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spo]ečnosl an§ánR do obchodniho re.j§tiiku s účimosti od l, ]. l99].
Hlminr procímem ve výrcbnim ! obchodnin zaněieni spolcčnosii je prodej a

.LlÁdo\ l pnh)nos,.l l,o j\,' o doobe- J l *, p l J olodele ho |\ -e L,e p.leino{ aol
ne/i nmc pode.e .iR D!] ,dlle/i,ol "oú.J. oo.],odnl !,tró"
s prcduktY ioýlinné vírcby ! plo,1ej notoro!é nany a beMinů kde jsou ajišl'ovány jak piinré
dodálky ke konečúému spolřebiteli, tak píode] ýe vl6lni čeryaci stanici v Bezdědovicíclr,
oýabi čimost stočivá zejnréna ] poskylováni slnžeb !rcstlinné ťrobě, a ló Yap|ikacj
k3Fal.ých a luhýdr prúnysloťcb bno]iv, ýatko!)'ch a vápen!§lch hnojiÝ. \ .hemické ocbfuě
rosllin a dnle ! nákladni dopnvě,

Akciová sPoIečnost po celý íók p].ila veškeré s!é zá\ azky vúči obchodnín parherům i
zaDěslmrcújn a lzc konslatoval, že si nadále drži sloji pózici ják vrnmci koŇurence. tak i u
obchodnicb pďlnerů. Hlavni pozornosl bude ! Ioce 202l sněrováná na zvfšováni elekliýnosli
jednoíi\ých óinnošlí TNalý.r úkoleh zůýá!á kontrch pohledáÝek, .gi]ch sledováúi a
Zjištbváni společlosl piedpokládá, žl jeji č]ňnoí blde probihat ve ýáýajicinr Znrčieni.

ín]€stični čimost blde v roce 202l zaněřena do dop6!, Z dlouhodobého hlediska
lidiDe pe6Fekiivu v aplikúikapllnýcn hnojiv a chenri.ké óchíúě, dále v dopnvě, a to avně
lro ÝIashí Pótřebu (dovoz a lozvoz hnojiv, dopraÝa obni a rŤk!),

ve fiúančni oblasti chcem. lokračovat ' dóbré spolupúci s peněžn]ni ústavyj s
dodavateli i odběEteli, Pledpokládánle i nadi]e úzkou spolupráci se zenědékkoU prÝo\ÝóbóU
pii iešen i j ej ich potřeb. řešeni fináncování a Podobně.

oproti frin lénu obdobi nedošlo ke zúěně v pfcdn]ětu podnikjnl úi ke néně
oreanizačni sruktú! a spoléčnóst furě§l.á!á prunrěmě 35 piepoěte!ých pracovniků. voblasii
pracovně ptávnici lnanú spo]ečnosl nepředpotládá znrěnu srálajicicn foren Féúe o
amčsnmce, všech+- plalné pracovně prá\ni Piedpisy jso dodrbván!.

od rozlanového dúe do dara $,pracoláni {ročni zpnivy nedošlo kžldným úm nnýn
skutečnosten,e spoIečlosti,

vprubčbu ilčetniho obdobi nebyly Ýlnaloženy žádné prcsti€dky !a výzkun a !ý\ój a
spolednosli leblly pořizeny vI§iniakc]e spoleúnost nehápobočku ani čáí ávodu v zahraniúi,

Ekoloeická nrka soúvišeji.i se sk]adorrnnn hnojiY jsol periodicky sledována,
ryhodúocoýána ! iizená spoleĚnost ne!)uživá žádné iinandni in§trumenty ani deriváty

společ.osl n.má ol]ádajici osobu a ludiž nenrá polnnosl zpncovával zpún o vztazicn
re ryslu § 82 zánon. d,90/2012 sb, o o bchodnich korp. rac ich
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l. zpřóva přGdli,ÝéúfÝa o podnik telskú činnogti společDo§ti á slaÝu lej$o mjetku



1. Zpřáva předstaý€nstva o podnikatel§ké činnosti společnosti á §tavu
jejího majetku za rok 2020.

váženi akcionáii, dány a pánové.

v souladu susiaíovenlm §4]6. odstN.c 2 ákona o obchodnich koaóŘcích a slanollni
sp.lečnósti Ý'nr předkládá předstal€Dstvo spoleónoíi zFráW o podnikaFhké čnDosti
společnosti a stavu jejiho nrajetku za rck 2020.

