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Iry. MóbhÍ* Ja", au.lilů oprúý,ěni KÁČR é- 2033
ln!. Mdliik yácla, audtď óvtóýnění K4ČR č,152

účetni závčrky seshÝené k ]i.]2.20l8

L Údaje o sPol€čnosti :

1, obchodnijméno : ÁcRo Blatlli a,s-
2, Den zápisu v obcbódnim rejstiku : 1.3.1993
3, síd]ó : I-nále čn,l47
4- lco : 48202419
s. Dlč : cz4a2o24'l9
6. lnihi foma I akcio!á společnost
7, Hlani pnednět činnosli : poskýováni služeb pro změdělslvi
8. Záldadn]tapiiál společnosli | 23 400 000 Kč

ll, ověienipmled],
Aud]loli ln!,Molei,ll Jú, oprá\něnl(ÁcR i ]088

]ns,Mótejzik václav. oP.ÁvĎěíi KAČR č,452
ověřované obdobi : rck20l8
Datun ÝyhotoÝení,rnivy : 5,].20i9
IJčetní zá!ě.ka rcku 20l8 byla oýěřena m áldadě smlouvy,

Rozvaha, výku zisku a zinily. Ptiloha, Přchlcd o hěnách vlslniho kgpnálu,
c6h now. výrcčni zpráva



Zp.áv! nezáli§lóho auditor!
p.o a}cionrře

Provcdlijsfoe adn přnožlné účetní ávérky spo]cčnosli AGRo Blalná a,s, (dálc také ,,spolcčnos1-)
soslavené !a 7ákladé českých účehich piedpisů. kieii sc skládá z n7r'ahy k 3],l2.2ol8. výkaz;,.\l1l"J, e,]eJLo,hénJ.,,\'J§,hl,' il, ..,e,led, ón,lór -,ro,,.lz"rolr',rrcr:|"'0]8,,, p|,ot) l!,o rel| /1\A,L , |!r, oDÝ( e D,n, po?i,\ , fod,,.l!.h ,r.l ,,
r "Jd g ddl'i \)l,ř,, , rlorb!, Ida|,.(,].!lo. 1.ol,,,oen,, \ Fí ó, , lelo ,,.,
Pldle,_ešeho názon r]čeloi závérka p.dá\á !ěrný a pocúý obrú akli! á pasiý spolcónostj

AGRo Blabá a s,k 3l,]2,20]8 a nákladú a !ýmsů a YýsledkDjejiho lrospodařeni a Feně;ní.h lokn
zd rck konči.i ]l 12,2018 v souladu s čcskýni účcrnnni picdpis),

Audit jsne provedli ! souladu se zákonefu o auditorech a standďdý Konrola auditorů Českó,c jo,|LJ prc JLdi ,'co, i ioL ,l/l,!,Jl ,ďdJ I p o alo ,\c,F, p li oop Ll. _ap|(,,n ooo/"n ''še,dpo\áJ, \l rao,r.r.rioprcJp,, l.p,d,,flóioopllx\odo',,oopo.co-ó,dl.jJ,,,auj,-:*la.,,r,v.orr"oue,-ii."".
o auditorcch a Etickýn kodexcm piiiatýnr Komobu auditofi Č§ké tDuÚLikyjsme Da společnosii
mzivšli a splnilijsne i da]ší ctické porinnosli 1rplývaiici Z uvedených !ředplsů, Do ivámc s.
žc dukazri iilorm&e, kleíé jsme snrófuižnili, poskytuii doshIcčný a vhodný zákla.t pm vyjádicni

oslal|Í illíorn,ac. uýad.ň 9. ýýroiní uňýě

h,t valeFík .La1 uful .| o||óýěIri l:1l:R i 2033
hrg ýdlj:ik hil]l| altlilól a|úýa|i r.ÁČR é ]j2

