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NázeV spo]ečnost ] Agíopodnik a,s StíLJnkovice nad Blar]ci

Sídlo spo ečnost : Stíunkovice nad Blanrcí

Ps( 1A4 2a

la'o:

Dč

penčžní ústav :

Čislo r]čn]

DoDlňuiící údaie

Základní kapitál společnosti
Počet akcjí na majitele

Nominální hodnota akcie

akc oví společnosl

48 24 49 61

CZ48244961

ČsoB a.s , pobočka Plachal ce

3] 2 360 953 / 0300 běžni cZK
174 242 5o1 / 0300 běžní EL]R

Datum Vzn kL] : zapsín V oH Vedenarn u Ks \, aeskích BLldě]oV cích dne
3].5,] 993,V oddíle B, Vložce 58i
Vzn ik l tíansfo ríí]ací společnóho podniku Agřopodn k na
akc oVoU spo]ečnost bez likv dace

Přednrětem podnikání ( óinnost]) společnostije ]

1, KoUpě Zbožiza úče em ]eho da šjho prodeje á plodej
2 opravy si ničnich Voz]de
3, siln]ční motorová doprava nák adní
4, Práce s mechanizačnírnl prostředky
5. piek ádka a sk adováni zboži
ó. Proníjem a pů]čování věcí movitích
7. Ba íci činnost
§, ZprostiedkoVániobchodU
9 V\iroba elektř ny

H avnírn č]nnostrn jsou nákup. skladoVání a prodej průmys]oV!ch lrnojV. pyt ováni pevných
p,lŤý.'ov\.l l o Jd\, obd.elIlily (-VE)

statuf ární orqánv spoIečnosti

představenstvo 
]

piedseda i lng,l,,4rázek Bohuml Žlžkova 339,384 21 HUs NEc

rnistopiedseda lng.Mráz VaLclaV, Jánra ]6 3830] Prachalce

člen dozolči rady : Brychová N4ar e , StíUnkovice n B , 227 Psa 384 26

ostatní členové představenstva a dozorčí rady podali ke dni 30.11,2015 rezignaci,

43 000 000, Kč
4 300 ks

10 000,- Kč



Poael pracovníkiL
z ioho iídicí pracov|lícl

Vyplacenó mzdy celkem
Z toho iidici pracovnici

odměny Statutiirnich oíginů

14
3

3 502 tis Ka
819 tis, Ka

402 tis. Ka

]ng Radek K ad Va
HoKH. spo, s 1.o,

HEL ANTHUs c s,r.o

nlik ady na ník!p zbožj
řžby za píodanJ Zbožj

obchodni marze h avrího piednlětu č nnostj

stav
sp pobcžov ce a s. nsolvenční řizení
ART Bohemia V soL]dnim řizení

/ os. automobilVoLVo Xc60

séznam akcionářú s úěastí nad 5%

6a "/"
20%
20%

^htvilý 
v óffir6 vúJ(úrlrrlt a tltlvola

Nebyly proVáděny

pořizování vlastních akcii

Nebyly pořizeny ani drženy

odměív auditolovi

statutární audit 30 tls kč

seznam Dohledávek Do lhútě sDlatnostivíce než 6 měsícú

závazkv po lhútě sDlatnosti k 3,1.í2.20í5

nelsou

!E!i@!.44]§

204 963 t s- Ka
2]3 332 ts. Kč

8 369 ns K.

.ok 20l5
260 iis, Kč
40 tis. Kč

1 069 tls Kč

A@R@P@DDgBK
rlqlolaa solE&úl

§trunnovbr- md Balloú
lc a&aaalt 0íú cza{aad3l

íok 2014
260 tjs Kč

40 ts. Kč

Lesni Dorostv nad 10 ha
ne]sou

zvláštní opelace
ne]soU

Tr



Zpráva o vztazich mezi propojenými osobami za rok 2015
zplacovaná podle ustanovení § 82 a násl, zákona o obchodních koryoíacích (ZoK)

a) Struktura vztahů

osoba ovládaná :

AGRoPoDNlK a.s. sirunkovice nad Blanicí ,strunkovice nad Blanicí,PsČ 384 22
zapsána V oR U KS v Českých Budějovicích V oddíle B, Vložce 581 , dne 31,5.1993
|C:48244961

Osoba ovládající:

Aglo strunkovice s,].o. , Strunkovice 295, Strunkovice nad Blanici , PSČ 384 22
zapsána V oR U KS Č Budějovice V oddíle c,Vložce 5565 dne 2o.října 1995
lc: 63 88 71 51

O§oby přopojené (ovládané stejnou ovládající osobou):

nejsou

b) Uloha ovládané osoby (v seskupení propojených osob):

potlnik se zaměřením na obclloďtlí činhost - nákap a pruďej hnojiý

c) Způsob a prostředky ovládání (§75 ZOK)

nd 2) formou potlílu n4 hlt soýacích prdýech l nejlyšším orgána oýládané osob! lhih. 40%

íposle€kríeh3 obdo@

d) Přeh|ed jednání učiněných v účetním obdobi v zájmu ovládající osoby,
pokud se týkaly majetku, kte4ý přesahuje 10%o vlastního kapitálu ovládané
osoby

nebyla tAková jednání

e) Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a ovládajicí nebo
mezi osobami ovládanými

1) Smlouvy

. Prohlášení rLlčitele Č, 1062111t5636 ze dne 15,6 2o11 - Agro s, r,o. ručiza kontokorentní
úVěr ovládané osoby Ve Výši 15 000 000,- cZK a za transakce na devjzovém trhu do
Výše í 000 000,- cZK Věřiteli CSoB PíachaticeA



. Prohlášení ručitéIé zé dné 2o.7.2oo9 - Agro s,r.o, ručí za investiční úVěr ovládané osoby
Ve Výši 396 352,- EUR věřiteli ČsoB Prachatlce.

. Smlouva o nájmu nebytových pfostor ze dne 17.12.2oo1 aza dne 2 1,2002 . Mateřská
spo|eěnost má V administrativni budově Agíopodniku pronajaté kanceláře o celkové
Výrněře 26,4 m2 a parkovací plochy a čerpací stanlci , Výše měsíčního nájmU včetně
úhrady provozních nákladú je stanovena V obwklé \4ýši.

. Smlouva o přepraýé zé dné 1o.'1.2002, ktérá řéší přepravu zboží Ve Vlastnictvi
A9ropodniku Vozidly mateřské spoleónosti .

. smlouva o shromažd'ováni nebezpečného odpadu ve shromaždišti Agropodniku - bez
úplaty.

