
V roč ní zpráva za rok 2019

Identifikační ridaje :

Firma :

AGROPODNIK a.s. Strunkovice nad Blanicí
lČ 48244961

Hlavní p edmět činnosti: Obchodní činnost

Základníkapitil : 43 000 000,- Kč

Obsah v roční zprávy (podle 2l ZoÚ):

1 . Informace o minulém vyvoji činnosti ričetní jednotky

2. Další finanční a nefinanční informace
2a) Informace o skuteČnostech, které poskyují informace o podmínkáchči situacích,
které nastaly po konci rozvahového dne
2b) Informace o p edpokládaném budoucím vyvoji činnosti společnosti
2c) Informace o aktivitách v oblasti vyzkumu a vyvoje
2d) Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prost e dí a pracovně právních
vztazich
2e) Informace o tom, zdaučetní jednotka má otganízační složku v zahraričí
2f) Informace požadované podle zvláštních p edpisri
2fl) Inforínace o po izovánívlastních akcií - podílri
2ť2) Zpráva o vztazích mezi propojenymi osobami
2R) Povinnost zve ejňování dalších informací.

3. Informace vyznamné pro posouzení majetku a jinych aktiv, závazkia jinych pasiv,
finanční situace a vysledku hospoda ení ričetní jednotky
3a) CÍle a metody Ízení rizlk vč. politiky zajištění všech hlavních typri plánovanych
transakcí
3b) Cenová, věrová a likvidní rizika arizlka související s tokem hotovosti

4. Účetní závérkaa její ově ení auditorem

1. zpráva o minulém v voji činnosti ričetní jednotky .

SPoleČnost AGROPODNIK a.s. Strunkovice nad Blanicí vznikla dne 31.05. t9g3 zápisem do
obchodního rejst íku l(rajského soudu v Čes ich Budějovicích oddíl B, vložka 581. Společnost
za dobu svého trvání nezměnila hlavní náplň své činnosti, ale rozší ila p edmět poánikání o
urČité dalŠÍ Činnosti, zaznamenané ve vypisu z obchodního rejst íku.



2. Další finanční a nefinanční informace

2a.InÍormace o skuteČnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou v ,znamné pro
naplnění čely této zprávy
Zádné vyznamné skutečno sti nenastaly.

2b. Informace o p edpokládaném budoucím vfvoji činnosti společnosti.
ÚČetní jednotka Uuae pokraČovat ve své činnosti, .orší ..ré o provoz FVE 252kwp

2c. Informace o aktivitách v oblasti v zkumu a qivoje
SPoleČnost nemá žádné vyznanné aktivity v oblasti vyzkumu a vyvoje.

2d. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životného prost edí a pracovně právních
vztazích
ÚČetní jednotka se ídí platnymi p edpisy v oblasti životního prost edí.
Pracovně právní vztahy - uzav eny dle p edpisti platn}ch v České republice .

2e. Informace o tom, zda riČetní jednotka má organizační složku v zahraničí
účet.rí jednotka nemá organizační složku v zallraničí.

2f. Informace požadované podle zvláštních p edpisri

?U Informace o po izovánívlastních obchodních podílri _ akcií
Záďné vlastní obchodní podíly nebyly po izovány.

2f2) Zpráva o vztazích mezi propojenymi osobami
Tato zPráva, ZQíacoYanáve smyslu ustanovení 82 a násl. zákonao korporacích je samostatnou
p ílohou vyroční zprávy.

2,R) Povinnost zve ejňování dalších informací
UČetní jednotka nemá povinnost zve ejňování žádnychdalších informací.

3. Informace v'znamné pro posouzení majetku a jinych aktiv, závazk a jinych pasiv,
finanční situace a v sledku hospoda ení ričetní jednotky

3a)CÍle a metody lzení rizik vČ. politiky zajištění všech hlavních typri plánovanych
transakcí
ÚOet ri jednotka provedla operace se zajišťovacími deriváty pro zajištění kurzu p i devizovych
obchodech v období 201812019 v celkovém objemu 1 500 tis.

3b) Cenová, rivěrová a likvidnírlzika a rizika související s tokem hotovosti
Učetní jednotka nevykazuje tato rizlka.

4. Účetnízávérka a její ově ení auditorem.
ÚČet ri závěrkaje otsáZlna v pííloze této zprávy (včetně vyroku auditora).

Zpracováno dne: 20.2.2020

Ing. Radek Kladiva, p edseda p edstavenstva



Rozhodnutí valné hromady

o rozdělení hospodárského vlisledku za rok 2019

Účetní jednotka: AGROI)ODNIK zr.s. Struttkor,,ir:cl rra<l Blalricí
381 26 Strtrnkovice nacl Blarrieí

o rozdělerrí zisku, dosaženého poclle scirviilerró učctní závěrky za rok 2019 
"g 

1,yši
l 497 563,61 Kč následovně:

p íděl do rezervního fondrr 0 kč

P íděly do dalších íbndťr:
Ostatní fondy (FKSP lílóet427 ) 45 000,00 Kč

Zbyvající část zisku ve vyši 1 452 56_1,ól Kč
bude p evederla na rrčet nerozdčlerrych zisk rninulÝt:h let

o rihradéztráty,vykáz,arrépcrtlle schr,áletté ťrr:clrií;,,irvérk.r,z_a rok 2019 r,e vyši xxx Kč
následovně:
úhrada z účtunerozclěleného zisku nrinull,ch lr:t xxx I(č

Úhrada z rezer\/ního -- rreclriliteltrélro fonrjtl xxx Kč

Úhrada z jinl,clr íbrrclu (rozvo,je. irrvestic . , . ) xxx K6

Ponechání netttu,azené ztráív (k rihradě r, hudoucícLr tlbdobích) xxx Kč



\nu"Wah*s Ír ?4 &,w , aw&žtor č.wwut"1177 (osvědčení Komory auditor čR)
Crganizaóní kaneaNiaY, 3g7 a1 ?i*gk", Ji iha Srnky 2500, lČ t6gs4181

abil: 6ú35214 1, e-ma i l : bholecek @io|.cz

Evid.ě.zprávy: 388/1 12020

o ově ení učetní závěrky ke dni 31 .12.2019

účetníjednotky

AGROPODNIK a.s. Strunkovice nad Blanicí
384 26 Strunkovice nad Blanicí č.295

lČ 48244961

Hlavní p edmět ěinnosti: Koupě zboži za ěelem dalšího prodeje a prodej

Úeetní rámec: vyhl.č.SOO|2OO2 Sb. - pro ričetní jednotky, které jsou podnikateli

P íjemce zprávy: akcioná i společnosti

Ově ované období: od 1.1.2019 do 31.12.2019

Písemnosti ričetní závérky a ostatních informací:
V roční zpráva
Rozvaha
Yykaz ziskťr a ztrát
príIoha k četní závěrce
Zpráva o vztazich mezi propojen mi osobami

Obsah zprávy: i
v rok auditora
Základ pro v rok
ostatní informace
Odpovědnost p edstavenstva a dozorčí rady za účetní závěrku
Odpovědnost auditora

Samostatné p ílohy zprávy auditora:
Dopis auditora vedení účetní jednotky
Vybrané finanční ukazatele a vyhodnocení finanční situace rjčetní jednotky
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Vyirok auditora bez vyihrad

Provedli jsme audit p iložené ričetní závérky četní jednotky, sestavené na zákLadě česk;ich
riěetních p edpisri, která se skládá zrozvahy k 31.12.20t9, vykazu zisku a zttáty za rck
končící 31.12.2019 a p ílohy této četní závérky, která obsahuje popis použitych podstatn;ich
ričetních metod a další vysvětlující informace. Další ridaje o ričetní jednotce jsou uvedeny
v p íloze k ričetní závérce.

