii) nesprÁvŇsii

AUdi1 áhmujc povedetri rldiloĎkých poítrpů kziskiii důkazíích in|ornaci o čáslká.ll a údliich
zýcicjnéiýcll v úieui zívčrm vjbÉr poýupů áYni M ú§ldku ludjlom. zahnD i.in i rlhodnoceni ]izik
§lzia,nné (Dúcíiál.i) nespíá!nosliúd.jl) u\edených vúšebljzáÝě]te způ$bené podvodcň ícbo cblbou
piirf,]lodno.ováni lěohb íizik audn l posoudi vnniíikoítolíis!,stó,í rcl.ýailni pro *§úveiiúčcún
ávě ) podíý.jicíÝěnlýepoctný obúZ, ci]c,h loholo po$u7tiijť iáÝrhiotriVlbdné 9udilockó po*(p},
niko]i Ýádiit se kúčinndýi Ýnillniho kotríohliho syíóirU účchi]cdnotky, Áudit léž áhmuje po$uD|i
\hodno*i použi(ch účchicll lttDd. piiDčř.noý] uiehioh odh.di p(Nedgíých Vcd.iim iDosouze|j
cdkoýó prc7nllace účdniávólk}.

Jsme pie§tdócni, 
'! 

diikizri inlomicc. kieÉ.jsmc zkkrli. posl§luji do*aieóný a vhodný ákl.d Pro

, !L]ilUr Upr;lfuniK^CF l20R8

rudito..opífi Dini K^aR d,.152

Zp.lkb}l.vyhdď.Ú!.tlirhiscich
vnnk t lú]plospolemí


