
příloha k účetní závěrce
sestavená k 31.12,2017

l, obe.né údaie

NázéV: A6RoBlatná a.5.

sidlo: a,p,747,3a7 4zLnáie
lčo:
PráVdiíorma] akciová 5po €čnost
Rozhodujicipřédňětpodnikáni: zprostřédkovániobchodu
oatum zápisuVobchodnim rejltřiku: 1 března 1993
spilováunačkavobchodním lejstiiku: B563ved€ná U KraFkého soudU VČeských Budějovicích
(at€gorie účetnijednotky: §lředni
RožvahoVýd€n:
NreVa ridloúčeiniiednotkýsestavujicikonsóldovanou účetnizáVěíku:
synBlol,a§., PyšeIrká2327l2,chodóV, 149ooPraha4

Účetniiednotkyovládané a pod podstatným v ]Vem

žeměděkké zásobováiié ]3,65 ]12 6]8

Účelni]édnotky, kde jespo€čnikem3néomezeným ručéniň: 
"qisou

Prúměrnýpiepočtenýpočetzaměstnánd]_béžnéobdobi: 36, ztohó řítlicích 6
,minu éobdóbi: u. z tahó řidíclth 6

P něni i enůh orBánd účÉtnl]ednotty:
zálohy, závdavky, zápújĚký

úvěry

a
61a

ó

Výšev klých nebosjédnaných peížijiichzáVazků bývalých členú orgánů: neisaú



ch účetních zášádách á z

Úklfu ]edhórko plné opht úJe abŤne úeť NÝlJy-

Dloúhodobý majeték nakupoVáný:
D ouhodobý ma]etek vytvořenÝ Vlastni č nnosti.

zá5oby Vytvořené Ve Vlastni rež]i]

cénné papirv a podiyvčetně pieceněni:

způlob 5tanoveni reprodukčni pořizovaci c€ny
Způsob stanoVeni reálné hodnoty:
Dúvody nepoužlti íeá né hodnoty:

pořizavacíhj cenani Včetně Ýedlejšich hókladů

pořnavoeiňi cenami včet.é vedlejšich nókladú

pa řizova cihi ce no ni vč.thě ve d lejšich ňékldd Ú, p ad i]y
nod 20% přeceněný hetadou ekvjvolence

astóthí padily neby]y přeceněny z důvol1u

hedastu pn ósti pod klo d ů d ne význdhňósti palažky,
opfuVnó paloŽkd tvóřeno nebylo

kd]ouhodobému majetkuj n€bylo rlt é týoř'ť
k zásabáfr: 10a% hadnóry zósob, ktelé jsau více jdk 1 lok bez pahybu
hadnato.ósab zboži řepky byla kíozvohovéňu dni dóčósné snížena
z důvódu poklesu píodejhi ceny pall škldlravau cenu a předpóklodu ílvóhi
tóhóta snižení pfudeini ceny i ýdalšich něsici.h roku 2a]a. ,hlžehi
pravedena na předpóklódonóú pradeini cenu
k pahl.dáýkám: 1a0% hodňótý póhledávky vicejak 1rck pa splothosti

způsob účtováni drobného d ouhódobého majetku] ,drerek ý hodňótě da 4a co1,- Kč včetné d dóbó|
paužitelnaýiÝíe lók jedeh bk je účtaván dó spotřeby o evjdóvónv aperotiý h i ev idenci

5tanoVéni opráVných položek

sranovenlodpisový.h plánú a maíod dlauhodobýnajetekjéódepisaÝanljňeólhéměsičnědle
p řed pakl ód o né daby živatnasíj

PodsiarnézměnVoceňoVáni, odp soVání,žpů5obU účioVániá odchy ky od úaetnich hetodjréóy/y
způ5ob přepočiu czich ňén: naietek o zóvozky se přepóčitóvaji denniň kuzeó devizovéhó nhu
ýonovenéha čNB o tó k akonžikD ó.eněni



lll, Do lňtrií.í jnformá.e k Rozvaz€ á

Hňotnén]oV té vě. a ie] .h so!bóa
poskyliúá álohy n. d ouhodobý hóotný nďetel

podiý-ovádaíá neboovádailciosoba

oí nid ouhodobé.eniÉ papÍýa podi|y !2!!!!

oplivky

E!s!

v):",..l:..1lr_-,(,ooo,.,e- po1,o!áF.oadjel,,e,l"do,áneoboool

Podilý - oýládana n€bo oýladaj,. o5oba

zhéna ho(lňóty padilu účtóvóho souÝztažhě š oceňaÝacin rczdítem noieíkL o zóvo7kli

VÝše pónlédáVeka dluhú5esplatnóstjdellinežza5l€tod rozvahovóhodnea krytých vécným zárúkóm:

Povaha a lormalě.hlózán]k ú poh]edávek zók]odhi stóda
U úÝělů - né hovtani, zd sabý, pahled óv ky, blohkasněnky, zó stoÝo
stój ů, ý i nkuloce paj ist n é ha pln ě ni

op€Vnépo ór|y i zásobáň 4 9!!!- L: llp

zňén!Vo.enén pod úel va enc:

62a6 a

PohledáVkV ó dIuhV nezahrnUté v



zákonné leuervy na opíáVy

3a31

Podminěiépoh édáý(ya dlUhVn4ahmUtéVío,Ýee:,prsou
PoskytnuréVě.nézálukynezahrnuté VrózV&e:,€]soU

DaňoVá povinno§r účtována folmóu reuefuynadaň aWkážána zkomoenzovaná se zá óhámi

Výše a povaha jednotlivých polož€k ýýnosů a nákladú, kteréFoU m mořádné svým objeňem něbó
púýódem:tvoieno apoýnó položko ve výši 10 mil. Kč no přechodné snižeňihodnaty řepky viz bad
sta novení óprovných paložek

Vydané (zíušéné) akc]éa žměnyý podi ech: nebyly
Vyměnte nódluhopisya podobné .enné papiry: nebýly

Wpoiádáni hospódářského výsledku m nulého obdobi:
volnó hroňadd dne 19. 6. 2a17 bzhodlo o ro.dělehi zlsku náíledujhiň zpú/oben:

výplota podilů no 2j5ku okcianóřůn
výploto podllů ho zjsku člehům arqáňú špólečnosti
Pňděl da \o.róhlhó Jóndu

555J

NáVlh ná Vypořádánihospódářskéhovýsledku běžnéhoóbdobi: předpóklódé se óbdabné razdělehi zisku

PoVahaaobchodniLlčeloperacinezahrnútýchvrouVazeVčetnélnančnihódopadU,jsoU,lir]zikaapřinosy
z těchto opélacíÝýznaňné| ,elsoU
lníórmacéótran5akcichuzavienýchséspřhněnoustranou,kterénébylVUzaVř€nyzaběžnýchrržnich

Výše a výVoi od|oženého daňoVého záVázkU:

zústaték k íóžvahovéň! dni

změna oproti mlnUlému období



Vyhodnocení pí ncipu iepř€tržitého trváni účetií jednoIky: Nejsou znóhy žódné )níó/hac. kte|é by
ndsvědčovdly toóu, že účetnl jednotkd héhu] být ýhopnd nepietdlté pakročovat ýe své čjnnúti d že by
v dúsl.dku toho by]ó óhíažena schopnút plnit své zóvozky. Předpoklad nepletlžitéha Dakočováni činňostl
účetnl jedhotky byl po!žit při sesróvovóhi účetní zóýělky.

Významné událost]úežidatem úaetnízávěrky á sestavenim úěetní záýéJb|: nebyly

KómenlářkPřeh edu o změnách Vlastnlho kapitá u běžného obdóbl:
Řódek c,,hěny Ý oceněni podltů ekvivaleňcl
Řádek L -čeQání sóciólhlhoíandu dle vnitřhi směrnice d přIdél ze 2bku
Řódek M - lo,dělehi zisku hd účeí nerazděleného zisku ninrllch lét
Řódék p -vÝpořádóni zisku ninuléha účethiho ahdóbi

KoméntáikPřeh]eduopeněžníchraci. Přehled by] sesldýen nepřínóu hetodou. Do peněžnich
prcstledkú a peněžnlch ekýjva]entů jsóu zahínovóLny pehize v póklodně, ceniny d hotavan hd bonkovnich

Přilohy: Přehl€d o změnách Vlastniho kapitálu
Piěhled openěžnichtoclch

Datum sestaveni ÚÓetnÍžáVérkv| 7,3 20la
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místopiedseda předstávenstva
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH
( výkáz cash"flow )

k 31.12.2ó17
( v celých tisíclch Kó

TocicH

péněžnl tókyz hkvni výděléčné ólnn€lj (prcvozií diinosi)

oopsy ýá ý.h á!]]Ý a umciovai oF

Z5k z ode]é súý.h a|l!
Výnoryz pcd ú ia ZÉiL]
Vyúóblaié iákadové úok! s q] mkou ú.oŇ zaŇm!áúď do ú4h doqbebeho márek

!]]§ly !9]1ěhibk z oý,ónnoď ťe

zmúa í3!! ka*dddbý.h závazkú z píov.žiičjííon pie!hodiý.h u&i pá3v

ma]g[u ne$ada c o do peiéí d 9lodl á ak!!áedú
cEtÝ peiěžnibr z plovo:n]. iío ipfudzdanónim 3 m,ioédíým po|ožkami
vypb.eidúloky 5 vy]mbo úoku zah

cisi/ penéžri lak z ,lóvó2ni čihnasli

Vr3q. spcPre s iabýilň dárh ďN

Zápi]reyá ú.ry spiňéným 6obam
islýpěnéždi|ó\ \ ahujiclser in!. kdiclrnóli

DoFdyzňéi dlolhodol]ých resp kdkodob}ď z&áži,]

eči fu á 6k.jooaiú

cistý pendňj lók vzhhujiči se k lhančni éinnasli
Ý cÉ.ózÝýšeni,esF slieni pedéžričh Prcslňdkú

4\'.Ť'l"toaLrloooood

m]stDpiedseda piedslaÝenstÝa

^GBo 

Blaiiá &l,
lrl!! 117 PsĎ 3l7,a2 .


