
Výroční zpráv a za rok 2014

Identiíikační údaje .

Firma :

AGRoPoDNIK a's. Strunkovice nad Blanicí
|Ó 48244961

H|avni přgdmět činnosti: obchodni ěinnost

Základní kapitríl : 43 000 000'. Kč

obsah ýroční zprály (podle $21 ZoÚ):

1 ' Informace o minulém vývoji činnosti úěetní jednotky

2. Další finanční a nefinanční informace
2a) Informape o skuteěnostech, kte!é posk}'tují informace o podmínkách či situacích'
které nasta]y až po konci rozvahového dn9
2b) lnformace o předpokládaném budoucím vývoji činnosti spoleěnosti
2c) Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
2d; Informace o aktivitách v oblasti oclrrany životního prosťgdí a pÍacovně plávních
vztazlch
2e) lnformace o tom, zda úče1rrí jodnotka má organizační složku v zabnniěí
2f) Informace požadované podle zvláštnlch předpisů
2f1) Informace o pořizováni vlastních akcií - podílů
2ť)) zpÍ6va o yltazích mezi propojenými osobami
2Í3) Povínost zveřejňovtiní dalších informací.

3' Informaca významné pro posouzení majetku ajiných aktiv, závazků ajiných pasiv,
finanční situace a výsledku hospodďení úěetníjednotky
3a) cí1e a metody iízení Íizik 

'č. 

politiky zajištěni všech hlavních typů plánovaných
transakcí
3b) Cenová, úvěrová a likvidní rizika a rizika související s tokem hotovosti

4. Úě9tní závěrka ajejí ověŤení auditoÍem

1. Zpráva o minulém Yývoji činnosti účetní jednotky '
Spoléčnost AGROPODŇIK a's' Strunkovice nad Blanioí varikla dne 31.05.1993 zápisem do

oichodního rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích odďl B, vložka 58l. společnosl

za dobu svéhó trvání llezměnila hlavní náplň své čirrnosti, ale rozšířila předmět podniklíní o

uÍčité další činnosti, znamenané ve výpise z obchodního rejstříku'



2' Další Íinančni a neíinanč í informace

2a. Informace o skutečnostech' které nastaly až po řozvahovém dni a jsou význaÚrné pro

naplnění účely této zprá\T
Žádné \.ýznaÍnné skutečnosti nenastaly.

2b' Informace o předpok|ádaném budoucím Yývoji činnosti společnosti.
Účetní jednotka bude poklačovat ve své činnosti, Iozšířené o prcvoz FvE 252 kwe

2c. Informace o aktivilách v oblasti Yýzkumu a vývoje
společnost nemá Žádné významné aktivity v oblasti výzkumu a 1fuoje'

2d. Informace o aktivitách v oblašti ochřany životného prostředí a pracoYně práYních
yzlazích
Účetnijednotka se řídí p|arnými předpis1 v ob|asli Živomiho-prostředí.
Pracovné právní vztahy - uza!.řeny dle předpisů plarných v ceské republice .

2€. Informace o tom, zda účetní jednotka má organizačnÍ složku v zahraniěí
Úěetní jednotka nemá olganizační složku v zahraničí'

2f. Informace požadované podle zvláštních předpisů

2fl) Informace o pořizoYóní Ylastních obchodních podílů . akcií
Žádné vlastní obchodnÍ podíly nebyly pořizovány.

2Í2) zpríya o yztazích mezi propoje!ými osobami
.Íato zpráva,zptacovartá ve smyslu $ 66a) obchodního zákonÍku je samostatnou příloltou
výroěÍť zpÍávy.

2f3) PoYinnost zYeř€jňování dalších informaci
Účetní jednotka nemá povirmost zveřejňování žádných dalších infoťmací'

3.Informace významné pro posouzení majetku a jiných aktiv' záYazků a jiných pasiv'
finanění rituace a lýsledku hospodaření účetní j€dnotky

3a)Cí|e a metody řfuenÍ rizik vě. politiky zajišÚění všech hlavních typů plánovaných
transakcí
Účetní jednotka neprovádí operace se zajišťovacími deriváty

3b) cenoYó. úvěrovó & likvidní rizika a rizika související s tok€m hotovosti
Účetní jednotka nevykazuje tato zika.

4' Účetní závěrka a jeji ověření audítorem.
Úěetní závěrkaje obsaženaý phloze této zpIá.,'T (včetně výoku auditola).

,A@R{@PODINUK
akciová soo|oěnost //

strunkovice nad B|anicí , /1
l i  lF'44961 Dtč: cz48244961 ,l / [/

'k@ r'
lng. MráZek Bohumil, př€dseda představenstva

Zpftcoyáno dÍe|. 25,2.20|5



Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014
zpracovaná podle ustanovení $ 82 a nrful. zrikona o obchodních korporacích (ZoK)

a) Struktura vztahů

osoba ovládaná ;

AGRoPoDNIK a.s. strunkovice nad Blan|cÍ 'strunkovice nad Blanicí ,Psc 384 22
zapsána v oR u Ksv Českých Budějovic|ch V oddí|e B, v|ožce 581 ' dne 31'5.1993
|C148244961

oŠoba oYládající:

Aqro Strunkovice s,r.o. , Strunkovice 295 , Strunkovice nad Blanici , PSC 384 22
za.=psána voR u KS Č'Budějovice v oddÍ|e c'v|oŽce 5565dne2o'řljna 1995
lC;63 88 71 5'1

oŠoby propojetré (ovládané stejnou oYládající osobou)|

nejsou

b) Ú|oha ovládané osoby (v seskupení propojených osob):

podnik se zaměřenlm na obchodní ěinnost - ndkup a prcdej hnojiý

ad 2) Íormou podílu ha hlasovqcích púvech v nejqššlm orgdnu ovldd'ané osoby min. 40%'

v pesleérríeh 3 ebéebíeh vÍee než pelevintr hlasů příterrxrj.eh eseb

d) Přehred jednání učiněných v účetním období v zájmu ovládající osoby'
pokud se týkaly majetku, který přesahuje 107o vlastního kapitá|u ovládané
osoby

n€byl. takoYá j€dnání

e) Přeh|ed vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a ovládající nebo
mezi osobami ov|ádanými

1) Smlouvy

. Proh|ášení ručite|e Č' 1062í 1/5636 ze dne 15'6'201 1 _ Agro s' r'o' ručí za kontokorentni
ÚVěr ovládané osoby Ve výši 15 000 000'- czK a za transakce na devizovém trhu do
Výše 1 oo0 ooo.. czK Věřite|i ČsoB Prachatice A



Proh|ášení ručite|e ze dne 20'7.2oo9 - AgÍo s'r.o' ručí za investiéní úVěr ov|ádané osoby

ve Výši 396 352,' EUR Věřiteli cSoB Prachatice.'š'tuuá 
o naiÁu *bytových prostor ze d ne 17 '12'2oo1 a za dne 2.1'2002 . |\.itateřská

šoorálno.j .á u 
"a'i;istátivni 

budově Agropodniku pronajaté kance|áře o celkové
"'-"- ;;;';ň;riávací ptocny a čerpáci stanici ' -Výše 

měsičniho nájmu včétné

ú,hradv orovozníc|r nák|adů je stanovena V obvyklé výši'

