
I. Obecné údaje

1. Popis ličetní jeln1tky

Příloha k účetní závěrce

k 31. 12.2015

AGRO Blatná a. s.

Rozvahový den 31. 12.20l5

Okamžik sestavení účetní závěIk! 19. 2. 2016

obchodní íirma: ACRo Blatná a.s-
LnálYe . Lnářc čn_ t,l7 nt."". sr"-L,^;J;- ĚaF ai;;Sít]lo:

právni forma: Akciová společno§t
Zprostř€dkování obchoduRozhodtriicí předmět Dodnil{ání:

Datum vznilitl:
18202419
cZ18202479

. AGRO Blatná a.s. bvla ziložena notářSkýn Zápisem l]5\čdčenou zaklar]atelskou smlolvoudeviti zelnčdělských družstev Ze dne l, ]2 ]992. eicior" spolecnosl *.uorunu 
" 

ol.r,oa"i,n
reislříku Lr Krajského soLrdu v českÝch Budejo\ lelch, oddll S. ,lo;l,., SoS r airl,j. i9C:,

Základní kapitál Společnosli 2.j 10í] 000,- Kč.je lozdělen na ,1 ó80 ks akcií \e,jllcnovité
|lUdn.té 5 (l00__ Kč \ rocť 20l)o bj u akcion/rřůnr Vydána hromadná list]na, na]irazujicí.ierlnot]ivé
úe ie

, Akcionář s neiv},ššín počtem ekcii. lNIoBA. a,s,. se sícl]e,, P\,šelská 232712. l49 00 PŘha 4.vlastni v účetni jednotce 35.,1] % akcií. Akciová společnost Demá s akcion.tři Lzar,renu ovlác]aoí
slnlouvu ani slnlouvU o převodech ZiskLr,

\i obchodním rejstříku rná společl)ost zapSan}. 1láSledLljící Pi.edfiět podnikání:- zednictví
oprav1 siIničních vozidel

_ Zemědělsi\,í s§ Zanlěřením rost]inná ťroba, živoóištlá l,ýrolra- obláběčst,ýi
, zámečnictví.náStíojářství
_ silnični motoťová doprava nák]adní nákladni pr.ovozovaná \,oZicll,,- nebo JíZ.lnílnisoupravanri o nejvétší povolené hfiotnosli přesahUjící ].5 funy,.jsou-li llrčeny k přepravě

z!ířat nebo věci, rrákladni provozovaná vozidl! nebo jízdnimi soupralami o'největší
povolené lrmotnosli nepřcsahujici 3.5 tun}.jsoLr-li určerr,v k piepr.avě zviřat nebo lěcí
viroba, obchod a služby neur,erlené l příIohách l až ] živno.§teiského zákona- opravy ostalních doplalních prcstiedkŮ a pracovních strojri- diýribuce pohonni,ch hmot

Béhcn roku 20l5 nedošlo l( žádné \,ýznamné znlěně ! organizační struktuře společnoýi,

]



l)il olri k tla.lr]i7á!č]c. t ] _] ]() j

sptlleanosri AC]aQ B]at]ll i.s.. Lnlie. l.|lic čp, ,i] okrer Sl|!konit. l)sl'_1,r] i]

Členové stat táInich a dozoIčich orgánú l(31. 12.20l4ak]l.12.2015:

Statutářni oryán a.s. - představe §tvo

Ing. JoseíChoum _ předseda představenstva
lllg, VácIáv Džis , místopředseda představenstva a ředitel a.s,
František Kub - člen piedstavenstva
váciav Níaňhal člen představenýva
lng, FmDtišek Vrbský _ ólen předslavenstva

Dozorčí rada
JoselJanota předseda dozorčí rady
Bc. Karel Dobřemysl - člen dozorčí rady
václav cervenka - člen clozolči radv

Změny v Obchodniln lqiStříkU V roce 20l5 nebyl},

2, Mqeúovlí čí smluý,lí spol účb^t účeíníjeinolk! ýjinj,Lh spokčnosleci Yyšší než 20 'ž,

ovllrclací smlouva ani.jinó sfiloU!}, se spoleónostmi uzavicn} llebylv,

3, Zaměsírurn(i sPolečhosti, osobttí tlóklod!

