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Údaje o společnosti

I

obchodníjméno : AGRO Blatná a.s,
Den zápisu v obchodním rejsťíku : 1.3,]993
Sídlo : Ln#e čp,147

lco

: 48202479

DIČ | CZ1820247g
Prár,ní forma : akciová společnost
Illavní předmět čiDnosti : posk),tování služeb pro Zemědělství
Ztíkladníkapitá společnosti : 23 400 000 Kč

Il, ověření provedl
Audiloři

:

lng,Ny'otejzil Jan. opra\,Těni K AČR č,2088
lng,Motejzik Vác]av. oprár néni K AČR č.452
Ověřované období : rok 2016
Dalum \,Thotovení zprfuy :2.3.2011
Učetni závěrka roku 2016 byla ověřena na základč smloulT,

L
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Přílohy zprávy :
Rozvaha, Výkaz zisku a zháty, Příloha, Piehled o změnách vlastního kapitálu,
cash flow, VýročníZpráva
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Zpráva nezáYi§lého auditora
pro akcionářo

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetnízávěrky společnosti AGRO Blatná a.s. (,,Spoiečnosť')
sestavené na Základě českých účetníchpředpisů, která se skládá z rozvahy k31.12,2016, výkazu
zi§ku a ztráty, přehledu o Změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžníchtocích za lok končící
31_],2.2016, a přílohy této účetnízávěrky, ktelá obsahuje popis použitých podstatných účetnich
metod a dalšívysvětlující informace, Udaje o Společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní
Závěrky.

Podle našeho názoru účctnízávěrka podává věmý a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnostj
k 31.12,2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a pcněžních toků Za rok končící
31.12.2016 v souladu s českýni ilčetnínipiedpisy.
Základ pfu ýýtok

Audit jsme plov_ed]i v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditoťůČeské
republiky (KA CR) pro audit, kteqimi jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně
doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami, Naše odpovědnost stanovená těmito
předpisy je podrobněji popsána v oddílu odpovědnost auditora za audit účetnízávěrky, V souladu
se zákonem o auditorech a Etick]hn kodexem přijatým Komorou auditoru Českérepubliky jsme na
Společnosti nezávisli a splnili jsme ida]šíetické povinnosti vypl]iŤajícíz uvedených předpisťr,
Domnívlíme se, že důkazní informace, které.|sme shromáždili, posk},tují dostatečný a vhodný
zráklad pro lyjádření našeho qýroku.
ostatní irtíohrace aýeíIehéýe ýýrcčíízpíáýě
ostatnimi informacemi jsou v souladu s § 2 písm, b) zákona o auditorech informace uvedené ve
qiročnízprávě mimo účetl1ízávěrl-u a naši zprávu auditora. Za ostatní infotmace odpovídá
představenstvo Společnosti.
Náš r.fok k účetnízávěrce se k ostatním informacím neváahuje. Přesto je však součásti našich
povinností souvisejících s ověřením účetníZávělky seznámení se s ostatními informacemi a
posouzení. zda ostatní iníormace nejsou ve významném (materiálninr) nesouladu s účetnizávěrkou
či s našimi zIúlostmi o účetníjednotce získanými během ovčřování účetnízávěrky nebo zda se
jinak tl.to informace nejeví jako významnč (mateřiáně) nesprávné. Také posuzuieme, zda ostatni
informace byly ve všech výaamných Gnateriálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými
právními předpisy. Tímto posouzením se lozruní, Zda ostatní informace splňuji požadavky pťávních
piedpisů na formalní rráežitosti a postup q.pracování ostatních infomlací v kontextu významnosti
(materiality), ti. zda případné nedodržení uvedených požadavkúby bylo způsobiléovlivnit úsudek
činěný na základě ostatních infomací,

Na základě provedmých postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádime. že

.

.

ostatní info1mace, které popisují skutečnosti. jež jsou téžpředmětem ZobrMení v účetní
Závěrce,.isou ve všech významných (mate álních) ohledech v sou]adu s účetnízávěťkou a
ostatní infomace byly r,lpracovány v souladu

s

právními piedpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na Základě poznatků a povědomí o Společnosli, k nimž isme dospěli
při plovádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nosprálnosti, V
rámci uvedených postupů jsme v obddených ostatních informacích žádnévýZnamné (materiální)
věcné nesprávnosti nezi istili,

