
Ing, Motejzík Jarl, auditor opravnění KAČn a ZOaa

ng| Uot"irtt Vdclav, audifu; opravnění KAČn t.rZ

ZPRÁVn O AUDITU
' účetní závěrky k 31.12.2013

společnosti

AGRO Blatná a.s.

IČo 4s 202479

v Blatrré 12.2.2014



Ing. Motejzík Jan, auditor oprávnění KACR č, 20BB

i"§ u"rrirík Václav, auditoi opravnění KAčn t,lsz

Zpráva o auditu
účetní závérky sestavené k 31122013
ve společnosti

I. Úaa3e o společnosti :
1. Obchodní jméno : AGRO Blatná a,s,

2. Denzápísllv obchodním rejstříku :1,3,1993

3. Sídlo :Lnířeóp-I47
4. IČo:48202479
5. DIČ : CZ48202479
6. Právní forma : akciová společnost

7. Hlavní předmět činnosti : poskýování služeb pro zemědělství

8. ZáHadní kapitál společnosti : 23 400 000 Kč

II. Ověření provedl :

Auditoři: Ing.Motejzík Jan, oprávnění raČn č,2088

Ing.Motejzík Václav, oprávnění reČn ó,452

Ověřovanó období : rok 2013

Datum vyhotovení zprávy : l2,2,20I4
účetní záv érka roku} 0 1 3 byla ověřen a na záů<Iaďě smlouvy.

il. Přílohy zprávy:
Rozvaha, Y ýkaz zisku a ztráfty, Příloha



Ing. Motejzík Jan, auditor opróvnění KACR č,2088

tó uorrŽík Václay, auditoi opravnění KAČa a, rz

Zpr áv a nezávislého audito ra
pro akcionáře

Provedli jsme audit přiložené účetní závérky spoleěnosti^+_GRo Blatná a,s., která se skládá zrozvahy

k31. t2.2013,výkazuŽirt, u ztráty zarot toneiú 3I.12.2013, přehledu o peněŽních tocích zarokkonČÍcí

3I. 12.2013 apříl"Ú ;;; iuÚ'rarerky, která obsahuje rypis použilich Podstatných Úěetních metod a

další vysvětlující informace. úda;e o spoÍ"čnorti AGRO Blátná-a.s. jsou uvedenY vPříloze této ÚČetní

závérky.

odpovědnoststatutúrníhoorgdnuúčetníjednotkyzaúčetnízdvěrku

Statuárni orgán spoleěnosti AGRO Blatná a.s., je odpov9dný za sestavení ÚČetní závérkY' která Podává

věrný a poctiý obraz vsouladu s čes§ými tre"t"i*i predpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, ktery

považuje za nezbs,tÁý pro sestavení 
- 

l**, závéiky iak, aby neobsahova|a významné (materiální)

nespráinosti způsobené podvodem nebo chybou,

Odpovědnost auditoru

Naší odpovědností je lyjádřit na zál<|adé našeho auditu qirok k této ÚČetni z6vérce. Audit jsme Provedli

v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditórskými standardY a souvisejícími aPlikaěními

doložkami Komory ;t,".ů?;;kr;"p"bliky. V souladu s těmito předPisY jsme. Povinni dodrŽovat etické

požadavky u nupranouui-a provest ároiii"t, abychom získali přiměřenou jistotu, že úěetní závérka

neobsahuje význunné (materiální) nesprávnosti,

Audit zahrnuje provedení auditors§ých postupů kzískání.důkaznich informací o ěástkách a Údajích

zveřejněných v účetní závérce. výběr p"ffi 
"áuisj 

na.l]sud.ku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik

význarrn:é(materiáln1 ,".p**".ti.,io".i,i ,i,"dených vúěetní závérce způsobené podvodem nebo chybou,

při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení Účetní

závét|<y podávající ,Jáv 
" 

poctiqf 9brT. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy'

nikoli vyjádřit se k,iJinnorii vnitiního to"tror"ino systému účetnijednottcv. au{i| téŽ zahrnqe Posouzení

vhodnosti pouzitycn úeetních metod, přiměřenosti účetních oanaari provedených vedením i posouzení

celkové prezentace úěetní z6v érky,

Jsme přesvěděeni, že dtkazni informace, které jsme získali, poskytují dostateČný a vhodný základPro

vy,j ádření našeho qýroku.