Podle mého názoru ričetní závérka podává věrn; a poctiv obraz aktiv a pasiv
obchodní korporace AGROPODNIK a. . Strunkovice nad Blanicí, a nákladri, v nosri a
vysledku jeiího hospoda ení za rok končící 31.12,2019 v souladu s ričetními p edpisy
platn; mi v Ceské republice.

Základ pro v rok

Audit byl proveden v souladu se zákonem o auditorech a standardy pro audit, kter; mi jsou
mezinárodními standardy pro audit (ISA), p ípadně doplněné a upravené souvisejícími
aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito p edpisy je podrobněji popsána
v oddílu Odpovědnost auditora zaaudit ričetní závérky. V souladu se zákonem o auditorech a
Etick;im kodexem, píijatym Komorou auditor České republiky, jsme na riěetní jednotce
nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vypl vající z uvedenych p edpisti.

Na základé proveden;ich ově ení je auditor p esvědčen, že drikazní informace, které
shromáždil, poskytují dostatečn , avhodny záklaďpro vyjád ení auditorského v;iroku.

Ostatní informace u vedené ve v roění zprávě a ve zprávě o vztazích

Za ostatní informace e v souladu s 2 písm. b) zákona o auditorech považují
informace, uvedené ve v roční zprávé mimo ričetní závěrku azprávu auditora, a také ve
zprávé o vztazích mezi propojenymi osobami. Za ostatní informace, jejich riplnost a
správnost, odpovídá statutámí orgán obchodní korporace.

Vyrok auditora k riěetní závérce se nevŤahuje k těmto ostatním informacím, ani k nim
auditor nevydává žádny zvláštní vyrok. P esto je součástí povinností auditora, souvisejících
s ově ením riěetni závérky, seznámit se s ostatními informacemi a zvétžit, zda tyto nejsou ve
vyznamném (materiálním) nesouladu s ričetní závěrkou či znalostmi auditora o ričetní
jednotce, získanymi během ově ování ričetní závérky nebo zďa sejinak tyto inforínace nejeví
jako vyznamně (materiálně) nesprávné. Auditor je povinen rovnéž zvétžit, zďaje vyroční
zpráva sestavená ve všech vyznamnych (materiálních) ohledech v souladu s p íslušn;imi
právními p edpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky
právních p edpisri na formální ná|ežitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu
vyznamnosti (materiality), tj. zďa p ípadné nedodržení uvedenych požadavkri by bylo
zprisobilé ovlivnit risudek, ěiněn;i na základě těchto informací.

Na základě provedenych postupri, do míry, kterou auditor dokáže posoudit , uvádí, že



J

o ostatní informace, které popisují skuteěnosti, jež jsou p edmětem zobrazení v ěetní
závěrce, jsou ve všech vyznamnych (materiálních) ohledech v souladu s četní
závérkou a

o ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními p edpisy.

Pokud auditor na základě proveden;ich prací zjistí, že tomu tak není, je povinen zjištěné
skutečnosti uvést v této zptávé.

Dále je auditor povinen uvést, zda na zěk|adě poznatkri a povědomí o korporaci, k nimž
dospěl p i provádění auditu, ostatní informace neobsahuj í vyznamné (materiální) věcné
nesprávnosti.
V rámci uvedenych postupri jsem v obdrženych ostatních informacích žádné qiznamné
(materiální) věcné nesprávnosti nezjistil.

Odpovědnost p edstavenstva a dozorčí rady ričetní jednotky za riěetní závěrku

P edstavenstvo korporace odpovíďá za sestavení ričetní závěrky, podávající věrn;i a poctivy
obraz v souladu s česk; mi ričetními p edpisy a za takovy vnit ní kontrolní systém, kter;
povaŽuje za nezbytny pro sestavení ričetní závěrky tak, aby neobsahovala vyznamné
(materiální) nesprávnosti, zprisobené podvodem nebo chybou.

P i sestavování ričetní závérky je p edstavenstvo korporace povinno posoudit, zda je
korporace schopna nep etržité twat a pokud je to relevantní, popsat v p íloze ričetní závěrky
záležitosti t}kající se jejího nep etržitého trvání a použití p edpokladu nep etržitého trvání p i
sestavení ričetní závěrky, s v}jimkou p ípadri, kdy p edstavenstvo planuje zrušení korporace
nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost,nežtak učinit.

Za dohled nad procesem ričetního vykaznictví v ričetní jednotce odpovídá dozorěírada.

Odpovědnost auditora za audit ričetní závěrky

CÍlem auditora je získat p imě enou jistotu, že ričetní závérka jako celek neobsahuje
vyznamnou (materiálnÍ) nesprávnost, zprisobenou podvodem nebo chybou a vydat zptávu
auditora, obsahující v;irok. P imě enámírajistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou,
že audit provedenY v souladu s vyše uvedenymi p edpisy ve všech p ípadech v ričetni závétce
odhalí p ípadnou existující (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v drisledku
podvod nebo chyb apovažují se zavyznamné (materiáIní), pokud lze rcáIně p edpokládat, že
by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která tňivatelé ričetní
závérky na jejím základé p ijmou.