2) Dodávky zboži a služeb 2015

a) Náklro úoa hpJla.. 
' 
od oýlá&iici egobv

objem transakce 229 iis. Kč
Způsob stanoveni ceny cena obvyklá

b) Čerpání stužeb ( doprava ...l od ovtádaiicí osobv

objem transakce 2 291 tis. Kč
Způsob stanovení ceny cena obvyklá

K datu závěrky nesplaceno 38 iis. Kč (splatnost 01/2016 )

c' 
'l1llruD 

EuR od ovtldrtcl oaobý

objem transakce 0,- tis. €
Způsob stanovení ceny kurz ČNB

d P]o&l zb9žl l ťD. pafu. ola/|.. - l qvl,dá,Icl oÉ'obá

objem tíansakce 138 tis, Kč
Způsob stanovení ceny cena obvyklá

.t PoÉy',]É/'/,r srlÉab l Dlr]É/ktnac" tďqíon . ď..tloEíc , náldrl, ovrádeiici os9lň

objem transakce 288 tis, Kč
Způsob stanoveni ceny cena shodná s jinými odběrateli

K datu záVěrky nesplaceno 25 tis. Kč ( splatnost 01/20'í6 )

3) Poskytnuté půjčky

hejsou

4) Jiná plněni, přip. pokyny a právní úkony ovládající osoby

2.



f) Posouzeni, zda vznikla ovládané osobě újma a její vyrovnání podle § 71 a
72 LoK
Z titalu askulečněnýcll líansdkcí eýznik\.l oýli.l.rhé osobě žádná újrtld- Není proío třeba
posuzoýlll její ýlfoýlání potlle § 71 ZoI{.

Vyhodnocení wýhod a nevýhod p|ynoucích ze vztahů mezi spojenými
osobami

Z uveíIenýclt ýztihů ntezi spojenými osobuni nepllnou žlidné uýltody lni neuýhod1l.

Pro ovládanou osobu z uvedených vztahů plynou následtuiící rizikl: žnd á.

Případná újma podle § 71 či 72 byla bude vyrovnána následujícím
způsobem:

Konstatováni podle § 82 odst.3 ZOK:

Slaíutární oígil1 hěI tlostalečfté illíoítnflce prc vyprocování této xptáv1,.

Zplii\,rt o vzlIzích nrczi propcrjerrjmi osobami přerlliládá zn sLiLLLrlímí orgiin o}]ádtna
spolcčnosti:

V Strunkolice ned B]anici. Clrle ]1,2 ](]i6

heýzhikkI

AĚR@FGDnTli|,-. /
akciova sDolečnosl /j l !

strunkovice nad Blanicí'/ l""
|L 48214961 Dlt cz482449ll Ii, |l i

, ,t]ó r

1ng. Bo}irLr]ii] Nlrázel
pr'edseda ]ricdsta\JeDSh,a

Vljá<lřcní kontrolniho orgánu ovládané osob., |)odle § 83 ZOK:

Iiontroltti orgtitt po\0xlil :,ťškí!!,ě ý:lfih), ť:,:irl iicí lluaj proPOiL,tl.ýni osohonli s titllt!)
ztilěrul: A lijni osoh.r, o|,kidlll! zíitulu usAuíečtlětl.ýcl1 trú rultí Polle nia|nl
l01ll!,1,1 l l iho !n,gún u llťllošh.

Zpl irr a bIllL 1lrojcclnlil]aL koj]tlolniú]

zil kontlolní olgán:

olgi'Ll].]ll dnc ] l,],20] íl

choviiN4aric Bry
člen DR



Rozhodnutí jediného akcionaie při vj.konu působnosti valrlé hťomady společnosti

AGROPODN{K a.s, §trunkovice nad Blanicí

lČ 4i24,{qhl, §e sicllem ql] u]l,.L,\,iť.. nad Bl.iliri 2q , .r., ^ fra, h.rrir r,, PsC ,]R42o

zapsané v OR vedenérn lGajským soudem v Českých Bu<lějovicích, sp. zn.

B 581
(dále jen ,, spot€čnost")

Dnešniho dne učinil jerlinÝ akcionář, -IGRO Stnlnkoviťc ,.,.r o,, lC |i_, , se
sidlen i_1l. ].)a, ]r,j ]a) aai,linkrJ\,i.ť :llr] l'jllllici, ZilstoiLlren lng, I{adkem Kladivou,
dat, nar. 18, řijrta '1963, b),tem Na Kopřivníkrr 679, 533 41 Lázrrě Bohclaneč,
jednatelem, rozhodnutí jcclrnóho akcionářc při výkonu púsobnosti r,.alné hlomacl1,

s následrrjícím obsahem:

Rozlrodnuti o schváleni účetní zár,ěrky a naložcní s vÝs]edkerlr

hospodaření

,,Illi1l1i tlkcialtiř L]ři |,ýkatl!1 pisabllaa',i I\llné hronlLly sch,ťnLur úřťh,li zlil)ělkll spl]ťčlllsíi
AGROPOD§IK a_s. Slrlolko\,icc tldLi l]iíl icí zú rck 2015 n tlýsLeclck hospodaření lle aýši

,dfi8§fiffťi r.* , c otlpořádúaa fak, ž,c st přcxátii rn lčeí nerozděIeného zisku z miwt!ých

Iet."

Vť\lfunko\:Clch nJJ Blanicl, dnc ',, _)Ulo

_lng, Radek Kladjva

]ednate]

ACRO SťrrunL ,, icť !,Lo.



lng,Bohumir Fjobélk, auditor č ,osv,1177 ic.j/éaa.li K.ílrljir_..]l]l.:.] ]R]
crqan:z:a.l l§ice]ář, :9: i1 Písek, ]!řii}o srnky 250c, lc 169541j ]

1.aeíri.iax:3822í6203,mobil:§9aózla9a, e-mail:bholecek@iolcz

Evid.é zplávy 38Bh 12016

Zpr áv a nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky ke dni 31 .12,2015

účetní jednotky

AGROPODNlK a,s. Strunkovice nad Blanici
384 26 Strunkovice nad Blanicí ě.295

lČ 48244961

Hlavní předmět činnosti: Koupě zboží za účelem dalšího prodeie a prodej

Účetní rámec: vyhl.ě.500/2002 sb. - pro úěetÍti iednotky, které jsou podnikateli

Zpráva urěena pro: akcionáře a statutární orgány společnosti

ověřované období: od í.,1.2015 do 31.12.2015

Písemnosti úěetní áVěrky:
Rozvaha
Výkaz zisků a žrát
příloha k účetní závěrce
vÝočni zpíáva
zpíáva o váazich

obsah zpráVy:
zpláva o účetní závérce
odpovědnost statutárního orgánu za účetní závěrku
odpovědnost auditora
Výrok auditora
Vyjádřeni auditora k ostatním informacím

samostatná příloha zpíávy: záyéry alditora Vyplývající z ověření

lng. Bohumír Ho
auditor č,osv.1177

397 0í Písek, Jiřiho s

zpracoval dne 7. 3. 2016:



zpráva o účetní záVěíce

Provc\lli jsme.udit piilože!é otetii ,av'íl! u!'fini jťdnotk} lterJ §R slilútii t íoz!{h\

t :t-,i: ior_;. .ýr,"ru zi3lu Ir ,n'.á§ z;r tok koniici ] l l: ]0l5 r pfil(llr! llrlrr \lacltll i.vér1},

i"rá'"t.J"r" iápi. po.ZrtY"l, pódstatných účetních metod a další vysvětlující informace,

lalší úrtaje o účetní je<lrrotce jsou llvedeny v příloze k účetní závěrce,

odpovédnost statutárního or9ánu účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení účetní závěrky v souladu s lÉctnltrri picdpis1 ťcské republil1 rrdprrr,|rlr,t