Činnosl společnosti za rok 2o2ojsen sl nul do následujicich olJuhú]

1, okruh nraielkoĎrávni

Základni jňční společnosti 2] 400 000,- Kó tloii kmenové akcic na jméno v lisinúé
podobě a akcionáóm brly \!dáiy jakó lúohadná listina mlťaajicijednonivé akcie,

Piedslavenstvo spoleónosti pFgolalo celý Dk 2020 \c siejiéfr složmi jako v úce 2019,
všichni členo!é piedstalelsrva sPlňovali a splňnji zátoneĎ súnovené podnriniy lro ťkon

2. oknh Dodnikáni

I.IlaYninr procnmem !e \lobnim a obchodnin zaněieni společnoýi je !ákup,
ld]o,;,i a plodei pn ,,r.lo\!,h \noi\ .o Jo,beTJ n9l,p, a p,ode|e \loi\ -e lase

§po]e(noí ladimez význmné prcdejce \ cR,
vroce 2020 dosáh prodej průnyslo\ých a vápenaiých hnoji! liroýně 72 670 tuň 2a

308 239 tfu. Kč a pleds6voval lodil,í1 % zcelkovýcn tržeb za zbožl a §užby,

Z celko!élo nnožsili prodaných hnoiiv byloj

Kč
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Na ce lkovén prodcj i prlm yslo výclr Inroj i Ý (uhá. kapalná. ý áp alaú) ý po dileli :
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Dalši dúležitou součásti obcnodni ěinnosdje obchodo!ái s pDdukty rost]ifué
v roce 2020 bylo zobchodoválo l0 529 lM obili a řepky a 235 327lis, Kč,

a obili a iepkn dosánl 32 % z celkoýich iráb a zbož a sl!žby,
Z celkového nnožstvi 40 529 tun konodil b),lo vfuce ]o2o prodáno:

významnou součá§li obchodii óimosti.ie i obchod sPHM, Za rok 2o2o do§inl prodej
motolové nali], a benznrú jlk piinýni dodálkani koneólénu spo!řebileli, lak lrodejen Ýe
vLastui čerpací §lanici 150 874lis, K! (v roce 2019lo b],lo l33 ]l' lis, Kó). lodil obchodu PHM
l o, ,.o\]'ch lPbc!h ,po,c.roJIF,.J,1\, " 20 "",

ostatni ěimosl spoěivá zcjíéDa v poskyto!áni služeb v rosllnné výrobě a io l apliklci
kapalných a fuhých pdmyslo!ých hnoji!, slalkovýcn a vápenatých hnojiv, v cbenické ochB!ě
rosdnr ! dále v náldadni dopra!ě.

v obl.sli služeb dosáhly úžlr, !ýše 29 807 ds. Kó s,1 % podilem na celkovich tÉbích
2 zboži a služby a ! oblasti prcdeje igrochemických prosťedků dosáNy fiby ťš.
22963ris Kč s podilen 3 % na celkových úžbách za zboži a službr.

Naše společnost je driie]eí ceíiikátu udDnehoýi bióPaljv Iscc !U. slm&nu bcz
G\,Io a slandafu bezpečnosli doprar.t a skladováni *mri!,

4. okruh okonoňik!

Z ekonohickýclr d at. kleÉ j so u obsahe nr výročn i zpráq, j sou u Ýedena po uz. ro7,\odu iici:

váledeh klon]u, že jedlin zpiedpokLadtl týálé úspěšnosti společno§ti jc i dobrá
malcriálně technickí základm. věnuje naše spolďnosi velkou pozornosl plánov|jni a realizaci
invesdční ěiúosti á opEvám majelku.

celková hodnola nově póřizených iňvešic Vrcce 2020 brlá 4717 lis Kč Mezi
nejťm rějši in\Nicc palli nálup neipúlátoru, rysokozdližnóho vo2lku, osobniho
aúomobilu a zlrodnoceni konuikace !c Lnďich. Na aiszeni do na]eth čeká rózestavěná
nád]' na YodU ! d.s9vgdni vú(] 1 l?7lř Ki1