Výrok auditora

Podlenašehonázoruúčetnízávér|<apodávávěrnýapoctivýobrazaktiva.pasivspolečnostiAGRo
Blatná a.s. k 31. ti. zots a nákladů 

" ř""r,r 
u .nýrrcalo jejilro hospodaření a peněŽních tokŮ za rok

končící 3t.t2.2013 v souladu s českými účetními předpisy.

v Blatné 12.2.20t4
Ing. Motejzík Jan
Ňitor, oprávnění raČn č.2088

Ing. Motejzík Václav
Ňitor,oprávnění KAČR č.452
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Minimální závazný výčei informací
podle vyhlášky č, 500/2002 Sb_

ve znění p.p.
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V PlnŮrn růZ§ilhll ::ij jii,. *] ,ii].l!i, 1;:.]]f]: ji:]:]::.:l
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sestaveno dne

12,2.2014

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

lng. Václav DžiŠ, místopředseda představens *r/'1 
l

Právní forma účetní jednotky:

Akciová společnost
Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis).

J. Kudrnová

Předmět podnikání:

obchodníčinnost
Osoba odpovědná za

J Kudrnová

Tel: 383 495 220

účetnízávěrku (jméno a podpis):

Linka:



Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
ve znění p.p,

VYKAř EI§KU A ZTRATY, dr,uhovÉ člgněni
v pinmm r,nzsů}hll

|.;* rn j 31.12,2013

(v celých tisících Kč)
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71 8356
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Název a sidlo účetníjednotky
AGRO Blatná a.s.

Lnáře 147
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sestaveno dne:

12.2.2014

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotký nebo
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetníJednotkou:
lng. Václav Džis, místopředseda před§fáyenstva

Právni forma účetní jednotky:

Akciová společnost
Osoba odpovědná za účetnictví

J. Kudrnová

Předmět podnikání:

obchodníčinnost
Osoba odpovědná za účetnízávěrku fiméno a podpis):

J. Kudrnová

Tel: 3B3 495 220 Linka.



příloha k účetníZaYerce

k 31. 12.2013

AGRO Blatná a. s.

I. Obecné údaje

Rozvahový den 31. 12.2013

Okamžik sestavení účetní závěrky 12.2.20t4

l. Popis účetní jednotky

AGRO Blatná a.s. bYla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvoudevíti zemědělských druŽstev ze dne 1. 12. tq9Z. aŘciová společnost je zapsána vobchodním
rejstříku u Krajskélio soudu v Českých Budějovicích, oddí| B, vložka 568 k datu 1. 3, 1993.

Základní kaPitál sPoleČnosti 23 400 000,-- Kč je rozdělen na 4 680 ks akcií ve jmenovité
lrodnotě 5 000,-- KČ. V roce 2006 byla akcionářůrn vyáána hromadná listina, nahrazujicíjednotlivé
akcie.

Akcionář s nejvyŠŠÍm poČtem akciÍ,IMOBA, a.s., se sídlem pyšelská 232712,149 00 praha4,
vll1nl v ÚČetní jednotce 35,43 % akcií. V roce 2012 dŮeb tento podíl společnosi
AGROFERT HOLDING, a.s. Akciová společnost nemá s akcionáři uzavřenu ovládaci smlouvu ani
smlouvlt o převodech zisku.

v obchodnírn rejstříku má společnost zapsaný následující předmět podnikání:- zednictví
- opravy silničních vozidel
- zemědělství včetně prodeje nezpracovaných

nebo dalšího prodeje
- obráběčství
- zámečnictví, nástrojařství
- silrriční motorová doprava nákladní

zemědělských výrobků za účelem zpracováni

- oŠetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodliqým organismům
přípravky na ochranu rostlin