,tutot,i*i orga., účetní.jednoúy. Součástí tét(, odnn!,1dno§t jc nn!Ťhn,!l, 
"lv(!rl 

rt ztii§til

i.rrni tuníot1, nld §€stltlollblinr a \L\nt];in lt,bl,Vr,ntm utetnl l;lrt,L! |ak, ab!

nolir"rrouoru rjzlamné, nespnivn,lstr způsobcnt pod. orlcm ncbo ehyhou 
^(tlil 

rr !plilňo\,!l

.,irxr* i,C"*i a".ay a pnrvirlět uccuri odlrúdy přiměřené dané situaci,

odpoVědnost auditora

odpovědností auditora je lYjádřit na základě provedeného ^+T Ť9k k této účetní

"a"e.L, 
e"ái ivr p."veden v sóuladu se zíkon"m Ó u"dito,ech, -ezinárodními auditorskými

.'-á*áY- " ."iiri.":icími aplikačními doložkami Komory irrrditolů česlé republiky,

v ."J"á" , ,e-i 
" 

pi"dpisy jsou čIenové týmu auditora Povinni dorlřtrlirr.ctické požadavky

"."pr-*" " 
p-.*Ž., u],rait 

"tat, 
aby zi.kati páměřenou jistofu, 

'r 
ůč€tni lii\,J,k! neobsaiu]e

ťznarnné (materiální) nesplá\,nosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postLlpů k ziskámr důkazních infolmací o částkách a

,r,leirch ncierrrénvclI vúčemí závérce t',ber audirorských posrupů ,/ávisi na usrldk,u

ilň. ;;il;l;, i ulhodno""n, ",,l "^,nn, lnúl,nalltiI nťi|li\nosll t ll!ú,

,".J.ii"r, i .e.i"i zivěrce, způsobené F,dvi.,lcm trctio chlhou Pň !}hodn(Én!úl lĚchlll

;,;;řillt,"; ;",;,l, tn|dnl Lonrmlni ,i\ stinl, tcicratrtnr nllt s!|slir\ ťnl ú'§lnl /,it!'ll+,

;;.;.;.e;t ;;r,.]u ,,tr,., c,,t.. t,,ltot., F,,x,uzcnr ;c nlrrltrurrl r huln., ;ruJrt,vshc

[ň;i:';,t;i;il"'.iai--." t uC,nno.u vnitiniho iontrrrlnrbrr §!§lCmu iÉetní ieJltltk_1 ,\udll

il.;;Í;,;;;;,"il;i, .t.,,tno,u pouát}ťh ůč,rnich mcl!rd,, pfimčřťB)§li ueťlnich odlt(lú

p.ou"o"oy"t, u"a""i- i posouzení celkové prezentace účetní ávěrky,

Na zikladě provedených ovéieni je auditor přesvědč€n, že důkazníiDformace, které Získal,

po.tort rii oo.tut"trry u vhodný zitlad pro vyjádřeni auditorského r"ýroku,



Výrok auditora

Podle mého názoru účetní závěřka obchodní korporace AGROPODMK a.§.

strunkovice nad Blanicí podává ve všech v,ýznamných ohledech věrný a poctiyý obráz
aktiv, pasív ke dni 31.12.2015 a náldadů, wýnosů a výsledku hospodaření a peněžních
toků za rok 2015 v souladu s účetními předpisy plafnými v Ceské republice.

Kla§ifůace ťroku: bez výhrad

ostatní informace

Za ostatni infonnace sc považují infonnace. ul,cdené \,e výroční Zprá\,ě mino ťlčetni

Zár.ěIkrr a zprávu auditora, a také 1nforrrrace uvedené ve zprávě o vztazích mez] propo]enr'nl;

osobarri, Za ostatnj inlonlacc. jejich úplnost a splávnost. odpovídá vedení obchodni
kolpolace_

Výrok audirora k účetni Zá!ělce se nevztahuje k těmlo ostatnin informacirn. anj knim
auditor newdává žádDý Z\,]áštní výrol(. Pie.sio je součástí pol,ilrností auditora. sotl\,isejícícll
s ověřenlm úóetní Závěrky. seznámh se s ostatnimi irrlimlaccn'i a Z\,ážít_ zda t\t,, nejsnu \ ť

výZnarnném (mateliá]nínr) nesolr]adu s účelní Závěrkou či Zrlaiostmi auditola o účctnj
jedDotce. Získanými běhenr o\,ěřo\,ání účetni závělkl nebo zda se jinak q,to infornuee nelcl i

jako qiznanrně (nateriálně) nesplál,ni Aud]tor je po\,lnen ťovněž Zvážit. zda jů !ýročlli
Zprál,a sestavená \,souladu s prá\,nlmi piedpis_v, Pokud auditor na z/rkladě plol,edených praci

zjisti, že tomu tak není- jc povinen ZJ]štěné Sklllečnosii uÝésl v této Zp]-á\,ě.

Vránci uve<]enÝch postupů ]sem v obdržených ostatnich informacích rric taktlr,ého

neZiistil.

lng. Bohllt]líí
auditor č.osr,_11??

]97 ()] Písek..Tiřího
í1í}
Fr,

^ir t).§§lt
ó

t§



Rozv^HA

Éai |fi lů r., ú -r, F..r,

r.,,..,1,1,:,t t,i.i,.9 !,F. ^GiofuD 
Í'J.

alníírot,rp úc DnEl
lt. ú .i.al. d-l --yíat&lrlé .ll--llinr-l_r

2 9 6 1

+í45 a61 ,49 62a +96 233 +79 326

+a2 764 .49 329 +33 435 +35 173

+a2 764 -49 329 +33 435 +35 173

+2 098 +0 +2 098 +2 09a

+42 394 -27 443 +14 951 +,l5 9l1
+38 272 .21 886 +16 386 +17164

+63 048 _299 +62 74E +4412a

+46 675 +0 +46 675 +25 734
+120 +120 +155

+38 621

+T 934

+0 +38 621 +25 579
+0 +7 934 +0

:n!- +,l0 443 .299 +1o 144 +1o a22
+8 529 .299 +8 230

+0 +1 709 +875

+205 +205 +í 33

+5 930 +5 930 +7 572
+39 +39 +23

+5 891 +0

+49 +0 +49 +25

+49 +0 +49



+96 233 +79 326

+57 946 +56 031

+43 000 +43 000

+43 000

+3 065 +2 8l9
+3 020 +2 793

+45 +26

,r&4 hoÝúilíl mňlrch d +9 035 +6 256

+9 935 +6 256

+3 956

+3a 2a7 +23 295

+1 í38 +l l30
+1 l38 +l l30

+32 900 +10 081

+3 217 +3 909

+8 +22

+269

.r{k} 4 $!áim9 Zd*pe&iiE dF€hh9 pq]!el +17g +175

+177 +530

+2a 950 +5 076

+70 +a7

+27

+4 249 +12oa4

+3 233 +ó 35a

+1 0l6 +7 726

b!.y -!En lyld. Ď!b!