(omodjtÝ v tunácb 2020

ll 929

i 4]]01

2ó8l ,l23



20]9 lh Kč 2a2aDn19
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lm\oŤ, hospoda6l§ WslEJek .l] 754 l0 206 ]2] r'
rinú.n| !J§ edek h.\pod eni /1 l]9 l:] 17

výnedek hosp, a ú. obdobi ]7.14

2020 ti5 Ki 2a20/2a19

]l8 7rr )0117ó ]05,r8

81,89

la06 l2 ]5

l77 90L 75.19

6a 27

48 ]]5,00

cdkovi slal naFlku spolcčnosti ř dobď, Nenrovnosti]sou !dobEm slan, pralidelně
udržoÝfué. v majetku spoleénosi neexisnje nraje€k, kteď nel4 dočlsné užival z důvodu
nesplĎéni ákonných noren a Fředpisú bezpeinostnich, h)gieíických. poámi.h ói slaýebnich,
NÉxisIuje neopmlitelný fiajelek á dri najcr(' keri je n$,auživ rý a u néhož ieni jasné jeho
dalši použiii a nožnost p.odeje za nnrinálni účeúi zťLšalkolou cenu,

společno§ ne.vidule žádné ýjznamné leli-mJndtehré pohledáÝky, v majelk! spoleanoši

ve finečni oblasti mí společnosl lrva|e nNtavem! ve]ni dobfuu spolupráci
snnancujicimi barl ni, Táto skuleaíoš unožiuje společnoíi hBdit veškelé ávazky lrlúi
obchodDinr pMeóí i záměstnancú Ye sl roven]lch tcmifuclr,

Trvalý nr . i len pied si.venstla spo lcč no stj , m aí agenenfu spo teč nosti a tukléž zlnéýMrc ů j e
snahao íýalé udlžeú dobréhojnéna společnoslja dosaženi !šech Flánovanýcn cilů,

Na základč uvedených skotéčnóstí se Diedpok]ádá. že pt dýavenslo dororuěivalné hromadé
s.hválit úúeini zá\ěŇu za Ňl 2020 !čenrě návrlru na rozděléni hospodái§kéno ťsledku 2a ro!
2020 iak játo v p iedclro zicn brccn.



Zrvěm zprály !řed§taven$va bych íád zmínjl, že AGRo Blal,rá a.s,, hodLé i l ioce
202l nadá]€ Fovozovar ýé rndični čimosti á přisplÝat kioaóji modemi zgmědělské ťoby
vmšen r.cionu. v obl6ti suádováni a p@deje túojiv a cHoP je nalín cím uddeni
do9aiovfuého podilu na Egioná]nin irhu, v oblasti obchodu se z€nědělskýni konodihi a
pohonóýni Inotábi burleme úilovai o rczšfienl spolupráce zejnéM s dIounodobýňi palúeJy.
objen poskytoÝ ých služeb c!cd. udťet na úrovú ninulýcb lel a věnovat pozomost
depšováíi kválity a vésnosti jgjich poskyiovánl.

v ob]Nti inv6tičĎl bude postupoýáno lodle schváleného ]nvestičního PláN, v souěsné
době j9 dokončena inveštic€ yýsiaýby nádrř na odpadnl vodu s následným ryurrin vody pro
postřikovoujlcnu a dále ló budou investi€ do dopralT,

Lliů. 5. 3,2021 lom dia r.t,
bai! 1{7 Pst 387 .2
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nisiopředseda íířdíaÝostva



obcbodnljném: AGRo Bl.tDó t,s.
sldlo: é.p,l41,381 42 í^áíe
Ič.. 4a2o247g

UCETM ZA\aERKA 2020

obsah:

Příloha
Přehled o peněžních tocích
Přehled o znrěnách vlasldho kapitálu



ŘozVAHA
(BILANcE)

k 31,12,2a20

!!919.1!ť]1]49lkt
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VÝKAZ ZlSKU A ZTRÁTY
k 31.12.2020

{ ý c€]ých lis]clch (ó )

Fdián úbhl]éúdit

Výkoiová spotieba li04 áž 06)

!pBvy hodnolv plovoz|i ob áýi íř,l5|l3}]9l
jé|ó á hnd.eio náF*! li 16! i)

!!J]l!r!lDrl/rDlilbrli
úF)ftnlah,D"ldr1e

oí ilpíóvóznivýnosy lř,21 až 23

osbhJprclounidl ady (ř E tsž29l

ProvouniÝr9€delh06podaieniLio]|0r Or 07 03 09 r4lro 14)



dlo uh odobého fln;nčn lh o n.iiiku . podily (t3 r+33l
výnď| z padlů olládaná n,éba óýulréjlci asaba