ZalněstnencLim.ie poskylován příSpěvck ne plátb) dťrchOdoVého připojištění. Dlc koIekti\ni
smlouv} činí přísl]ě\,ek ! záviSlosti na délce tl\áni ZaměStnání 200,,_ až 500. Kó měslúne.

Vloce 20l5 neb]rlt Poskytován} pťličk}. záruky a ostatní phěni členťlnl slalutárnich,
dozolóích a řidících orgánů,

Název spol€čnosti
Výše podílu na

základním
kapitálu

Výše
zákIadního
kapitálu v

tis. Kč

Vlastni
kapitál v tis.

Kč
účetni Hv

v tis.Kč

AGRo, akcio\,á společnost
Přešrice. Přeštice l ]26 l00,00% l3 050 l8 592 _5 _11

Zenědělské Zásobování a nákup
Strakonice lr,s,. Radošovice čp- 8j ]8.50ao l69 58 ] 27] 400 ]l l56

Položka Ce|kenr Z toho řidicích pracovníků
PlUm plepoť, počcí Za]nťstnallců ].+ 6
Mzdové náklady zaměs1nanci 14 222 4 036
odlněny člellťlm oígánů spoIečnosti 870 l20
Nákladv na soc, zabezp, Zaněstnan§i ,1 149 l jl0
SociclI nakIad\ za ncstrlatlcj ó0
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II. Používané účetní metody, obecné účetrrí zá§ady a způsoby occňováni
Použiviné účelni nretody. obecné úlčetní zásady. Způsoby oceňování v přeclkládané ilčetrri

Závčíce a sestavení účetni Zá!ělky je v souladll se Zákonem č,563/199] Sb,. o ťičctnictl,í, vc znění
pozdějších předpisů, Učetnictví bylo V loce 20]5 vedeno v soularlu 5 Českýlni účetnimi standardv a,)lll,(ko,c 500200_5b Hu,p,Jlr.l., lokjť,-^d-) \,.'e.l,|, lll|okern Iceln ,a,el\, ;,,|;|,:
d]e plafuých nořen auditLr,

I. Způsob oceně í nieíku

1.1 oceněni a způsob účtováDí nakupovanj,ch Zásob
Zisoby .isou účtován} ve Skijlečnýoh pořizo\,acích cenách. ltteré

vedle]ší pořizovaci náklad_"- (piedevším dopravné).
Zásolr}, jsou ťtčlovllné Způsobem A. pr.o výdej ze skladll jsou použivány
aritmetickýIn prťlměrem,

1.2 Oceněni d|ouhodobého hnrotnébo a nchmotného nlajetku pořízenóho nákrrpenr
Majetek je účio!án vc skutečn]ich pořiZovacích cenách. které Zahrn{í nákrrpnicenu e recllejši

pořiZovaci náklady SoLlvise.jící s ll!edeníln llrajclku C]o uživitn j.

1.3 ocenění cenných papírů l lnájetkových Podílů
CenDé papir} b}l), přj pořizení ocellovánv pořizovací cenou. Ve společnosti ACRo. akciová

společnost Přeštice a Zenlědělskó Zásobování a DákUp Strakonice a.s. bylo poklačováno
v přeoenění cenných paPiŇ pomoci ekYivaIence,

Akcie Agraspolu Přcdmíř a,s, ncbyl} přeceněn} na leálnou hodnofu ZdůloLlu nc]l)ožnosti
získáni podkladů (znalecké posudky),

2. Z?ůsob \llIItovclli r4,r .luAční Pii..o|od C!n)
Ve sledovanén účetniil období nebyl žádný majetek oceňoválr reprodukční pořiZovaci cenou.

3. Změ Jj oLeňoýállí, olpísoýólrí o poslupů účfuvi í
Ve 5ledovaném účetnim obdobi nedoš]o v účelníjednolce k žádným podslatnÝn Zncnaln,

4, opmyné položk)J k majeíku
Opravné položky k pohledávkánr po lhůtě splatnosti a Zásobám b],l} tvořeny na ZálJadé

Výsledků Zjištěných v ráinci plovcdené inventarizilce, Zákonné opravné položky k pohleriávkárn
byl}r tvořeDy v souladu s paragralem Ea) a 8c)Zllkona č, 593,/l992 Sb,

Minilnálni limi§, plo tvolbu opra,ýných položek k pohledávkán po lhůtě splatnosli Vice.iak
12 měsiců a k rizikovým pohledávkárl bez ohledu na splalDost byly stanovcny Ve výši l00 %
roZvahové lrodnot} pohledá\,ky.