ffiffiffi /,lV€ k@bhod s chgm ckýnl Výrcbky

ULAa-
ifl§. Eoh{irÁiř btolEČEK

,UdÉór a dv.l1n
"{afu s-r.l 2!óo, rsu o r í,&d
Dlč czl jciollB, lL: 1195.1 l8

1.1,rl.r] :!i? ?]§-óa fu h: 603 521,1p1

(ou",+4

;a3q";l



VÝKAZ ZlSKU AZŤRÁTY

r,_,.-1 !.,.._l..?, ..? 9..11,9. ..,.,
AGRoPoDNlK a.s.
strunkovicé nad Blanici

strunkovice n.Bla.icí 295, aaa

aú 1.1.2015 ó" 31,12.2015

8 2 4 4 9 6

+211132 +223 5o1

+204 963 +2,12 969

+3 369 +l0 532

+1 592 +1 a69

+í 592 +1 869

+2 41a +2 394
+1 2o7 +,l 3s9

u +1 211 +995

+7 543 +í0 007

+5 297 +5 14a

+3 502 +3 370

+4o2 +42o

+1 321 +1 2a2
+72

+x21

+2 805

+12íl + 195

+70 +100

+50 +95

+43

+42 +43

+5 648 +3 681

+1 803 +6

+3 088 +5 448
+1 +2

+ 19í +270

+649 +399

+1 166 +,l 058

.7o7 -927

+435 +565

+426 +596

+9 .31

+1 946 +3 956

+1 946 +3 955

Vr5ú* ho+úiÉi rÉd úéi$lň +2 381 +4 521



Vdkfubhd s úaí*rďÝrD*y



pŘíLoHA x účnrní zÁvĚncB

za účetní období od 1. 1.2015 do 31.12.2015
(§estavená podle § 39 vyhlášky č.500/2002 Sb.)

l. Základni údaje úóetni jednotky (t'o:

1a) Identifikace účetní jednotky

obchodní firma: AGROPODNIK a-s- Strunkovice nad Blanicí

Síc]1o:

]i':

I'rirl,ní lonna:

Pl'c'tlrttět poclrriklirri:

I)iluDl YZllikU ťlčelni,jccllotk.!:

RoZ\.lho\ý derl:

-l32 .1.1 96l

ekcio\,á sl)oicčnost

ob.hod|i čirrnosl. překltic]ku u sk]ador íni zboži

31,květrra ]99]

31.12.2tl15

A6ts@p@}DDtlGK

litrunkovicc nad Blanicí. PSC ]84 26

aklbr.a alahlloal
atuntovlo9 nrd BbnE ,/t r82a,9il oÉÍí..úf.uÚ /l,i/

, . . . . . . , . . . , . . . . . . . . , . . . . . . . . - . ! . . . . . . .

Illg.Nlrlizek l3crhunril. piedserla přeclsrctctlstvlt

Okamžik seslirve[í ťlčelní Závě],ky: 1,1,.2-z0 ],5

Podpisový Záznam statutárního olgánu:

Zpracovll Ing.Nírázek [3ohrnnil



1b) Fyzické a právnické osoby, které mají podštatný nebo rozhodující vliv v ÚJ:

Název a sídlo, prár,ní form4 IČ Podíl Da zákl.kapitálu
(.]méno J b\tIlišlé I(]) absolutnív tis.Kč v%ZK

Ing. fiadek Kladiva
HoKR, spol, S r,o.
HEL|ANTHUs-c s.r.o

l'ředscda:
MíslopřeClseda:
člcn
č]err:
Clcn:

Illg.Boh mil MŤáZťk
In&vijc]av MIráZ

Vlridisl.Iv l]}orovka - rezignace k 30.11,2015
'I'omášMark),tliil rczigllacck3(].1].2()]5
IDg,PetI Něnlec - íe?-ignace k 30.11,2015

25 800
8 600
8 600

60 "/"
20 o/ó

20 ó/ó

lc) Popis změn a dodatků přovedených v obchodním reistňku v uplYnulém období

heísou

ld) Popis organizační strukfury a její zásadní změny v uplynulém obdobi

strukhrla: členění na saediska
Popis: 1. Středisko - opravářská dílna

2. Středisko - sklady prumysloqich hnojiv
3. Středisko - správní

le) Jména a příjmení štatutárních a dozorčich orgánů

předstáven§tyo:

Funkce Jméno a Dříimení

Dozorčí rada:
Funkce Jméno a píjlqeqí

Přcdscda
člen
čl.,,

]l]g,Stallis]av l-audil
Maric Br_"-chová

Frentišek Žáček

- řczignacc k 3{].1 ] -2()]5

rezignace k 3(]. l 1.20l5

2. Účetní jedDotky, ve kúerých má ÚJ podstatný nebo rozhodující vliv
Za poslední účetni obdobi

Název a sídlo, právní forma, IČ Podíl na Zákl.kapitálu \4a§tní kapitál Výsledek
absolutní v I<č v % zk tis.I<č hosDodaření

I)ohoc]_l mcz spo]cčnik,y. ktclé
podíJu:

l ]Za\,řcnó oYládací smlou\},:
Srnlotrv1, o přcr.rlclu zisku:

zakIácilrjí rozlrociolaci práÝa na těchto ÚJ beZ ohlcdu na \,ýši

ndry.rlr,Ťuí §c

,Nrwb,rqi r.
,ťryít}ny'í J.



_], Počct zrměstllancú a i-írlicích pracol,níkú liJ

Plllnčr]rÝ pL)čel zcnlěsln llců během účeurílro obclobi: l,+

- z tolro iír]ících ]lrlcovniků: 3

osolrni niklirdy (\, ti-s.Kč] Za zanlčstnancc
rullrom

z toho za iídíci
l!í:rdĎVnílv

Jllzcl,-. pLlL1, a oclnrčnv
Nalk]xdv poiisLnóho
ostatllí osobllí natklrd!