P i provádění auditu v souladu s vyše uvedenymi p edpisy je naší povinností uplatňovat
během celého auditu odborny ťrsudek a zacltovávat profesní skepticismus. Dále je naší
povinností:

. Identiťrkovat a vyhodnotit rizika vyznamné (materiální) nesprávnosti ričetní závěrky,
zprisobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující
na tato rizika a získat dostatečné a vhodné dtkazní informace, abychom na jejich
základě mohli vyjád it v;irok. Riziko, že neodhalíme vyznamnou (materiální)
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nesPrávnost, k níŽ doŠlo v drisledku podvodu, je větší než riziko neodhalení vyznamné
(materiálnÍ) nesPrávnosti zptisobené chybou, protože součástí podvodu móhou b;lt
tajné dohodY (koluze), falšování, rimyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo
obcházení vnit ních kontrol.
Seznámit se s vnit ním kontrolním systémem korporace relevantním pro audit
v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditoiské postupy vhodné s ohledem
na dané okolnosti, nikoliv abychom mohli vyjád it nétzor na ričinnost vnit ního
kontrolního systému.
Posoudit vhodnost pouŽit;ich ričetních pravidel, p imě enost provedenych ričetních
odhadri a informace, které v této souvislosti p edsiavenstvo .rrródlo v píiloze k ričetní
závěrce.
Posoudit vhodnost pouŽití principu nep etržitého trvání p i sestavení ričet ní závěrky
P edstavenstvem - jednateli a to, zda s ohledem s ohledóm na shrom ažděné dtkazni
informace existuje vyznamná (materiální) nejistota vyplfvající z událostí nebo
Podmínek, které mohou vyznamně zpochybnit schopnost korporace nep e tržité trvat.
JestliŽe dojdeme kzávéru, Že taková vyznamná (materiální) nejistota .*i.t r;., je naší
Povinností uPozornit v naŠÍ zprávé na informace uvedené v této souvislosti , prilor"
riČetní závěrkY, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjád it modifikovany
vYrok. NaŠe závéry tykající se schopnosti korporace nep etržitě trvat vychazeji
zdtlkazních informacÍ, které jsme získali do ďata naší zprávy. Nicméně budoucí
události nebo Podmínky mohou vést k tomu, že korporace zttatí schopnost nep etržitě
trvat.
VYhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah ričetní závérky,včetně p ílohy adále
to, zda riČetní jednotka zobrazuje podkladové transakce a události zprisobem, ktery
vede k věrnéml zobrazeni.

NaŠÍ Povinností je informovat p edstavenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu
a naČasování auditu a o vyznamnych zjištěních, která jsme vjeňo prritcrru učinili, včetně
zjištěn}ch nedostatkri ve vnit ním kontrolním systému.

V Písku dne 13.3" 2020

auditor č.osv.1 1
397 01 Písek, Ji ího

bo č.f1

Ing. Bohumí ^-.,
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, Sídlo nebo bydliště ričetníjednotky i

,384 26 Strunkovice ]

2019 12 48244961

oznac" AKTlVA

b

Cislo

ádku

c

Běžné četní období Minulé tjč.období

tsrutto

1

KoreKce Netto
3

Neno
4

AKTIVA CELKEM ( .02 + 03 +37 +74|=í.78 001

A Pohledávky za upsanli, vlastní kapitál 002 0 0
B Stalá aktiva (.04+14+28) 003

B l. Dlouhodob nehmotn majetek ( ,05 + 06 +09 až 1í) 004

Nehmotnév sledkyv,zkumu a v voje 005 0 0
Ocenitelná práva ( . 07 +08) 006

Software o07 0

Ostatní ocenitelná práva 008 0
Goodwill 009 0 0
Ostatní dlouhodobyi nehmotn majetek 010 0 0
Poskytnuté zálohy na dlouhodob;i nehmotnyi majetek a
nedokonČenlidlouhodob nehmotn majetek 011 0

Poskytnuté zálohy na dlouhodob nehmotn majetek 012 0
Nedokončen dlouhodob nehmotn majetek 013 0 0

5

Dlouhodob hmotn majetek ( . 15 +18 až20 +24) 014

Pozemky a stavby (.16+17) 015

Pozemky 016 2 112 2 112 2 098
Stavby 017 42 395 31 156 11 239 12 146
Hmotné movité věci a jejich soubory 018 37 822 28 811 9 0,t1 10 728
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019 0 0
Ostatní dlouhodob hmotn majetek ( .21 až23) 020 0 0
Pěstitelské celky trval ch porostů 021 0 0
Dospělá zví ata a jejich skupiny 022 0 0
Jinli dlouhodob hmotnli majetek o23 0 0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobli hmotn majetek a
nedokončen dlouhodob;i hmotnli majetek 024 0 0

Poskytnuté zálohy na dlouhodob hmotn majetek 025 0 0
Nedokončen dlouhodob hmotn majetek 026 0 0

B.lll"

B. lll 1.

B. lll 2.

B lll. 3

B. lll. 4

B. lll 5.

B. lll. 6

B. lll 7.

B. lll. 7,1.

B.ll1.7.2.

Dlouhodob finančni majetek ( .28 až34', 027

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba o28 0

Záp jčky a rivěry - ovládaná nebo ovládající osoba 029 0

Podíly - podstatn vliv 030 0

Zápťtjčky a věry - podstatn vliv 031 0

Cstatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 032 0
Zápůjčkya věry-ostatni 033 0
Ostatní dlouhodob finanční majetek ( . 35 + 36) 034 0 0
Jin dlouhodobli finanční majetek 035 0
Poskytnuté zálohy na dlouhodob finanční majetek 036 0

3.



Organizační kancelá Praha-Písek

označ. a AKTlVA

b

ád

c

Běžné četni období Minulé č.obdobi
Netto

46ruilo
1

KoreKce
2

Netto
3

Oběžná aktiva ( . 38 +46 +68 +71) 037

Zásoby ( . 39 až 41 + U+ 45l 038

Materiál 039 65 65 58

Nedokončená v roba a polotovary 040 0

V robky azboži ( .42 +43) 041

V robky o42 0 0 0

Zboži 043 10 550 10 550 6 522

Mladá a ostatni zvíiata a jejich skupiny 044 0 0

Poskytnuté zálohy na zásoby 045 12 682 12682 8 554

Pohledávky (,47+57; 046

Dlouhodobé pohledávky ( . 48 až 52) o47

Pohledávky z obchodních vztahťr 048 0

Pohledávky - ovládaná nebo ovládajicí osoba 049 0

Pohledávky - podstatn vliv 050 0

Odložená daňová pohledávka 051 0

Pohledávky - ostatní 052 173

Pohledávky za společniky 053 0

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 173 173 173

Dohadné čty aktivní 055 0 0

Jiné pohledávky 056 0

Krátkodobé pohledávky ( .58 až 61) 057

Pohledávky z obchodnich vztahťt 058 7 314 299 7 o15 6 744

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059 0

Pohledávky - podstatn vliv 060 60 60 69

Pohledávky - ostatní ( .62 až 6i) 061

Pohledávky za společníky 062 0

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištěni 063 0

Stát - daňové pohledávky 064 2 o55 2 055 63

Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 78 78 79

Dohadné učty aktivní 066 0

Jiné pohledávky 067 210 21o 449

.lll.

. lll. 1.

.lll,2.

Krátkodob finanční majetek ( . 69 + 70) 068

Podíly - ovládaná nebo ovládajicí osoba 069 0 0

Ostatní krátkodob íinanční majetek 070 0 0

lV Peněžni prost edky |í.72+73| 071

Peněžní prost edky v pokladně 072 100 100 97

Peněžni prost edky na čtech 073 15 863 15 863 31 592

D.

