
Příloha zaveřcek účetní

AGRO Blatná a. s.

Ronrbo!Ý d!í 31, ]r.2nlr

k 31. l2.20l,r

úlehizávěrlT 11, 2.2015

zDroífu dkovíni ibcioíll

AGRo Bl!.n]t lj, by]a aloŽgii notářským zápiseň osvédČemu zakl.dalelskou ,n]ouvou
devni ze|rědóllkých družýeÝ ze dne l 12 l99], Akciovó spohénos je zipsáia vóbchodnim
Ejsliiku u KíajskéhosoudJVČský.hBudÉjo!icich,oddi]B, !loikl5ogtain, r,'l. rqq;

základíi kipitál lpoleónoíi aj 100 000. Kšje íozdělei ia 1 630 ks akcií vé j]nenovné
hodnoG j000, Kd.vroce200óby]aakci.iátůnvydá|rh.omgdíá]klina.nab.azujicíjgdnoi!é

Akciúiář s n.j\)-Ššim počte]n lk. i,IyoBA,.:, se sidlť,n Pyš.lská 2]2712,1,19 oo P ha1,
t].ý i vúiúnijcdnolce ]5,13 % ,kcii, Akciová spolgó óí ncnrá s ,kconái] LzlýieDU ovládrci
sn]otrvtr ani sňlouvu o přelodcc]l zi§k!.

V obďlodi iJn rejsliiku nú spolcčnoí zapsný následujici př!dnět podnikini:

- op.rv],si],liótri.hvozidel
- zeňědě saiseáměř|in íoýLinni !ýrcba, žircčišni qtob,

_ zámeč,ljcNi,náýójáistvi
_ silniéíj moto.ová dopraÝí nákladni |ákhdri píovozovlná ložjd]y nebo

soupílrmi ó ne.]rětší povoleíé hmoinoíi pŘsrrujioi 3.5 fuD}, jsou]i uřgny k
zýiill ncbo Vúci, |áklidni prolozovaií rczid]], ieho jizdnlmi soupravmi o
PoÝoLeDé hnoho§i nepieÝhLL.rici5.5 tuny,,]sou.]i urĚen], k piepnlt zliiat ngbo Ýéci

- B'roba. obdbd l §l!7b} iotrvedené Ý piilo]]ác]j l ť ] žjvnoíeDskéboákoM
oprar:a,oýahích dopmvni.h prc$ředkú ! pncovíich íroiú
disťibuce pohonných hnlót

Lnáie,Ináře čp. r47,okres stmkonic..PsČ 337 42

l,l2.199!



Běhen óku :o 14 nedošlo k žiádné Výziamné něně v ór8ani4čni stfoktuie spo]ečnoýi

ČIenovó slalutdríich a do4rčich oreíDú lr 3L 12.2013 r k31.12.r0rií:

shlutárnI orgÁn *, _ pl€d§laÝ€nshT

Lroi€. Ltril!l9 Lrr.okJš stxk,]ic., PsČr3? 41

fuisiopiedsed! přdnlven§Na a leditel $,

Ing, Fmúišek víbský _ čl.í předsbvenslýa

.JóselJ ota _ předseda dozojti Řdy
Bc KťelDobřnysl - čLei dozoři úd}
václav ceďúka _ člen dozor-ói Fdy

obchoJ, Lo,TD&e,ep.dl'd i AroDu llo cel\U po ,upm podle § 
, -, ód | < g}on9

. o0i:0l2 sb oobdtodntrhspoeťion(há drurí\ed,

z Mnjdkoýá ti suhlvrl spahúčaý úč.ha ).Illúlk! v ji],j.]l spóléčnŇle.h ý|!!i a.ž 20 a/r

zenálělské ásobováni anákup
stlkonice a,s, Radošóýice čp. 3]

]3 ]4oi

olLádmi ]ouvaanijinéšnloN),s.společíóímj Uzavienynebrly

3, zanžý an i §paleěr.ýi, osobni,ókladJ

Ziňé§nancŮmje po§kylován pihpěýek na plJtby ď)chodóvého piiPoJiltění Dle ko].lliýnl
smlouvyóiníptlspěVekýzávjslo§iIadélcelnóiizaměýiáni200. až 5l]0.__Kěměsičně

z 
'0bo 

řiJirírh lracolb!ků
Pn]m, přgpóě, počct zánlěslnancó

odl,én) ólenúm oíglni 5p.Le(noíl
\rlrd) m.o( -b.zp.. am6hJili J488
sOci]ili' niikhd! aDěín,|ri



:_itiiť.p !f .dlr§ stikoii.. Psc\]ť71:

vrcr '1]j '.b)|) po.,\o.ány ota^),, [l] 9 oJ,' Pl4r

II. Používlné účetni m€tody, obecné účetní zásady. žpůsoby oc€ňování
PoužiÝaíé účetni nEtody, obecié úééini zásadÝ, způsoby oceňo!ání vpiedk]ídaDi úóetni