Jcdnatcló
PIokLlristé
I),lzrnčí r a
lJý\,. í ilelro\ é slal or!!

nrh b, Po.\lýlnull
n|h\ lI pl)ik.\1tl l.\,

n(h],b,|oJk],tn I
nch) l,r, pl)\kýn I
n c by l y 1n5 |1.1,1 2 y 1.1,

3 502
1j21

'72

lJ 19
309

I1

0dlrrěrr1 r,lplaccné člcrlúm statuLá rích a L]ozor,čich orrrlirrú 1úlrrnllé údaje v 1is_Kč):
Pieclslavensh L) 25_]

l)ozorči l aclr 1,+9

Vvplaccnó pcnziini Zává7k],\,iLči bývelým člcn[llI statutárnich a.lozorčich orgánti
(úhrrtué úclaie v Lis Kč): /lt,h,|t,l,17y'at,cn,

-l. Púičk\., ú.l,ěry. zířuk}, a o§tlrtní plněni poskyínutá členiim stfltutárních a řídících
0rgánů (i býÝ.llým)

Phrěni U poskyhulých pújček|
Klltc_qoíic o\ob Dr(lh p]těDi Follni] Úhm ! lis.Kč Úfok,slzba SplirllrosL

Po2n U)ádějí se i be:])ldtné posbťnutí asabních altall1abilů neba ]hýLh nalttých d nenofiDih ýěLí
k osabnú u ž^,ání (1L autarlabili se aceňle l2% pařizoyací .ery ročně, Il astatních ftcí abvklý 1

ft,čnrl] nújffinýn)
Uýádě]í se i pLdtby Pe ziníha a žiýaíního pt'úalňténí, příp ,:užití služeh poskylaý(lných ličelní

5. Informace o aplikaci obecných účetních zásad

5a) Způsoby verleni a oceňování zásob
5ala) Zásobv nakuD_9ylal

jsou oceněny poiizovací cenou podle § 25 odst,c zákona č.563/91 Sb,o účetnictví
\,č.souvisejících nákladů
Metoda ledeníZásob prosu| 112: A, 132: A

stanovení ceny pro účto\,furi úb}tku Zásob:
mctodou vážcného aritmetického prriměrrL pii.]eho v]foočtu 1 x mčsičné

_5alb 1) Zásobv v\,tvoicnó vlast|í vÝrobou;
nejsOLl lýořen|



_slr1c) Dnrlrv nÁk]ad§ rihmoviqnýclllq cetr zlsob
všdl§išl Doiian,a§l §áLlídÝ. }lúÉ i§fu Znhmov6ly d.i mftmÝEci(i oéll nÉLuPova!Ých áBob;
lttttl =.is,:ru zllrrno1,1]tlv

N8lup_tldtsttál hvakltp.Zbqzi
Dopravl extcrní dl]o: skllt. ano: skllL-

l)ol)raYu vllstl]i allo: §kut, aDoi skul.
Posk},lnutó slc\,!,n pí()vlzc illlo allo
I)o-štoYnó e balnó lno .\ku(. allo: sk t.

Clo a celrtí poplltk1, llllo ano
Pii§lné při dopr.vč k naskl. ]loi skul, ano: 5k 1.

Prljistnó skladovarrých zirsob e nc

Spotichni daň iuto ano
Dali z přidiNé hL](lnot\ nc ne

l)odltcčlrč piiznanó L)onllsy ne llc
skllrc]ovaci nákltdr nc lle

Způsob zlhrnurí náklcdů r,lastn1 dopravy:

|)řinx) do oceněni,jedllotlivých položek, ktel),ch so tÝkaln

N.ikladr. sorrl,rse]]ící s l]Qiizq!!] Z§qb ]-\§!Z],§g
Zahrllu]i do occnčni kažcló jcdnotlivé položky Ziiso|r (plogralno\,ýrll loZpočtcm)

5.r2) Oceňováni dkluhodobého lnajctku v.}-trořcnóho vlnsaní činno§tí
5n2i} Dlouhodobtt ín4ietÉ* v.vnliltný vhsnd čillností:
Steycbni činnos1: na úlovni sklllcčných v"-naloženýclr niikladů Ýč, podí]u \ir ícžjc v loca

_s tl]b ) Belroólblíl.loli2oyd-9elllBle!
Pollžita u \,iccnálc7ů ln.ticlkll Y piipedech:
1)nlh lrxlielkl)

neb1,1u ptlužittt
V-.išc occnčni RP(] \ tis Kč

5a3) Základni prirrcip., účctniho trdpisor,óho plánu:
Učetiiiednotki up]atňL!c časo\ oll mct(]du účetrriho oclepisovirri. d to vžd), _\ o(lpisťn irž .lo

llulo\.ó účctlri Zůstatko\,é hodnotv. sazby účetllích orlpisťL jsou StanoYen\ sa]nost^tnč podlc

1lřec11lokláclarré ži\t)lnosti _§ktlpilr ])ieLlfičtil mčni l]roccntni saZbou. L]čctni odcpisoY'lni je
časo\,ě Io\,llolněrné s lnčsičllínl ZťLčk)\.ánim odpisii. a to od násLedLrjícího rrrěsi!e |o Z.Lial!lri
]]i!-dlnčttt-

l'ředpoklídaná životnost .jc ll Zalkladních skupin dlouJrorIobého hnolného nlaictku
slirnovelll1 niisledo\ ně
l.\".hlnoh]ý (l|ouhodobý lnajcfck 5 let
l lrnot }. dlouhodd)ý miL]ctck
l)udo\,} "+_5 lcl
. ,, l,} 1íl iťl
,tn,j; ,, z,riiz.rri s(l5t ],,
rlopravni plosLierlk1, ,1(8) ]cr

5n{) Použí\.ané limi§,pořizovací cenr- přo zařazení do dbuhodolrého majctku
skltt,in! fi Éúu §idva §6 DM DĚ Pc úíÉl,l},§{ilcl
]Ul)yilé těci DN{ 5.()1)().- Kč



5a5) Použiíí Zpú§ob c\ i(lcncc přcdmčtri dřobnóho d|ouhodohého nlajctku
I.jnl]t poř]ZoYeci cclly

HlnotllÝlIa]ctck NcllnrotnÝlnajťtck
Piírrré zalrrnLrti c]o náli]ac]ů
bez rtlisledrré opel.evirlerlce clo 3,(]()(],- Kč !č. do _i,()()()., Kč \,č
Piínló 7nhnlutí r1o rliikladil
s nilsl_opclativllí ť!idcllcí nad 3.()(}(). Kč nad 5.0(10, Kč

5a6) Změn5, způsobu oceňovtiní a postupu odcpisotárrí a účtot ání
Popis ZlnčnJ.:
|'řijata s platností odj ,?(,/rr,l|

ZLli]\,()L]nčni:
\ilir na nrajet.-li a zlir azk\. 1lnančni situaci l htl:;p<lclářsk! r !sledek:

5b) Odch\lk) od §tandirdDíclr účctnich lnťtod - tllh) l), 1?l čn),

5cl) Zpú§ob stanovcní oprnvných položek k majetku
tJčctrli jcrlnotka elirlujc oprar rré 1rložk_r, k následu]icil11 iklilinrr