D. 1.

D2

D.3

Časové rozlišeni aktiv ( .T5 až77', 074

Náklady p íštich období 075 32 32 32

Komplexnínáklady p íštich období 076

P íjmy p íštích obdobi 077



Organizační kancelár Praha-Písek

Označ
a

PASlVA
b

Císlo
rádktt

stav v běžném účet období
5

stav v minLrlérn učet období
6

PASIVA CELKEM (r, 68 + B5 + 1,18)= , 001 078

A Vlastní kapitál [r. 69 + 73 t 7B + 8,| + 84) 079

A.l.

A1,1

Al2
A 1.3

Základni kapitál ( , 81 až 83) 080

Základni kapitál 0B1 43 000 43 000
Vlastní podily (-) 0|32

Změny základního kapitálLr 083

Ažio a kapitálové fondy (r. 85 + 86) 084

Ažio 085

Kapitálové fondy 086

Ostatní kapitálové fondy o87

Oceňovací rozdíly z preceněni majetku a závazku Fl-) 0B8 213
Oceňovací rozdíly z preceněni p i preměnách obchodnich
korporací (+/-)

089

Rozdíly z preměn obchoCních korporací (+/-) 090

Rozdíly z ocenění pri preměrrách obchodnícl] korporací (+/-) 091

A, lll,

Alll1

Alll2

Fondy ze zisku (r.9r + 9a; 092

Ostatní rezervní fondy 093

Statutární a ostatní fondy 094 8 23

A.lV.

A. lV 1.

A lV.2

V sledek hospoda ení minullich let ( . 96 až 98) 095

Nerozdělenli zisk nebo neuhrazená ztráta minulych let 1+/-,1 096 18 815 17 814
Jinli v sledek hospoda ení minul ch let 1+l-; 098

A.V.
V sledek hospoda ení běžného četniho období (+/-)

( ,01-(+80 + 84 + 92 +95 +100 +10í + 141)
099

Rozhodnuto o zálolrách na v platu podíl na zisku (-) 100 0 0

B.+c. Cizizdroie (. 102+ 107)
,101

B

1

2

3

4

Rezervy ( . 103 až í06) 102

Rezerva na d chody a podobné závazky 103

Rezerva na daň z príjmťl 104

Rezervy podle zvláštnich právnich predpisu 105 61 51

Ostatní rezervy 106

Závazky (r. 108 +,l23) 107

c.l.

C. l 1,

|i|,,!1i,;',ť',,i,iiii,

t.,';il,íli. 
1l1

C.l 2

cl3
c.l 4.

C.l 5.

C 1.6

C 1.7

Cl8
c. l. 9.

ii;ii|;.i:i

i1',i|'1,il1,1,

i;':z,li,!.,i

Dlouhodobé závazky (r. 109 + 112 až 119) 10B

Vydané dluhopisy ( 110 * 111) 109

Vyměnitelné dluhopisy 11o

Ostatní dluhopisy 11

Závazky k uvěrov m institucím 112

Dlouhodobé p ijaté zálohy 113

Závazky z obchodních vztahťl 114

Dlouhodobé směnky k uhradě 115

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116

Závazky - podstatnli vliv 117

Odloženli daňov závazek 118 947 1 045

Závazky - ostatní ( 120až 122\ 119

Záv azky ke společní kťrm 120

Dohadné čty pasivní 121

Jiné závazky 122



Organizační kancelár Praha-Písek

Označ
a

PASlVA
b

rád stav v běžném učet- období
5

stav v minulém uěet. období
6

Krátkodobé závazky (i.124+ 127 až133} 1aa

Vydané dluhopisy 124

Vyměnitelné dluhopisy 125

Ostatní dluhopisy 126

Závazky k uvěrovym institucim lll

Krátkodobé prijaté zálohy 128 5 516 11 302
Závazky z obchodních vztahťr 129 541 3 849
Krátkodobé směnky k ťlhradě ,1í]0

Závazky - ovládaná nebo ovládajicí osoba ,13 
1 26 36

Závazky - podstatnli vliv 132

Závazky - ostatni ( 134 až140\ 133

Záv azky ke společn íkrim 34

Krátkodobé finančn i vyipomoci 135

Záv azky k zaměstna nctj m 136 277 289
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 137 177 186
Stát - daňové závazky a dotace 13B 276 161

Dohadné ričty pasivní 139 77 71

Jiné závazky 140 26 28

D.

D. 1.

)2.

Časové roztišení pasiv (í,142 + 143) 141

V, daje príštích období 142 311
V nosy p ištích období 143

sestaveno dne

28.2.2018
!ng.Radek Kladiva, pfiedseda p edstavenstva

Právní forma jednotky:

a.s.
P edmět podnikáni:

občhodní ěinnost
Kategorie ťlčetn í jednotky

malá

"rího Sínky 2500, 397 01 Píoút
DÉ: CZ510705152 !Č, 16fl4618í

lgl,n*., .**É h l*u03. r,r*b: ď3 c21 4 t



201 9 12 48244961
384 26 Strunkovice

nad Blanicí č.p.2959

Označení

a

TEXT b C So

ádkL

c

skutečnost v učetním období

běžném
1

minulém
2

01 1 ,l07 911

l" o2 112 365 129 940

A.

A, 1

^.2
A.3

V konová spot eba ( ,04 + 05 + 95; 03

Náklady vynaložené na prodané zboží 04 1o4791 122795

Spot eba materiálu a energie 05 1 414 1 182

Služby 06 1 269 1 547

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/_; 07 0 0

Aktivace (-) 08 0 0

Osobní náklady ( ,10 + 11) 09

Mzdové náklady 10 4 014 3 976

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady ( .12 +

13)
11

Náklady na sociálnízabezpečení a zcjravotní pojištění 12 1 342 1 335

Ostatní náklady 13 98 76

Úpravy hodnot v provozní oblasti ( .15 + 18 + 19) 14

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ,15

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 2 832 2 839

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17

Upravy hodnot zásob 18

Úpravy hodnot pohledávek 19

lll.

lll. 1.

|l1.2.

ll1.3.

20

21

22 22 66

23 4 294 3 937

1

2

3

4

5

Ostatní provozní náklady ( ,25 až29| 24

Zustatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25

prodan materiál 26 20 22

Daně a poplatky v provozní oblasti 27 279 185

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady príštích období 28 10 10

Jiné provozní náklady 29 20 33

30



Ozna@1 rliEáEní kancelá Praha-Písek b C So

rádku

c

skutečnost v učetním období

sledovaném
1

mlnulem
2

lV.

lV, í,

lv.2.

31

32 0 0

33 0 0

(r. Náklady vynaložené na prodané podí|y 34 0 0

V.

V. 1.

v2

35

36 0 0

,)1
Jl 0 0

Náklady souvisejicí s ostatním dlouhodob m finančním majetkent 38 0 0

Vl.

V 1

v|.2.

39

40 0 0

41 0 0

l. Úpravy hodnot a reaerw ve finanční oblasti 42 0 0

J.

J. 1.

J.2.