SmIouva o plepravě ze dne 1o'1'2oo2' Kerá řešípřepravu zboŽi ve v|astn|ctvI

ÁóioóoJnix! ub.iotv .ateřské spo|eěnosti '
sňtouva o snromažd'ování nebezpečného odpadu Ve shromaŽdišti Agropodniku _ bez

úp|aty '

a) NákuD zbožt hafta',' I od ovládailci osobv

2) Dodávky zbožl a služeb 2014

Objem transakce.
způsob stanovenl ceny

Objem transakce
zpúsob stanovenl ceny

objem transákce
zpŮsob stanovenl oeny

256 tis. Kě
cena obvyklá

o čerpánÍ služeb ( doDrava .'.,t od ovládaiícl osobv

3 795 tis' Kč
cena obvyk|á

Objem transakce
zpúsob stanovenI ceny

K datu závěrky nesplaceno 296 tis. Kě (sp|atnost 01/2015 )

u,- Ils. e
ku|z CNB

129 tis' Kč
cena obvyk|á

Cilfrg&i-zb9žLM

Objem transakce
způsob stanovenÍ ceny

K datu závérky nesp|aceno 20 tis. Kč ( sp|atnost 01/2015 )

298 tis. Kě
cena shodná s jinými odběrat€ll

3) Poskytnuté půjčky

nejsou

+1Jiná plnění, přip. pokyny a právní úkony ovládající osoby

nelsou



f1 Posouzení, zda vznik]a ovládané osobě újma a její lyrovnání podle $ 71 a
72ZOK

Z titulu ushatečněných tfansakcí neýz,,ikla oýIlidaÍé osobě žádni újma Není proto třeba
posl'zovat její ýyÍoýndní por e s 71 ZoK,

Vyhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi spojenými
osobami

Z n,edených vztahů mezi spojenými osobami neplJ)nou ž|idtlé |ýhody a,,i heýýhoďy.

Pro ovládanou osobu z uv€dených vztahů plynou násle dujíci rizika', žddnd.

Případná újma podle s 7| či 72 byla - bude ryrovnána náslgdujícím
způsobem:

Konstatování podle $ 82 odst.3 ZoK:

stgtutdrní oryón měl dostetečné inÍortuace pro ylpracovdní této zpróu\

nevznikla.

zptáy\ o yztazlah mezi propojen1trni osobarni předkládá - za statutární orgán ovládané
sDoleěnosti:

V Strunkovice nad BI uni"r, an, .(:.!:. zots A@RoPoDŇilK
su.i*i!T'[8o""lŤHiJ.r"1,,?!i,iifů.""v'.F'fi,ffi tt
i;;. B;i',""tiú;;;Jk

přgdseda představenstva

Vyjádření kontrolního orgánu ovládané osoby podle $ 83 ZoK:

Konfioln{ otgán posoutlil veškeré ýztahy existujtct mezi pťopojenýui osobÍmi s thnto
zivěrem: k újmě a osoby ovldtlnné z titulu askuteěněných tansekc{ podle ndzoru
kontro lníh o orydn u nedo š lo,

Zpráva by1a proj ednána kontrolním oÍgánem ane !3 ,! ,., , zots

7a kontroIni orgán:

Ing. Lauda Stanislav
pŤedseda DR



Rozhodnutí vaIné hromady

o rozdě|ení hospodářského výs|edku za rok 2014

Účetní.jednotka: AGRoPoDNIK a.s. sfuunkovice nad Blanicí
384 26 sbunkovice nad Blanicí

Valná hromada spoleěnosti rozhodla dne 17.6.2015
o rozdělení zisku, dosaženého podle schvrílené účetní závěrky za rck 2014 ve výši
3 955 979'88 Kč následowě:

zákonný příděl do rezeť\,Tího fondu

Příděly do dalších fondů;
ostatní fondy

zb}'vající ěást zisku ve \ýši
bude převedena na úěet nerozdělených zisků rninulých let

226 979,88- Kě

50 000'00 Kč

3 679 000'00 Kč

o úhradě ztráty, lrykázané podle schválené úěetní závěrky za rok 2014 ve výši xxx Kč
následovně:
Úhrada z úětu nerozděleného zisku minulých let xxx Kč

Úhrada z rezervního _ nedělitelného fondu xxx Kč

Úhrada zjiných fondů (rozvoje, investic ...) xxx Kč

Ponechání neuh.lazené ztráty (k úhÍadě v budoucích obdobích) xxx Kč

v strunkovice nad Blanicí' dng 17.6'201.5

PÍedseda valné híomady:

ověřovatelé zápisu:



Evid ' č.zprávy; 388/1 /201 5

o ověření účetni závěrky Re dni 31.12.2014

úěetníjednotky

AGRoPoDN!K a.s. Strunkovice nad Blanicí
384 26 Strunkovice nad B|anicí č.295

|Č 48244961

H|avní předměi ěinno8ti: Koupě zbožl zá úče|em dalšího prodoie a pťodei

Účetn| rámec: vyh|.č.5ool2oo2 sb. - pro účetní jédnotky, ktoré jEou podnikate|i

Zpráva urěena pro: akcionářé a státutárn| orgány spo|éěnosti

ověřované obdobi: od 1'1.2014 do 31.12,2014

P|semnosti účetní závěřky:
Rozvaha
Výkáz zisků a ztrát
Pří|oha k účetni záVěrce
Výroěni zpráVa
zpťáva o vz|az|ch

obgah zpráVy:
zoráVa o úěetnÍ závěrce
odpovědnost statutárního orgánu za účetní záVěrku
odpovědnost auditora
VÝrok auditora
Vviádření auditora k Výroěni zpráVě
Víiádřeni auditora ke 2právé o vztazích mezi propojenými osobami

samostatná pří|oha zpráVy: ZáVěry auditora VyplýVající z ověření

l ! . r .Bol ' \rnt.  ]to l  ck!JJLl ' toré.ol ,  í177 '65uE6cr '  XO o,v"t '  ' j ' ror.Č<'

r- , 'u" '  ' . , .n i  Áa1Le|át '  3J,  c1 i  , -ek J| ' ino ' l '  -ý 2l--  |c 1J9-54 :B1
Ťéňío.'..r:38'2102.},rnob:|:60352'l ' '91. e.mail:bl.o|ecc((c]lo|'.:

,nn.ron ^Wrylqauditor ě.osv'1í77

Zpracovaf dne 11. 3. 2015'-

397 01 Pisek' Jiřiho



zpráva o úěetni závěrce

Proveďi jsme audit příložené účetní závěrky účetní jednotlry, .kleťá se skládá ztozyahy .:

k3!,I2.2o14, wka^] zisku a ztráty za rok končící 31.12.2014 a přílohy této účetní závěrky'

tt"J ot,a'"j" popis použitých podýatných účetních metod a další \Tsvětlující infoÍmace.

Další údaje o ú&tní jednotce j sou uvedeny v příloze k účetní ávěrce.

odoovědnost 8tatutárniho orgánu účetnijednotky za úěetnÍ závěrku

Za sestavení účetní závěrky v souladu s účetními předpisy České republiky odpovídá

't"ňta'.i'"úa" 
úěetní jednotly. součástí této odpovědnost j€ nawhnout, zavést a zajistit

unitini t.onř'oty nad 
'sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby

neobsahovala {znamné nesplávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovď

vhodné účetní ňetody a pťovádět účetní odhady přiměřené dané situaci'

odpoVědnost auditořa

odpovědnosti auditora j9 vyjádřit na zr{kladě provedeného auditu výrok. ktéto úě9tní

'a"Ji*. 
ÁJřuvi p.ueden v sóuladu se zákonem ó auditorech, mezinárodnimi audiLorskjmi

;i;iláy 
" 

sďuúsejÍcími aplikaěními doloŽkami Komory auditorů Ceské republiky.