__ _ _O!,9ulé položk}, k pohledávkám po lhůtě splatDosti splňujíci víše uvedené linrily
31. 12, 20l5 neb),lj, tvořcn). pokud b\ l} Zaplaceny do data lLrditLl.

, oplavné po]ožk}, k zásobám Vicejak 12 lllěsíců bez pohlbu b}i), v}tlořeny ve výši l00
jejiclr.ozvahové hodnol}- k 3 l, l2, 20]5,

zahrnLrjí nákupní cenu a

cenÝ stanovené váŽeným
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Příťistlry
tis. Kč

Ubytky Stav 31.12.201,í
tis. Kč

5. otbisol,óllí
Způsob ťlčelniho odpiýn,áni se u dlouhodobého hmotnóho a nchmotného mi,ietku

nezměrlil, Při stanovení účetlrich odpisťl se \,},chází z poiizoraci ce]l,v maj€tku a předpokládané
dob},ži,ofuosti příslušllého nldetku, Účemí a daňové odpisy se ncror,nirjí, piectpotládallá živolllosl
lnaielku.je tato:
Budovy.lral},stavb}, 30 _ 50 let
Siroic. přistroje. zařizení. dopÉlní plostředky, invcnúř :l _ 15 lct
Dlobn]'dlouhodobý hnlotný a nehnr01]lý ma]ete]( do 40 000.- l(i.je oclepisován 24 Lllcsrcťr

6. Přepočel cizích něn a Českou něnu
Při přepočltt cizích rněn na českorr nénu použiVá společnost V Pliiběhu účetního období

aktuální denní kuž \,yh]ašovan,Ý. e]NB ke dni uskutečrrení úrčeLniho přípaJu,

7. ocekěrlí nújetk rcáltlotl holnoíou
Posouzenííeálné hodlrory u nrajcrkLr a závazků bylo proveclelo ]ako součást inve|taliZace. Při

posuzování bvla dodržována účelní zásidil upotrnostr, orcnenr ;eJlno! lodllolotl !účelnict\í
nebylo použito,

tll. Doplňující infornrace k rozvaze a vÝkazu zisku a ztríty
l. Položk! |jzna]nné Pro hod ozní nlilk||é ulfiOitlí siluute účltníjeílnoíA!

V loce 20L3 a 201,1 b}1} Společ|oslí sG Equipment Financ§ posk}tnu§ nebankovni ú\ěry rla
pořízeni investic ve výši.l0 098 tis, Kč na obdolri 36 a 4íi nrčsíců s polrl,blivou úrrokolou sazbou
od l]něsiční Pribor, Úvěr1 jsoLl zúiště|y nakupovaníD]i investlc.,r,l tbnrruu zaJišio\rcího
převodu vlastnického prltYa,

Mtúetek s V},ššilll ocenčni]n. než,ic Uveden \,loz\aze 1ctlnir se o dt,a odkLrp} nll]etku pcl
lcasingu v minUlých letcch,

Ve slředisku Lnái€ a Kamenný Újezc] .i snolťťnl,\t prolallnl.r pozerrky související
s proyozem vleóky a sklado\,ánim pdnyslo\,ých hnojiv, Dále si spoleólloý pron4]írná po iást
roku prostory pro přechodné uskladnělli technikY a komodit,

společnost ACRO, akciová společnost Přešticc pronajilná společnosti pozemk}, bullo\} a
techniku ve slředisku Přeštice. C]hotěšo\ a l(onorn0 pro líúištěni aglochc]l ji.liýclr a
agrotechnických 5lužcb \' zenlěděls|!ía obchodu s prúnlvsJovtmi hnojir1 a korrr-oditarrri,

Vc slřeclisku Bezdědovice společnost ploDajílná objek§, Plo plovoz lrllhlářSkó ýÝlob\,,
Vroce 20l5 bvla společDosti poskytnuta dolace na ipoleeensky účelné pract,r l 'r,rlstu 

p,o
U\l]Jleťe o Zalneýrlanl \.1,1nlťl |rnic(tu odbonré praxe pro rrrladé do 30 let v Jihočeskéfi kraji,
.'ťll,^,"\\.<dolJ.co.1 t ,, oll prať<,/,j o(20 ).i l]-J ,,,Ka