Nákladové roky a podobné náklady ( .44 + 45| 43

Nákladové riroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 44 0 0

Ostatní nákladové uroky a podobné náklady 45 0 0

Vl!. 46 722 1 069

K. Ostatní finanční náklady 47 634 716

Finančnív sledek hospoda ení ( . 31 -34+35.38+39.42.43+46.47) 48

49

|. 1.

a.2.

Daňz p íjmti (r.51 +52; 50

Daňzpíjmťrsplatná 51 387 257

Daň z príjmťr odložená 52 _98 -75

53

M. P evod podílu na vlisledku hospoda ení společníkrim (+/-) 54

55

Čistli obrat za učetni období = I.+ll. +llt. +lV, +V. +Vl. + V!l. 56

sestaveno dne:

28.2.2020

podpisovyi záznam statutárního orgánu r]četní jednotky nebo podpis ovy záznam

lng.Radek Kladiva, pňedseda p edstavenstva

Právníforma jednotky:

a.s.
P edmět podnikání:

obchodní činnost
Kategorie učetní jednotky

malá

ars# flor *"ogv..!l?? ao
Fla!

F{
it

"ťJtry 
,rxy ?s00, 397 Ór prn tiriC; C.35í010515? lČ tags+itj

%
b*č.lt!

'lol.nax. Jlj? é.ib'l 3, rncrh; bCI3 tj2í

finff.



pŘíloHA K účETNi zÁvĚnce
za učetní období od 1. 1. 2019 do 3í .12.2019

(sestavená podle 39 a násl. vyhlášky č.500/2002 Sb.)

Oddí! l. Základní informace (vyhl. 39/1la)

A. základní ridaje učetní jednotky (ÚJ) ( 18 odst.3 ZoÚ):

A.1. ldentifikace učetní jednotky

obchodní firma:

Sídlo:

IČ:

právní forma:

P edmět podnikání:

AGROPODNrK a.s Strunkovice nad Blanicí

Strunkovice nad Blanicí - Strunkovice nad Blanicí 295
okres Prachatice, PSČ 38426

482 44 96I

akciová společnost

Obchodní činnost ( CZ-NACE 46] 50 )

Datum vzniku ričetní jednotky: 31. května 1993

Rozvahovy den: 31.12.2019

Okamžik p edložení ričetní závérky: 28. 02.2020
(den ukončení závěrkovych prací)

Kategorie ričetní jednotky podle 1b ZoÚ: malá

Podpisovy záznam:
A@[Ť"@,rP@DNIfiK

Ing. Radek Kladiva
p edseda p edstavenstva

Zpracoval: Ing. Bohumil Mrázek



A.2. Popis změn a dodatků provedených v obchodnim rejstřiku v uplynulém období

Změna vlastníka společnosti a tím znrěna slatutárního orgánu a dozorči rady -viz OR, zápis 19.5.2016

A.3. Popis organizační struktury a jeji zásaďní změny v uplynulém období

struktura: členění na stlccliska
Popis: 1, St,edisko - o[}ťavárská rJíhta

2. St,edisko - sklacly prťrllryslor,l,clr hrro.jiv
3. St edisko - správní

B. lnformace o použit, ch obecn ch ričetnich zásadách a metodách (vyhl. 39/1/b)

B. Obecné četni ásady
Učetní závěrka byla p ipravena v souladu se zákonem č.56311991 Sb., o četnictvi, ve znéní pozdějších

p edpis (dále jen ZoÚ) a provádécí vyhláškou č.500/2002 Sb, (dále jen prováděci vyhláška), kterou se
pLovádějí některá ustanov eni ZoÚ pro ričetní .iednotky, které jsou podnikateli ričtujícími v soustavě
podvoj ného ričetnictví.

B.a,. P edpoklad nep etržitého trvání ÚJ
. Učetní metody byly použity s p eclp<lkladem zachování principu nep enžitého trvárrí ričetní jednotky:
Učetrí jednotka p edpokládá, že princip nep etržitélro trvriní není u ní ohrožen a že zátrove. neexistuje
vyznamná nejistota, že by nebyla schopna pokračovat nep etržitě ve své čirrnosti.

B.b. Zp sob sestavení ričetníclr v kazri k 31.12.2019
Y kazy byly sestaveny v souladu se zněním zákona o ričetnictví a prováděcí lyhlrišky k ričtovriní

podnikatelri, činné k Ll.2019.

Změny četních metod a jejich dopady
- nebyly uplatněny

B.c. Odchylky od standardních ričetních metod
- nebyly uplatněny

B.d. Opravy chyb minul ch let
- nebyly uplatněny

Podstata opravy a popis jejího provedení (z: 
'ětovění 

s využitim ričtu 426 - Jinl v sledek hospoda ení
minullfch let):

tis.Kč čet MD čet DALpopis ričetr operace

2



B.e. Vyznamné události, nastalé

podstata události

po rozvahovém ctni ( 1916 Ztll1

Datum f{oclnota tis. Kci Zp sob ač. zachycení
Nenastaly

B.f. Vyznamné události,
okamžiku sestav ení Úz

podstata události

Vydaje x P íjmy p íštích období
Dohadná položka aktivní x pasivní

nastalé do rozvahového dne, k nimž informace byla získána později, ale do
( 19/5 zoÚy

Datum Hoclrrota tis. Kč zp sob uč. zachycení
Nenastaly

B.1" Zptisob oceňování majetku azávazků

Obecny základni princip :

Položky majetku a závazkri j sou ocelrěny v historick ch po izovacích cenách (tj, cena po ízení + související
náklady), s v jimkou cenin (oceněrry jmenovitou hodnotou) a dále položek zde níže uveden; ch.

B.l.a) Ocenění zásob nakupovanych
Jsou oceněny po izovací cenou podle 25 odst.c ) ZoL') vč. souvisejících nákladri
Metoda vederrí zásob pro SU: 1l2: A 132: A

Stanoveni ceny pro írčtování bytku zásob:
metodou váženého aritnretického prrinrěr,u - vypočten: l x měsíóně

Druhy nákladri zahrnovan;,ich do cen nakupovan ch zásob
Vedleiší po izovací náklady, které Jscru zalrrnovány do por'izovacích cen nakupovanlich zásob:_ ano = jsou
zahrnovány

Nakup.materiál .NaLup;.hpá
ano: skrrt.Doprava externí

Doprava vlastní

Vydaje x P íjmy p íštíclr období
Dohadrrá položka aktivní x pasivní

ano: skut.
ne

PoskYnuté slevy a provize at1o
poštovné a balrré
Clo a celní poplatky

ano:
at]o

skut.

skut.