odpoýědt ost předslaýenstýa a ďozolčí rady Společnosti za účetnízáýěrku
Piedstavenstvo Společnosti odpovidá Za sestavení účetníZávěrky podávající věmý a poctilí obťaz
v souladu s českými účetnímipředpisy a za takový vnitiní kontrolní systém, kle{i považlsje za
nezb}.tný pro sestavení účetnízávěrky tak, aby neobsahovala významné (materiá]ní,) nesplávnosti
způsobené podvodem nebo chybou.
Při scstavování účetníZávěrkv je představenstvo spo]ečnosti povinno posoudit, zda ie Společnost
schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to ťelevantní. popsat v pří]oze účetníZávěrky záežitosti
týkajíci sejejího nepřetržitého trváni a použitípředpokladu rrepřetržitého trvání při sestavení účetní
zár,ěrky, s výjimkou případů, kdy představen§tvo plánuje zrušeni Spoiečnosti nebo ukončení její
činnosti, resp. kdy nemájinorr reálnou možnost, než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetníhotíkaznictvíve Spoleůlosti odpovidá dozorči rada.
odpoýěrbrosí audilolq za audil účetí ztiýělky

Naším cí]em je získat přiměřenou jistotu, že účetnízávěrka jako celek neobsahuje výZnamnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybolL a vydat zprávu auditora obsahující
náš \"Fok. Přiměřená mírajistotyie velká míIajisloty. nicméně 11ení Zárukou, že audit provedený v
souladu s výše uvedenými předpisy vc všech piípadech v účetníZávěrce odhalí piípadnor,r existující
vjznamnou (materiání) nesprávnost, Nesplávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a
považujíse za ýýznamíé(materiálni), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v
souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodtlutí, ktelá uživatcléúčetnízávěrky na jejím Zikladě
přijmou.
Při prováděni auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je našípovinností uplalňovat během
celého auditu odbomý itsudek a zachovávat proí'esnískepticismus. Dálejc našípovinností:

.

.
l

Identifikovat a vyhodnotit rizika qiznaliné (mateliální) nesprávĎosti účetnizávěIky způsobené
podvodem nebo chybou, nawhnout a provést audjtorské postupy reagujícína tato rizika a ziskat
dostatečnéa r,,hodné důkazníinformacc. abychon na jejich základě mohli lyjádřit výrok.
fuziko, že neodhalímc \^ýznarnnou (materiání) nesprávnost, k níždošJo v dťrsledku podvodu, je
většínež riziko neodhaleni \iiznamné (materiální) nesplávnosti způsobenéchybou, protože
součásti podvodu mohott být tajné dohody, í'aLšování,úmyslná opomenutíj nepravdivá
plohlášení nebo obcháZení vniliních kontlo] piedstavcnstvem.

seznámit se s vnitřním konbolním systálem společnosti re]evantním pro audit v takovém
IozsahuJ abychom mohli navrhnout auditorskó postupy vhodné s ohleden na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli v],jádiit názol na účinnos1vnitřDiho kontrolního systému.
Posoudit vhodnost použiťchúčctníchpravidol, piiměřenost provedených účetníchodhadů a
infonnace, které \, této souvislosti představenstvo Společnosti tlvedlo v příIoze účctnízávěrky,

Posoudit vhodlrost použitípředpokladu nepřetržjtého tNiiní při sostavení účetníZávěrky
představenstvem a to, zda s ohledem na shomlťděnédůkazní inlbrmace cxjstuje výZnarniá
(materiální) nejistota vyplývající z událosíí nebo podmínek, které mohou významně z,pochybnit
schopnost Společnosti trvat nepřelŤžitě. Jestliže dojdeme k záyérn, že tako\,á !ýznamna
(materjální) nejistota existrúe, je našípovinností upozomit v našíZpIávě na infomace uvedené
v této souvislosti v piíloze účl-tnizávěrky, a pokud t}to infonnace nejsou dostatečné, \yjádiit
modifikovaný výrok, Našc Závčry týkajícíse schopno§ti Spolcčnosti trvat nepřetržitě vycháZejí
z důkazníchinformaci, které jsme získali do data našízprály, Nicméně budoucí události nebo
podmínky mohou vést k tomu, že společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě,
vyhodnotit celkovou prezentaci, členěnía obsah ílčetnizávčIky, včetně přílohy, a dále to, Zda
účetnízávěrka zobrazuie podkladové transakce a události způsobem, ktory vede k věmému
zobftzení.
NašípoviDností je infomovat představenstvo a dozorčíradu mimo jiné o plánovaném rozsahu a
načasováni auditu a o význanmých Zjištěních, kteťá jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištělých
rl|znamných nedostatlti ve vnitřním kontrolním systému,

v Blatné 2-3.20l7

Ing. Mot€jzik

Jan
Nad Vinicerni 1549, 25263 Roáoky
auditor, oprávnění K^ČR č,2088
Ing. Motejzik Václav
B,Němcové 2,15. 3880i Blatná
auditor, oprávnění K{ČR č,452

Zpláva byla lryhotov§na v 5 -ti výtiscích
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Výtisk č.5 pro auditora