ávérce e seslaveni účtbi závérkyje v souladu so zákoDem ó. 56]/t99l sb, o účanicsí, ve zněni
pozdéjšich piedPúů. UčelnicNi bylo vnce 2014 Ve,leno v souladu s Českými úiet]i,ni sMdťdv a
\},hlá!kou č 5o0/2oo2 sb Hospod]iiski rok j9 shodný s krlendiinifo íoke;. Účoltj ávérka podláhá

1. způsob ou ěí{ h,aJélku

o.enĚdi . zpúsoD ú&OYání nrkupoÝmýcl, zásob
Zásobr- jsou ílčtoýánr, Ýe §kulsčný.h póiizova.hh cerách. kleíé

! ed ]ej ši p oii_V& i náklady (piedev š im ,loprav né)
7i ob) ,oU 'lo\, - u oů ooefu A, p,o .\oe /e Jkl9o i.o_ pD /\, )

t2ocgně dlouhodObého hmoloého r n€hD,olnéh0 nrjdtku pořianého íúkull€n
Majctgkjeúčtován}cskuEóiýchpořizovacíchcenícll,klcrézrhmuji,lákup!icaiuar.dlejši

Do 

'o\,, 
l !o) nmE,'k, dou,,,rn,,

1,3 o.cněíi cenných papířů, majetkolŤch lodllů
caíné prpiry by|v ptj po řjai i ó.eňován} pořizova.i ceĎou, ve spóLečrcstiAGRo, akciová

spo]ónos Piešijce a ze]nédělské zásobováii a nákup stlkonice as b}lo pokrdoútro
v Pieceněni ceii)trch pápirů ponróci ekv jÝaleice

Akcie Ag.esDolu Př.dhii a s Ébvl| pieceiěnÝ M foálnou ]lodnotu zdúvodu ncnoŽnoýi
ziskáni podk]adů (znakcké posud[y),

2. z|ů0b ýanolerí k|xnhlkční pořiowei ell|
ve sLedoviné účehi,n obdobj rcb).lžádíý najetek oceňovátr Ep lodu kěnl poiiDvac í cenou.

3. zrtěh! óť.ioýlhlí, od|isaý.iíI ?oýr?i účkJý.hlí
ve slgdovaném úšghim o6dobí nedošlo l účebijedíótce k žídným podÝahýn z,néráň,

1- op ý é položk! k ,lnjúku
oprNné položk] k pohledálkán po lhilé spláinosli a ásobán bj-|y aořeny na zjtladě

!]t]edkú zjiněných lúDciploÝedené invenllrúa.e Zákonné opíavné po]ožky k pohledálkáfi
by]] noteny l soul.du s paŘgíafem 3r)zíkon& č.59ýl992 sb

Mini]ná]ii limilv pro §orbu opravíý.h polóžgk k pohled]ivkáD po lhúiě sp]alío§i vice jál
12 nčsi.ú . k rizikórýnr po]lledávkám bez oh]edu na splihoí byly ýaDoveny !t výši l00 %
maahové hodnoq poh].dávky

opmúé po]ožty kpollkdáVkám po lhúlé sp]alíoíi splňuji.i úše uredené lnniď k
]]l, ]2 2014 nebrly !-oien!,. pokud b!l], za|lace|! do,1.1á.udnu.

opŘvné položky k zásobá }ice.]ak 12 měsicú bez p.hlbu by]y y],lvoicny ý. ýýši l00 %
ie i.h rozv3ho\ó hodnorý k 3 L ]] 201,1



Přioia k účdll,íÝ!ícť k ]L, L2 20]4

spo úmíi^cRo Bhhli i s,, Ltrúť, Lúie [p lJ7. oirš sťx(dni.e, PSČ ]3? {]

2l] 0

Zpl)sob úšelniho odpnovóni se u dlouhodobého bmotného l nghnolíého mljelku
ne7m" l Pl Ý,, o\en, u.elnL],odPi.J e q.,./'zponó,d,,,a,J mdidl , pl.dpó\;ds -
dob) /i,o, oJ, rl. _. eho n9,dl,' :ehil o,io\e ;p 1 e . n,], +eopo\,;s1- /,!oho.,

Bldóvy. h!ly, ýavby ]o 50 let
srbje, přistoje, zltjzedi, dopravní pósttedk!,, invenlit .1_ ll lcl
Drcbni dlouhodobý lrDlottý a nebmohý majoÉk do 40 ooo,- Kčje odephoÝán 24 měsi.ů