11e

al1o

íll10: skut.
ano
ano. sktlt.
ne
al]o
ne
l1e

ne

Pojistné p i dopravě k rraskl. ano:
pojistné skladovarrllclr zásob ne
Spot ební daň ano
Dal z p idané hodnoty lrě
Dodatečně p iznané bonusy ne
Skladovací náklacly ne

B.l.b) Ocenění zásob vytvo enych vlastní činností

Nejsou vytvá eny

B.l.c) Oceňování dlouhodobého majetku vytvo enéhtl vlastní činností

Dlouhodob; majetek vytvo eny vlastní činností:

Není vytvá,en

B.l.cl) Použití ocenění reprodnkční po izovací cenou (ítf'C):

3



RFC] byla použita u více náIer.h ntaje.tku tčchto l, pi*ípadeclr:

Nebyla použita

B.2. Zptisob stanoveni uprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky)

B.2.a) Odpisy dlouhodobého majctku
tJčetní odpisy dlouhodobého rrrajetkr"r.isotr vypočlen},na zlrkladě po izovací ceny (p ípacině sníženó o
pr'ijatou investiční dotaci) a očekávané doby životrrosti.

Základní principy ričetního odpisovóho plán u :

Učetní jednotka uplatňuje časovou rlretodu četního odepisování. a to vždy s odpisem až do nulové ričetní
z statkové hodnoty. Sazby ričetních odpisťr jsou stanoveny samostatně podle p edpokládané životnosti
skupin p edmětri roční procenlní sazbou. Účetní odepisování je časově rovnoměrné s měsíčním zričtovárím
odpisťr, a to od nrěsíce následujícího po za az,ení p ednrětu,

Metoda komponentního odepisol,ání není použir,ána.

P edpokládaná životnost je u základních skupin dIoulrodobého hmotrrého rnajetku stanovena následovně:
Nehrnotnl dlouhodob majetek 5let
Flmotn dlouhodob majetek
budovy
stavby
stroje a za izeni
dopravní prost edky

Používané limity po izovací c ny pro za azení do dlouhodobého majetku
Skupina majetku stál,á se DM p'i PC prev},šující
Movité věci DM 20.000,- Kč

Použit zprisob evidence p edmětri drobného dlouhodobého majetku
Limit poíizovací ceny

}{motn -rrraietek Nellmotn rnaietek
p ímé zahrnuti do náklad
beznásledné oper.evidence do 3.000"- Kč vč.
p ímé zahrnutí do náklad
s násl.operativní evidencí nad 3.000,- Kč

do 5.000,- Kč vč.

nad 5.000,- Kč

Zmény zprisobu oceňování a postupu odepisování a ričtování

Nebyly uplatněny

Odchylky od standardních ričetních metod

Nebyly uplatněny

B.2.b) Opravné položky k majetku

lnrison stanovení opravnych položek k majetku
tlčetní jednotka eviduje opravné položky k rrásleduiícím aktiv m:

45 let
30 lct
15 let
8 let



Dlouhodoby nehmotny majetek - OP nejsou evidovány
Dlouhodob; hmotn; majetek
Majetkové učasti

Zásoby bez obrattr - OP nejsou eviclovány

v še op v yo učetní hodnot Zdro.i iní'otmagi

clclhed ryntž ite ln é htldnoíy

l0 ol',

30%
90 o,/o

od hct tl sn.íže né hodnoíy

Druh ietku

pes1rok
p,es 2 roky
pres 3 roky

Pohledávky po lh tě
splatnosti:
nad 6 měsícri
nad 24 měsícri
vtiči ripadcťrm

od 20oÁ
l00%
l00 %

nlíru rlhrožcní
po í; 0 llz L, n í nc clo bytno s t i

Evidované opravné položky k pohledávkriLrn - viz bocl D, p ílohy

B.3. Zp sob p epočtu ridaj v cizích měnách na českou měnu

V pr běhu ričetního období použivá ÚJ pro p epočet cizí měny aktuáhrí derrni kurs ČNB, platnY v den
ričetního p ípadu,

K závěrkovému dni byly majetek a závazky v cizích rněnách pr'epočteny kurzem ČNB s dopadem do
kursovl,ch nákladri a vl,nosri (ostatních finančních náklad a vlínosri), a to u následujících měn:
Měrra kurs ložky rrrai etku a,záv azkťl
Et]R 25,410 CZWI]UR Obchoclní polrleclávk y, záv azk y, tivěry

pokladna, bankovní ťrčty, p echodné a dohadné ričty

B..4. Zprisob stanovení reálné hodnoty vybran}ich položek majetku a závazkil

Podrobny rozpis uveden dále v části C.

Ocenění reálnou hodnotu bylo použito u následujících položek majetku - nebylo použito

C. lnformace o použitém oceňovacím modelu a technice p i ocenění reálnou hodnotou

C.l,a) Oceněni majetkov ch podíl a ričastí ekvivalencí (podle v še podílu na YK emitenta)

Účetni jednotky, ve kter ch má ÚJ podstatn nebo rozhodující vliv
tis Kč Za poslední ričetní období

Název a sídlo, Podíl nazákL kapitálLr Vlastní kapitál Vyslectek Zména
Pravni 

,brma. lC aUs ___hospo4. ekv.p ecenění
ncjsou

Dclhody mezi společrríky, které zakláclalí rozhoclovací prár,,a na tčclrto |'.JJ bezohledu na vyši podílu:
11glly3,|qy|ují se
neylskylují ,s,eU zavíené ovládací smlouvy :



Smlouvyop evoduzisku:

C.l.b) Ocenění finančního ma.ictku tržní cenou
Druh roaietku po izovircí ccn;r

'I'rŤní 
e clla p eceněrrí r, běžném období

IVa (vl,stedkovc\)

C.l.c) Ocenění pohledávek určenych k ohchodování tržni cenou
Dlužník Nominál v tis,Kč l{eálná lrodnota v tis.Kč Datr-rm nab í Dattnr s latnosti

C.2. Ocenění derivátri

Rozsah a podstata. podmíuky CasovÝ prťrběh změna reálné hodnotv v b.o.
Ne

C.3. Použití opravn ch položek namísto ocenění ekvivalencí nebo reálnou hodnotou
Z titulu zjištěného snížení skutečné hodnoty dlouhodobého finančního majetkrr jsou evidovany tyto opravné
položky (v tis.Kě)

Za posleclní učetní období
vlastrrí kapitál vysledek 7,ména vyše:

hospc.rcl. OP OP
Název a sídlo, Podíl na zák[,kapitálLl

atlscllutrtí r, Kč l, nÁ ZKprávní íbrma IČ
Ne

D. V še pohledávek a dluhti (závazkli), které k rozvahovému dni maji dobu splatnosti delší
než 5 let

Pohledávky
Druh, dlužník prv termín splatnosti vÝše v tis. kč
Exekuce, ART Bohemia
konktlrz, sp poběžovice