Ni l ladj J rd|óréré dá PradJno pa 1,
výóogyz Gbiniho dlolhodobého,iiánčního majéúru lrm+37)
ýrra,r,ďkldlhóDFM

Nallally so]frsejiti 3 ólahil dblhadabyn lnanf,nin najelkéh
výnosové úloky a pódóbnó výnosý íi40{1
výlrasóýé úhr| á podabré ún6Ý
ólad ÝýnosóÝé úak| a padabné inaý

adabinahadoléÚÓkyapÓdÓbrénáklad|

Finančni lrs edék hó§podař9ni lř.31.34+35n3r3942{3+46j7)
výíédek hóspod,ř€ní pi.d zdanánim (i,3o}43)

výstdék h$podaiení po zdanĚnim lř,l9j0)

vý9|€dgk hospodařenIza účelnlobdobi (+/.l ít53.54)
čhry óbíalža účáhí obdobi (i,o1+0

mislopiedseda pledslaýenslva

lGRo Bhlna a,l,
Liťl 117 Pst 38712



příloha k účetní závěrce
sestavená k 31, 12,2020

l. obecné údaie

NážéV] AGRo Blatnáá,s.
sidlo: a.p,147,3a7 42Lnáie
čo: 4a2oz47g
právnííorma] akclová spo ečnost
nózhoduiicípiedmětpodnikánil zpróstředkovániobchodu
DatufozápsU V.bchodnim rejstiiku: 1. blezna 1993
sphová značka vobchodnim rej9tříku] B563Vedená u KfujskéhosoUdúvČeských Budójovi.ích
Kategor]éúčetnijednolky: středni
Rozváhovýden: 3!.12.2a2a
NážeV a sid o účetnijednótkV5e5ta!uiici konso ]dovanou účetnlzávěrku:
synBio, a,s,, PVšeská 2327l2, chodoV,149 00 Praha4

Úč€tnijednótkvovádanéapodpodstatnÝmV|iveff

AGRo, akclová společnóst

zemédé ské á3obovánia 33,59

l]čétnijédnotky, kde]€spo€čníkém sneoúeženým ručenim: ie]sd!

Prúměrnýpřepoitenýpočetzámě5tnanců běžnéobdobi: 3s, ž tóha řidhich 6
-ň]nulé ohdohi 37 z tohó řídícich 6

V:'",í |l,(h 1ebosedncnilpe--,,,,hl",c- i b JilL ilenúo 3"n,': Gi óú

Plnéni člénům olgánú účetni iédnótkv]
zá]ó hý závdavky, zá p ůjčky,

a



ll. lnformacé o úč€tních metodách. obe.nÝch účetňí.h zásadách a způsobech o.eňování

lJčetniiednótko plně aplikuie obecné účethí zósody.

Dlouhodobý majetek nakupovaný;
Dlouhodobý majetek !ŤVóřený v]astni činnostij

zá5oby WtVořené ve vlastni režil:

cenné papiry a podilyvčerně přéceněňi:

zpl)sob stanovění reprodukční pořDoVaci cenY:

zpúsób stanovení rcá né hodnoty:
DúVody nepouž tí réálné hodnoty:

pořiz oýacih l cenan i vče rhě ýedlejš ich nó addú

paň,ovdcíni ce ndhj včetně ved lejšIch nókladů

póři,oýocími cendhi včeťně ýedlejších óóklodú, podily
hod 20% přeceněny ňeíodou .kvjvo]ence

ostatni padlly neby]y přerehény z důýodu
nedósrupnaýi podklodú o nevýzndňnďti paložky,
opruÝnó polažkd tvořeno nebylo

kd oUhodobému majetkuj,ebylo nrrné fuoi'f
k zásóbám: 10a% hadnoty zdsob, klelé jsau vlc iok 1 rak bez pahybD
kpóhledrvkém: 1a0% hadnoty pohledóvky vice jdk 1 lok pó splotnúti a
k lizikovýh pohledóýkóň ž důýadu opahastj
opruvné paložky kpóhledávkóň pa lhůťě sp]oh6ti splňullci výše
Dvedené linity kj!.12. 2020 nebylý tvařeny, pókLd byly zoplaceny dó

zpli§ób účlováni drobného dlouhodobého majetku: ndére( V hadnolě do 4a 00o, Kčvč.tňě ó dabau
použitelnosti více idkjedéh lokje účtaván do spolřeby a evidóvánv ópérdtivní evidencj