6. Pi.PaČal cizích nÉn nn ěeskoa frěnu
P,i oep , ?,n m!, na leikou mé,U Po -\4,oóecnoí \ p,:bÉh_ Ut1 ,no óblob,

d\',,ln,dfltí,iu,/ 4,|a,o\á1).NBkeon,U,Ň,ecrén,, -n,hop,,p,;,,

7. ó. ě,ú,,ajelk. renhlou hod olo!
PósoUč| i Eál tró hodnóry u nÉj€ik! azíazkíb}lopróvederoj.kósoučó$]|Ve aíiacé Při

posuzo\liii byll dodržolán, Účeini ásadi opatmoíi, ocenéni rcálnou hodnolou v Úé.lnřlÝi

IIL Doplňující infornace k řosaze 
^ 

ýýkazl ziš]e a zíráry

I. Položk! ý!únů,é P. hodiocalí 
"lařlkavé 

1Jiha,čni snruce účúní jednolk!
v foce 2013 a 2014 b}l} sPo]eěnoýi sG Equipnen! Finsnce Posk}tňury neb&kolíí úýéry na

]D]4''::í'e].\rn''00o3''k.mobooo.d9l3mé'!1.po')|
oo ť\ť, o ibo, -re4 r,,_ alrn, -d(upovJl,n,, lnť.,,ic" 'lo,, o, -i{'o\ó-,opielodu ll&sli jckóho prá!a,

M.joGk s §-šjn Nmfuiú, než je uvcd v íodue , jediá s o dva odkupy najet(a po
basfu_gu l minu]ých letec]l.

ve §iédnku !rál9 i Kdmoný Új,zd si společnoý pronajiná poemky soNiseii.i,po.of \ďlJd,(l!oo\anmo: )Jo,\. ,1,oi', D!|es ,pole, on p,onaj,ml pó J
íokn prcíory plo pl€chodné UskladÉni lg.hiiky a komo,jit,

sookt o, A6no ! .,o\a $ole. o PPý,cÝ P,o a -4 ,pole! o po^nl), b ooa 3

JUž-|, 7, élšlr\,9ob,hodu.p,ú, J,'o!}n' o;\],lťoo imi,
vc íied]sku Bedéd icaspol9čnoý proidijn]íobjekrypró polozíuhláiskéťíoby.
vmce 20].1 byla společió§i posk}Ťnufu dola.e nr spo]ečcnsky účelné pn.ovni;rkio pE

.:,!če9uTemn\ a. ooe,lUodbof,téD,Jep,o,,de"o! k \ lho.e,fm l,:ji
ce\o,J J'.doh -ooL,Jd, p,a.§, ot 0,-!líiJ,, ,,Kt

spo]eČ!o$ neeýidule nedoplalky zliluh pójishlého na sociá|ni ábezpeé.ni, piispěÝku n!
§ální pó]itiku améshano§j,,eiejného zdravolíinó pojištětrí. daňové nedopht(y, společnoí
Detrlá dojiěrky sp]alié daiě z pllifru ž mjnul]íobdobí,



iájl čp. l11. dr.!\ §traionke PsČ §71]

2. yj.nanné ulllil'ni Po dalu úěéh,í závělk!
Ve?i,oó8|o\lm d e, 9 dae- .e !\en, U.ín, ž^,el\ eoo,|o \ Zione 9ž ám e Uo" on,

Lleí; b\ o\|hi]3 hodno(cn, podniIU

3, Doflnujíci iďOhfucl o llloalúdobéh hn,oh,é a ,él]nolnén nrJiku

3.1 Hlovnl skupinydlouhodobóho nehmotnébd a hDotnóllo mrj.lku Ýlk, Kč
veške{i ma,]etek spólečnosti j9 trýgden v mzvazg, ci' najeiek v9 spóleěnonj 9lidován neii

l,) Ro7nnhmo'neho m3j,,AU álreoíbo,ár,vn|h pn!.n,l ,n, xč

c)

33)93 ]

sl!Vb},, pož.Dlky Bczdédoýice

stivby, poč k_v Kmennr' t]jezd

a 0
Núozdde ) .+ ]n nuly.h et

oíJnilloz\ l i.ln]ho Iipl) u



úi.., l1]. o}r* Ňrdlontr. Psc js7rr

,1,2 Rozděl.Dizi§k! minUlého tlč.lniho období
7iJ bJ1,oáe'r1 !p,,ť,ji Č*1.or.Jl, b ; ple\eoens oo nc|o,del.eno ,itU

minuli\h kl a i;)lka ]0ns orcVeJenadosBfunnholond

4,3.N]ívrh a fuZděl€ni zisk! b óžnóho ú čet ního obdobi
Zkkponcch ía ifloz,lělenén zi5ku minulý.h leta dop]i é o i stltulárniho fondu.