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách l až3 živnostenského zákona- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

obchodní firma: AGRO Blatná a.s.
Lnáře, Lnáře čp. 147o okres StrakoniceJSč 387 aprávní forma:

Rozhodui ící předmět podnikání:
Datum vzniku: 1. í2.1992

48202479
CZ48202479



Příloha k ťrčetní závěrcc: k 3l, l2. 20] 3

SPojeČnlsti AGRO l3latná a.s., Lnáře, Lrrář,e čp. 147, okres Strakonice. pSč 387 42

Během roku 2013 nedošlo k žádné významné změně v organizační struktuře společnosti.

Členové statutárních a dozorčích orgánů k3t.12.20I2z

Statutární orgán a.s. - představenstvo

Ing. Josef Choura
Ing. Václav Džis
Josef SIanec
lng. František Vrbský
lng. Jindřiška Kudrnová

Dozorčí rada
František l(ub
václav Červenka
JosefJanota

- předseda představenstva
- místopředseda představenstva a ředitel a.s.
- člen představenstva
- člen představenstva
- ělen představenstva

- předseda dozoňi rady
- ělen dozorčí rady
- člen dozorčí rady

- předseda představenstva
- místopředseda představenstva a ředitel a.s.
- člen představenstva
- člen představenstva
- člen představenstva

- předseda dozorěí rady
- člerr dozorčí rady
- člen dozorčí rady

Členové statutárních a dozorčích orgánů k31. 12.2013:

Statutární orgán a.s. - představenstvo

Ing. Josef Choura
Ing. Václav Džis
František I(ub
václav Maňhal
lng. František Vrbský

Dozorčí rada
JosefJanota
Bc. KarelDobřemvsl
václav Červenka

Na jednání valné hromady AGRO Blatná a.s. dne 24. 6.2013
společnosti s výše uvedeným obsazením.

proběhly řádné volby do orgánů

2. Majetkovd Či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostecá vyšší než20 oÁ

Název společnosti
Výše podílu na

základním
kapitálu

Výše
základního
kapitálu v

tis. Kč

Vlastní
kapitáI v tis.

Kč

Předběžný
účetní HV
v tis.Kč

AGRO, akciová společnost
Přeštice, Přeštice 1 126 100,00% 13 050 18 063 l 009

Zemědělské zásobování a nákup
Strakonice a.s., Radošovice čp. 83

38,12Y|o l69 581 229 091 19 306

Ovládací smlouva anijiné smlouvy se společnostmi uzavřeny nebyly.
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Společnosti AGRo {Jlatná a.s., l"rráře, l.rráře čp.141. okres Strakotrice. PSČ 38"/ 42

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

ZaměstnancŮm je poskytován příspěvek na platby důchodového připojištění. Dle kolektivní
snrlouvy Činí příspěvek v závislosti na délce twáni zaméstnání 200,-- až 500,-- Kč měsíčně,

Vroce 2013 nebyly poskytovány půjčky, záruky a ostatní plnění ělenům statutárních,
dozorčícli a řídících orgánů.

II. Používanó účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
PouŽÍvané účetní metody, obecné účetní zásady, způsoby oceňování v předkládané účetní

závěrce a sestavení úěetní závěrky je vsouladu se zákonem ě.56311991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějŠÍch předpisů. Účetni"tuí bylo vroce 20l3 vedeno v souladu sČeskými účetními standardy a
vyhláškou ě. 50012002 Sb. Hospodářský rok je shodný s kalendářním rokem. Úěetní závěrka podléhá
dle platných norem auditu.

1. Způsob ocenění majetku

1.1 Ocenění a způsob účtování nakupovaných zásob
Zásoby jsou účtovány ve skutečnýclr pořizovacích cenáclr, které zahrnují nákupní cenu a

vedl ej ší pořizov aci nákl ady (především dopravné).
Zásoby jsou účtované způsobem A, pro výdej ze skladujsou používány ceny stanovené váženým
aritmetickým průměrem.