Druhv lnaicrku \'Ýšc oP t Zrlrui in!9lrlltlci
DloLlhodol)Ý nchmotllí, nliLjctck
I)loLlho(lobÝ hDlolný milielek
\4l1lcrko\é účilsri

Zísoltl llez obraLLr

|řcs ! lok
přes 1 r,ok1

přcs ] l1)k\

lŤhleclirvk] p(] lhL]tě splalnosti:
nad 6 Lllěsícťl
rr.lc] ]J l]lčsrcťl
\úči ťlpedcúnl. c\ckrlcc

_!!]oZLuú,ÉtL§.rLleZkÉ
]7.025 CZK,EUR ObchoLlni pohlcdá\,k}.. zár azk},_ L'lr,čr,1,

]7_0]5 CZKiLUR Pokladna. barrkorní ťrčLl

],1,82,1CZKiIISD l]anl(o\lliúčct

5c_3) Zpú§ob sta|loveni reálné lrodnotv íRIl)
occnčni rcirlnou hoc]n'rlu ru:b.ťlo ]Jollj ií1)

scJ) occnční ,n^jc(ko.l ých podilú ekvi}.ltc cí (|ill)
,\ l u j t: t kol' vl t l í 1,1 l l c j so u

6. Doplňu.iici informace k rozl,aze a,l,Ýkizu Zisku í Ztrát

6irl ) \'ihťaDé \,ýznlmné položk1, rozťalr), podstntnó pro hodnocení pozice Ii.I

5

lí\,1..i,

]0,,l
|^) |:r

od 2()'
1( X)lž
l00 ,;

( xl hu d \,ýt 1ž i l c l nLi h ( nl rl ) ! \,

ollh(lLl vlí:tnL' hOúk)11,

Pos o1 1.t n Í 1 rcd( ) b]|l n0 l l i

5c2) /-púsoh pi,ťpočtu údaiu v cizicL nlěíách
\tiLielel ll Zii\,ilzk} \,ciZích mčlriich ll1|l přcpočLerl1 k Zá\ ěrko\,élllo dni ktLtz.,n ť NLt

s (]L]])ll(leln rlo krrrscrt !clt llák].ldti a \,ýnosů (!)staillích linllnčnich niiklilrLir c \i,nosúl. 3 to Ll

l)ás]cl]uiíciclr lučn:
Mčrn kurs
EU Ii
Et] It
l JsI)



Majetek s tržnim
Poln)lra Tržní hodlrot. lhs,Kčl

ocenénim tíírzna r ) ššim oež účCtnim:
l ltgni n.rro h^ílíol,lii\ Kal

Jiné položky maietku
položka Částka v tis kč zdtivodnění

neJsou

6a2) Tituly přírůstků a úbytků DM podle hlavních skupin

PoZclnkv
tsudo\,! lt stl\,by
lVIo\iLé \ěci
].redoko11čený DM
I)ři nabí\.ání ncmo\ itosti:
l\xllninčnost nibYtí prirnich
k í)7\,,rho\f nlll llni:

Piirůslk\ V lis, Kč l.jbvlkv V lis, Kč

1 069
neisou

ťrčirrkir l.k]adtL clrl Lataslrll nel )\.iL()sli (§ 56 odsl,7 r,l,hl,)

6a3) Rozpis lrlavrrich skupirr movitého DHJll {r,tis.Kč)
skttninl pc onrlívkv 7.C.

SLrrljc. přistrrljc a 7ařizcrlí
I)oprr\ rlí ploslředk}
]nrcntái a] ostal0í
CELI(EN,I

33 912
_] _5ló

7E5
_]3 273

18 877
2 213

167
2l 887

15 095
l 27]

] l.]

16 3E6

6.tJ) }l.ricíck pořizovarr(. íornou fin;tniníhcr proná jmrr:

Dt uh Dobl nijltu Zlrhlijcní (]clko\,á pořiz. ZhýVal sPlalil

Odloženli dati 7.-7Li\e7xk

ttllidtl§ r nl§slcí.h měťioli c.n.l (tis,Kč) k áv-dni iri§l(čl

6b) vybrané významné položky výkazu zi§ku a ztráty pro hodnocení pozice ÚJ
Pol.Jrkl čfulkd \ ri8.Kč zJtd!,/odnční

6c) Doměrky daní za minulé období|
položka Částka v tis.kč zclůvodnění

6d) Rozpis otllrržcnó danč z příinrů

P: nohlcd
RoZdí] mczi UZC a DZC DN4
Darior é ztrliL_v lrrirrLrLiclr ]el

6c) Rozpi§ rczen,
Rok přccip.

pnlrržkl černlírli

l9L;h

I9r;

Změlra sla\,u
v trÉínÉm ohdobi

363 Z

Aktuálni hodnola
k Zii!črkol,ónlu dni



60 Rozpis dlouhodobých bankovních úvčrů
Peněžní /\ktuální úrokor,á kon.dattrm zpúsob

saz]la sn]aln()sli 7álištění]§hť Tiilrl 7l'l§tafu,k \.tis Kč
('Sl ,l] |'\ l ]2] kW, 4 219 5?+ljURll]()R 2(].3,]020 clno!,ilo5íi+FVE

69) Splatné závazky §ociálniho a zdravotniho pojištění
Polož]<a Částka v lis Kč Datum sDlatnosti
Sociálni po]i.štční
Zdr.lvotn í |o iištčni

6h) Daňové nedoplatky
'litul daně ČíBlla ! tig.Kč D un §Dtrtío§ti

l26
53

1,1,1,2016
l4 1,20l6

6i) Prlhledrirkv určené k obchodo\,ání occněné ťeálnou hodnotou
Slíňlts NňrrrlnÁl v li{,Kč Reólní hodnotrr v tii.Kó l)srorrr lnlrínosii

(,i) 7-ílčto\,inó dotácc ni Drolozní účel_\,

ZpťLsob Zachycení
Tilll] dolace či§tl, ý hovómtl dni

6k) Individuální preferenční limity a kló§

6l) Drulrr zvířat v t|louhodobón nrajclk a v zísobich

óm) Lcali poros§,nad l() h

6n) (]cllio\,ó \,Ýdaic r.]naložené r účetním o|rdobí nlr vízkum a,\,Ý\,oi
lrcb\ i\, \,\ nalož!l1\,

?, VÝznanrrré inforlnace, tí'kdíci sc maietku a záyazků

7a) Zřizotací r,ýtl.rje - podstlía záchíccnÝch níklatiů (l,íis,Kč):
nL:jlltt ct,ilolinl'

7b) Pohlcdár,kv a závazlií po lltůtě §platnosti
()\crlr prrhlecliivek r,ícejak ó lučsiců |o lhiltě splatnosli 299 tis.Kč
Z trlho objcrrr ilolrledárek Vi.ejak ]6 mčsíc[l po lhiltě spletno.stj ]99lis-Kč

