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l. obecné údáie

NázeV:
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AGRo Bláináá,s,
č.p,147,3a742 Lnáře

čo:

4a2a2479

PráVnífórma]

akc]ová 5po eónost

Rozhodujicípředměrpodnikáni]

zp.ostředkovániob.hodu

Datum zápkuvobchodním

1. března 1993

5pkováznačkavobchodnim

lejstiiku|

reFtříku:

B563Vedená u Kraj5kéhosoudu VČ€ských BUděiovjci.h
Kalegoleúčetnijednotkv] středni
nozvahovýden|
31 72 10Ia
NázeVa 5idloúčetnijednoikysestaVuji.ikon3olidoýanou účetnížávérkú]
sVnBól, a,5., pVše|5ká 2327l2, chodov, 149 00 Píaha 4
Učetnijednotkyovládané a pod podstatným v vem

AGRo, akciová společnost
z€méděkké zásobóvániá

č,p,33,33601

Účetnijednotkv, kde]e5poečnikem sneoúe.eným ručenim] óelso!

Prúňěhýpřepočt€nýpočetzaměstnanců běžnéobdobi| 37, z toho iidících6
.minulé obdobi: 36, z lóhó řidicich 6
Plněničlen,]m ór8ánů úťetiiiednoily:
zálohy, léVdaVky, 2áplljčk,

orgánů: nehau

Výše vžn]k ých nebo 5jednaný.h penz]nich ZáVarků bývalých členú

lnformace o účetnichmétodá.h

Ú.eť jednótto

ch účetní.hzásádá.h a z

ptné dp]ik]je obe.né úkhr za,ddy,

Dlóuhodobý maietek nakUpovaný]

anil činnosti:

DIouhódobý maierek wtvořenýv
zásoby vvlvořené Ve Vlastni režii:

cenné paplry a podilv!četiě ořeceněni]
zpúsob stanoveni.eprodúkčnípoiizovací cénY:
žpůsob 5tanoveni r€álné hodnótVI
DúVody nepoUžitíreálné hodnotvI

póřjLóÝacini.enoni vČétněvedlejŠich nókladŮ
pařizovacini cehomj včetně ved lejších nókladů

pořkoýacini cenani včelnévedlejškh nákladú, podily
nod 20% pře ce hě ny hetodou ekviva]e nce

asfuhípódily

néby]y přeceněný z důvóllu

nedóstu pnosti pod k]o dó o nevýznonnasli palažky,

aplavnó paložka tvořend nebylo

zpúsob účtovánídrobného dlouhodobého maieik!: Do1.Íek ý hodhótě do 40 alg Kčvčetnéa dobou
póDžitelnosti vice jdk ieden rck je účtovón do spatřeby a evidóýón v aperulivhi evidenci
stanovení oprávný.h položek

stanoveníodpisou7.h plánú a

kdlouhodobémúmá]etku] nebylo ,urné fuói't
k záso'áfr: 10a% hodnoíy zósab, ktelé jsou vi7
idk 1 lók bez pohybu
k póhledáýkán: 1a0% hodnóly póhledávky vice jak 1 rok pó sptotnosti
m

předpokló do né dobý živoíhďti

etod: dlouhad obý

ňdjétekie adepiiavón ]ineórhě hěsičnédle

Podstátné změny oceňováni, ódpisoÝáni, zpúsobU účrováni a od.hVlkv od účétni.hmetod]

způsob přepo&u cizich frén: nojetek d zdlýd2ky
d tó k ókónžiku ó.Phění
'tónovenéhačNB

ý

přepóčikjvaji dennió

kuzen

neby'

déýizóvého trhu

lll, ooDlňuiícíinfolma.e k Rožvažea Vúkazu zisků a ztlát
Uda]é ó dlóUhodobý.h aktive.h

HňOhe ňoutÉ ýě. ,]ě].h so!bory

ň4ďÉk

Po+ytnutéu;loh! n. d ouhOdobý hmolí!