SpolečnoS1 neeviduje nedoplatk} Ztilulu pojistnélro na sociálni zabczpečeni. příspě\,ku na
stítni politikU Zanrěstnenosti, \,cieiného 7dravolniho poiišlénj l d1rňo\é lleclop1ll|k}, spolcč])osl
nemá donlěrk} splaiDé dané Z přljInu Za mirrulá období,

Opravnó položkv
k miietku

Stav 1.1.2015
ti§. Kč

Králkodobé pohledávky,
účetDí opravDé položky

KIátkodobó pohledávkv -
zákonné opravné poIožky
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2. Význanné události p0 tlotu ličel í zliýěrk!
Mezi rozvahowrn dnern a datenl ScstaVe]lí účelní zár,ěr.kl,rleriošlo li žádné fýZnanné Lrdá]osli.

ktcfá lrv ovlivniIa hodDoceni podniku,

-1. Doplňajíci infotnace o dlouhodohén hnot]Ién u nehmohěn mijťtku

J.l HlAvní skupilly dlouhodobého n€h!nolDóbo i hmOtnéh0 Dil.ietliu v tis, Kč
Veškery ma.jetek spoleónostije uveden ! Iozvazc, Cizi ma.jelek Ye společnosti evidován ncnr,

3.2 Rozpi§ hmotného nlajelku záíiž€ného Zástavním práven y tis. Kč

1. Vklst]i ktqiíil

Položka
Brutto stav

k
31.12.2014

Pi,írů§tky
(+)

Ub}tky
C)

Brutto stav
k

J1.12.20l5

Oprávky k
31,12,20l5

opraYné Netto st{v
položk},k k
31.12.2015 31,12.20l5

Stavbv 55 092 0 0 5j 09? 19 
,723 0 ]5 j69

samostatné
inoVité
véci

88 298 9 128 l70.] 96 ]23 6] 699 0 ]2 íj],1

Celkenl l,{3 390 9 728 1 703 151 ,1l5 83.1]2 J T "-*j

Položká majetku Bčžné účetní obdobi Zás. právo ve prospěch
peněž. ústavul]čctní hodnot, Fornla z.ljištění

Stavbv. pozemkv BeZdědovicc 6 2l5 Zásta!, plá!o k
nenlovitosii

stavb},, pozen]ky Lnáře l3 ]76
Zásta\,. práVo k
ne ovitost] KB. a,s

Stil\ h\, lozem[\ Kan.nnr Úi.z.1 l9 585
ZáStal, plávo k

1(B, a \

čsos. n,.,Pohledávky 62 896
Záýav. plalvo k
pohledávkánl

Zásoby 20 000
záslav, právo k
věcem moVitim CSOB, a,S.

položki tis. kč počátečni strlv Zvýšeni Snížení l(oneční strv

Základ i kapitá1 2]] 100 0 0 ]].]00
Rezerl,ni íbnd 26110 (] 0 26 41í)
Nerozdělený zisk minulých let 69114 l0 356 0 ll0 070
Výs]edek hospodal'eni b. o, l0 l86 ]2 l8] ]0 ,ll]6 ]238l
ostatni složk}, vlastního kapitálu ,l] a2J 8 ]5 ] ll8 19 0ó0
v|a§tni l€pitál celkem l7] 097 ] 1 08ll l0 804 l9l ]8]
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,1.2 Rozdělcní zisku lllinulého úč€tního období
Zisk byl rozdělen vplné \j,ši. Čáslka ]0 3j6 tis. b),la přc\edena do nelozc]ěleného Zisku

minulÝch let a částka ]30 tis, převedcna do statutárního lbndU

,1.3. Návrb na řozdělení zisku běžnélro účetního období
Zisk ponechat na nerozdělenóm zisku rrrinulých 1et. případně doplnit siatután)i lonrl

5, Pohlerláukl: u závazk! z obúodníht) sítku, btút0 §ítl| ý tis. I{č.