()bjeln Zá\,aZLťl !íťe jak ó lDčsiců po lhiilě sp]aluosri] nťlsou
Z tolro objcnr zár,azlrir r,ice_jak 3ó nrčsíců po l]růlě sp]ahosti tlť.l:|lll

7c) Pohlcdávk! a zár,azk] se spl.línosíí dclši,nežli 5l€t (k r{,7r,flhovómu dni)

sklttthnl'pro,;ttlrr u plot h_1, )05
22

7d) Pronáienl nraietku .iinÝm subjektúm



skllJl,rtut hnliír f,]]

7e) Zatiženi majctliu zástnvním právcm ncbo včcným, břcmcncm
Ňlaietck zastavcní a zatížcný závnzky UJ
Objen zltižerréhcl Srrbjekt. 1eurrrž
lnilictku v llz(] ítis KčJ ic llčcno Podíl lla ncíio iktivcclr \ q/,

nenLrvito§li ,1 lll]
tcchnoIogie 1.1 ó4rJ

ť,sOB
čsog

5, l8
t8.1:l

poskÝtnuté zárukť a zaiištční iiným §uhicktůnl
ol)jcm zatížcllóho Subj.kt. Za který Výše íoční odměn!,
liajctku ý UZC] (tis,Kč) Jc íučcno 7e rtlčcni (tis,Kč)

7t') Cizi majctek uvedení, v [oz}aze (nriatl pot|nik nebo.jeho část)
S*upií4 tnqictLll.- _, _-..]šssl j1,]rllir]rr}!§_ \!§§§_..__-.§!r]!!l_vJúlól3Éig!_

1g) Perrzi,ini zá\,ázký ťi,ýl)ll

?h) Zii\ azliÝ \,úči (]J f konsolidnčním cclku k ro7\,áhoÝólnu dni
Ua:ctni jcúťlkq _.__ ví§a i{99ťtulti§.Kš_r

7i) ostatní vÝznamnó skutcčno§ti, nasíalé mczi rozvírhoťm dncm n daícm ukončCní
zír,čl|ior,ých praci (okanržik€m s€staýeni), vÝzn.inrně o},livňující finanční, maj€tkoyou a
důchodovou po7ici [',J
L]dtilosl ]+§s]l trc.l(č
li,skárlí rlllšich zrllcrj ri i[.rlco\.áni (úÝčrrl)
LJkolrčclri či oniezcni určitó Ýýrobt
Rozlrčli no\,é \ \,1ob}
Škoclili .l poiisrné t álostl

8, Člerrěrri níkladů a l,ínosú pot|le druhú
\.lz Výkaz Zlsku a Zlriitv V druho\.ólrl čLcllěni

9, lnlbrnacc. kícřó neisou fyklízáDl,v t,ozt,aze

9a, Cclková l,ýše zrir-azků nczach_,-ccnÝch ť rozvaze (],č. hťozicich závazkú)

9h) l)robný nehnotní a llmOtný m:ljctcl( (r, opcrati!ní evidenci v poř.cenách v tis.Kč)
Dr(]l)ll}i nclrnlotni lna]cLck v opťIalivní evidellci není
Dr()bný hmolný nlajetek v opelalivní evidcnci nr]tí

9c) Zvláštni operace účeíní jednoík}, s Yý.lnamnými rizikt či užitky
T)p oDq!!!c v objclnu Kč pro tgt]]!í!

l0. Trarrsakce uz.rvi-cnó sc spřízněnými stranimi
vlZ Zpriiva o vztlzích ncZi |()po]enýlni oscbami (§a ostatllá zpláva)

l



10a) Transakce uzavřené jinak nežli za běžných podmínek
UJ spřizněná:
povaha vztahu:
Transakce Objem v tis.Kč Obiem úimv tis-Kč

l0bl) Transakcc mezi U.I a jcjími,t,čtšinovÝmi alicionáři
viz Zplii\,iL o vZlirzích l)lczi plo|)()jeIrmi osobalni (sanlostutnil zpť1\,it)

10b2) Trarrsakce mezi ÍlJ .i člcn} §práTních, řídícich a dozořčich ořgánú

l l. C]c|koÝó ák|n(lv nll odmč|rY statutárninru audifuroýi
Náklllrl1 na odlr'ěrry sLatrrtlilrrírnLl arrdirorol i nebo auditolskó s|olcčnosti z.l ťlčctni obdohi:

tis. Kč
Po\,ll]llý i lLd il účelllizá\,ěrk} 3()

.J]rró or,čř,lvlci s]Lžby
l)eňo\,ó pola.lcnstYí 12

.l irlé rlceuclittlrskó sltlžh1.

12. Znlčúl podílů v účetní jednotťe (l)ělleln posledniho obt|obí)

12a) Nově r,vdané (pi-íp, upsanó) podilv a akcie (vynrěnitelné dluhopisy)
Druh okcig íoodilu. vLladul Jmtoůodnorg_. Počet ZuilqLtphtq!

l2b) Záklldní kapitál li rozvžrho.l,ému dni
Součin Splacencl

DIuh Bh§ic {vH!du) Jru€n.hoóroru Poful k§ _ alúdnorg ZK} ptlp, rcÍllllnspliř€ni
nu intno l () 0lI),- 1 -]()a ]] 0a() ()()().- l1a%

Poa.(í ekci(]niřú k nlzvahol,émll llrli:

l2c) Popis zrněn ll.tstního kipifálu l prúběhu účetnílro období:

Ziklndní k.lpiLál (ú.11 lj .lj ()|)(] {]()() 43 (n]0 000
z loho Zapsal!Ý Zl( .lj 0íX) ()(X)

Zlnčn}, 7ákl. kapitálti (í1.1l9)
\rla5tIrí ilkcic n Podíl} (ú]5])
l]rllisni ažio (ú.1l2)
Ostiltni kllpitailové lbn(l} (ú.í]])
()cťil()Ýeci lo7clih,z přcccněni (ú ,11.1)

Oceň(,\ ircí r(jlLlil),2 |řclrlčn (ú .llE)
Zirkorlný rezervní lbrid (Ll 421) ] 79] _j__i5 +2]6 979 3 019 53'l
NeL]ělitelný l'on(] iilllžsrv.r (ú,+]])
Stiltulalrlli ti)nd!, (ú ,+]j)

Occň.rozciíl,r, z vycliivlilli NlP(ť,.12,].AE)
Ostatní tondl,ze zisku (ir.l]7) ]5 j]] + 19 7ó6 ,15 3l)7

9



Ncroztlělerrý zisl (ú.l2t) íl 25(1.19] +3 67t) ()0l t) 935 ,193

Nctlhrxz.,llit ztíiita (,l]9)
VýsJetlek rlirrulého t)bdobí (.13 i) a, 95_i 9tí)
Výsleclck běžnélro obclobí i zbj,\.1i oclcčíst spiaur()U daň ) ] 3l3l 2l(]