1.2 Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného nákupem
Majetek je účtován ve skutečných pořizovacích cenách, které zahrnuji nákupní cenu a ved|ejší

pořizovací náklady související s uvedením majetku do užívání.

1.3 Ocenění cenných papírů a majetkových podílů
Cenné papíry byly při pořízení oceňovány pořizovací cenou. Ve společnosti AGRO, akciová

společnost Přeštice a Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s. bylo pokračováno
v přecenění cenných papírů pomocí ekvivalence.

Akcie Agraspolu Předmíř a.s. nebyly přeceněny na reálnou hodnotu z důvodu nemožnosti
získání podkladů (znalecké posudky).

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Ve sledovanóm účetním období nebylžádný majetek oceňován reprodukční pořizovací cenoll.

3. Změny oceňovdní, odpisovdní a postupů účtovdní
Ve sledovaném úěetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným podstatným zménám.

Položka zaměstnanci celkem Z toho řídicích pracovníků
Průrn. přepoč. počet zaměstnanců 35 6
Mzdové náklady l3 398 3 378
Odměny členůrn orgárrů spo|ečnosti 120 148
Náklady na sociální zabezpečení 4 510 l 221
sociální nákladv 293 34
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4. Opravné položky k majetku

Opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti a zásobám byly tvořeny na základě
výsledkŮ zjiŠtěných v rámci provedené inventarizace. Zákonné opravné položky k pohledávkám
byly tvořeny v souladu s paragrafem 8a) a 8c) Zákona č. 59311992 Sb.

Minimální limity pro tvorbu opravnýclr položek k pohledávkám po lhůtě splatnosti více jak
12 měsícŮ a k rizikovým pohledávkám bez ohledu na splatnost byly stanoveny ve výši 10ď %
rozvahové hodnoty polr l edávky.

Minimální limity pro tvorbu opravných položek k pohledávkám po lhůtě splatnosti od
1 8 l - 3 60 dnů byly stanoveny ve výši 80 oÁ rozvahové hodnoty pohledávky.

Opravné položky kzásobám více jak 12 měsíců bez pohybu byly vytvořeny ve výši l00 %
jejich rozvahové hodnoty k 31 .12.2013.

5. Odpisování
ZPŮsob Účetního odpisování se u dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

nezměnil. Při stanovení úěetních odp.isů se vychází zpoíizovací ceny majetku a předpokládané
doby životnosti příslušného majetku. Úěetní a daňové odpisy se nerovnají, Piedpokládaná životnost
majetku je tato:
Budovy, haly, stavby 30 - 50 let
Stroje, přístroje, zaiizení, dopravní prostředky, inventář 4 - 15 let
Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek do 40 000,-- Kč je odepisován24 měsíců.

6. Přepočet cizích měn na českou měnu
Při přepočtu cizícb měn na českou měnu používá společnost v průběhu účetnílro období

aktuální denní kurz vyhlašovaný ČNe ke dni uskutečnění účótního případ-u.

7. Ocenění majetku reálnou hodnotou
Posouzení reálné hodnoty u majetku azávazk& bylo provedenojako součást inventarizace. Při

posuzování byla dodržována účetní zásada opatrnosti. Ocenění reálnou hodnotou v účetnictví
rrebylo použito,

III. Doplňující informace krozvaze aýkazu zisku a ztráty

1. Položky významné pro hodnocení majetkové aJinanční situace účetní jednotky
V roce 201l a2013 byly společností SG Equipment Finance poskytnuty nebankovní úvěry na

pořízeni investic ve výši 7 993 tis. Kě na období 36 měsíců s pohyblivou úrokovou sazbou od
lM a 3M Pribor. Úvěry jsou zajištěny nakupovanými investicemi formou zajišťovacího převodu
vlastnického práva,

Majetek s vyšším oceněním, než je uveden v rozvaze - jedná se o dva odkupy majetku po
leasingu v minulých letech.