Í'sourÁ 
' 
ternito pl".dpisy jsóu ělenové týmu auditora povind dodÍŽovat.etické požadavky

u natinouut u p'oue,t audit 
-tak, aby ztskali pňměÍenou jistotu, Že účetni ávěrka n€obsahuje

významné (mateÍiální) nesprávnosti'

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získaní důkazních infomací o částkách a

údaiich zveřeiirených v účetni závěrae. výběÍ auditoÍských postupů závisí na úsudku

áuáiio,u, 
"ui,-uji"r"h 

i r,ryhodnocení Íizik významné (materiální) nesprávnosti údajů

uvedených v úěeiní závěrce' způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto

rizik auditor posoudí vnitřni kontrolni systém relevantní. pro sestav€ní účetní záběrky
poáa"uii.r 

"eái 
a pocliqi obraz. cí]em toholo posouzení je navrhnour vhodné auditorské

iostupv, nikori wjárit só k úeinnosti Witřního konto1ního systému účetní j.e&otky. Audit
iez ;u,'*l ."i; posóLení vhodnosti použitých úěetních metod, přiměřonosti účetních odhadů
provedených vederrím i posouzení celkové prezentaoe účetní závěÍky.

Na základě provedených ověiení jsem přesvědčen, že díkazl1' informace, které jsem

získal, poskýuji dostat€čný a vhodný základ pro vyj ádření auditorského lýÍoku



Výfok auditora

Por|le mého názoru účetní závěrka obchodni .koTqo:u": 
AGRoPoDNIK a.Š.

slrunkovice nad Blanici podává ve ",s'ň ů,"".oy"r. oh|edech rěrný'a poctiýý obraz

akÍiv. pasiv ke c|ni 3l.|2.2014 a 
""j;;i..iý;;.ů 

u n1.t"atu hospodaření a peněžíich

iiu,r.,'" .r. lóu " 
.ouladu s účetÚimi předpisy p|atnými v Ceské republic€.

Klasifikace výroku: bez lýhrad

vyiádřeni auditora k výroěni 
'.llu.lŤ"o.n o auditované spoleČnosti ve výročnl Zprávě..bvétil 

isem soutad inforrnací, uve

"",ř.**ir<i.a"] 
i' ' t z'zot+, , ouaoňJu účetni závěrkou' Za správnost výIoční zpúvy Je

zodoovedný statutámi orgán u*.". 
"í.ď"iřv. 'i 

toi.m audiro'a je lydat na základě

í,"i.j."éri" ""i,.^r 'tanoii,ko 
o soulaáu.,Jroční zpráq s účetní.'á:ě'I:-l' ,

ověiení jsem pIovedl v souladu . M;;"í;d;Í'"i ""ái].""si 'ry9i:1].'" 
souvisejícímj

aDlikaČními doloŽkami Komon 
"""'i"ií.č.'[e 

republiky. Ťyo standaŤdy. vyŽaduji. aby

:íářilillá;;;il;;o,,e dl ovitenirak. aby získal p;iměřenou jistotu. Že informace uveoene

ve výročni zprávě. ktere pop,,u1, *"i.J"áui jez.jsou tez, pieometem 
^zobrazeni 

v účetni

xťťj**i:nliiénx*.*t.*l*l'l'llr.'rx.**i1ltY:;x}#*i
výroku audiloIa. . 'r .'. .J-^x.t 'ňýÁvě
.,ř;ň;;;il 

názoru jsou informlce. uved€né ve 
-'Ý.ročnl 

zprÁv.

"óŘói,oňŇir 
a.s. Stntnkovice nad Blsnicí k 31'12.2014' ve vŠecn

"i.i.oi"i-" 
*"r"a" ' 

rýše uvedenou účetní záyěrkou.

spoleěnosti
lŤznamných

"lixlfÍ' jT$]?J; 1i.'*Í:!."'"Ts' Ilfi ilg""t*"Jl e*i-"":r:l-n;i
oropoienými osobami účetní jednotk} |

!",í"i",il" ""ád;a"i 
sbůtfunj o,gan úeetní jednotky' ry."k".*Pj^.l""^":rávy 

plovádl

1}""rtg*lsiiťl;ffi :ť-""xlliťffi é'T:?*--ils"JJÍ:ffi,*T#HiJť;
l[l*Jl*}nrÍul"J*TJl:iu"1i j ;,:"f,1""?,"ii:'Íů:!jlj: jrJj ;l:l, [.Tt
#liffi í"-J#ťH:l;*:l;"y''lx llil:ililu.#iil{;i'3Ji,'ť"];'iT.".".'T,'|"l'ffi 

"Tl:FJíxt;jťŤ;T,t:;ť*!i1,:{*""J,l:tr"ffi TJůj:Hj:#ff i
"KHř"Tili"YJ|;uxxoH!i"".',"n. nezjislil Žádné skutečnosti. které by mne mohly

vóst k domněnce' ž",prala ,,ztuzinh m1zi propojeny'mi osob8mi obcbodní korporace

AGROPODNIK a's. Strunkovice 
.na.t1;;i;i 

á iok končící 31.12.2014, obsahuje

lng.BotlumíI H
auditol č'osv.11

ů"''anoo (.at""iern| věcné nespřávnosti'

397 01 Písek, Jiřího



AGROPODNIK a.s.
strunkovice nad B|anicí
sid|o nébo byd|]šlě účetní jednoiky

střunkov|ce nad B|anicí
č'295

BěŽnó úč€tn| obdob|

l--T-"y
-Mlia-

AKT|VA oELKEM (ř  02+03+31+63)=i07001

Poh édávkya upsaný Ý éstnlkaptál o02 0 0

B. D|ouhodobý ínaiei6k (| 04 + 13 + 23] 003

004Bt.

B1

2

3.

;
I
t:
I
l s

Douhodobý nshmotný ma]et€k l| 05až12)

005 0

Nehmotné ÝFlgdky Ýýzk']mu a vyýol6 00€ c 0 0

007 c 0 (

008 ( 0 0

009 0 0 0 c
Jiný d|ouhodobý néhmotný Íia]etek 010 0 0 0 c
Nedokončény d|olhodobý néhmotný maFl €(

011 0 0 c

Poskytnuté záIohy n á d |ou hodoby .e|r momy
mé]etek

412 0 0 0 c

: i i , l
,.1
3

5

l t
I
t;

)|ouhodobý hnotný m4ét€k (| 14^ž2A013

014 2 098 0 2 098 2 09E

015 42 396 -26 485 15 911 16 869

seňóďáIn6Fmoiné mov|té v6c a Eouoory
nÓV lých Věcl

016 37 923 -20 759 17 164 19 048

PěBt t6 ské ce]ky tfoa ých porcslú 0 0 0 0

Dospě á zvílata a jé)ich skup ny 018 0 0 0 0

Jiný d|ouhodobý hmotný ma]ét€k 019 0 0 0 0

Nedokončoný d ouhodobý hmotný ma]etek 020 0 0 0 10

Posb'tnÚté zá]ohy na d|ounoáoDy nmoiny 021 0 0 0 0

o@ňolací rcŽd| k nabytému májétku 022 0

B, l l l .