\'Iastlri kapitál celken ( zljJ|';á ol]ečis1 spiirtnoLl (liui ) 5!l ]l!i l 5_1_1

l2ct) Nrivrh rozdělerrí zisku (úhrarlu ztrá§,) b&ného obtlobi v Kč :
l)isponibilni zislr (ztráta) cclkcm
Z toho:
I'ři,1.]l rlo n:zln ního f'rlnrlrr

Příděl d() lledělitelllého lirldu
l'oLlžlti nl kI!,ti 71liil!
I'ři.]ěl clo oslittnich íi]nclíi
Dividcrld},. potlíI;, la zikLl
Nlr 1,šeIri zákl_jnT ěni
.Iirló p,-rL žiti zisliu
|)ic\!d nc neroz(lěleNý ZisL (.l]8)
Přc\l)L1 nc neLlhťizell(rU Z1IáLLl (.1]9)

l2c) \'!p1.1ccnó diýidcnd\,apo(lílv na ]zisliu za upl5,nulé účctní obdolri
Ollicrrl v lis. Kč ____ zdrúi vúDlalv

l3. RozÝrh tťže|r podl€ druhu čillno§tí ! podle u i§těni
Tržbr, (r,ýnosr,) z hěžné činno§ri Ijs.Kč
cil1llost (tis.Kč) (]ťlkcln Z toho tuzcmsko 7e]ně l'|l l Yi\l)Z

2l3 332
1 592 ] 592

] ()5 716

'|-l,žbi, (r(nosÝ) podlc Zcúčpi§llého tlmísíční iiS.Kč
slil c]elkeln
]!'datr,írt 1a5 7 t6

|{, \ i\k\| !í/nirmnc ncji\|on přo m.,ino\| |loLračo\ini \ činnn}li l .l

[-]četni _jeclrroLka piedpoklár-lá. že prillcip nepielržllélio lrlifui není u ní ohfužen i že
Ziiro\eň tleexislLlje !ýzrlulnnii lleiislotlr. že by ltct]_Y]fl schopna pokťačoYat nc|rcl17ita \,ť j\,ť

čirrlrcrsti,

l5. Přchlcd o pcllěžních tocích (clsh í1o\ť)

Přclrlcd o pcrlčž ích locich ie sestlťen: ncpřilno! [lelodou

f plntňoÝnná Zásadlr pro určování obstrhu peněžních prrrstřcdků
l)euěžni ekvivalerrty. zalť[urú pío účcl], 1'ichledLr o peněžrrich tr_lcich do peněžlrich
Dlt}§.bd!ú: st{v v úr- K& íírĚÁtočfii kofiltní
Ncjsorl ZehlDtlty

]0



Přehled o peněžíích iocích ke dni 3í.12.20í5 (V tís Kč)Učetníjednotka:
AGRoPoDNlK

Pracovnířádky
í tlok z.kroa(

75,12

a.s. strunkovice nad Blanici Běžné
obdot í

Minulé
obdobíRádek Te}í 2o15 2o1Apočátečnj stav o€

A_ Peněžni t6h
něžních prostředků 7572 1700!

4521
19,|8 /t3! z.

'i.L 'Jl5 - rs-^
2? t1 19c lpŘÁ\/V 

^ 
NlEoENlĚžrlí 2381

-24
-10

19c

A1,1 29o1 3096
, vuPl.y Ďtdlyull aÁUV a ponleOaVeK 2ao5 2917

11
A12 '*Změna opr, položek, reZE]iEEi,iEiIliil-Zffi -24A13 -.]s^ ŤZUaLa z prooele slalvch áktlv

:vlnosy l otvlcraíld B 9odl|Ú né lblu
vyuclo{rané Uro*y (+nékl -výnóÉovéi

70 100A14
0 0A15

]90
4657 625 cistý peněžní tok 2 prov,činn před;;;n_

změn prac kap a mím po|ožkaÍr'i (z+A 1\ 52a? 76,17
4154

678
16109
20941

0

340
0 A.21

4lvlEl\^ řU l KEEjY PKAL; KAP|l Al l l

Zrnena stavu DohledáVek z DróV čln l 7v\'é\
Zmó,-a gta",r iláfi žéGžiúiř ii

-380€ -1626a
678 723A22

16455 3997A23 Změna siavu zásob Cz\,^išeniis rl rzen i) -20941 -129a€,A2 4 |el|a 5tavu osr,nepeneznich kr aktiv í_7V ] 0 0971 clsTY PEiE2Nl ToK ž prov člrrn prea-oanerltrn a
mlrlJrobárám, 1A .rA2) 147 4 ,8643

,191

1

781
0
0

A3 od]e z Pal?o uroxu ]9 -270
'+Přijaié úroky l 2A5 ",Zaplace|á daň za b.člnnostá d6ňEd -781 19iA6 Příjmy a Wdaje spqéĚiTlm uEpEpfi 0 0
-ř||]are o|VEenov a DoOJ|V ná ziskll 0 0503 c clsw PENÉžN| ToK z PRóvó2Ň|č'ifr-NosŤi

lA ".A3 ái A 6) 503 B119

-1067
70

0
0
0

E. PenéžnJ tolry z |nvestléni činnosti
B1 ,v}Ea.ie 3{,olúlÉ s 9oílzanlm 5lálůcri ákný -1061 ,65
B2. "+Píltmv z prodetoaténicF;m 7o 100B3 r,ulčlv á uvěry s9alziérrým o§obám 0 c

-997 0
B ,-, cls l Y PENEZNl ToK Z lNVEsTlÓNÍ ČlNNosTl

997 35

-1117
L, řeneianl ú,xy z llnanenich Činností

cl ló §(dvu qloul]oooovcn zavazku 117
-31 0 oopnov zll1Éru Ýrnšrtl r.l6GFi LÚ-iáiéiEžř

plastředky (c2l ažc27) -31

0
0
0

31
0

-258

--vysclll Z !l!lu zwsenl ZK RF čl NF
.Wplacénl podllu na V'( sool á él€num

0 0C22
0 0

]+Pen. dary a dotace do VK daš vkladv- 0 0C24 ]+Uhrada ztráty společníky 0 0-řlrllle Vyplary z Tonou -3í
0

26 "-VyplacenédrvideŇýi-F6áíly-iiEku-
027 c Zllleíly (pouzlll tlV mln.obdobi) 0 0

114a 0 ]lsTY PENEZNi ToK Z FlNAN-NačlNŇ6šŤl -,C.1 Ažc 3_) 1148 153

-,1642 0

5930

Cato"e zyrga.,, e, sn,iiiG6řS6?Ei6i*ú-
(A*.+B$.+cn.} ,1642 9437R stav peněžnich prosmoakr.l náT6EiEÓňjio oooool
iPrF! 5930 7572-1642 0lKoNTR 1'krok: na F: R - P ,2_krok: Sumážrněn-