Opravné položky
k majetku

Stav 1.1.2013
tis. Kč

Přírůstky
tis. Kč

úrytty
tis. Kč

Stav 31.12.2013
tis. Kč

Zásoby 306 0 94 212

Krátkodobé pohledávky -
zákonné opravn é po ložky 289 l9 289 l9

Krátkodobé pohledávky -
účetní opravné položky 905 42 836 l1l
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Ve středisku Lnáře a Kamenný Újeza si společnost pronajímá pozemky související
S Provozem vleČkY,,a skladovánílo p.ŮrnyŠIových hnojiv- Dále si spoleěnost pronajímá po část
roku prostory pro přechodné uskladnění techniky a t<omoait.

SPoleČnost AG_RO, akciová společnost Přeštice pronajímá společnosti pozemky, budovy atechniku ve středisku Přeštice, Chotěšov a I(omornó pro zajištění agrochemických aagrotechnických služeb v zemědělství a obchodu s průmyslovými hnojily a komřditami.
Ve středisku Bezdědovice společnost pronajímá oU3Ómy pro provoz truhlářské výroby.

V roce 2013 nebyla společnosti poskytnuta žádnádotace.

SPoleČnost neeviduje nedoplatky z titulu pojistného rra sociální zabezpeěeni. příspěvku na
státní Politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotniho pojištění a daňové nedoplatky.

2. Významné utltilosti po datu účetní zúvěrky
Mezirozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky nedošlo kžádnévýznamnéudálosti,

která by ovlivnila hodnocení podniku.

3. Doplňující informace o cllouhoclobém hmotném u nehmotném majetku

3.1 Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v tis. kč
VeŠkerý majetek sPoleČnosti je uveden y rozyaze. Cizí majetekve společnosti evidován není.

3.2 Rozpis hmotného majetku zatíženéhozástavním právem v tis. kč

Položka
Brutto stav

k
31.12.2012

Přírůstky
(+)

Ubytky
G)

Brutto stav
k

31.12.2013

Oprávky k
31.12.2013

Opravné
položky k
3t.12.2013

Netto stav
k

31.12.2013
Stavby 51 809 240 0 52 049 17 29,7 0 34 152
samostatné
movité
věci

72 5l4 8 032 3 790 16 756 49 573 0 27 183

Celkem 124 323 8272 3 790 128 805 66 870 0 61 935

Položka majetku Běžné účetní období Zás. právo ve prospěch
peněž. ústavuučetní hodnota Forma zajištění

Stavby, pozemky Bezdědovice 6 700 zástav, právo k
nemovitosti čSoB, a.s.

Stavby, pozemky Lnáře 11 086
zástav. právo k

nemovitosti KB, a.s.

Stavby, pozemky Kamenný Újezd 20 571
zástav, právo k

nemovitosti KB, a.s.

pohledávkv Bl 070
zástav. právo k
pohledávkám CSOB, a.s.

Zásobv 20 000
zástav, právo k

věcem movi§ím CSOB, a.s.
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4. Wastní kapitáI

4.2 Rozdělení zisku minulého účetního období
Zisk byl rozdělen vplné výši. Částka 8628 tis. byla převedena do nerozděleného zisku

minulých let a částka 130 tis, převedena do statutárního fondu.

4.3. Návrh na rozdělení zisku běžného účetního období
Zisk Ponechat na nerozdělerrém zisku minulých let a doplnění statutárního fondu.

5, Pohledávky a závazky z obchodního styku, brutto stav v tis. Kč.

Stav pohledávek po lhůtě splatnosti dosahuje výše 5] 003 tis. Kč.
skupině včetně všech akcionářů jsou 14 800 tis. Kč, ztoho 5 009 tis.
9 79l tis. Kč po lhůtě splatnosti.

Pohledávky k podnikům ve
Kč do lhůty splatnosti a

Závazky po lhútě splatnostijsou vykazovány ve výši 1 047 tis. Kč. K podnikům ve skupině
vČetně vŠech akcionářŮjsou vykazovány pouze závazky do lhůty splatnosti ato ve výši 51 844 tis. Kč.

