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IhB MakjzilJah, auílld óprdaňni L4ČRě. 2033
l,g. M'lljzík yácla, andnar olfuýhělí KllČR č,152

úĚelni á!ěrky sesEÝené k 3i.l2,20l9

l Udalco společnos1|:
1- obchodnijméno : 

^oRo 
Blaini a,s.

2. Dm žpisu ! obcnodnín rejsltiku : l,].L99]
]. sidlo: I-irečp,l47
4, lco | 4a2n24'l9
5. DIČ | cua2o2479
6, PníEi foma: akciová spol€črcsl
7. Hlami předmět čimosii j posk {ovjni shžeb po -mčdělslví
8. ziikIadíl kalilál spo]ečnosli : 23 400 000 Kij

Audirori: lns Motc|zik J ,opm!něnl KACR ( 2088
]ng,Mo€ják vÁclav, oFávněni (AČR č.452

ověřoveé obdobi j mk 20l9
DatM vyhotoÝeil žpiála i 3.3,2020
Učefuri zivěika roku 2019 byla ověiem m zóuadě smloDq/.

nL !ňlohy zp!ála :

Rozaha, výku zisku a ztréry, Přiloha Přehlcd o aě!ách llsírilro kapitálu,
c.sh flow, výroční zpldvá



h,g M.kizjk.la, alllto| oTmJěni dlČR č.)033
hl*,\lj1ťi.ik fúdal úrnna|ayi iliK4ČRč t5)

zD.áva í.zÁyislóho luilito.!
Ěo 8tcioníře

l\lvedlijsne audit přiložcné účcnri závěrk} společĎosliAcRo B]!tnáa.s. (dále laké ..s po leinosi)
sesúvené Ďa átladč čcských účehiclr pi€dphú, kteú se skládá z rcZÝalry k]l,]2,20]9, Dlkeu
Zisku a zúát}, pi€Hedu o zménách ýlashiho kapiiáh a piehledu o penčžnioh tociťh zd rck konĎici
]l l2.20l9, a pliloh} tólo účctní zá!á,k,Y. klerá obsahuje Popis použných Podstallrých účctnich
nelod a dalšl qsvčdu]ici infomac, Udaje o spolefuosli jsoU ulcdcny v Fřilozc lóio údetni

Podle našeho nádru úijeni 7j!čřka podáÝi lěný a p.ctivý ohrú akiiv a pasiv slolečnosli

^cRo 
Blahi a,s, k 31.12 20]9 a nákhdů a výdosú a výslenkújejiho hospódařeni a Fenéžnich tokil

2 Ďk končici j1.12,20l9 v souiadu s českýhiúčeininj]piedpis}-.

Audit jsme Ffulédli Ý souladtr sc zákonen o audibre.h a sláúdlrdy Konory audnod Čcskó
rcp bliky prc audiL, t€lýbi jso! mc7inárodni slmdald} pro audit (]s^) piipadné doplnčné a
upíalcnó souvisejicini aplikačnimi doložkami, Našc odpóvědnost sleovená lónito picdpGy je
pod]obněji Polsána v oddilu odPo,čdnoý audnoú za audil úúelni Zá\áky. v souladu s.7ákonen
o audilorech a Etickýn kodexen přiiatým Kononu audilolú České Fpublikyjsnrc na společnolli
nozávjslí asplnilijsne i datši ctické Poljnnoýi vyFlýaajici 2Uvedených pledpisů, Domniváme se.

že dukazni jnlorfoace, ktéjsnrc shrcmáž-dili, poskynúi dos§Lečný a vhodný zá]<lad prc D,iádieni