oslalnimj infomácenljjso! vsouladu s § 2 !isú. b) zákona o luditorech inlofuace uvcdcné Ýe
ýýroč zprá!ó niúo účetni 7ávér(u ! n!ši zpiivu audnoÉ, /n ósut]ri infornacc odloljdá
přcdsl.Ýenstvo spoleónosli.
Nái výDk t účctni zálěrce sc k ostatnim infomacjír ncvnanu]e, li€ýo ]c !šak součásii našich
rn\i,úo,,, ,oúv,e,.,., o\c.c, r ,: 11: n.*] ,caq,.n
posourcni,2da ostanri nrlomacc nehou le významióí íDataiálninlj úesouladu s účet j zivórko
či s na.šifui znalostmi o účenrí jednolcc zhkan)'nri během ovělolání ilčelrri 7á!črký nebo zda se
il '\'lolm_Jenee,l] ]o,i7Lnne ,,_c,ahr, T,pl",i _lé nJ,]/ lc;e.,Zd. odc,,,l
infomme byly vc všech ýýznamný.h (nateliálnich) ohled{h \ Ýpiacolány v soulldu s piislušnrhi
právni]ni picdpisy. Tim1o posoLzenin se rozmi,zda osldni infomacc sphuji požjdavky prálnich
picdpisr) na lomálni náležitosli a poslup ýrpracováni osEtních infomraci v konLexru ťznannosii
(ndďialnx), tj,7-daptipldné ncdoddc Ulcdcných požadaltů b, brlo způsobilé ov]ivĎil úsudek
čiDúný na základě oslatnich infomaci,



N d 7úk ladě plo! edeD}.c h posfupů. do úiít. j iž dokren c posold jt. uýódjnre. ž.
. ostatni nlfomlacc. ktcré popisuii slut čno§lj, jež jsou též přédmétcm zobra2nl Ý

zá!érce. j so u ve všedr význanrných (materiál. iťh) oh lcdccb v soú ladu s účelni závčrkon

. .stahi jňlomace byly !y placová n, v souladu s práVni nr i piedpisy,

Dálejsne polinni u!ést. zda na základč poháthl a polú{tomi o spolcónosli, k Ďimžjsnrc dospéli
pii pro!áděni auditu. oíatní infoma@ ieobsahuji význanrné (naleriálni) věcné nesprávnosli v
ninci uvedených aosrupújsmc V obdlžených oslatnich infonnacich žídnó vr;Zlmné (n,torjá]ni)
věcné íespninosii nezjGti]i

olkoýělltosl pře4rloýerllýa a d,zo|čí radý spolťěnosíi za úč2|.í zóýě|ku

Ptedsiavensno společúosti odpovidá za scslxvcni účclri 2ávěrky podálajici včrný a!oc(i!ý obúz
v soulldu s óeslrýni účetníni předpisy a za iako!ý hnnrí ko|tmlni systúnr, klelý polaž ie za
nezbrlný prc sestaveni účetni Zá!ěrky t!k, !b} neobsahovala výamné (nalcliáLni) nesprávnódj
7.púsobené lodvoden nebo chtbou,
?ři scslavováni účenri závěrk} je přdslavenstvo sFolcúnosd polinno posoudit, zdaje spo]cinosl
schopna ncPidrnič trat, a pokud je tó recláiini, popsal ! přilozc účeini áVě&y 

'ležnoíitýkajici se jejlho ieptetržilého Lr\,áni a póužiLi Piedpoklad neptelržitého tráni pň seslaveni účetn]
zívĚrky. s výjinrlou piipadů. kdy piedslavenstvo plánuje aušeni spo]ečnosii nebo ukónčeni jeji
činnosti, rcsp. kdy nenájinoD reálnoD možnosl než úk učiniL
Za dohlcd .ad póccsem úúetnlho \ýkazniclÝi le společnosri odpovidá dozoróí rada,

orlpoýždnosl n lihln zo aulií ltčthí zdýě,k!