B I

2,

3

5

6.

7

D|ouhodobý inanónimájetek || 24 aŽ3a 023

PodÍy V oÝ]ádaných a řízených osobách 424 0 0
F..í|' !.četních ]ednolkáď pod podstahym 025 0 0 0

ostatn i d |ouhodobé ce nné paplry a podlly 426 0 0 0 0

zápujčky a úvěry. oý áda]icia iidlclosoba
podstalnyv|ý

427 0 0 0 0

.]]ný d olhodobý fnánční májelek 02€ 0 0 0 0

Pořzováný dlouhodobý f nanÓni ma]etek 0 o 0 0

Poski,tnulé zá ohy na dl' ínanénima]etek 010 0 0 0 0



1 2 3

l l

L l .  1,

2

3.

5,

6.

zásoby (|' 33 aŽ 38) 432

033 155 0 155 171

Nedokončená výrcba a po olovary 0 0 0 0

0 o 0 0

M|ádá a oslatnl zvtala a joj oh skupiny 036 0 0 0 0

ztbž| 037 25 579 0 25 579

Poskt4nuté zá|ohy na zásoby 038 0 0 0 42

c .
c. . 1

2

3.

5,

6

I

D ouhodobé poh|€dáVky 1ř 40aŽ46) 039 ruPifi&mffirlri
Poh|6dáv ky z obchod nlch whh Ú 040 0 0 0 0

Poh édávky . oÝ ád4loÍ a řldícíosoba 0 0 0 0

Poh|odáÝky - podsialný v |V 442 0 0 0 0

Poh édávky za spo|6čnlky 043 0 0 o 0

D|ouhodobé poskýnuté zá|ohy 0 0 0 0

045 o 0 o 0

046 0 0 0 0

od ož€ná dáňová poh|édávka 447 0 0 o
t .

2

3.

5,

6

8.

I

KÍátkodobé poh|edávky (| €Br57) 048

Pohl.déVky z obďodnlch Vzt €hŮ 10 113 I 814 I 736

PohLodávky za oVádanýrnLa t|z ogobBmi 0 0 0 0

Poh|edáÝxy 2a UcétnLm loonoMqm poo 051 o 0 0 o

Pohédávrýaspo|€čnlky 052 0 0 0 0

soo]á|nl zabé'p6ěenÍ a zdrav poišlénl 063 0 0 0 0

slát. daňové poh edáVky 454 875 0 ó/c 1 617

Krákodobé poskyhuÉ zá]oňy 0 0 0 0

056 0 0 0 0

133 0 133 192

tv. 1.

2.

3

Klálkodobý inánčni maj€Ek (l 59 aŽ 02) 058

059 0
060 7 549 0 7 545 16 976

KÍáikod obé oonné paplry € podl|y 061 0 0 0 0

Pol Žoýaný kétkodobý Ínánčnl maj€lek 062 0 0 0 0

DI

Dt. l

2.

Časové oz|šeni (l' 64 3Ž 66) 063

25 0

Komplexni nák ady přlŠt|ch obdobl 065 o 0 0 0

3 066 0 0 0 0



slav v běžném účot' obdobi slav v minulém ]]čel' obdobi
6

PASTVACEL/EV .68,81- I- i001 067

ý|astnikapi ló| ( ř  69t73+78+01+84068

t .

2.

3.

zák|adnÍ kapi1a| ( 7a az12 009

070 43 000 43 000

V aBinIakci6 a v|aslnI obchodni pÓd||y 071 0 0

.měny zák|adního kapitá]u 012 0 0

\. t .  1.

2.

3.

5.

KaPLlá|ové Íondy (l. 74 aŽ 77) 073 ;!ni- ;
074 0 0

oslatnÍ kaP|tálové íondy 075 o 0

oceňovacÍ Íozd||y z pieo6něn|ma]61ku a Évazkú 076 0 0

ooeňovácí rozdÍ|y z přéc€nění Při přeměnáoh 0 0

RoŽd||y z Přeměn obohodnIch koÍpoEcí 0 0

RozdÍ|V z ocenéní při pisménáoh obchodnlch koQorgcl 077c 0l 0

\ t l

\  t .  1.

2

RézgNnl íondv á osta|nÍ fondy z6 
'Isku

974 ffi2ffi&.Wei: WW
079 2 793 2793

slatutáÍnl a oBláln| íondy 000

ffi

2

Výs|€dsk hoapodar€níminu|ých |oi (l s2 +83)081

Nďoldé ený zigk m]nu|ých |et 082 6 256 7 941

NouhÍ9zená núta minu|ých |ét 083 0 0

VÝ3]6dek hosDodáňEn{ béžného úč6h|ho obdobi 084 ffiClz lrdrojs (r EO +91+102 +114085

B. l

BI,  1,

2,

3

Rez€Ny (i' E7 áŽ 90) 080

Rozélvy pod]a zv|ášhlch pÉvnÍch plédp|sú 087 0 0

R6žérva n9 dŮchodys podobné 
'áv8zky

088 0 0

Rézéfua na d€ň z pllmú 080 0 0

o9o 0 0

l t l

1.t1.

2,

3.

5.

6.

1.

L

10,

D]ouhodobé 
'ávazky 

(|92aŽ101091

závazky z obohodnich vŽtahú 092 0 0

záVázky. ov ádajicla |]dlcÍ osoba 093 0 0

094 0 0

závazkt ke gpo|eónlkům 095 0 0

o|o!hodobé přlalé zá|ohy 096 0 0

097 0 0

o|ouhodobé směnky k ÚhÍadě 098 0 0

099 0 0

J né d|olhodobé závaŽky 100 0 0

od ožený daňový áVazek 101 1 130 1 161



s|av v béžném účet. období
5

slav v m|nulém Účel' obdobi
6

r .n I
I

B| l1.]

2.

3.

5.

6.

I

9.

10.

11.

Králkodobé ávaky (ř 103 aŽ 113l 102 wxsxxei;weqx
závazky z obchodnÍch vztahú t03 3 909 '10 103

závazky " ovLádajíc|a řídlcíosoba 104 0 0

závazky . podstahý Vliv to5 0 0

ávazky ke sPolečnIkÚm 106

.ávazky k aměsfuncům 107 za5 234

u ávazkv za sociáhÍho zabézpsčgnÍ a zdlav'PoliĚlěnI 108 175 167

s|ót. daňové závazky 9 dolac€ 109 530 50

Kíálkodobé p||jalé zá|ohy 110 5 076 9 015

111 0 0

112 87 104

113 27

B.V

B. IV,1

2,

3.