6. Rezervy

Druh rezervy Stav
k 1.1.2013

Tvorba Cerpání
Zůstatek

k31.12.2013
Zákonné rezervy 15 066 83,7 0 15 903
Rezerva na daň z příjmv 2001 840 2007 840
celkem tis. I(č 17 073 l 611 2007 16 743

V roce 2013 pokraČovala tvorba rezervy na opravu objektů v areálu AGRO Lnáře ve ýši
837 tis. KČ, Dále společnost vytvořila rezetvu na splatnou daň z příjmu ve výši 840 000,-- Řč.
Celková výŠe záloh na daň zpííjmu, zaplacených v jednotlivých čtvrtletích roku 10t3, dosáhla výše
2 439 800,--Ké.

7. Odložený daňový závazek

Rozpis odloženého daňového závazku je uveden na samostatné příloze.

8. Tržby z běžné činnosti podle hlavních činností

položka tis. kč počáteční stav Zvýšení Snížení Konečný stav

Základni kapitál 23 400 0 0 23 400
Zákonný rezervní fond 26 470 0 0 26 470
Statutární a ostatní fondy 23 944 7 736 217 31 463
Nerozdělený zisk minulých let 57 5l3 8 628 0 66 I41
Výsledek hospodaření b. o. 8 758 3 703 8 758 3 703
Vlastní kapitál celkem 140 085 20 067 8 975 151 177

Tržby r.20l2 Celkem Tuzemsko zahraničí
Tržby zazboži 718 356 716 I39 2 2l7
Tržby z prodeje služeb 21 272 21 272 0

Tržby celkem tis. Kč 139 628 737 411 2 2l7
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Tržby r.2013 Celkem Tuzemsko zahraničí
Tržby zazboži 664 626 645 566 19 060
Tržby z prodeje služeb 20 543 20 474 69
Tržby celkem tis. Kč 685 169 666 040 l9 I29

9. SpoleČnost je souČástí konsolidaČního celku AGR7FERT, us. Informace o celkových nákladech
na odměnY auditorské spoleČnosíi jsou uvedeny v konsolidované účetní zivěrce skupiny
AGROFERT, a.s..

10. v průběhu účetního období nebyly vynaloženy výdaje na výzkum a uývoj.
lI. Neuvedené nutné rezerv! či nejistoty na soudní spory nejiou žtidné.
12. Smlouva o ovltiddní nebyla uzavřena.
13. věcnd břemena účetní jednotky jsou zapstína na Listu vlastnictví.
14. Společnost čerpá krátkodobé bankovní úvěry.

Přílohy: Výpočet odložené daně
Přehled o peněžních tocíclr (caslr flow)

sestaveno dne:
12.2,2014

Sestavila:
Jindra kudrnová

Podpis statutárního zástupce:

Ing. Václav Džis, místopředseda a a ředitel a.s.
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Výpočet odložené daně z příjmů ke dni 31.12.20t3
Analýza stavu vybratrých položek k datLr úrčetní Lrzávěrky

Rádek Obsah položky úč"tní
hodnota

Daňová
hodnota

Zjištěný rozdíl
Do výpočtu

OD zahrnuto
v částce

la DM : UZC-D ZC (+76y .-P o1,,1.1 6l ,I84 4l0 45 261 374 16 523 036 l6 523 036
lb DM:nedaň.úč. 097-098( + Z,-P) xxX 0
2a Btrd.od poč itate l.dari.ztráty xxx 0
2b Bud.odp.daň .zíráty z prodeie CP xXx 0

1
] Nevyčerp.rei nvestičn í odpočty xXx 0

4a Opravrré položky k pohledávkárn 0
4b Opravné položky k zásobánr 212 042 XxX 212 042 -212 042
4c Opravrré položky k iiným aktivůrl xXX 0
5 Rezervy nad rámec zák. o rezerv. XxX 0

6a Nezaplac.úroky z prodlení nákl. xxX 0
6b Neink.úroky z prodlerrí vÝnos. KXX
1 Nezap lac. po i i stnésoc.a zdrav ot. xXX 0
8 Nezaplac.popl.DzN. DzPN xxx 0
9