stanovení opráVných položek -

2
3

6 50

p)ánú a meioa: dlauhodóbý ňDjetek ie ódepkavóh účéthě ]jheórně dle zařazeni da

oceňoVáni, odpkování, způsobu ú&ováni a odchy ký

czkh ňéd: hdletek o závazkv se přepóčitóvaji
od účetiích metod: nebyly
.lPnniň k,ncň dcui7óvéh. lrh"



lll. Doplň uií.í i!íolma ce k Rozvaz€ a Výkázu zkků a ztrát

úd.ie o dlouhódobú.h aktvéch

*;*n
Imo,n€ movté vě. á].]kh so!bory

NmohémBitévá. a]ejr.h só!boly

Výše pohledáVeka d UhJse3platnostidel!inei za5 etodíóžVahóvéhodneakrytýchVěcnÝň,ál!kami:

PoVáhaafomaté!htozáruk: uúÝěrů nemavitóst , zásaby, póhledóvky, blankasněnky, Ýinkula.e

pdd]ý-oV ádaŇ nebo o ádájn]05oba

pó+ytnuté lohyna dlolhodobýhnohÝ ma ďei
NedoloitÉii dld!hodob, hmo,il m4erek

opláVly

foijiečil zvý.eni (oneťný
]ishtek ;

ZměnyV ocenéni podilů ekV ValéĎci

znénohadnaťy podjlú účlaÝóno sauvnožné soceňaÝoein D2dileň nojetku azóvazkú

Podily-ovládaná nebo ovládaji.iosoba



PohédáVkyadiuhyn€zahrnutéVlozÝazé: hejsou
Podminěné póh édáVkya d|Uhy n4ahmuté v roa é: ,gso!
PoskyrnUtévěcnézárukynerahrnutéVróžVaže:,e]so,
Penzijni?ávazky:,e]soU

DaňoVá povinno§t účtována formóu ré,erw na daň a vykázána zlompenzována se uá ohaminá dáň

zákonňé lereq ná opravry

\,ýše a Vývojod ožénehó danoVelro zaV lu:

zúsiaték k rózvahóvémú dni

2měná ópíóllú nulemu obdobi

Výleapovahajednorýýchpo|ožekÝýnosúanákladú,kteréjsoum]mořádnés\.7ňobiememnebo

Vydané (zíušené) akc]éa změnv ý podi ech: nebyly
Vyménjte nédlúhoplsVa podobné cennépápirV: nPbýly

Vypoiádáni hóspódář3kého ýý5ledku m nulého obdobi:
volhd hlafrado dne 23.6 2a2a bzhódla ó óždělenizbku nósledujicih způsabeh:

viplolo podtlri no zi,lú oI.ranoňn
výpldl o pódrlú na !,l! čleaúd argóňú spoleLnóštr

P říděl da soci ól óiho ía nd u

NáVřh na Vypoiádánih05podář5kéhovýsledku běžného obdóbi] předpaklódá se abdobné rczdélehízkku

PoVaháaobchodníúčeoperacinežahrnutýchvlozÝa?eýčetněfinančnihodopadu,FoUlirizkaapřínosy
z téchto opeacivý amné:,e/lo!



lníormace otransakclch Uzaviený.h 5e spřhněnou stranou, které nebyly uzavřeny zá běžných tržních

Vyhodnoceni principu nepřetÉitého tNání účetnij€dnotky] Nelsou znóny žód"é iníomdce, kteÉ by
ndsvědčóvd]y toňu, že účetnl lednotko henlsi být schopho hepřetížjtě pokločoýot ve 5vé činnosti o že by
Ý důsledku lóhó byla ohfuženo ýhopnast pl"il své zóvuky. Předpakldd nepřenžiíého pokróčovónl člnhosíi
účetni kdnotl1) bý| póužit přl sestoýóvání účetní závěll(ý,

Pondenie karonavnu neně]a žód"ý Ýhnonú dopod da ho,podořenI společnosti o dnl dó budoucno ý

Významné !dálosti freži datem účetiížáVěrky a seslavenlú účet^izáýélky: nebyly

KomentářkPřehleduozměnáchVlannhokapitálubéžnéhoobdobí:
Řódék 6 - zňěny v aehění podilú ekÝiýolenci
Řódek L - čeQóhl sóciólhiho íóhdu dle vnitřhí shělAi@ d přiděl le zisku

