Příloha k účetní závěrce
sestávená k 31. 12. zo19

l.

obe.né údaie

lčo:
3ozhodUjici předmět podn]káni;
Datum zápku Vóbchodnim rcjstříku:
spisová značka v obchodním rejstřlku:
kare€orie

Účetni jednotkv]

zprostředkoVáni obchodU
B 563 Vedená u

(rajskéhosoudu

Ná,eVa sid o účétniiednotkVsestaVUjícíkonsolidovanoU účétnizáVěrkuI
synBol, á 9., Pyšekká 232712, chodov, 149 oo Prdha 4

ů.eh jednóllý

ovládáné a pod podstatnym vhvem

AGnoi akc]oVá společnost
zemědělskézásobovánia

33 69

společnilPml neomežénVm rUcen
Prúňěrný piepóčtéiýpoč€t,aff ěstnancl]

Plněn .lénúmorBanL]ucetnl]ednotly:
zálohy, závdavk, zápújóky,

ň-

nej,aú

abdóbi: 37,, tóha řidicich
abdobi: 37. z tóhó řidi.i.h

odménv
6Ea

Vý!eVZnik]ých nebosjednánÝch penZijni.h žévazkúbývalýchčlenůorgánú:

oslatní

ll. lnfolmacé o účetníchmetodá.h. obecnÝch účetní.hzásadách a zoůsobech oceňování
lJčéthíjed.ótko p]hě op]ikuje obecné účetnizósody
póřiz ov ocimi cena mi včetnéýe dlejšith hó kldd ů
Dlolhodobý úajetel nakupovaný:
Dlouhodobý mai€tekv},tvořenýVlastničinnostij,evyužlto

Nakupované?ásoby:
zásobyvytvořené Ve v astni r€ž :
zpúsob účtóVánizá§ob:
cenné papnvó podi]yvčetně pře.enéni]

pó

hzovocimi

Ce na

ni

Ýčetňě v e dlejšíeh ňá kldd ú

nevyužito

,,A"

pa řnova cimi ce ňo hi včethě vedlejšj.h hó klod ů, pód
ňot1 20%

ily

přécehěóy úetodou ekvjÝo]ence

2působstanóVénireprodukčnipai zaýaci.eny: nebylo nutné paužir
Zpúsobsianov€nireálnéhodnoly: heby]ókúthépaužit
Důvody n€použ]tiréá né hodnotý|
onothipódily nebyly přereňěhy2 důvódu
n e

dastu p nósti pódklod ů a he!ýznann osti palóž ky,

ópldvhó palaŽka tvoiena neby]d

způsob ú&ovánidrobného dlóuhodóbého majetku] Dd]?ťek ý hodnalé da 4a aqa,, Kč včethě o dóbou
paužitelnoslivicejdkjeden rók je účtóvóh da spotřebyo evidavdn v ópefttivhi eviderci
stanóVéniópravných

poožek- kd

-

ouhodobéň0 majérkO]ne6ylonUbérýořit
k zásóbém: 10a% hadnoív zásob, ktelé jsóu vice jak 1 rak bez pohybj
k po61edáýkáfr: 1a0% h ód haty pahledávky vice jok 1 lok pó sbloínani
ópldv.é polóžký kpohledóVkóm pó ]hůtě splahani sp]ňujici Výše
uvedené linjty k31. 12. 2a19 hebYly tvoieny, pókud bylÝ zópld.enÝ da
daío pravedéhi dLdilú

stanoveniodpkových

p ánú a merad: dlauhodobý

ňojetekje ódepkavón ]iheóhě hěsičhě dle

před póklódo hé dób y životnas t i

Podstatnézměny..éňóVádi, odpi5ováni, rpúsobu účtovánia odchy kyod účelnichňétód],ebyly
způsob piepočr0 c]?ích měn: na]et€k ó zóVdzky sé Přepočitávóji de1nih kuzem devizovéhó tlhu
čNB a to k ókohžikú óGhěhl
'ídhóýéhého

Do

infolmacekRozvaz€áV

úda]e o d óuhodobýrh akt vech

Hnfué ňryiié Vá. óiejkhslbory
poskyhúÁ a ohy ná d]o!hodobý
hmotný má
Néddkoniený d|o!hodobý húotiý na]et.i

llqL

Lgíďii

p!§!]!!r]]v

dlo!hodobé einé eaeiry á !ódi

V

Výše úíókůzahrnUtých dó ó.eněnipoř zovaného majetkJ Ve 5ledóýané óbdo6i:
ne]sou zahhóvány