osla'ní kíomnce fuýldpíé ýe únční Qráfě

oslainini iníomrcemi jsou ! só adu s § 2 pisú b) zákona o alditolcch iifomace uvedené vc
!ýĎčnl zFíávč nimo účelni ávěrku a naši zprávu a diton Za osl nj intbmace odpovidá
pi€dslávenslvo spolcčnosti,
Náš výrck k účcfii zjvété se k oslalnim inibnnaciú nelaahuje, Plesto jc vš.r! souóásti mšiclr
poýimosti souvisciicich s ověienin úúclni zá!ěIky semáneni se s ostatnim] jnlomacemi a
posouzcnij 2d.oíahi nrlomracc nejsou !e $1hamném (natcfiálnim) ncsouladu s účelni závěíkou
či s n!šinri Znalostmi o účcrni jednolce áskan!íj běbcn o!čřováni účetni závěrk} nebo 7na se
jinat t}to infomae nejeÝi ja*o výZnmně (nralcíiílně) nsplávné, Také aosuzujeme, zda ostarni
nrtbmse byty ve !šcch význmýlh (naienálnich) ohi.decn v_apracovány ! souladu s!iis]ušn)'ni
právnimi piedpisy, Tinrto posou2enim sc rczUmi. Zda oslalnj inlomacc splňuji tožadalky prálnich

licdphú na fonrnhi náležjiosii a poslLlP !!!úcolání.statnich iDfomaci v kontextu ýýamnosii
(nralerialit}), ij. zda piiPadné uedodržcni uvedených požldavků b} b!]ó 2prtsobiló ollillit úsudek
tiiňný n3 

'kladé 
ó§úinich inlonmci,



Na ?jklldě Provedený.h posilFů. do niřy, j iž do|"lženre posoudil, uÝádime. že

. oslahi in]brnlcc, ktcré popisuji skuiéč.olli, iež jsou léž přednětenr 7obfueni l účehl
7nlčrcc. jsou ve !šech Yý,únných (nralúriilnich) ohlclt..h Ý sóuladu s účcrni zá!črkou .

. oslalni ijrfomrace brl, \Tpracovány ! souladu s právninri piedph},

Dále isnrc povinni u!ést, Zd!.a 7ák]adč poznatků a povědonri o spoleónosli. k nnL jsnre dospéli

ú |lo!áděni audnu, oslatDi inlorĎae neobs.]u i v}rznamné (nr0lcriálni) včcné ncsprfinostj, v
rámoi ulcdeni.h poslupú jsnre v obdržen!'ch oslalniclr inlomacich žádné {znfunné (maleli,ilni)
vécné nesprávĎosii.c7jislili,

od?oýě|Ilosl ?tedslflýlalýn a do.oftí rad! sPofučíBli zú účelkí .lýělll

Pi.dstavensrvo společnosiiodpovidá za sesta\€li úichi zá\óky podi\ljici věrný apo.liýi obrú
v soulad s českýni úóettrini přcdpn} a Za tatol_{ vnilini konúol,ri srsldn, klctý polažuje za
ne7n}fuý pró seíaleni účetni zálěíky tak, lbl neobsahola]a lýhaftné (malcriílni) ncsprálnosti
zpn sobené po dÝo den nebo chy bou,
Při seslavoýáni účetní zá!ěrky je přcdsralcnŇvo sPoleúnosli polifuo posoldii.7najc spolednosL
schopna ncpictržilě tna| a lokud jc 10 Elevantni, popsBt v piilo7e účcloi zálěrk! záležitosi
týkaj ici š j ci iho nepielritého lr!áni a p o žni p řcdpok ladu D cp iclrž hého fiín i pii se slalen i účc1ni

áváky. s !ýjjnkóu ptipadů. kdy piedsla\ensllo plánLúe zrušeni slrolečnosli nebo ukončéní.jeji
činnosti, resp. kdy ncmá.jinou Fálnou Drožnoí než tak udnú,
Za dolrled nBd precésén účelnino úkazniclli \e §polečnoíjodpolidádozoÉi rada,

o.boýědnoý a ndilofu za ondil úč.l"l zliýělk!