5- Pahl..tlilk! n .nýa,k! z abthol1friho ýrku, bluí| ýaý ý lis, ré

, §id,pol,hd c. oo ll,ú . .phlnoJi oo s ,e\),'e)J-JJ,i,,< Pohleo,\\\ ,pod hú- \e
,k,pine \,qné ák.io 3rů Jo, o ,/r ,5 K,, /,oho 2 6J] ,5 K: oo lIlN !odno! i' J2l. Kc oo k,',é Ýldho ,

ii.rrj .o, Ý(a^\.1 po,/e oo úh .pl,moJi , o te \,. j3 34r.',, Ňc 7to\o
I podn Lt]m \esLaon; \.eMedIc,

vfo.e 2014 pok!óoÝala foorba í
646 iis. Kó, Rezela blia čísglně íozpuštěna ve yišj 3
rezcí! |a sdatnou daň z pit,nu vo výši 2350 ft Kč,
zryl&enÁ Vjed|oniýjth óNdleti.h íoku 201,1, dosáhlaťše

7. o ožctj dalloýj zbn..k

óbjeklú v iíeálu AGRo Lníie ve ťši
629 lis, Kč Dále sPokónoí }"JNoňla
cellová !ýše záloh na daň z príjmu,

Rózp ú od ]ožgného dDiovéh o zÁýažku j e Neden na samosla!ú piiloze,

3- Tlžb! z běíné óinnoýi poll. hlaý,ich ěn loýí

9. Finarčhí Franái?,1 ,.lí
10. vpfůběhuúě.i lha obnobí nzhý! v!ňalóí.l| ýjúie ra lJrkn a |ivj-
l L Nehýulué k|lhé uz.d! Či nejklol! na saunri qor! neFo| žlllrré
1). snloa|( o aýhfuóni nanlh u||řerL
13.yě. ó biáEna úědrt jédhólA.! jšóa zq,rá"o ,o L^iI yl6úthl|L
14. spol.čhóý čeryó klálkahbé hnhkaýňí úýěly.



Pňlol]a k úaííl á\éM k 3l,l2,20]]

, _. lolečnosliAcRo Bkbá l.s . l.náre, Lnáfu čp, l4], olft§ staioii.e, PsČ r!' ,l2

Pighlgd o p€něrnióh tociob (crsh flW)

Podpi§ fulaiimlho z&Upc: 
AGBo 8lalnó a.§,
Lllte ]c? Psč §f lr/1"

lng vóclAv DrE. mEtopitdseda pl.&úú{{tiít!,e/řl Íř



AGRo Blltná !.s.

výpočolodložeDód,nězpříjnů k! dni 31,12,2014
Analýza sla}u ýybráných položek ( ,lafo úěfti uávěÁa

DM:UZC Dzc (+zdv,-Poh|.) L)6 43 ]43 ]]] l9
DM n-"dM u( 007_093(+Z,.P)

Bud,ódp,daň,zbáty z prcdeie cP
3 Nevl'ěglp,ř jnv€§lični odpoéry

opravft položky k pohledáVkám

oprilné položky k zálobánl
opr§né polož]q k jiným aktivún

5 R.řB trad iám..7nk ó Ézgrv
Nez:ph! uol) zpfud en nd,(,
Neink,úNky ž pfudleni yýnos,

Nez.plác poiistnésoc.a z,lnvot,
3

9
lo
ll L9%



odJry íáý.h * á umoiovanioíavné pol.a! i iónfiňá;]i;
zÉk ž pmJge dáýú ak!

ffi j]!!
ipdi; úpÉry o cbh repéE:ni 4ďalčbiýFÉhlbkzm

á r.io oereo_; :;_

čttý FiéhibkzF*enl ;inionúfun ;ió;i;;;;;'d;rň;ddbň]
!pE!íé úroiy s vyr mb! bp b řďmFh

PeiéžiltokyŽinv.íliniiinnodi
Vrd. € sloreié s nabrliň ná i.h akl !

Ž:rúÓiqáú'é4Ťl.něi!mosobán
clšlý psnéžnl lok vzlabunťl šé k iNešličrl činnosli

..hd|zňén dolhooobých ígsp káhdó8ý.h.áÝ3*i

ar'si Fdhti ycúdlú: dirldú aýšeniu*bdiňokapuru ážia at

!!pá éi.pod, n9?;,,ťehéžáÉeenedíé
Ciýi pPnězh rc\ ýzŘhuld 9s l hlanrl) anroal

F cljé Nýšeni Bq. slžql Fňžnlčň prca7óaŘn

1 j!! esěh .h p íicdkú a pm, eŇMhin;aÉ;;iiai Ei

*ť sliÝíffi--iahiřiiali!,

n9, Vác aV D:s,óklopledšedá předsiaýeiíVa Áťi0 !]:il]á a s,

,!