NedoloíčEiýd ouhodobÝ hmohý ma dek
Pod[ý -oV ádaiá iÉbo oV ádá]k{d!óbá

onďildló!hodobéeiné papirya podiÝ
Výše úrokůzahln!tý.hdo ó.énénlpóřnóvaného majet[uvesledoýanéóbdó6j hějs.ú zahrnavóny

opljVly

oFe|é pooily

I poh

edá!lám

Změn, l oceněnipodiú el r la enci:

Podiy -oýládaná nebo o! áda]i.iosoba

] -alaa,at pao'úJ'.o.o-o a-\.lo:-ě a.e:o

a

, épol édd,ékdd \i e,p ,,o",d"' ,":,.J elod,o. Jo,c od Po l/,,

póvaha á fórmá těchto záruk

Poh édaV}ý a d Uhý nezahrnuté v

u

pohledávek zók]ad|i s(óda

u

úvěúnéhóVitóšli,

íoz.azé.rejsoú

zásaby, póhledávky, blankajnénký, vnrkulace

Pódňiněnépohlédávkya dluhVnézahrnutéVřozvaze: rp]soU
P05kyrnutéVěcnézárUkVnezahrnutéVíózv&e: nél!ó!

2áko.ňérezerynaopravy

145

j,
DaňoVápovinnostúčtována formou rezeŘyná daň a Vykéuánážko-penoVanátzá|ohan

Vý!é a ýýVoj odložénéhodaňoVehó záVallU:

zůšlátekk íozvahovému dni

zňěnaoplotiú nulémuobd.bi
Výše á povaha]€dnót]Vých

položekvýnolú a nákladů, klerójsou mlmořádné5Vým ob]eméň nebo

rozpuštéhíúěetniopruvné pó]óžky ve výši n nil Kčvytvořenékj1 12 2017 z důvódu dočosně sňižéňé
hódhoty zásab řepky vlivefr póklesu uódejňi cehy pad skladovo, cenu
rózpuŠléni , ókon hé rezefuy nd apoýu sklodu plŮňyslóvýth hnaiiv ve výši 11,5 nil. Kč
Vydané (zrušené)akclea zményý pódilécl: nebyly

Vymén]lelnédluhopsya podobnécennépapirv debýly
Vypoiádáni hospodářského ýýlledku n nulého obdobi:
volnó hranada dne u. 6, 2a13 rczhódló ó loždélenizkku nóslelrují.ím zpúsóbéh:

v)plóló pódlú na.5k! aL.io.olúň
výp]ótd pódí]ú ha zisku ďenůň oraónů spólečnani
P řid

ě]

d ó só ció l niha

íond u

6sÉo

Návrh na vypořádáni hóspodářského výsedkU béžnóhó obdobi: předpók]ólló

sé obdabné ozdélenizjsku

Povaha á obchodni účeloperacinéžahrnútÝch
Ý rozvaze včetně linančnihó

dopadu,Fou riz]kaapřiíósV

ž těchto

operaciVýznaňné: ,elsóu

nformace o tránsák.ich užaVřených se5příznénóu !třanoul které nebv|y užavřenVza béžnýchiržňi.h

Vvhodíocení pnncipu nepřetržitého trvánl úč€tni ]édnaíky: Nejsou znóňy žódné infólňace, kteÉ
bý
nasvědčóvoly tohu, že účelnIjednótko nehusi býí schópha nepřeížitépakfučovaíve své
činnosti o že by
v dlrs]édku taha byld ahlóžena schopnďt plnh 5vé zóvózky. Předpoklad nepřetlžjtéha
rakfučavdni činhóšti
účetniiedhótky brl paužjt přl sesťovavóni účetnizávěrky,

Významné Udá ostimezidatem účetnizáVěrkv a sestávenim účetni záýé|ky: nebyly

Kofrentál

ŘádekG
Řádek

změná.h vlastniho kap iál! běžnéhoobdobí:
zňény v oceněnl pódilů ekvivolencí
k

Piehl€du

o

- čeQóni saciólnlho íondL dle vnjtřni sňělhice
- rózdělení zkku no účetnerozdélehéha zisku
o - Ývpořádóhi zišký hinu]Ého účetnlhó óbll.bi
L

Řódek M
Řádek

a příděl zé 2isku

minu]Ýth ]et

Komenlář k Přeh]edu o peněžnlch tacich: Přéhled bylsestoven h,"přiňóu ňetadau. Do pehéžnich
prcstředkú d peněžhlch efuiva]entújsauzahhoýóhy penize v paklddně, ceninýd hótóvast na bohkóýhi.h

Při ohy: PiehIed o změná.h v astního kapitálu

Přeh ed o penělních tócích

DátUňséstaveniúčetnizáVerlý:27,2 2019
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