Bankovn|úVěry €  výPomoo| ( ř .115 až117114 LŤ

Bsnkoýn] uvěry d]oL]hodobé 115 4 358 5 049

KÍátkodobá bánkovn| ]]véry 116 71?6

Klátkodobé ínančn] výPomocl 117 0 0

L

. t  1

.asové Íoz||š€n| (|' 119 al120 118

119 0 0

2, 120 0 0

sos,av6nod-o: 
A@RoP@DNluK- 

;kc'Dvá spo|Bčnost
1g'2,2o15 Strrinřovúó'nad'BlanicÍ

l ! i: 4821496] DÚ: cz48244s4l

Podp|sovy zázmm í€Ulá.n|ho oqiinL jčólni]€dnotKy n€bo poop|sovy
záznam íyncké oloby k|ě|á ). Ú#1i jedÍý|kol

/ftilr1
hs "Boh um il Mrázer' předseda přédstavenstva

akciová spoIečnost Koupě zboŽí za úěe|em da|šího
prodele a prod€j

lng" BoiR'!ňÍr HoLEČE
8tldnoíč.o.vl1'

J*[to Smkv 2500. 397 01 Pl..r I
DtČ] cz51o7o5162' |č: 169€'118l

{r*l*t* 
ln 

*r'
ó; !FB.aéE'.. . ]

f $,ďi B.
!  Y I Ar.

ř ' ' .  '*_- i  Ť/

\,.i'a t rťl,
!.|./Í.xi 362 ?162!6' íý'b:@3 521 491



\\\ŠN\ss\\\.i\t.\

.Ši.iu:iikŇió;.ň;.i Blán ;i
i.295
384 26
--"---"--l:'-

TEXT skuiecnost v učehlm obdobl

1 2

L
0l 223 501 162 457

02 212 969 155 474

ooc"odr 'ma'Že 03 **i&íkffi
| 1.

2

3.

ýyKony (i.0' +06 +07) 04

Tržby za PÍod€lV]áďn|ch výíobkt] a s uŽeb 05 1 869 1 653

zménaslavuVnitíopodnkovýchzásobvLEstn|VýÍoby 06 0 0

a7 0 0

*""á",;řYs----'-" ".l' qL ..';h 08 e{-" lfi&h WB& ' -* 2

spolreba nrat€.|á U a €nelgie 09 1 399 177E

s|uŽby 10 1 169

P|daná hodnola ( l  03 +04-08 11 lftl;i r&i &q *ffi
c

c. 1.

c2,

c4

i'JiĚ"rl6|e l 12 li# ffi. li|ilťt+t
13 3 370 3 261

odmény č|enúm orgánŮ obohodnl koQ0Íacs 14 420 420

Nák|ady na soc|á|n| Žab€zpéčénI 15 12821 1246

16 8o

1T 321 1 477
). ffiffi 18 2 917 2 961
E

TrŽby z prodeje dlouhodobého ma]é|ku a maleré|U '. t k )í:{& \ !q .:

l t .  1 Íržby z pÍodeje d ouhodobého maletKu zo | 100 0

! .  2,TÍŽby z prodeje ma|elá|u 21 128

iffi'éElglk.Ldet".6s xx 22 iu'. r( & 4q] q }' čt
l zŮíatkoÝá cena pf odaného dlouhodobého majetku 23 o 0

2. 24 43 119

G rěm";Eee "pán{ď' trf;35l "!|i19 "a] 0 ,90

ostatnl provozni výnosy 26 3 68'1 3 413

27 6 173*l&ť{&&!a{*':xx'x&'*]'] ]x'xx''
Převod pÍovozních výnosÚ 0 0

29 0

.lw&' t& "ug.'' -ó "":a }_-r,__!-L-
rovoznl výs|ede| hospodaíenI
i .11-12'17'18*19 22 -25 +26 + l '27) (zs) l

30



TÉxT s|utečnosl v u.e|njm obdobi

'1 2

ŤÍžby za prode] cenných papiÓ a vk|adú 31 o 0

32 o 0
"ď*(

íí
'{r  {ř" l l r  .  .(

l4+t5*30133 1T-áq : . .
VI
vlt  1

2

3

Výnosy z d|ouhodobého linančnlho ma]etku (

r'Ýnosv z ood||ú v ov|ádaných a řízených osobách u 0 0

35 0 0
Výnosy z ostatnlch d|ouhodobých cenných papirů a podilů

ýýnosy z osrainího d|ouhodobého ínančnlho ma]etku 36 0 0

v l l . Výnosy z krátkodobého linančnÍho majetku 37 0 0

38 0 0n&aúe@""&l' l * '1. l. ^-:: 0 0
./ýnosy z přeceněn| ínajelko!ých cenných pap

o 0

#"ffi .ýlm* J rř
0 0

trolj lsr l .t l  *.
42 2 2

274 287
a,ail i u'q6r -b, f A !t

399 486

1 058 1 875ó |i1pr"rfut"su !a\ -- ' 'n.
46 0 0

X| ' IPteýod íněnénlch ýynosu

t*ra t nářlnrct||llitadř ř ř l 0 0

48

c
o1

2.

ilsiL-úEěl.ó,.d;fu[..s- \ ."'c' o{50;6i l 49

ral  ::r  '  
- ,  

! t Ei* tu 50 596 o
' '1 5l

-É 
qil W Yt - '',]".' & jil

iýd€d;k hospodalbn|zá béžnou č]nnogl (ř 30 +48.49) 52 #' Jtr ..lhb:sJFs;lď. '"" ř .{
XLI ,

0 0

54 0 0vr&oroo'tl@n$ fi

*ryry{
L1l 'ss: g;n ,1 _ &" 'q -  s"&0s

s 1.
2

Lpu édboď & - {
56 0 0

0 0

M]moládiý výsLedek hospodalen| (t 53'54.55) 58 {ř :: *é i  U

59 o 0
@p.6&n"1&djilllb"iřť!t"ř:riprnr&{{&'..l' :x&
Výs|edekhospoda| €n lzaÚČetnlobdobl(+/.) ( l54+58.59)60 6x

'1
VýsLedekhospodaien|ptedzdanénh(+l) (í30+48+53.546l

t/,lsGi E{t.s |F @ D i}l ilíB
al$i'viN 0poločí|Ést

1g'2'2o15 íit||iiiií1\|i0s ná{ Bianj*í
i  a(! i]44: i1 D|Č|czl . .  " . '  i |",s.h""'il Mil^li předseda představenstva

Koupě zbožíza úče|em da|šího prodeje a
pÍodej

akciová spoIečnost



PŘÍLoHA r ÚčnrNÍ zÁvĚncr

za účetní období od 1' 1.2014 do 31'12.2014
(sestavená poďe $ 39 vyhlášky č.500/2002 Sb.)

t. Základrí údaje účetníjedrotky (UJ):

1a) Identifikace účetuÍ j9dnotky

Obchodni firma:

Sídlo:

Pťávní forma:

Předmět podnikání:

Datum vzniku účetní jednotky:

Rozvahový den:

AGRoPODNIK a.s. strunkovice nad Blanicí

stlunkovice nad Blanicí, PsČ 38426

482 44 96r

akciová společnost

obchodní činnost, překládka a skladovánj zboží

31.května 1993

31.r2.2014

okamžik sestavení účetnÍ závěÍky: |3'2.2015

Podpisový záznam statutfuního orgánu:

?fŇWĚrŠ:ťĚwrr
/ ,.,,

' ' ' ' ' ' ' ' ' /  ' '
Ing'Mrázek Bohumil, předseda/bředstavenstva

Zpracoval: Ing.Mrrízek Bohumil



lb) Fyzické a prá.lŤické osoby, i{teré mají podstatný nebo řozhodující vliv v ÚJ:

Název a sídlo' právní forma' IČ Podíl na zrák1.kapiLílu
íJméno a byďi3tě Fo) absoluhí v Kč v % ZK

Agřo strunkovice s.r'o. 43 000 000'- 100

1c) Popis změn a dodatků přoYedených v obchodním rejstříku v uplynuléE období '

nejsou

ld) Popis organizaění struktury a její zásadní změny v uplynulém období

stnrktura: ělenění na sťediska
Popis; 1. středisko - opraváŤská dílna

2. Středisko . sklady pdmyslových hÍlojív
3. středisko - správní

le) Jména a příjmení statutárních a dozorčích orgánů

Představenstvo:
Funkce Jméno a příimení

Předseda: Ing.BohumilMrázek
Místopřgdseda: Ing'václav Mráz
Člen: Vladislav Borovka
Člen: Tomáš MaŤkÍán
Členl Ing.P€tÍ Němec

Dozorčí radai
Funkce Jméno a Dříimení

Předseda lng.stanislav Lauda
Člen MaÍie Brychová
Člen Františ9k Žáček

2. Úě€fuljednotky' ve kterých má ÚJ podstattrý nebo rozhodujÍcí YliY
za poslední účetní období

Název a sídlo, právní forma, IČ Podílna zríkl.kapitálu Vlastuí kapitál Výsledek
absolutní v Kč v % ZK tis'Kě hosDodďení

neJsou

Dohody mezi společníky, kteÍé zakládají IozhodovacÍ pÍáva na těchto ÚJ bez ohledu na \ďši
podílul 119ýy5wují se

Uzavlené ovládací smlou\T: neýyslq,tují se
smlou\T o převodu zisl..u: nelyslr,tují se

3' Počel zaměstnanců a řídicícb lracovniků ÚJ

Pluměmý počet zaměstnanců během účetního období: 14
- z toho řídících Faco\'níků: 3



osobní náklady (v tis.Kč) za zaměstnance ztoho zAŤídicí
ce|kem pracovníkv

Mzdy, platy a odměny
Náklady pojistrého
ostatní osobní náklady

Jednatelé
Prokuristé
Dozorčí rada
B,aalí členové stat.org'

nebyly poskytnty
nebyly poswtnuty
nebyly poskytnuíy
nebyly poslcytnuty

3 3't0
1282

76

793
302
l8

odměny \Tplacené členům statutámích a dozorěích orgri'rrů (úhmné údaje v tís.Kč):
Představenstvo 264
Dozorčí rada 156

vyplacené penzijní závazky r,r!ěí b1valým člonům statutámích a dozorěích oryánů
(ťrhmné údaje v tis.Kč\ nebyly lyplaceny

4' Půjčlry' úvěry, záruky a ostatní plnění poskytnutó čle!ům statutártrích a řídících
orgárů (i bývalým) 

Phění U poskytlutýoh ptljčok:
Kategoťie osob DÍuh plnění FoÍmg Úhgl v tis.Kč úok.sazba splatnost
Představenstvo nebyly poslEtnuty

Pozn': Uýádějí se i bezplatné poslEtl1utí osobních autonobilť| nebo jwch moýitých 4 fie|noyitjch ýěcí

k osobnínu ižívóní 1u.automibilů se oceňuie !2az pořizoýací ceny fočhě, u ostathích ýěc, ob.D)klým
roénín nájemnýn).
Uýádějí ;e i ;l;tby penziního a žiyohxího připojištění, příp. využit! služeb pos|qtovalých účení
j ednotkol.t.

5. Inforrnace o aplikaci ob€cných úč€tnÍch zásad

5a) způ8oby Yedení a oc€ňová!í zásob
5ala) Zásobynakuoované:

jsou oceněny pořizovací cenou podle $ 25 odst.c zákona č.5ó3191 sb.o úěetlictví
vč ' souvisej ících nákladů
Metoda vedení zásob prosu: !I2| A 132| A

stanovení ceny plo úětování úbrku zásob;
metodou vtiženého arifuletického průměru při jeho výpočtu 1 x měsíčně

5a1b1) Zásoby v\4vořené vlastní \.fuobou;
ejsou tyořeny

5a1c) Druhv nrikladů zahmovaných do cen ásob

ano =jsou zahmovány



Doprava extemi
Dopmvavlastní
Poskýnuté slevy a provrze
Poštovné a bďné
Clo a celní poplatky
Pojistné při dopravě k naskl.
Pojistné skladovaných zásob
Spotřební daň
Daň z piidané hodnoty
Dodatečně přiznané bonusy
Skladovací nríklady

ano: sKut,
ano: skut.
ano
ano: skut.
ano
a.no: sKur.
ne
ano
ne
ne
ne

ano
ano: skut.
ano
ano: skut.
ne
aro
ne
ne
ne

Způsob zahmuti nákladů vlastni dopral1:
- otimo do ocenení iednotliqch po]oŽek. kterých se ýkala

Nákladv souviseiící s pořízenim zásob CNSPZ) se:
. 
".h'*Í 

d" 
""""ě"í 

laŽdé jednotlivé položky zásob (programovým lozpočtom)

5a2) oceňování dlouhodobého majetku rytvořeného vlastní činnortí
5a2a) DlouhodobÝ majetek vývořený vlastnÍ činností:
st#ilí čt*".t. * fu"*t ikutečných v1.rraložených nákladů vě. podílu výr.režíe v roce

nebyla použita

5a3) zálJadní principy účetního odpirového plánul
- 

iíěetJřJnotiu 'plátňuje 
ěasovou ňetodu úč;tÍrjho odepisování, a to vždy s odpisem až do

nulové újetní zůstaikové hodnoty. sazby účetních odpisů jsou stanoveny samostatně podle

pi.ápor.iaa*e životnosti skupin předmětů loční procentní sazbou. Úč€tní od€pisování je.časově 
rounoměrné s měsíčrúm zúitovánim odpisů, a to od následujícího měsíce po zařazeni

předmětu.. 
Předpok.ládaná životnost je u základních skupin dloúodobého hmotného majetku

stanovena následovně:
Nehmotný dlouhodobý majetek 5 let
Hmotný dlouhodobý majetek

45 let
30 let

8(15) let
4(8) let

5a4) Používané limity pořizovaci ceny pro zařazení do dlouhodobého majeÍku
Skuoina maietku stává se DM při PC ořevyšuiící

budovy
stavby
stroje a za|izerLí
dopravní prostředky

Movité věci DM

Přímé zalrmutí do nákladů
bez nrísledné oper. evidence
Přímé zahmutí do rr.íkladů
s násl. operati\'ní evidencí

do 3.000'. Kč vč'

nad 3.000'- Kč

5.000'- Kč

do 5.000,- Kč vě.

nad 5.000,- Kě

5a5) Použid způsob evidence př€dmětů dlobného dlouhodobého majetku
Limit pořizovací ceny

ietek N

ano; skut.
ano: skut.