Našim cílem je Ziskat pňméieno jistolu, že účetni závěrka jako cclck neobýhuje !ýznam ou
(natcriálni) rcsDlávnosl způsobenou podvode]n n.bo chybo! a vydat zpíálu audnoE obsahujiťi
náš !ýrok, Přimělená mía.iistolyje \clká nira j isloty. nignéně ncni,árukóú. že audil proledený v
soul.du s výše uvedenýfii piedpis} ve !šcch připadcch ! účcrni zá!ěrce odnali připadnou cxkiUjici
výZíaúnou (matiálni) nĎpúlnosl, Nesprávnosti úobou ýhikal ! dúslcdk podvodú nebo ch}b a
polrLúi se za rýámné (maieliúlni). pokud 12e reílŇ piedpokládat. ž! by jednólli\é ncbo ý
souhmu nonly ovlŇriL ekononická roáodnuli, která !žilatelé účehi závěrk, na jejií 7ákLadě

Pii pio!ádění audiiu v souladu sliše lvcdenýni picdpG, je naši polifuosti uplalňolat běhcm
celého auditu odboĎÝ úsldek. zacholival pófcsniskepticisnus. Dále je naší povnúosti:

. ldcniifikol.t a lynodnolir lizika výhm!é (n.t9já]ni) ncspávnóíi účetni závčrky zpúsobenó
podloden nebo ciy bo u, lalThn out a próvé ý a d itonké po stup} redguj ic i na lato rizika a ziskat
doslaiečné a vlrodné dú|Mi infoanaoe. abychofo na iciich ákkdě nronli dúdřit výrók.

fuziko. ž! neodhalíncvr'zn ]ou (nlatcriálni) n§pdvtrost. knjž doš]o v dúsledkn podlodu.j.
věŇi ncž riziko neódhalcni limé (nraLenální) nesprávnosli zFúsobené chlbou. prolože

součásli podlodu mohou lrý,t lijné donody (koLuze), tnlšov,ini, rlnyďná oponenuti, nepílvdiví
prohlášc.i nebo obghnrcni Vnilřnich konlúl.

. sezránit se s vniiřním kóntolnín systéncor společnosti relevminim pb audil V lako!én
rozsahn. abyclron njohli .avrlnrour iudio^ké,osluD vlrodné s ohl.dcn na dmé olol.osi,
|ikolilbychonrnrolrliDjádntná7ormúiin.ost.iejihouitnrinokontrolnihosysiómu,

. posoudir vhodnosi použilých účetnich pravid€l, přiměicnost pbvedených účcliich odhadú !
i nfo mee. kcíó v tóto sou! is]o sti pfudslavefullo sFolcónosii u]cdlo Y pii lo ze účetni závě&y.



Posoudil Ýhodnosl použili předpokladu nepřeižitého tryáni pn sesBveli účenri záÝéŤky
pledslavensrven a to, zda s ohl€dfi ná shromáž-děné důkaí infomacc cxistujc ťaamá
(nalenánD iejistota vyplývájicl z událoši nebo podnlnclr, ktcré nohou výzlrmé zpochybnit
scholnosl §lo]ečnosii nŤtetJžiič tmt, Jeslliž€ dojdme k ávěru, že |dková význmná
(úalenáni) nejistot! *istuje. F mši pólimosti Upobmit v naši 2!rá!ě na i.fonú uvedené
Y éto souvislosti v přiloÉ účeini závětky, a pokld tylo infomace nejsou doslateěné, q,jádřit
modifikovmý výrok, Naše závěIy tykajici se $holnosti společnosti nepřctžiič l(ai \ach&oji
z dúkžnich inlomaci, kteié jsnc ziskali do data naši zpníql. Nicnéně budolcl událosli nebo
podfoií}y mohou vésl t iomu, žc spolcčnost árati schopnosi nepřetržiiě !Na!.

Vybodnotn ce&oÝou prez€niaci, ělcnčni a obsah úóetni závěrky, včetně přilohy, a dále io, zda
úč€tnl ávěrka zob@uje podklado!é llmakce a události zprlsoben, klcťý vedc lr věrnému

Naši povinrosti F infomovat př.dsbvonstvo a dozorči .!du mino jiné o plánoveén mzsahu a
načasoýjni audifu a o lízlrmých 7jištěních, kieú jsnre v jcho pntbóhu učinili, včelně zjišěných
!ýnmných nedo9lalků vc vnitlnin konlrolnim systénu,

Nad viniceni 1549,25263 Roztoky
auditor, opúÝněni KAČR č.2033

B,Němcové 245, ]880l Blatná
auditor, oprávněni KAČR č.452
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Zpdýa byla v],hololem v 5 fi Ýýlhc|ch
v)tisk č.l až 4 pfu spol.ěnos
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