21 2.20l2
.1.1.20 l0

39
2ó0

vrše v tis. I(č
Závazky
Druh, vě itel prvÝ tertrrín splatnosti

IÝe

E. V še ávazkov ch vztah , které jsou kryty věcn mi zárukami

Pohledávky

nej sou

Úvěry

Banka
Druh a čel rivěru

Privodní Z statek
t.Kč

Splatno do Měs/rok
Povaha a forma záruky
Zpťrsob zajištění
u DM z st.cena k rozv.dnivÝše t.Kč rokat..Kč kon.splatnosti

nejsou

Závazl<y

nej sou

F. V še záloh, závdavk , záptljček a věr poskytnut, ch člen m ídících, kontro]nich a
p ípadn ch správních orgánri



Kategorie osob Druh plnění
Celková q še
[Jhrn v tis.Kč

U poskytnutych záprijček:
Úrok,sazba Splatnost Dosud splaceno

Rídící orgány
Kontrolní orgány
Správní orgány

|ápttJčky
Uvěry
Závdavky
Zálohy

nebyly poskytnuty

G.V še a povaha jednotlivl ch položekv nosri a nákladrj, které jsou mimo ádné sv m
objemem nebo privodem

G.'t. Dotace
G.l.a) Zr[čtované dotace na provozní ričely v běžném obdobi

Častka v tis.t(č Z čttlvána clne

Zpťrsob zachyceni
k rozvahovému dni

nejsou

Ostatní provozní dotace:
U ad práce - zaměstnanost

nejsou

G.l.b) Z čtované dotace na investice

Titul dotace (položka DM) Částka v tis.Kč Ztičtor,ťrna, dne
Zprisob zachyceni
k rozvahovému dni

nejsou

G.l.c) Vyznamná plnění z pojistnych událostí

'ritul poiistného plnění častka v tis.kč zučtována clne

Zpťrsob zachyceni
k rozvahovému dni

nebyla

G.l.d) Další vyznamné položky vynosťr a nákladri, které jsou mimo ártné svym obsahem

Zprisob zachycení
Titul vínosu či nákladu Částkď v tis.Kč Zučtwéna dne k rozvahovému dni

neJ sou

H. Celková v še pohledávek a závazk , vě. záruk a podminěnl ch závazkil, které nejsou
vykázány v íozvaze

H.l.a. Poskytnutá ručeni a záruky jin m subjektrim
subiekt ručení obiem ručení tis.kč Popis zachycen v rozv

Ne
H.l.a. Ručení poskytnutá jin mi subjekty

Zachycen y rozvazeRučitel obiem ručení tis.kč popis

IÝe



H.2. Závazl<y vyplývajíci z leasingrrrých snrlur., (tis.Kč)
ťtcdar§! lga§r!c!__ lbi§!15platgL,sdkqa Dq§ld rE!p]_ace]!o ___pk/měsjc sp|- Zachycen v rozvaze
Ncl,ysl<ytu.je se

H.3. Jiné podmínéné závazky
Sgli ekt zál,azkq Obj enr poclllt=t!]tLbu_lj_ .l{č
Nevyskytuií se

H.4. Penzijní závazky - nelisott

P6pis

H.5. Pohledávky a závazky vriči Ú.l n konsolidačním celku a p idružen m ÚJ

stav k rozvahovému dni:

Pohledávky za Ú.I Z,ávazky vriči ÚJ

iVc

7,a.chycen v rozv,aze
A,c

postavení

v celku (]clkovtí vÝše tis. Kč Celková vÝše tis.Kč
AGRO Strunkovice s.r.o. IVIa1ka 60 26

l. Pr měrn p epočten početzaměstnancrj v prriběhu ričetního období:

Pruměm p epoěten počet zaměstnancri v pruběhu ričetního obdobi: 14

Oddíl II. Další informace

t. Úaale k dlouhodobému majetku

1.a. Dlouhodobá aktiva

1.a.1. P írristky a ribl,tky dlouhodob ch aktiv za ričetní období v po iz. cenách (tis.Kč)

Nehmotn maietek v pc (tis.kč) ps ks p írustkv Úbvtky v pc
Nej sou změny - nevyskytuje se

HmotnÝ maietek v PC (tis.Kč) PS ks p írristkv Úbvtkv v pc
Pozemky
Stavby
Hmotné movité věci

2 098
42 395
37 624

2 lI2 14

42 3L)5

37 822

p i nab vání nemovitosti:
Podmíněnost nabl,tí právních ričinkri vkladu do katastru nemovitostí ( 56 odst.7 vytrl.) k rozvahovému dni:
Nevyskttuje se

Popis jednotliv ch v znamn ch položek p ír stk a bytk hmotného dl. majetku:

Nevyskltují se



DlouhodobÝ íinanční maietek v PC (tis,Kč) PS KS Pňru$kv Úbltkv v PC
Nevyskytuje se

1.a.2. Výše oprávek a opravných po|ožek a změny za účetní období
.Oprávky Opravné položky

NehmotnÝ maietek - stav oprávek a OP (tis,Kč) PS KS PS KS
Nevyskytuje se

Popis jednotlivých význarnných opravných položek k nehmotnému majetku (tis.Kč):

Oprávky Opravné položky
HmotnÝ maietek - stav onrávek a OP (tis.Kč) PS KS PS KS
Pozemky0000
Stavby 30249 31156 0 0
Hmotné movité věci 26896 2881 l 0 0
Ostatní dl.hmotný majetek není

Popis jednotlivých významných opravných položek k nehmotnému nra.jetku (tis.Kč):

Nejsou

DIouhodobý finančni majetek - stav a změna opravných položek (tis. Kč)
Ptlložka _ Zprisob rrab)ztí Po izovací cena Opravná položka Změna OP za období
Nevyskytují se

1.a.3. V še rirokri, které se staly součástí ocenění majetku (tis.Kč)
Do ocenění po izovanélro dlouhodobého majetku nebyly zahrnuty žáďné tiroky.

1.b. Mate ská učetní jednotka v nejužší skupině konsolidačního celku

Fyzické a právnické osoby, které mají podstatny nebo rozhodující vliv 
" 

ÚJ,

Název a sídlo, právní tbrma, IC
(Jméno a bydliště Fo)

Podíl na záklkapitálu
absolutní v Kč v oÁ ZK

AGRO Strunkovice s.r.o. 43 000 000 100

1.c. Povaha a obchodní ričel operaci ričetní jednotky, které nejsou zahrnuly v rozvaze

Majetek po izovan formou íinančního pronájmu:

l.c.l.. Majetek po izovan formou íinančniho pronájmu:

Dťuh Doba nájmu Zahájení Celková po iz. Zbyvá sp|atit
maietku v měsících měs/rok cena (tis.Kč.} k záv.dni (tis.Kč)

není

1c.2.. Individuální preferenční limity a kvóty



položka vÝše limitir NíJ
I'rocíukční la,ó\, nej sou

1.c.3. Pronájem majetku jin. m sulrjel<t m
Skirpin4_maietku __&lerríJlc]]_Qi_qi! v tis,Kč smlurrní doba prclnái mu

není

l.c.4. Zatížení majetku zástavním právetn nebo r,ěcnym, b ,emenem

Majetek zastaven , a zatňen závazky Ú.I
Obiem zatíženého
maietku , Úzc (tis.Kč)