0 Celkem xxX XxX 16 310 994
Nový stav odložené daně budoucí sazba l9% zalrrnuto do oD 3 099 089

2 Počáteč. Stav OD 2 778 126 Rozdíl- nový stav rnínus PS 320 963
a
J Rozdíly k zaúčtovári k mirnoř. HV k běžnémuHV
4 Rozdíl k rnirnoř.a běž. HV MD 549/D4Bl MD 592lD4Bl
5 Učtovárrí OD v prvénr roce MD 42BlD4Bl MD 429lD481
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lřehled o peněžních tocích k 31.12.2013 v tis. Kč

1.1.20l3 -

31.12.20l3
P. stav pen.prostředků a pen.ekvivalentů na začátku účetního obdotli 11 672

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)
Z. Učetní zisk nebo ztrátazběžné činnosti před zdaněním 4 864
A.l Upravy o nepeněžní operace 8 56l
A.1.1 Jdpisy dlouhodobého rnajetku (+) s vý.iimkou zůst.ceny p.oaanehó atout-.r. ,.,.,aiettu

r dále umořování oceňovacího .ozdílu k nabytérnu rnajetku a goodwillu (+/-) 8 l04
A 2. Zrněna stavu opravnýclr položek a rezerv -321
A _J. Zisk (-) / ztráta (+) z prode.ie dloLrhodobého majetkLr -834
A 4. Výnosy z dividend a podíIů na zis\u ( -3l7
A 5. Vyúčt. nákladové úroky (+) s výjim,kapitalizovaných a vytet.uYnosoue irroky 1 l 929
A. 6. Případné úpravy o ostalní nepeněžní operace
A* Cistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,

změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami 13 423
A.z. Změny stavu nepeněž]rích složek pracovního kapitálu _21 08(

^.2.1
Změna stavu pohledávek z provozrrí činnosti (+/-), aktivních účtů
časového rozlišení a dohadných účtů al<tivních 4 17(

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků zprovozní činnosti (+/-),
pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních 33 408

^.2.3.
Změna slavu zásob (+/- -58 664

\.2,4 změna stavu krátkodobého íln. majetl<u /vyjma peněžních prostř. a ekvivaleniú
4.** cistý peněžní tqk z provozní činnosti před zdaněnirffi -7 655
A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (- -2 038
A.4. Přijaté úroky (+) l09
A.5. Zaplacená daň z příjmů za tlěžnou činnost a za doměrky danéza min.ob. (-) -2 720
A.6. Mimořádný VH vč. uhraz. splatné danéz příimů z mimořádné činnosti
A.7. Přijaté dividendy a podíly I]4 zisku (+) (nebo alternativně v inv.čin.) 3l1
A 'í?rrl Cistý peněžní tok zprovozní činnosti -l l 98,

Peněžní oky z investiční činnosti
B.l Yýqql9 spo.jené s nabytírn dlouhodobého majetku -7 863
B.2. |iíj,r-ly z prodeje dlouhodobého rnaietku l 2]9
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám
B.* '.,l Cistý peněž!í tok vztahující se k investiční činnosti -6 584

Peněžní toky z finančních činností
Dopady změn dlouhodobých závazl<ů, příp. krátkodobÝch 42 l42

.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředkv a peněžní ekviválerrtv -2l

.2.1 Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení
základního kapitálu, emisního ážia, rezervního fondu vč. záloh (+) t

,z.z. Vyplacení po9ílr"r na vlastním kapitálu společníkům (-)
,2-). Další vkladypeněžních prostředků společníků a akcionářů (+)

.2.4, !!rq{a ztráty společníky (+;
,2.5. Přímé platby na vrub fondů (- -2l1
.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vč. zaplacené sraZ[ové dane (

Cis§, peněžní tok vztalru.iící se k finanční činnosti 41 926

F. ČistO zr"ýšgní, resp. sníženi peněžních prostředků 23 355

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekv. na konci období 35 021

/u
/\

/i'