Řádek M - rozděleni zjsku no účet nercz!ělenéha zkku ninu]ých let
Řódek o - vypóřádóhi zisku njnulého účetnihó obdóbi

Komentář k Přehlédu o peněžn ich iack6| Přehled byl sestdven nepřinou ňetodou. Da peněžhich
prastředků a peněžních ekvivolentú isou zahrnovány penize v pok]adně, ceniny o hotovost na bonkovních

Přilohy: Přehled o změnách vlastniho kapltálu
Přéh ed o peněžníchtocích

DatumséstaveníúčetníuáVěrkv| 5,3,2021
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH
( výkáž cash_iiow )

k 31.12.202a
(v celýčh tis|clch Kč )
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h,|! Molljzi* Jan, audil.r óPúrhěhi ť.A(|R č. )0l]3
InE. M.lli:lk l'á.la| au.llar opratnění K4Č1l č..l5'

ZPRÁVÁ O AUDtTU

účetnl dvěrkv k 3l.r2.2mo

AGRo Blárnj ís.



Ing, MdehikJan au.lilal oPá|hěhl KAČR č 2033
I|Ř Mo!.izlk vát18, au.li|ar aPhlý ěnlK,lČR é.!52

Í]Ďetnl záYěrky sest vené k 31,12,2020

l Údaje o 9polečnosli :

1 obcnodni jnéno : AGRoBlálilÁas,
2, Deí žápisu v obchodním Ejsdiku : 1 3. ] 993
], sldlo Lmiečp ]47

5, DIč Cz48202419
ó, Pnívni foma akciovÁ společnost
7, Hlénl pledn& činnosíi j posbnovlini služeb po změ&l9tvi
8, zÁtlaói kapilál společnosti : 23 400 000 Kč

Aúdiloli : Ing,Motelzik Jan, opóvněni I<ÁČR č.2088
lng Mot jzik václav, oprávněni KAČR č.452

ověřované obdobi : rok 2020
Dafun ,YholoÝeni zprá!], : 5.3,202l
Učehi ávěrtž roku 2020 byIa ověl€na íazákladč sE ouvy

Rozvaha výkaz žisk! a zhÁ§/, Pnloha, Přebled o změnách vlstťho kdpiiátu,
cdh flow. výročni zpláva



lry, Makj:ik Jor aulfur aPúvlhí ťá(-:R č 20lll}
Ihí. MolcFik l/úc]al au.llar Dpna,hěniK7t:R é. !52

zpráu ngívislého audito.!
prc akcionáře

Píov€d] i j sD€ audil pii ložené úóetn i zá!ěŇ s pol.ó nošti AGRo B lalíá a s (dále ráké ., spól ečnosť')
§siav.né na základě čes*ých účeinich pi€dpisů. kieiá se skládá z rozvahy k 3l 12 2020, qltúu
zisku a 2tíá§/. přehledu o zménách llasiniho kapiiilu a přehledu o peněžnich locich za rot koóčici
31.12,2020. a Přilohy této účeini závěrliy, která obsahuje popis pourilj'ch podstahých úč€tnich
neiod a dalši vysvětlujici infomace, Udaje o spo]ečnosti jsou lyedeny v pnloze iéto úč.lni

PodI€ mšeho nó2oru íróetnl závérka podává věný a poclivý ob@ at1i! a pasiv sPolečnosii
AcRoBlaiíia,s k 3 ].12,2020 a nákladú a ťnosú a výstedku j€jiho nospodateni a p€něžnich iokú
za rck končicl31.12,2020 v souladu s česlýni účetiifu předpisy

Áudit jsme provedli v souladu s9 ákoneň o audnoEci a slaidaldy Konory auditorů České
republiky pro audit, klerýmijsu mezňárodni standardy pro audil(lsÁ] připadně dóplněné a
upŘlené souvisejicimi aptikačnini doložkani Naše odpovědnosi slanolená lĚmito piedpisy je
podrobně.ji popsána ! oddilu odpovědnost auditoía za audit účelíi závérk}, v soulad! se zákonen
o audno@h a Elickým kod.xco pňjaiýň Kohórcu auditod Č*ké republilq]jsme na spoleónosii
neáv 8li a spln il i j s me i datšj etic ké polimosti vyPlý vaj ici z uvede.ýcn předpúů Domi váne se,
že dúkeni infoma@.lteé jsne shíomáždili, póskyluji doslal€óný a vhodný záklád prc lyjádhni

oslal,,í i,líolhúce uýedené ýe Ýjrcčrí ,!lóýě

ostaiňifii i nfonnacem i .jsou v souladu s § 2 pism b) zákon! o audiioRh inlomace uvedené ve
výíočói zpdvě mino účetni závěíku a naši zplávu audirora Za ostatni infofurce odpovidá
piedstavenstvo spo]cúnosú,
Náš !ýiok k úč€tni 