_!ú ié@btkyk@hdrlin
ZmĚnyVórenéi pód

ů elV

:1

ďa

Jl--

\álení

Podily - ovladana nebo óv]ada].i osobá
Změna ]ódnoly podllL U.laýonó ,óu|zlaz.e s otéňavaaň fuzdreň ňD]?llu ozóvazlu

Vi!epohléd.!el JdlUhúsespálno.ídejneza' elód

PoVahi á forma tě.htóz3n]k,

ú pahledávek zóklodní
u

lryit.h Jé.n/ml zarUlafi

ýódó

úvěrůnemaviíostj, zásaby, póh]edáÝk|, blonkosněhky, vinkulace

|

poh edávkva d uhvnezahhutévíolýazé: neisou

podfiiněné pohledáVkVa dLUhy neDhm uté v

ío&ae:

né]sou

Posk},tnutévécné zárukynezahrňutévíóa'e: np]'Jó,

pén,iinizávažkv] neisou

zánonnérezeryyna oplalY

Dánóvápo,

lno.Jllo\dnáío.no,e/P,,y-.ddi.,]l;,ánaloŤpe,lo,;.dPl;loLdn,.dar

Výše a q'vo] od oženéhodaňovéhoZáVažlu]

zúíáť_"kk lózváhóvému dni
Změna oploii minUlému obdobi

Výie

a

povahajednot ivých po ožek Výnosů a nákladů, kteréjsou m]nořádné svým ob]émémnebo

rózpuštěhi zókóhné rezeNy no apnvu sklodu prúnyslóvých hnojiv ve výši 34a0 tis. kč
padl, óa /..Lú óo d,.|.ó, h póh -.ó.r- \ é \,.. " 6A1 r-... -

Vydánéklušené) akc]ea změnyý pódil.ch: heby]y
wměnite nédluhóp5vá podobné cenné papřv: n.býlý
VypořádánihospodářskéhóVýsledkU

midúléhóóbdóbi:

volhó hróhodo dhe 24.6.2019 razhodla a rcz.lělení zisku následujiciň způsóbeh:

výplób pódrlú

na.'lu olaonóřúň

výplótd pódi]ů nazi'ku členůnoraánů spalečnasti
P řidě

] dó

só.jól níh o íandu

NáVrh na Wpóiádáni hospodářského výsledku běžného obdóbi] před pókló dó se abllob né íozdélenizisku

Povaha a obchodníúčeop€rací nezahrnuiých v rozvaze Včerně f dančního dopadu, jsou lir]zika a piinósV
z

těchto operaci ýýznamné: nPrso!

lnformace orransakcích uzaVřených sé spiizněnou stranoU, které n.byly uZaVienyra
běžných tržnich

Vyhodnoc€ní principu nepřetrž(ého trvání účéinijednolky:Nejsou znáňy žádnéj|,ío|noce,
kte|é bý
no.veotóJolv |ó4ý. 2e u.etú Ednoio
néplell2ně
býr..rop1o
poýot|o\dl ," ýe ainlóstl o že;y
^ehull
ý dúsledku tohó byld óhrcženo schopnďt p]nit sýé závazw. Předpakldd
nepřeťžitého pokftčavóhí či,nasti
účérn|
iednalky bý| paužit při sestavovóní LJčetni zóvérky.

Vý.naúnéudá]ósti mezi datem účetnizáVěrky

a

sestaveiím

účerni zéýéíky:nebýly

]<om.ntálk Přehled! o zňěná.h V]astniho kapitálu běžnéhóobdobi:
Řddek c - zňěny v oceněhí pódílú ekviýdlenci
Řafuk

- čerpáni sócióthiho Jondu dle vniířnl shélnice
Řódek M - rózdě]ehí,kku no účetne@dělenéhaziškú
L

Řódeka

vypořádóni zisku ninu]ého účeťníhaóbdóbi

Kom€ntáikPřehleduopenĚžníchtoclch:Piehledbylsestavenhepřiňóúnetodou-Dopeněžnich
plostředků

o

peněžních ekvjvo]entú jsou zahlhavóny peníze v poklddhě, cehinv a hoíovost
nd bnhkovnich

Přilohy: Př.hled o žhěná.h v]astního kápitálu
Přehled o peněžnich tó.í.h

účeinizávěrkY: 3,3,202o

trl!.Ýclaý až s
misropled5eda piedstaVén3tÝa

!=r,i
,.,
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PŘEHLED O PENĚŽNlCH TocIcH
výka2 cashJlow )
k31.12.2019
v ce ých l]slclch Kč)
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