5a2b) Repťodukění Dořizovapí cena (RPc):

Použita u vícenálezů majetku v přÍpadech:



5a6) Změny způsobu oceňování a postupu odepisoYání a účtováni
Popis změny:
Přijata s platností od: nebyly
Zdůvodnění:
vliv na majetek a závazky, finanční situaci a hospodtířský výsledek:

5b) odchyu.T od slandardních účetních m etod - nebyly upldtně y

5c1) způsob statrovení opraYných položek k maj€tku
Úěetní jednotka eviduje opravné položky k následujícím aktiYům:

Druhv maietku Výše oP v % úěetní hodnotv Zdroj informací
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek odhad'využilelné hodnoty
Majetkové úěasti

7áŠnhv hp7 nhfáh1

přes 1 Íok |0 % odhqd snížené hodnoty
přes 2 roky 30%
přes 3 rcky 90%

PohledáYky po lhůtě splatnostii
nad 6 měsíců od'2Iyo míra ohrožení
nad 24 měsíců 100% posoMení nedobyt||osti
vůči úpadcrlm' exekuce I00 0/o

5c2) způsob přepočtu údajů v cizích měnách
Majeteir a závazky v cizích měnách byly přepočteny k závěrkovému dni kwzem ČNB
s dopadem clo kursových nákladů a výnosů (ostatních finančních nákladů a výnosů)' a to u
následujících měn:
Měna kurs položkv maietku a závazků

27 
'725 

czwEUR obchodní pohledávky, závazky' ivéty
27 '725 czK]EvR Pokladna, bankovní účty
22'834QzKlUsD Bankovníúě€t

5c3) způsob stanoyení reálné hodnoty (RH)
ocenění reálnou hodnofi kebylo použito

5c4) ocetrění majetkorÝch podílů ekvivalencí (EH)
Maj etkoy é po díly nej s ou

6' Doplňující informace k rozyaze a výkazu zisku a zÚrát

6a1) Vybrané významné položky řozvahy podstatné přo hodnocení pozice ÚJ

Majetek s tržním oceněním výrazně rYšším než účetním:
Položka Účetní netto hodnot-a (tis'Kč) Tržní hodnota (tis'Kč.)

nenl
Jiné položky majetku
Položka Cástkavtis'Kč Zdůvodnění

neJsou

EUR
EUR
USD



6a2) Tituly přírustků a úbytků DM podle hlavních skupin

Pozemky
Budo\T a stavby
Movité věci
Nedokončený DM

stroje, přístÍoje a zařízení
Dopravní pÍostředky
Inventář a oslalni
CELKEM

nejsou
neJsou
nelsou
nejsou

neJsou
nejsou
nejs0u
nejsou

Při nabývání nemovitosti:
Podmíněnost rcb)'tí právrrích účinků vkladu do katastru nemovitostí ($ 56 odst'7 vyhl')
k rozvahovému dni:

6a3) Rozpis h|avních skupin moYítóho DHM (Y tis.Kč)
Skupina PC oorávky ZC

33 972
3 052
899

37 923

16 807
2',|5r

842
20 400

l7 165
301
57

r'7 523

6a4) M8jetek pořizoYaný formou íinančního pronájmul

Druh Doba nájmu Zahájení Celková pořiz' zbývá splatit
maietku v měsíoích měs/rok cena (tis.Kč) k záv.dni (tis.Kč)

nenl

6b) vybrané \ýzlanrné položky rýkazu zisku a zlráty pro hodnocení pozice ÚJ
Položd€ cástka v tis.Kč zdůvodnění

neJsou

6c) Doměrky daní za minulé obdobÍ:
Položka Částka v tis.Kč Zdůvodnění

nejsou

6d) Rozpis odložoné daně z příjmů 
oďožená daň Z=záýaze.

l9o/o
t9%

RozdíI mezi a DZC DM
Daňové ztráty minulých let

6e) Rozpis rezerv
Rokpřeclp. Změna stavu

Po1ožka čeroání v běŽném období k závěrkovému dni
ejsou

60 Rozpiš dlouhodobých bankovních úvěr.ů
Péněžní. Aktrr,ílní Úroková Kon.da1um Způsob
ústav Titul zůstatek v tis.Kč sazba splaínosti zaiištění
Čson rvE zzz twn 5 401 3,s"/o+EURTBoR 20.3.2020 nemovitosti+FVE

69) Splatné závazl.a sociálního a zdraYotního pojištění

62r Z
ejsou

Aktuální hodnota

Sociání pojištění
Zdlavotni pojištění

14.1.2015
14.1.2015

123
52



6h) Daňovó nedoplatky

óDPohledávkyulčené}J*iíi::ťJa."''í':.íffi .'J'#.".i]:}
nelsou

6j) zúčtované dotace na provozní úč€ly
Způsob zachyoení

Titul dotace Částka v tis.Kč Přijata dne k Íozvahovému dni
eJ sou

6k) Individuální pŤ€fer€nění limity a kYóty 
'nelsou

6l) Druhy zvířat Y dlouhodobém majetku a Y zásobách
neJsou

6m) Lesní porosty nad 10 ha
nejsou

6n) Cetkové výrtaje rynalož€né v úěeÚním období na lýzkum a vývoj
nebyly vynaloženy

7. výztramné informace' týkajícÍ se majetku a závazků

7a) zřizoYací lŤdaje - podstata zachyc€ných nákladů (v tis.Kč);
neisou eýidoyóny

7b) Pobledávkr a závazky po lhůtě splatnosti
óiffi;;ňĚJi'"k;íc"lat o 

-esic.i' 
pb rr'ůtě splatnostil 299 tis.Kč

ž iáí" áii.* 
""r'i.ae"ek 

vice jat : o mestců pó lhůtě splatnosti: 299 tis.Kč

obiem závazků vícejak 6 měsíců po lhůtě splatnosti: neJsou

ž tl,ro oúi"' 
"auu"ť'r 

vice jak 36 měsíců pó hůtě splatnosti: nejsou

7c) Pohl€dávky a zóvazky se splatností delší nežli 5 tet (k rozvahovému dni)
nelsou

7d) Pronájem majetku jinýT subjektům

205
22

342

7e) Zatížení m{jetku zástavním právem nebo věcným, bř€m€nem

Majet€k zastaÝený a zatižeý závazky UJ 
'

ma
sklado|é pfostory a plochy
kanceláře
sklady prů||1. hnojiý

doba eu|čitli
doba neufčitó
doba určitti

subjekt. jemužobjem zatíženého
maieJkrr v l]ZC í1
nemovitosti 4 118
technologie 1'4 646

soB 5,18
18,44CSOB



objem zatíženého

nejsou

7f) Cizí majetek uvedený v rozvaze (najafý podnik nebo jeho část)

nenl

Poskytnuté záruky a zajištěni jiným subjeklům
obiem zatíženého SubjeL1' za kteqý

ZískánÍ dalších zdrojů finarroování (úvěru)
Ukončení ěi omezení určité výloby
Rozběh nové výtoby
Škodní a pojistné události

8. ČletrěnÍ nákladů a výnosů podle druhů
- viz výkaz zisku a ztÍáty v druhovém ělenění