'věrca 
se k oýalnin ]nfomacjí neÝnanu]e Přesto je všal souĎástl iašich

povinnos1l souli*jicich s oýéleíin účelni závěrky senáffeni se s oslatnini i.fomacemi a
posoueni,zda oslaini inlbmjace nejsou ve významién (naleriá]nim) nesouladu s účetňi závěrkou
či s .ášimi znaloshi o účelni jednotc€ ziskanými béhem ovétováni úče|ni závěíky .ebo zda se
j,nat §1o inlomace hejevi jako význmiě (nabnlilně) n€spnlvňé, Taté posuujene, 2da o$ltni
inlomace byly vevšech významných (íátenáhich) óhkd n !],pBcovliúy v soUladu s pfislušnýít
páúnni piedpisy Timto posouzenim se rozuni.2d! ostatni inlbma.e splňuji poža,!v[] pránich
piedpi§ů na lomálni íáležirosii a posiup qpBcoÝáni osiatnich jiiomei Ý koiiexlu uýznamnosii
(maienaliq,), tJ, zd! připadné nododžcíi uvedených požadavkd by by]o zpúsobité ovlivnil úsuljek
óiíěný na záuadě osiainicn intbmaci,



N! základě provedených posfupů, do niry již dokaeme posoudil uvádine, že

. ostltni inlbmace, kt€ré poptsu]i skulečnos( jež jsou též plcdméten ebrý-éni v
závěrcc. .isou !e ! šoch vý2nmných ( naicri á ln ich) o hledech v souladu s ú čelni zá!érkou

. oslllni inlomace b]ly ýypEcovány ! souladu s pnivnimi pi€dpisy

Dálejsne pov]nni uÝésl. zda n! ákladě poznalků a povědoni o spolcč.osti, k nimž jsme dospěli
pii Prováděni audnu, osrahi infoma€ neobsahu]i významné (malcridlni) věmé nespnilnosli v
ránci uvodeilch postlpůjsme ! obdržených oýainich inlimacich žádné významné (m!lená]ni)
!écié ispniviosli nÝ]]isli]i.

odpoý&lnosl Předsraýenýýa a rlouú 4r1, společnoýi u ílěahí zúýělku

Ptedslavens§o spo]ďnosli odpovjdá a sestaveni účetni závčriy podd,lajici VěĎý a poctŇý obfu
v souhdu s ó€sklmi účeinimi piedpúy a za takový vniltnj koníolni slsléfo. keď považuje za
nezbylný pío sestaveni úócini á!črK}l tak. aby neobsahovala !ýzmnné (malenálni] nesprávnosij
zpisobené podlodem n.bo chybou
Pii scslavováni úěelnizáVéíkyje předskvenslÝo společnosi povinno po$udit, ž{ia je společnosr
schopĎa Ďepletržitě -at. a pokud je to rclelantni, popsat ý ptilozc úč€tni ávěrky záležitosii
ďkajici se]giho nepietlžiiého tNáni a loužiiipi.dpot]adu nepietížitého líáni při scsta!€ni úetni
zá!či!a, s grjinkou plipadů, kdy pledslavenstlo plánuje zrušeni spojďnosti nebo ukoíčeni jejj
čjnnosli,resp kdy.emájinou reálnou nožnost než tlk učinir
Za dohed nad pro.esen účebiho výk9znictvi ve SpoleĚnostj odpovidá dozórči mda

odPoý&Inosr aunibfu z0 aa.Iil úěaú .áýě.kr

Našim ci]en je ziskat pňněienou jislonL, že účďnj zá!ěíka jako cel€k neobsanuje {znaúiou
(fralenálni] nespnivnosi způsobenoU podvoden nebo chybou a vydal zprálu audnoú olrsahuiici
náš !}]rok Piimčřend niújjstory je velM Ďilajislory, nicméně neni zárukou. že audil ploý€dený v
souladu s !ýš€ Dvedenimi předpisy !evšech připad*h ! úóclni zdvěrce odhali pňpadnou .xistq].]
!)'znafríou(materiáIni) nesPnivnosr Nesprálnoslimohou v7nikat v dúsledku podvodú nebo chyb a
považuji § a yiaamné 1naieriálni), pokud lzc reá]íě piedpoklád2t, že by jediotL]vě nebo v
souhmu mohh ovlilnil eloíoff]chá rozhodnuti, kleá užival.]i úóem] záýéíky ná le]im základě

