vÝRočNi ZPRAVA ZA RoK

2018

zátladni idenliflt,aní úd.jc:

Zapsmá

Y

obcho,1nim

€jsdiku \€ddrém Kmjskýnr souden vČeskÝch Budějovicich. oddil B.

společnosl AcRo Blahá a,s, byia zlložeDa l. I2. 1992 rozhod|urinr
siávajiciho Agrochen]ckéno podniku. Usnesenijn ok€sniho soudl i ČesLÝch

.ooe.,o, /.l,_naó ioo!\oo t to? ,,|.-,,_ij,o oJ, i, oo,
Zjtladni jnrěli 23 400 000,- r\oii knenóVé alrcie na júénoYlišimé

ak.ioniiůnr byly vydánj" jako hrcnradni listina nahúzujicijednotln,é akcie,

zprála

o

vývoji činnosri spolennosti

a

Fodobě

!

jejiD lloq}odnřskén postntení

Hlavním progrmem ve výrcbnin a obclúdnnn zméřeni slolednosti je piodel a
Udo,m,p.úm},]o ). , ,l oii , .o o, Jo ,l na,lp,1oloJ<.l ,oji, p d,, .roko,oJ, o,
lrpli \i/,Tlé plodeice \(R D)lšl d_,e/io o_'dnl oolhodn -,óónl .h.h...Ld
, "oo ú,§ lor]ij,h .\loD\ 1 Í' ooe| |,o,orove , oh\ ó oej/,L.oe,,o,,Ji,i.,al\
b. l,,re
dodá\ky ke koneěnému spolitbileli. tak prode.j Ýe vllstni čerFaci súúicir Bczdědóťi.ich.
osanri čnDoý spočná zejnréM vposkyováni nužeb vrósljnné výrcbě a lo v apliklci
k palných a ohých púnr)6LoťchhnojŇ. natkových a vápeialých hnojn,, v cbeíi.kéochlaDé
óýlin adáIe ! nákladni dopEvó,
AkcioYá společnoípó célý íoli pllri]a leškeré s!é závazky !ůčiobchódnin Darrnerůnr i
zaměslnarcúln a lze konsúlolat, že si nadá]e drži sýojj pozicijak Ý ránrci ko.kúence, ral, i u
obclrodnich parlnefu. Hlavnj pozonosl lrude l roce 20]9 snrěrována n. zYyšóÝini efektivnosti
jednotlivých činnosli. TNalýnr úkolejn zůýává konúol! pohledÁek,
.jejřb sl.dováni a

aji§búni

společnost piedpokládá, žejeji čiĎnosl bud. plobihat !e slávajíci]n zaDěieni
Inlesdčni čimosl bude v roce 2019 zaolěiena do dopŘvy a dokončení liccúčelovéhálv
ve Lnáli.h. Z dlouhodobého nledi§ka vidih. pespektiw v lpljklci kiplllrýc]r hnoji! a cltdické

ocúq,i,dse\oop,\P.lo1J,tol!,]a,l Do,,.,L

ó,.;or*,oo,1.

ve linančni ob]aýi

cncenlú pokačoval ý dobré spólupráci s peněžniDi úsIavÝ. s
dodalaleli iodběŘle]i PředFokládáne j n!dá]e úzkou spoluprici se zeněděkkon p oÝlrdbol
pii iešeni jejic| lolleb, ie§eíi inúcóváni a podobnč,
opíóti nrinulénu obdobi nedošlo le znlěné ! pi€dměfu podnjkáni úi ke změně
orefuizejni slruktury a spo]ečnóst 2městnáYá Prů].ěnrě ]7 přcpočIcn).ch píaco\Tiků, \r oblaýi
pncovně práuich raahů slolečnos nepiedpokládá zfuěnu írvajicich forcnr péěe o

od roz|lhového dne do dala qFracováni líročnizprá!], |edošlo k žádrytrn Ý)laannin

skuteěnostem !e spolcčnosti,

v póběhu úč€tnino oMobi nebyly vymLóženy ádné pDsli€dr] na qrkum a výýój a
spol.ěnosd nebrly polizeny vlstnl aloie. spol€čnosl nemá pobočku fui ěást ?ávodu v zanmiči,

Ekolocicki riziká souvisejlcl se skladovánin hjojiY jsou Pďiodicky sledo!áú,

Učetnj závěrka za @k 20l8 a zprÁva auditon k lélo žávěicejsou obsaženy v pří]ože,
slolečío$úemÁ povimo§i zpÉcovával zpúW o vžúlchndi púpojeDými osobmi ve
snyslu § 82 zátona č, 90/2012 sb, o obchodnicb společnostech a dnBtvec]r,

LnÁk21 ,2. 2019

lnál0147 Psč 3s' ,l2