Stav pohled'rvek po ]hťltě splell)ostj dosahuie \jše 5] 955 tis. Kč. l'oh]eclirvkr,|i Pod]likúln \eskuPině \čctně akciorlářů jsou ]6 í]]3 rL\ kt, 7 t,]llU ] 08- trs lre i]o llrirtv sLl]á1lll)r]j .
l3 7] 1 tiS, Kč po ]hůlě splatnosti Včetně přijatého dobíoPisu,

_ Závazkyjsou vvkazovánv do lhůty sp]afiostive výši 4 72.1tis, Kč. po ]hůlě splatnosti \,e !,Ýši
2l2 tis. Kč, K podnikům ve SkUpině nejsou Z'tva7ky \,},kazován},.

ó. Rezeřr!

Druh rezerw stav
k 1.1.2015

Tvorbr ť,..p'ini
Zú§titek

k 31,12.2015

1ákoinť le7e^y 12920 0 13 566
Rcžen,a na daň Z příjnU 2:]50 2 539 2 ]50 2 5l9
celkcm tis. I<č ]5 2;0 ] l85 ] ],i0 ló ]05

V loce 20l5 pokračolala tloíba lezervy |a opravu obj§kiů \, aleálu A(]Ro Lnáře \e \ýši
616 tis, Kč, Dále Společnost \,!l\,oiila rezefvu na splalnou ctari z příjňu Ve \,ýši 2 5j9 tis, Kč.
Celko\,á \,ýšc Záloh na daň z přijmu. zaplacerrá vjednotli\_,,ch čt\,flletioh roku 2'015. dosáhla v\'še
] 558 tjs. Kó,

7. odložený daňolý .óvlzek

RoZpi5 odloženého daňového závazkuje uvedeD na samostatné přílozc,

8. Tržb! z hěžné činnosti podle hlaýních činností

TřžbJ, r. 201,1 Ccll(€nl Tuzenlsk0 zahraničí
'Iržbl, za z.boži 7l8 507 66l 526 98l
Tržt]! z plodeic služeb 25 180 25 410 l0
Tržby celkcm ti§. Kč 7,13 987 996 56 q9]

Tržb1 r,.2015 Cclkem z,lhřáničí
rržby za zboži 7]8 24ll 667 ]]] ]] l07
Tržb\ z prodeJť 5luzeh 25 000 25 000 0

Tržby cclk€m tis. Kč 76] 2:1ll 692141 1l l07
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9. Finunční pronlfient není.
10. V přůběhu účetního období fieb!u v!naložrn! výttlrjc a úzkum g ýývoj.
l1. Neuyedené utné rezery! čí nejislory tli §ou(lní spoí]: neil0 žódfi!.
I2. V?ind biťm? ,l učllní i?dnolAr jÝ] znP\állo nn Li\lll ýll\tllictII.
l3. spolť,Ylh,\t čcrpi AlitAod,hi húAorlí úýirj.
]4. Chamkíel u obchollli účel zlhištníú 0peftcí,jsou-li íizikn nťb0 užilk.y z ltith l!znnnuI nelryl!.
15. Vjznanné íftns kce s fžtši o|inlí llkcíOttliři, čle ! s|láýníL.tt, říttícith tt clizrlrčíth otgiiti,

kícló eb}lj lqavřen)J za běžtlých íížních podmínek - fiehJl.y,
16. V):ll|tbrocefií pincipu fie|řetržilého húní účelní iel Oík)j nej'úu zlt(im! žá(lfié i]úbřmice,

které b! n§yědčoýnb lomu, že účel í jednoíki hu1l6í bít sLhopna elrřelržilě pokručoýa| ýe
sl,é Činnosíi Že by y dŮslelku ttúo b.r,lft |llružena sLhoptlost plnil své fiwxky. hlelptlkttttl
llepřetržitéllo ?okřačoýúní ěinnosti ličeíní je.lnolk), hll Pollžíí ?ři seslayovúní účctní ztíl,ětk.t.

Výpočet odložené danč
Přehled o peněžních tocíoh (cash íto\!)

