
vi RočNiZPRAVA zA RoK 2013

zaldadbt iJ€ílilik !ni UJ,iť:
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Lnáře čp. l47. Psc ]37,12

&psiná ! obcnodnnn rcjslii1,l ledenán KJajskýnr souden ! Čcských,]!dě.jovichh. oddil B,

sPoleenosl AGRo Blltná a,s, byla založeDa ], I2, 1992 lozhodnltim všech
společnikú stdlajiciho Asrochcmického podniku, l]JEsenin okresninó so du l Češkých
Budějoliciclr byla společnoý z.psána do obghodnilro Ejsťiktr s úlinnosli od l, ]. l993,

Základni jněni 2] 400 000,- tvoti knenové 3lcie na .j]néno Y lůtiiné Podobě !
xkcjonióm byly vrdány jako hofu adní listj.a ňahrazujici jedno iVé akcie.

zprdll o vývoji ainnosti spoločňosli ijéjin hOspod,lt§kéú poýlleni

HlaÝliú progúneí !e úrcbnnn a obchodnjn zlnjéleii spoleónosti je plodcj a

sklado!áni púmys]oqlclr hDoiil co do.bien nák Pu a prodcj. hooijv sc nai€ sPolečnos
iadi mczi význsnrné plodcjcc YČR, Dalši důležnou součásti obchodni čnnrosti je
obchodováni sj2rodukly rostlinnč výroby a prcdei nrotorové nafly a be|zinů kde jsou
Zjištbvány jak piinré dodnlky kc koneúnénnL sFólřebileli, tak Prodei lé llasní čelpaci
slanici v Bczdčdovici.h, oslalni čnnrost spočiýá Zejnéna v posk]loviini služeb v fušlifu]é
ťíobč a lo vaplikaci kapahýclr a lulrýclr pŇm],s|oťých lrnojŇ, slalko!ýgh a vápeua§lch
1r ,lt . ."" rl,\l o,lúó-á,o5 ]tr a b'c, ÉLlddl dopfu,c,

Akcio!á slolcč.osi !o ccLý řok plnila veškeié sýózNazky vnči obchodnnn pannelůnr
i zanrěstn.ncún a lze kons|alovat. že si nJdále dři s\Dji pozicijal \ ránci kónkurcnce,lak i
u obchodnich partncrú, Hlavni pozonošl bude \ roce 2014 sfuérolána na zťyšovánj
e&kdvbosij j.dnoilivých činDosli, TrlalýD úkolcnr zůsláví kontrola poh]edávck, jejiclr
sledováni! zajišibvrni slolečnosl ptedPokládá. žejeii činnosl bude plobíhal ve stávajicíú

Ijrveýifui činnost budc ! oce 20i4 zftětcna do slnžeb , z dlouhodobého hlediska
\idjne Ferspekliru vaplikaci kdpalnýci hioji! a chenjické ochŤanč. dále r dopravě a lo
hlavúé pro vlasini podcbu (doroz a rozvoz lmojiv. doprala obi]i a iepky),

vc finančnj oblasti .hcene Fokračolal Y dobró spohlpřáci s peDěžninn úsla!!, s
dodavatcli i odběi.leli Piedpokládánc i nadále úlol sponLpláci se zetEdělskou
!í,olýrob.u !ři itšeni j ej ich polieb, i.še.i tin,ncDV:ini d Pódobně,

o!íoli nrinulénu obdobi Dcdošlo ke zméně ! piednré$ lodňikáni ali ke znéně
organizačli slruklury a spolcčnosl Zméínnvó p]n,né ]ě:]5 prdcolniků vóblasli pracovně

lrivních vzt.hů s polečno sl nep fudPokládá ZŇ nu §áVaiicich lbrenr péče o zaúčsinanc.,
od róz\aholého dne do dala lyPráco\,áni \ýročli zplávy ncdoš]o k žádnýb

ia,znanrnýnr skuteúnostcm !c spoleČnosti,
V účetninr obdobi fulr 20l:] neb_\la ntzi plopojeňý,íi osobani ualien! žádná

snnoúva, spolcčnost splnila podmink! šanovcnou obchodnnn zákonikem § 66a a konstalLLj..

že !Ď loio $tanoveni Nnrá náplň.
v FúběhU účetniho obdobi Deblly Ýtn.loženy žádŇ prosliedky.. v)'7kun a výloj a



společno§ti nebyly pofizsy vlstni ,kcie, §loleúíosl nená orgúiačnj složky v ahreiěi.
Ekolo8iclá rizika souvisejici se skladoíinim hnojiv jsu pqiodicty sledovina

Uěel,ai žávérta za rck 20l3 a zpráva auditon k této závěrcejgou obsaženy v přiloz€.

mi9topled*da pred9aven§tla ! i€!i


