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I{()K 2015

Základní identifikačni úda,je:
Obchodni jnréno:
AGRO Blatní l,s.
právní tbrmal
akcio\,á spo]cčDost
Sídlo:
Lnáře čp, 1.17, PSČ ]87,12
1č:
482021,79
Zapsaná r,,obr:hodníIrr rejstřikll vedenóm Krajskýnl soudeIn
v ČeskÝch Budějcrvicich. oddjl B.
\,1ožka
568

SpolečOosr ACRo Blatná e,s, bl,1a Založena 1. ]2. ]992 rozho.]nutínl
všech společniků
stár,-ajicího -{grochernického podniku, Lsnesením Okresního
,",,du , Ó;;kÝ;;- Budějovicich

byla
společnost Zapsána do obchodního lejstřiku s účinnostiod 1,
]. 199],
. , ,Zlklldní jnrění 2j :100 000.--.tvoií kmenové akcie na.jméno v listinné podobě a
akcionářůtrr byly vyd.iny jako l,rronradná listinrr nahrazuiici.jcanotlive
akcie,

Zprávn o vývoji činno§ti společnosti

a

jejím hospodářském postavení

]111.,|.

programem ve vÝrobninl a obchodnim Zamšrel spo]ťcnosti
., .
.je pr.odej a
skladování prr'rmyslor,ých hnojir,, Co do objemu Dcktlptr o pr.cle_ir
hno.;ir' se rlaSe společnr,rst iaclí
nezi
pr.odejce vČR. Dalši clůležitorr.nueertiut,"ho(jni'tinrrostl jc
_výztlamnó
obchocioráni
r,r] ru.rlirn< rlt,ob1 a pr.o. lll,,lolU\ť |l!.i\ d bÝl1,1,
z"',lr","l,
i.,,,
,,, f,r,,.
1^orodl
^oť
uooa\()
\c holcanť|l

"polřťb,le l:lk p,odei \ť \ JJll , ťťl,|.]clsr.nit: r B.zť.,ln, c_.h,
.sr]očl\a Zqjnle]]r_ r poskýtolání slrržeb v rostiinné vllrobe a to *aptikaci
9:ljll :-::'
iapa]nich
a tuhych p]um}s]o\\cll

hr!,iiv. statkových a \,ápenat]ich hnojil,, l chenioké ochraně
rostlin a dále v nákladní dopravě,
Akciová společnost po celý roli plnila veškcr.é své zá\iz](!,\,ůči obchodnirn paltncrunl
i
Za.lěstnancůn a lze konstatovat. že si n.td.lIe rlrzr sroli ptrziriJak l rlrrlci
konkure]lce. ta]( i Lt
obchodních parlnerťl. H]avní pozomost bude.,,.o.e 20ló snrčrór,ána r'n
etčkli,nosti
".rusnoanl sleclováni
.jedfuili\"ých činností.T'rvalým ťlko]crn zťlst.r\ a ktnt.olu poltl<clareL,
1e.licl
a
zajišt'ování,.Společnost předpokládá, že.jejíóinnost bude probíŇ ve
stár,ajicínl zaIlěřeni,
Investični činnost bude vloce 2016 zaměřena c1o cloprav,v a siužeb,
Z dlouhoLlobóho
hlcdiska vidime pcrspektivrr v aplikaci kapalných hnojir a chcniiclié ochraně.
clllc \ dopíit\ě a to
h.|\|lc orc \ld,l|,I poliťbu{dl,\o,/J oZ\U,, ll1oJi\.cop, l\, u|-ilrl icnklr

Vc It.lncnt obla.,i .,cc.ne poLr-olr t d6rl,q
upr_.i " ;.e,.z-,tlr ,,.r.,, ,
"p^
d.)Oc\,lc] ]odbřlbcli, l''cdooll.dlr,c i,l.ro"lc L,zLorr.ool,,p-ac,...,ťlŤť.]čl.L,,I
o,,.,rr.o,,,
při řešeníjejicil potieb. iešení1inanco\,áni a podobné,
Oproti ninulélnu obdobi ncdošb ke znlčně v předmětu podnik.ini ani ke změně
organizačni struktuN a spo]ečnosl zrrněslná\,á pr.únlěrrt.i jJ pracoiníkú. V
oblasli pracovně
prálních vztahů společnost nepředpok]ádá Zrněnu stáva]icích tor.ell1 péče
o Zarnčstnancc,
od rozr,ďlového dnc do data vvpraco\,ání výIoč]]íZ|rí\,y n",loš]o k žádn;,.n, \,Ý7namným

, .

skutečnosterr ve společnosti.
V ítčetnimobdobí rcku 20]5 ilebyla mezi propojenýrli osobanli uzavřeDa žádtti:i
snloLLva,
Spoiečnost splnila podníniiu stanovenou Zákonem o obchodnich korporacích
a konstaluje. že
orládané ani ovládající společnosti nebl,Ja způsobenl újln ,

V pr,ůběhu účetrríhoobdobi nehyl5 \ yllaložen) žallnš
'Spólečnostnema
llostiedk) lla
společností.nebyly por.izeny i,lastní akcie.

VýZku a \,ývoj a
.iorř, u,un."";tl.
Ekologická riztka souviseircl' se skladováním hr-ól,
l,"rr p".i"alcky sledována.
Vyhodnoco\
;t

tsJ;iz.oni

ana a ilzena,
Účetní závěrka za rok 2015 a zpráva auditora k této ZáVěrce.isou

obsťeny v přjloze,

Llláíe 19.2.2016
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Ing. Václav
stopředseda před§,ťavenstva

AGBo Blalíá a.s.

tnáře 147 Psc 387 42
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Síatonicc

AGRO Blatní a.s.
Sídlo: Lnáře, Lnáře čp.1,17, okrcs Strakonice, PsČ 387,l2
|č:48202479 DIČ: CZ48202479
Zapsaná v obchodnírl re.jstříku Vedeném Kraj.kJnl
Česk)!h Budeio!icich. ocldil B. V] 568
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zDráva o vztazích nrezi přoDoienými osobami
rln j^n^"]11l^o.r ./| ,,1.o\j\Jl ,/]rl_\ l n \,,,_,,l.,,mez'p|opo,errrnr,-,,hrlr
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.lu ::o]"alo.'
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