1E) PenzijoÍ zi|ý^zky - neiÝu

7h) záYazky yůči ÚJ v kolsolidačnim celku k rozvahoYému dni
Účetní iednotka výše závazku ítis.Kč)

nelsou

7i) ostatní }ýznamné skutečnosti, nastalé mezi rozvaho!ým dnem a datem ukončení

zívěrkolých prací (okamžikem s€stavení;, ýznamně ovlivňující Íinanění, majetkovou a

důchodovou pozici UJ
Událost výše v tis.Kč

výŠe loční odměny

nejsou
nenl
není
fielsou

9' Informace, které n€jsou rYkázdny y rozvaze

9a. celkoYá Yýše závazků nezachycených v rozYaze (vč' hrozícÍch závazků)
neisou

9b) Drobný nehmotný a hmotný majot€k (v operativní evidenci -Y Poř.cenách y tis.Kč)
Dťobný nehmotný majetek v operativní evidenci není
Dlobný hmohý majetek v operati!Ťi evidencí nen{

neJsou

1o. Třansakce uzavřené se spřfuněnýni stranami
- viz Zpráva o,lztazích mezi propojenými osobami (samostatná zpÍáva)

10a) Transakce uzavřené jinak nežli za běžných podmínek
UJ spiíměná:
Povaha vztahu:

9c) Zvláštní operace účetní jednotky Š !Ýznamnými riziky či užiíky

iem v tis.Kč



10b1) Transakce mezi ÚJ a jejÍmi většinovými akcionáři
. ýiz Zptaya o ýztazích mezi propojenými osobami (samostatná zpÍáva)

l0b2) Transakc€ mezi ÚJ a členy správních, řídÍcích a dozořčích orgánů
nelsou

1l. celkové nák|ady !a odměny statutářnímu auditoroYi
Náklady na odměny staiutárnímu auditolovi nebo auditorské společnosti za úěetní období:

tis' Kč
Povinný audit úěetní závěÍky 30
Jiné ověřovaaí služby
Daňové porad9nství
Jiné neauďtolské služby

12

t2, Změny podílů v účetní jednotce (během posledního období)

12b) Záktadní kapitál k rozv8hovému dni
Splaceno

12a) Nově lydané (příp' upsané) podíly a akcie (vyměnitelné dluhopisy)

nejsou

najméno

Počet akcionářů k rozvahovému dni|

10 000,- 4 300 43 000 000,-

1

100%

12c) Popis změ! Ylastního krpitálu v průběhu úěetního obdobíl

Základrť kapitál (ú411)
ztoho zapsarý ZK

Změny zákl. kapitálu (ú419)
vlaýní akcie a podíly -(ú252)
Emisní ažio (ú412)
ostatní kapitálové fondy (ú413)
oceňovací rozdíly z přecenění (ú 414)
oceňovacÍ rozdíly z přeÍněn (ú 418)
Z{ikonný rezervnÍ fond (ú 421) 2792 555
Nedě1ite1ný fond družstva (í: 422)
Statutrí]Í fondy (ú 423)
oceň.Iozď1y z vydávání MP(ú427.AE)

43 000 000
43 000 000

43 000 000

2792 55s

ostatní fondy ze zisku (ú427)
Nerozdělený zisk (ú428)

2',7 430
7 941 4',78

-1889
, 1 684 986

1 654 985

25 54r
6 256 492

0

4 55t 770

s6 626 3s8

NeuhlMená ztáta (429)
Výsledek minulého období (43l) - 1 654 985

Výsledek běárého období ( zb}.\'á odečíst splatnou daň )

vlastní kapitál celkem ( zbýá odečíst splatnou daň )



l2d) NáYrh rozdělení zisku (úhradu ztráty) běžného období v Kč :
Disponibilní zisk (ztráta) celkem
Z toho:
Příděldo rczervního fondu 22,I 589
Příděl do nedělitelného fondu
Použití na klytí ztáty
Příděldo ostatních fondů 50 000
Di\ idend). podjly na zisku
Na\.ýšení zákljmění
Jiné použití zisku
Převod na nerozdělený zisk (428) 4 2"l 4 |8I
Převod na neufuazenol zlďáttl' (429)

l2e) vyplacené diYidendy a podíly na zisku za uplynulé účetní období
obiem v tis. Kč Zďoi vÝDlaty

nejsou

13. Rozvrh tržeb podle druhu činností a podl€ umístěrÍ
Tržby (výnosy) z běžné ěinnosti tis.Kč
Činnost (tis.Kč) Celkem z toho tuzemsko země EU vývoz
prodej zboží 223 501 l08 082
prodej služeb 1 869 1 869

Tržby (lýnosy) podle zerněpisného umísÚění tis'Kě
strát celkem
Německo 108 082

l4. vý3kyt významné nejistoty pro moŽnost pokračování v činnosti ÚJ
Účetní iednotka předpokládá, že pdncip nepřehžitého trvání není u ní ohložen a že

záÍoveň neexistuje významná n9jistota, Že by nebyla schopna pokÍačovat nepřetržitě ve své
činnosti.

15. Přehled o peněžních tocích (cash flow)

Přehled o peněžních tocích j€ sestaYenl nepřímou metodou

Uplatňovaná zásada pro určovánl obsahu peněžních přostředků
Peněžní ekyivalen1y, zabmuté pro úěely Přehledu o peněžních tocích do peněžních
prostředků: Stav v tis. Kč počrí'teční konečnÝ
Nei sou zahmutv

10



Přéh|éd o peněžních tocích ke dni 3í.í2.2014
ÚčetnÍjednotka:

(v tis'Kč)

17009

PracovnÍládky

2917
'11

-100

0
0
0
0

268

723
-3240

-12986
0

0

0
0

2
192

0
0

100

-722

0
0
0
0

0

-9437

7572

Ďezn6
období

PočátečnÍ stav peněŽnlch

zisk'ztráta z běŽné Č|nnosti
PRAVY O NEPE

''+odp|sy stá|Ých aktiv a poh|edáVek

-zména opÍ'poioŽek,rezerv' ptecn'účtů a odI darÉ
''-zisk,+ztÉta z prodeie stá|Ých aktiý

z dividend a podÍ|ů na zi6ku
né úrokv {+nák|.

igtý peněžnÍtok z prov'čjnn' pred zdan',
změn'prac'kap. a mim' i  (z+A.1

EBY PRAC KAPIT
změna stavu poh|€dáVek z prov.óin.
změna stavu klátk'záVazků z pr ó|n.
změna stavu zásob
změna stavu ost'nepeněŽnÍch kr'aktiv GzV'

|sTY PENEzNI ToK z prov'ěinn. před zdanénÍm a
mim'poIoŽkami (A'*+A'2

z p|ateb úroků

acená daň za b'č nnost a do
e spoiené s mim'úč'

' '+Při iaté diViden
ISTY PENE2NI TOK Z PROVOZNI CINNOSTI
--+A'3 aŽ A'6

né s pořÍzením

a úvěrv spřÍzněnÝm osobám
ISTY PENEZNI TOK Z INVEST

''+změna stavu d|ouhodobých záVazkú
DoPADY z|V]ÉN Ho KAP|TALU na penéžní

ředky (c.2.1 až c,2'
'+zvýŠenl z titu|u zvýŠenÍzK. RF č| NF

cenIpodÍ|u na
+Pen dary a dotace do VK' da|Šl Vk|a

.'.Př|mé VýpIatv z íondŮ
Iacené diVide na zrsku

uŽitÍ HV min'obdobÍ
TOK Z FINANCNI CINNOSTI

c.1' Až c'3.
ŽVýšenÍ či snÍŽení peněŽn|ch prostredků

stav peněžnÍch prostředků na konci účetnÍho obdobi

1'krok: na F: R - P ' 2'kíok: suma změn