Strbiekt, .icrrrrrž
ie ručentl podíl na netto aktivech v oÁ

kB pardubice

l.c.5. Poskytnuté záraky a zajištění jinym subjektrim
Objem zatiženého
maietku v Úzc (tis.Kč)

0,07

Subjekt. zaktery V;iše roční odmčny
ie rttčetro za ručení (lis.Kč)

51

nejsou

1.c.6. Cizí majetek uvedeny v rozvaze (najat podnik nelro jeho část)
Skupina maietku f{clčrrí náiernrle v tis.l(č Smluvní doba rráirrru

nenl

Hr ozící po dmíně né záv azk Odhad vÝše v tis.Kč
Závazky vypl;fvaj ící ze smluvních pokut v obclrodrrích vztazich:
Závazky vyplyvaj íci z ručení za jiné osoby:
Závazky vyplyvaj íci z probíhajících soudních spor : nejsou
7,ávazky vyplyvaj ici ze sankcí za nedodržoltáni právních p edpisti:

1.c.8. Zvláštní operace ričetní jednotky s vyznamnymi riziky či užitky

nejsou

2. lnformace o transakcich, uzav en ch se sp izněnou stranou za jin; ch nežli běžn ch
podminek

nej sou

2.a, Transakce mezi Ú.t a členy ídících, kontrolních a správních orgán

kupina oreán Povaha transakce _ Objem tis.Kč Další popis
Rídící orgány
Kontrolní orgány nejsou
Správní orgálry

l.c.7. Ostatní operace nezahrnuté v rozvaze - podmíněné závazky

l0



2.b, Transakce mezi ÚJ a jejími konsolidujicimi účetnimi jednotkami nebo ÚJ s podstatným
vlivem
-viz samostatná Zpráva o vztazich mezi propojenými osobami za rok20l7

ÚJ konsolidujicí Povaha transakce Objem tis.Kč Da|ší popis
nej sou

2.c. Transakce mezi ÚJ a jejími konsolidovanými účetními jednotkami nebo přidřuženými
UJ

úJ konsolidovaná povaha transakce obiem tis.kč Další oopis
nejsou

l1



Zpráva o yztazích mezi propojenymi osobami za rok20l9
zpíacovaná podle ustanovení 82 a násl. zákona o obchodních korporacích (ZOK)

a) Struktura vztahri

osoba ovládaná :

AGROPODNIK a.s. Strunkovice nad Blanicí ,Strunkovice nad Blanicí ,PSČ 384 22
zapsánavOR u KSvČeskyich Budějovicíchvoddíle B, vložce 581 , dne31.5.1993
lČ:48244961

Osoba ovládající:

Agro Strunkovice s.r.o. , Strunkovice 295 , Strunkovice nad Blanlcí , PSČ 384 22
zapsána v OR u KS Č.SuOělovice v oddíle C,vložce 5565 dne 2O,ríjna 1995
lČ:63 8871 51

Osoby propojené (ovládané stejnou ovládající osobou):

nejsou

n; Útotra ovládané osoby (v seskupení propojenych osob):

podnik se zamě ením na obchodní činnost - n kup a prodej hnojiv

c) Zprisob a prost edky ovládání ( 75 ZOK)

ad 2) formou podílu na hlasovacích právech v nejvyšším orgdnu ovlddané osoby min. 40%

v ^eslednieh 3 ebdebíeh víee než pelevintr hlas p ítemn eh eseb

d) P ehled jednání učiněn;ich v ričetním období v zájmu ovládající osoby,
pokud se t kaly majetku, kter p esahuje 107o vlastního kapitálu ovládané
osoby

nebyla taková jednání

e) P ehled vzájemn;ich smluv mezi osobou ovládanou a ovládající nebo
mezi osobami ovládanymi

1) Smlouvy

. Smlouva o nájmu nebytovyich prostor ze dne 17 .12,2001 a za dne 2. 1 .2002 . Materská
společnost má v administrativní budově Agropodniku pronajaté kanceláre o ceIkové
v měre 26,4m'a parkovací plochy a čerpací stanici . V še měsíčního nájmu včetně
uhrady provozních náklad je stanovena v obvyklé v ši,

. Smlouva o prepravěze dne 10,1.2002, která reší prepravu zboží ve vIastnictví
Agropodniku vozidly materské společnosti .



. smlouva o shromažd'ování nebezpečného odpadu ve shromaždišti Agropodniku - bez
uplaty .

2) Dodávky zboží a služeb 2019

a) Nákup zboží (nafta... I od ovládaiící osobv

b) Čerpání služeb ( doprava ,..l od ovládaiící osobv

Objem transakce
Zpťtsob stanovení ceny

Objem transakce
Zpusob stanovení ceny

Objem transakce
Zpťtsob stanovení ceny

Objem transakce
Zpťtsob stanovení ceny

Objem transakce
Zpťtsob stanovení ceny

261 tis. Kč
cena obvyklá

1 720 tis. Kč
cena obvyklá

90,- tis.
kurz čNs

253 tis. Kč
cena obvyklá

445 tis. Kč
cena shodná s jin mi odběrateIi

K datu závěrky nespIaceno 69 tis. Kč (splatnost 01 12019)

ct Nákup EUR od ovládaiící osobv

dI Prodei zboží ( ND. pneu, oleie, ., I ovládaiící osobě

K datu závěrky nesplaceno 36 tis. Kč ( splatnost 01 12019 )

3) Poskytnuté prijčky

nejsou

a) Jiná plnění, p íp. pokyny a právní ríkony ovládající osoby

nejsou

5) Posouzení, zda vznikla ovládané osobě jma a její vyrovnání podle 7l a
72ZoK

z titulu uskutečněn ,ch transakcí nevznikla ovlódané osobě žddnd jma. Není proto t eba
posuzovat její vyrovndní podle 71 ZOK.



6) Vyhodnocení v hod a nevyhod plynoucích ze vztah mezi spojenymi
osobami

Z uveden ,ch vztahť,l mezi spojen ,mi osobami neplynou žddné v ,hody ani nevyhody.

Pro ovládanou osobu z uvedenych vztah plynou následující rizika:
žódná.

P ípadná ríjma podte 7l či72 byla- bude vyrovnána následujícím
zprisobem:
nevznikla.

Konstatování podle 82 odst.3 ZOKz

Statutdrní org n měl dostatečné informace pro vypracování této zllr vy.

Zprávu o vztazích mezi propojen;imi osobami p edkládá - za statutarní orgán ovládané
společnosti:

V Strunkovice nad Blanicí, dne 4.2.2020

Vyjád ení kontrolního orgánu ovládané osoby podle 83 ZOKz

Kontrolní orgán posoudil veškeré vztahy existující mezi propojen ,mi osobami s tímto
z věrem: k jmě u osoby ovl dané z titulu uskutečněn ch transakcí podle ndzoru
kontrolního orgdnu nedošlo.

Zpráva byla projednána kontrolním orgánem dne 4.2.2020

Zakontrolní orgán:

Ing. Claudia Kladivová
člen DR


