
vÝRočNi ZPRÁVA ZA RoK 2017
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l8202J?9
lapsaúá vobcbodnin íejsliiku \edaléú Knjskýjn s.uden ! Čcských Budéolicich. oddil B.

sFllcčrcý AcRo Blai]rá a,s b}.l, za]ožen! 1, 12 1992 rczhodnutim !šech snoléčnihj
sláva.]i.jho 

^grocheni.kého 
podniku.lkncsenih okl.sniho soudu v Čcských Budéjovicich byla

spol.énoí zapsánx do oljchodniho 1qšřiku 5 účnnroýi od 1.3, 199]
Zjtladni inrěni 2] 400 000,- Noii knenóvé akcie na jnréno ! lhlinné podobě á

á[c jonáiún b!lr vtdán,v jako Iúonradná L 
jslina úahúzu jici jedootli!é akcic,

zprnl. o\ýyoji činnúýj §polečnoslil iejln hospodáňkód post.leli

Hkvnnn progralren ve rýLobnifu a obťhodnin zarněieni spokčDosli .ie ťodej a
sklado\áni pn\í]yslo!ýclj hnojn co do objen nákup! aprcde e híójŇ Ň laše spobónosi iadí
nezi \jzmnrné Prodejce vcR. Da]ši dúležitotr $učáýi obchodni činnosli je obchodo!áni
s píodukly rcílimé ýýrcby a lrodej nrotoo!é nail) a benzinú kde jsou zajiši'oványjak příné
dodávky ke ionečnó.lu spotiebiieli, la} prodej !c vla§ni ó.paci slalici ! Bezdčdovicich
oslahi činnosl spóčnij zejnráú Ý poskyio\áni služcb vróíl]nné Dliobě a lo vaplikaci
ka]alDíllr . luh]]ch průh},slov]ldr hiojn. íálkolidr a lápcna!ých lrno iv. ! cheúické ocl aně
losllin a dále voíkladni dopůvJ, Na pi.lon! loku došlo k poklesu prodejni ceny tcpky a
2 toholo d\rvodu by]aje]i hoJnota koliso\ína opli\nouloložkou

Akciová sp.lcónosl po celý rok pljrjla vešL.ré své zálazky Yůči obchodnin paínerunr i
zaně§nanctn a lze k.níaloval. že si nidálc dížj svoji pozici jak \ úmci kolnuFncc, úk i u
obchodnich p!íúerú, HlaYni pozomoí bude v roce 2018 snúro!áúa !a 

^!šo!áni 
elekivnoíi
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4jišťoúni. spolcčnost ptedpok]ádi. ž. jcji éimoý budc prubih.l vc shlajicior zanrěi€,
Ilrleíiini Jinno$ bude r íroe 20l8 zafréiénJ do doDra\ ý á \vbldo\úni viceúčelo!é halv

e'ra.t . or ,oob!'" ,i, , \ d,),. ., p.,'i , 'pl ,. ,.rrlrcr rq "-.1. ;" g
,.l,,,, Je< \ oup!,, lo l", j,o l, h, -oltb,,oo\o/ d j!/\o, ro],, JpD\_ oLji l "

Ve iin,núni oblasti cncene pokťnčolái ! dobE spo]Upnici s peněžDini úýavy, s
dodl\alcli i odběBleli Přcdpokhdáne i nldile úzkou spolupráci se zenědéhkou pnovýrobou
Fň ieše|i,ie] jch potieb. iešcni l]nancovini ! podobně,

oprcli fiinulánu obdobi ncdošlo ke aněnč ! pírdnĚlu podnikín' ani ke zfuěně
organiZčni sirukiú1 ! spoleanosl z.nrčínáví pnlněmé ]ó pi.počlcDých prfuo\nikÚ, v oblasd
pracovně pŤávnich vralrLl společloý ncFtedpoL(]ádli,něnu slávajícich lbrenr péée o

od nzlano!óbo dnú do dala !],]rracoYtini výrcčni zFíávy nedošlo k ádnýjn l-Jzn.mnýn
skuictnosieň \e snoléúnosli,



v průběhu účehrího obdobi nebyly ýynaloženy žádné posiředty na výzkum B riaoj a
společnosíi nebyly poiizeny vlaslní akcie, společnost nená pobóčku ani čá5t 7-Ávodu v ahJhiěi,

Ekologická riáka souvisejici se sklado!ánim hnojiv j$u peliodicky sl€dována.

' Účeoi záÝěrka za rck 20 l 7 a zpráÝa auditoÉ k lélo Zivěrce j sou obsaženy v přiloze,
společnost nebá povimosl zpracoválal zpráÝu o vádich úeá propójenÝni osobmi v9

snys]! § 82 žÁkóú č, 902012 sb, o ob.hodnich spo]ďnosi9ch a drobivech,
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