AGRťBlatná a.s.
L!áře 147 PsČ 387 42

|]ii :ii;!ln]iji

sesta\,eno dne:
19.2. 20l6

SestaViIa:
Jindra kudrnová

PodPis statLItámího 7ástLrPce:

Ing, Váolav Džis. Inístopředseda předslavenst!a
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PŘEHLEDO PENĚŽNÍCH TOCÍCH
( výkaz cash_flow )

k 31.12.2o15
(V celých tjsících Kč )

lc

48 20 24 79

obchodnifirma iebo jj.ý iázev
ZplacóVéno V sóU]ad! sVyhláškou a,
500/2002 sb

sid o byd ]šté .ebo m'stó
podn káni účeiní jednótky

AGRoBat|áas
Lnaie 147
387 42 Lnáie

zaca (u ucetnlho obdóbi
Fene7nl Ioky ž n aýnl vydelecne ainnosti (provozni Činrost)
účetn]z st< nebo ztrata z ležné enlnosliÓĚl zo-anenim

A12
A] 3

A15
A16

l,]pravy o nepeněžni operace 12 214
odp sy stálých aktiv a !nrořoVáni opravné potoztyi nálytemtl nrale*u 9 650
Změna siaV! opravnýclr po ožek rezerv 590
Z sk z prodeie stá ých akiiv
Výnósy z podiů na z]sktj ]0]
Vyt]clovane nak]adove L]roky s Vy]]mkou kapita]zovaných a VyúČlované Výnosové Úíokv 2 314
ťiipadné úpravy o osiaini nepěněžn operace 0
cistý pene7n:tok 2 prov,činnosti pled zdd!e.im, zmina.ipra., lilrtal,, a .i,n p rami 27 443A.2

|,2 ,]

A2 2

A2 3
A2 4

Změny slaVu nepěněžních s]ožek pracoVní!o kapitál! ,]1 6]0
Změna siav! poh edáVek z provozničinnost přechodných účii aktV _E 759
Změna sl3vu kráikodobých záVazkú z provozll e nnosii piecnodniiruretů pasLl 12 261

941
Z]!]]!9j]!qVU králkodobého nnančniho majeikLr nespáda] clho do p"n".n"n póil u ul,i,ur"r,Lu c
cjstý peněžnítok z provozní činnosti před ždaněnim a mimoi'aoný.i poto:tami 15 83aA3 Vyp acené úroky s Vyiimko! kapita zovanýclr 2 443

zaplaceĎá dař z pří)ňú za bězno! č nnosl a donrěrky .]aně za m Iu a otdod'
A6 Pi]jmy a Výdaje spoiené s nrimořádným hospodářským Výs edkem veetne oane z piillů 0

Přjaté pod]ly na z sk! 301
cistý penéan í tok z provozn í čin nosti 11 346
Peněžní loky z investični činnosti

B,] Výdaj€ spojene s nabylim Stá]ých aktV ]3 904
Pri].Ťy z prodeje stá ých akiiv 250
Zápú]čky a úVěry spřizněrýrn osobárn 0

B, 9Etý peněžnitak vztahujíci sé k inÝestiéní č-nnosti 13 65,1
Peněžniioky 2 financních činnostic,] Dopady změn dlouhodobých lesp kíátkodobých záVazk! 36 318

C
C
C
c
C
C
C

2

2

2

2

2
2
2

1

2

3

5

6

Dopady změn V asiního kaprtá u na peněžn] plostiedky a ekV]Va enty
4Výšen] peněžníclr prostředků z důVodu zVýšenj zák adniho kapitálu. ažia atd 0
Vyp acenipodiů na Vaslnjnr kapitált] spo ečnikúm 0
Daš]Vklady peněžrlich prostředkú spoeč|]kú a akconáiů 0
Uhlada ziráiy spo ečniky 0
Přímé p atby na VIub íondú ]4E
./,olJce éood t -i1,5-, ..élréláoc.e e.lé'lé 0
isťý penéžnítok vztahujícíse k finanční činnosti 36 ]70F. Ciste zvýsení resp_ snizení péiezlicE piošťúkí 33 862t Stav peněžních prostředt<ů a pen. ekvivaiéntó náTonéiúěetňin- aa 624

19 2 2a16

Podp]sóVý zéztam sta!u!á.ninc orgánu neoo tyzctre croy iřlilé lčiil-i-

J4;!1rJ 8ia,Li' a.r.
LláE 147 nc aďi 4!Jn^

ng Vác aV Dž s , rnistopředseda představenstva