Pli próvádénj ludltu ! souladu svýše uvedo\lmi piedpisr je naši poýjnnosti uplaiňovat běnen
cclého auditu odbon]ý úsudek a zchovávai prolcsniskepticEnrus Dále ie našilovinnosli:
. ldcntifiko!"l a vyhodnolil íizlta ťznamné (matenálnj) nsprávnosti úč€tniávěrlq/ zpúsobené

podÝodem nebo chlbou. navrfinoUt a Provési auditorské postupJ, reágujici na $to rizilia a zi§liat
dosrateéné a vbodné důkúni inlirmace, abycbom na ]cjich zá[ladě nohIi Wiádin !ýIok
Riziko. že neodhalime význaúnou (m.ieíiáIni) n€správnost. t niž došló l důsledku podvod!,je
větši ncž riziko neodhaleni významné (naledálni) nspdvnosll způsobené crybou, Prolože
souěásti podýodu mohou býl lajné dobodt (koluc), lilšo!áni, úntslná opónenuli, nep6vd!Ýá
prohlášeni .ebo ob.házcni vnillíich kontíol

. seznánil se s uitřniň konlrolnim sys!éneú sFolečnosli r.levaninim pro audil v tlkovém
rozsahu, abychofr ňohli navrhnoul au,litoEké poslupv Vhodné s ohledem ú dané okolnosti.
ňikolilblchommoNivyjádiitnázornaúčinnoýje.jiholnitňiholionirolnihos],íénu

. posoudit lnodno§ pourllých úúetnjch prsvldel, pňněicnost proledcných úč€lnicb odhadů a
inl'ormace, kleíé V télo souvislosti piedslavenslvo spolcčnosli uÝedlo v ptiloze účehri závěrkY



Posoudil vhodnogi použní pl€dpokladu nePielržitého iNáni při sestav€ni úč€tni závěrky
piedshleBtýem a to, zda s ohleden na shroňÁžděné důk&ni infoma@ €xisiuje výzfum.á
(ma&íálni) nejisiola qplývajic' z udilosli nebo podninek, (1eré nobou Výžnamně zpoohybnii
schopnost §pol€čnosli nepteřzité tFat J€siliže dojdeme k závěo, že laková význaDná
(maleiálni) iejistota existuje.l€ naši povinnosti upozonit v naši zprá!ě na inrloma.e uvedenó
v iélo souýislost! v pn]oze úč€lni 2ávě y. a pokud ryto inlomace iejsou dosiakčné, Ý]jádřit
modinkvaný výok Naše ávěry likajici se schopnosti spoleónosti nepřotžitě ipat vycházeii
z dilkžnich informci, kenjlsm€ ziskali do data naši zpd\T Nicnéně budouci udáLlosli nebo
podminlq mohou vési k ionu, že společnosl ztíai schopnost nepřelržilě tM!,
vyhodnoiit celtovou píe7inlaci, čl€néni a obsab úč.hi ávěrry. včelně piiiohy, a dále to. zda
úóetni z{věíka zobíeuje podkladové tlma}cc a ud]ilosli způsobem, ke4' vede k věnému

Naši poÝlmosli je inlomovat pledsiálensrvo a dozorči rad! nino jiné o plánúanén rozMhu a
iŇásováni audnu á o význmnýcn zjištěnich, l\:tenl jsne ! jebo průběhu učinili, včeině zjišlěných
!ýznanných ncdoslatlů ve lnitinim konlblnih syséhu

Nad vinjceíi l549 .2526] Rozbkv
audloí,o!rá\nén, kAČR ( 2088 

-

BNémcové24r, 3880l Blatná
auditor, opíávněni KAČR Č 452

\

zpéVa byla vynobloD v 5 _ti yinsci.h
Výtis* č. l a' 4 pró §pólečno§l


