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ZPRAVA O AUDITU

účetní závěrky k 31.12.2015

spoleČnosti
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Zpráva o auditu
účetní Závěťky sestavené k 31,12,2015
ve společnosti

l. U(la]e o společnostL I
l. obchodníjméno : AGRo Blatná a.s,

2, Den zápisu v obchodním rejstříku : 1,3.i993
3. Sídio : Lnářc čp.147
4. ICO : 482024'79
5. DIČ | CZ482024'79
6. Právní forma : akcjová spolcčnost
7, Hlavní piednčt činnosti : pošk}.tování slLržeb pro zemčdělství
8. Základrrí kapitál společno§ti : 23 ,100 000 Kč

IL o\čicnipro\edl
Auditoři : Ing.Motejzík Jan, oprá\,]rění KACR č,2088

l19.\4olej7ik Vlcla\. oprá\ něnl KAČR č,452
ověřované období : rok 2015
Datum \Thotovení zpláýy : 19.2.2016
Učetní záváka roku 20 1 5 byla ověřena na zrilladě smlouvy,

IIL Přílohy Zprávy :

Rozvaha, Výkaz zisku a Zháty, Piíloha, cash flow, V]hoční Zpláva



Ing, MotejzíkJdn, aulliíol oplli.Nnění KÁČR č.2()B8
l E. vJt.j,:í^ l :tlLl. autlnur oprÁn, n ,.f|l"R c. J5'

Zpráva nezávislého auditora
pro akcionáře

Provedli jsme audit přiložené účetní Závěrky společnosti AGRO Blatná a.s., která se skládá z
rozvahy k 31. 12. 2015, \.ýkazu Zisku a ztťáty Za rok končíci 31, 12. 2015, piehledu o peněžních
tocích za rok končící 31. 12. 2015 a přílohy této účetní závčrky, která obsalruje popis použitých
podstatných účetních metod a další vysvěllující informace. Udaje o spolcčnosti AGRO Blatná a.s,
jsou uvedeny v příloze této účetni závěrky.

odpovětl osl slatulářního orgáhu účethí jednotlq) za účethí záýělku

Statutámí orgán společnosti AGRo Blatná a.s.. je odpovědný za sestavení účetní Závěiky, ktelá
podává věmý a poctivý obraz v souJadu s českými účetními předpisy a za takový lnitňri kontrolDí
systém, kleqí považuje Za nezbytný pro sestavení účelní závěrky tak, aby neobsahovala q!,znamné
(materiální) nesplávnosti zpťrsobené podvodem nebo chybou.

o.úpoýěďno§t audiíoru

Naší odpovědností je \dádiit na zák]adě našeho auditu výIok k této účetní závěrce. Audit jsme
provedli v souladu se zákonen] o auditolecb, mezinárodnimi auditorskými standardy a souvisejícími
aplikačními doložkami Komory auditoru České republik1, V souladu s temito předpisy j§me
povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou
jistotu, že účetní závčrka neobsahuje výlmamné (matcriální) nespú\,nosti,

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získáni důkazních informací o částkách a
údajích zveřejněných v účetní závěIce. Výběr postupů závisi na úsudku audjtora, zahmujícím i
rahodnoceni rizik významné (mateliální) nesprávnosti úda|ů uvedených v účetní závěrce způsobené
podvodem ncbo chybou, Pii vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontroiní systém
relevantní plo sestavení účelní závěIky podávající věmý a poctivý obraz, Cílem tohoto posouzení je
na\Ťhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádňt se k účinnosti vnitiního kontrolního systému
účetní jednotky, Audit též Zalrmuje posouzeni vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti
účetních odhadů provedcných vedením i posouzeni celkovó prezentace účotní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní infotmace, které jsme získali, poskl.tují dostatečný a vhodný základ
pro lyj ádření našeho výroku,

yýrok auditoía

Podlé našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obřaz aktiv a pasiv společno§ti
AGRo Blatná a.s. k3l. 12.2015 a nákladů a ťnosů a výsledku jcjího hospodaření a
peněžních toků za rok končíci 31. 12. 2015 v §ouladu s česhími účetními předpi§y.



ostaíní i íoímace

Za ostatní inlormace se považují informace uvedené ve rlýroční zprávě mimo účetní závěrku a naši
zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá vedení společnosti.
Náš výřok k účctní ZávěIce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný
zvláštni výrok. Přesto je však součástí našich povinrrostí souvisejících s ověřením účetní závěrky
sezniámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
nejsou ve výZnamném (materiálním) nesou]adu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní
jednotce získanými během ověiování účetni závěrky, Zda je výroční zpráva sestavena v souladu s
právními předpisy nebo Zda se jinak t),to infonnace nejeví jako význanně (materiálně) nosplávné.
Pokud na základě provedených praci z,iistíme, že tomu tak není, jsme povinni zjištěné skutečnosti
uvést v naší zprávě.
V úmci uvedených postupů jsme v obdrženýcb ostatních informacích nic takového nezjistili.

v Blatné 19,2,2016

Ing, Motejzík Jan
Nad Vinicemi 1549, 25263 Roztoky
auditor, oprár,nění KAČR č.2088
Ing, Motejzík václav
B.Němcové 245, 38801 B]atná
auditor, oplávnění K^ČR č.452

Zpráva byla \Thotovena v 4 -ti Ý]ítiscích
výtisk č.1 až 3 pro společnost
výtisk č.4 pro auditora
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