N.šín c'lem je zhllat piiměřcnou jGtotu, že účclni závěrka.iako cdek neobsalruje významnou
(naleliálni) n*prrýnost zpúsobenou podlodenr nebo chrbol a ýydal ,rnivu auditora olrsllrLúici
úš ťrck, Piimětná ninjislolyje vdki ninjistoiy. nicfiéně není zárukou. ž. audii piovedený v
soUladu § výšé uve{te.ýni Pildpjsy ve !šcch piipadech ! účel závěEc odhall připadnou exislujici
významnou (natďjálni) .Bpúvnosl, Ncsprávnoýi mohou lznikal ! dúsledku podvodú nebo chyb a
po!žuji sc a ťznannó (materjá]ni), pokud ]7c ícálně piedpokládat. že by jcdnollivě nebo v
souhnru nohly ovlilnil ckonomickn rozhodDuií. ktcfti uživaielé údeini závčrky naj.jin z&ladě

Při provádóni audiiu v soulldu sťýšc ulcdcnými picdpisy je úaši povinnosli uplatňoval běhenr
c clého audilu odb om ý ú sudct a zachov.i\tt pDfcsn i § kepli chnru s Dále je mši Fvinnostj:
r tdendlikoldt a lynodDoLit lizika !)lZúmné (nateliálni) nspróvnosti účehi záVěrky zpúsobené

podloden ncbo chybou, nalrh|ou a provist audito^ké poslúpy reáguj ici na tato rizika a ziskat
dostatcóné a l,Irodre důkmi i,rfomacc, .bychon na jejich 7ákhdě nohli qjádřil !ýrok,
Rirko, že ieodhalinje význailnou (naledálii) nespíávnost, kniž došlo v důsledku podvodu,jc
vélši než riziko neodhaleni významné (maieriál,ri) nBpnáviosli zpúsobené chybou, pmtož3
součásti podvodu nohou b}t tajné dohody ((o]uo, falšo!ári. únys]ná oponcnulí. ncpiavdi!á
prohlášeli n.bo obclrázeDi vnitilicn konnll

. seznáúit se s vnitřnjn lronLolnin syslénen spo]ečnosti relcvanlninr prc audn v takovén
rozsahu. abychom mohli náulDout .udiloské poslupy vbodné s ohlcdcn na dané okolnosi,
nikoli abychom mohli qjádiit n orm účimostjcjiho !úliniho konlrolniho syslénu,

. posoDdit vhodnost použilých účetnich p&!idel, piiměřenosr prcvcdcnýcn účclních odhadů a
infomacc, ktclé ! lóto souvislosli přcdstaycnslvo spolcčnosti uvcdlo ! přiloze účelrri závěrky,



Posoudn ýhodnost použilí llcdPokladu nepittrriéno lJvánl pn seslaveŇ účeini zfiěík)
picdstavoBtven a Ló. žda s ohleden m sl onáždčné dúkazni infomace cxislujc Význdmá
( naleriáliD icjisloo !),!lýVajici z udilosti ncbo podninck, klelé nohotr !ýňanně zpochybnil
schopnosl spó]ťčnosti nepřetržité tNal Jestliže dojdenre k závčnl, že trková výaamá
(maleliálni) nejistol! exisluje. je naši polimosti uFóZonnt v naši 4rá!ě na inlomace uvcdcDó
v léto souvhlosti ! piiloze účeini 7ri!ěíky. a pokud ly1o inloma.e nuisou doslaIečné, ltiádnl
llod|ito\ď)vJól\á'r-ótiD'J3lcle,!lopro.'sóo,e:no!ll.plcr/|,el\d.)cla1l
z důkaznich infonraci. kteÉ jsnc zhkali do dala ndši zpú!y, Nicméně budouci udá]osri ncbo
podniŇy mohou !óst k loĎu, že společnost ZLrati schopnosl nepřcržně lň,at,

vyho dnolit ccl kovou prezentaci, členěni a obsah účetDi Zilěrkyj včeiné niílohy. a dálc ro, zda
účetni závěrka zobrajc podkladové transakce a události způsóben, ileď vede k věrnému

Naši Fovinnóstije infomoval přdstavenslvo a dozoiěi radu úihojiné o Plánovmén íózsahu a
načasováni auditu a o výaajnných ziištčnich, klelá j9ne l jcho pnĎěhu Učini]i, vúeiné Zjištěných
výZnbných ncdoslall!ú v€ vnilřnin konúolnin sYstónu,

Nad vini.chi i549.25263 Roáoky
audiioř, opúVněni KAČR č.2088

B,Němcové 245, 3880l Blatná
áuditor, opdYnénl KAČR č.452

i,
.-_l

zprává byla Ýyhólovcn. ý 5 riÝýrkcích
v)lkkĎ,] až4 pro spolcěios1

:i.i-


