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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
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II. Používlnéúčetnim€tody, obecné účetnízásady. žpůsobyoc€ňování
PoužiÝaíéúčetninEtody, obecié úééinizásadÝ, způsoby oceňo!ání vpiedk]ídaDi úóetni
ávérce e seslaveni účtbizávérkyje 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
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způsob ou ěí{ h,aJélku

o.enĚdi . zpúsoD ú&OYání nrkupoÝmýcl, zásob
Zásobr- jsou ílčtoýánr, Ýe §kulsčný.h póiizova.hh cerách. kleíé
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!]t]edkú zjiněných lúDciploÝedené invenllrúa.e Zákonné opíavnépo]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

]2 2014 nebrly !-oien!,. pokud b!l], za|lace|! do,1.1á.udnu.
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Zpl)sob úšelniho odpnovóni se u dlouhodobého bmotného l nghnolíéhomljelku
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
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Drcbni dlouhodobý lrDlottý a nebmohý majoÉk do 40 ooo,- Kčje odephoÝán 24 měsi.ů
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Pi.PaČal cizích nÉn nn ěeskoa frěnu
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PósoUč| i Eál tró hodnóry u nÉj€ik! azíazkíb}lopróvederoj.kósoučó$]|Ve aíiacéPři
posuzo\liii byll dodržolán, Účeini ásadi opatmoíi, ocenéni rcálnou hodnolou v Úé.lnřlÝi
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ýýkazl ziš]e a zíráry

Položk! ý!únů,éP. hodiocalí
1Jiha,čni snruce účúní
jednolk!
"lařlkavé
v foce 2013 a 2014 b}l} sPo]eěnoýi
sG Equipnen! Finsnce Posk}tňury neb&kolíí úýéryna

]D]4''::í'e].\rn''00o3''k.mobooo.d9l3mé'!1.po')|
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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
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o;\],lťoo imi,
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2014 pok!óoÝala foorba í
óbjeklú v iíeálu AGRo Lníie ve ťši
Rezela blia čísglněíozpuštěna ve yišj 3 629 lis, Kč Dále sPokónoí }"JNoňla
rezcí! |a sdatnou daň z pit,nu vo výši 2350 ft Kč, cellová !ýše záloh na daň z príjmu,
646 iis. Kó,
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