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Zápseá ! obchodnin rejsliiku Ýedenán Kújskýnj soldeh ! Českých BMě.jovicich. oddil B.

spoleónost AGRo Blltná a,s. blla založena ], l2, 1992 rczhodnutinr všech špolečnikú
ýávaji.ino Aeroclremického podnjku. Usíesenin okíesniho soudu Ý Č€ských Budějolicich byk
spoleťnoslzapsánado obchodniho qstiiku s účinnosiod1, ]. l993
Základni jněni 2] 400 000.- tvoii knreno!é akcie na jnéno vlisúmépodobě a
atcionáiúrn byll !,Idányjako hrunadná lisina nahíazu i.ijcdnoilivé akcie,

ZPráYa o ťývoji činnosti §polečnosti . j€jiD

hospodářskén postlvťni

Hlavnin prognmcnr ve !ýrobúnn a obchodlim změŘni spoledlrosti je píodej a
sklldo\áni pflinyslových hnojiv co do objemu.]rkup! a plodeje nnojiv se naše společuosl ladi
mzi rim nné Fodéjcé ÝčR, Dalši dúIežitousoučáýi obcnodni Činnosti je obchodovui
s produkq rcstlimé Yýioby a lrodcj motoro!é nafu a benzinú kde isou Zjiš'ovánr.]ak piiné
dodávkv ke konečlénuspoliebneli, úk prodcj ve llasrni čellaci slúici v Bezdědovicjch.
o§blni čimosl spoči!á zejméí!ý poskylováni služeb ! rostlnné výróbě a lo v apliklci
kapalný.b a núých přůmyslo!tr'ch hnojiv, slalkoúclr a váPenaých hnojŇ. ý cheftickd ocI mě
mstlin a dále Y náklad.i dopra!ě.
společnost po celý rok plnila veškeíés!é zálBzky vůčiobchodnim partn.rún i
^kcio!á
zdésnancůn a 12e konslaloval, že 5i nadále óži sÝoji pozici jak l ránci konluience,llk i u
obcnodnich pannerĎ. Hlavni pozonost bude ! roce 2020 sněro!óna na zvyšoláni efeklivnosti
rednollivých čimosli, Ťrva!ýn úkolen zúíává kontola pohledávek. jejich sledo!áni a
Zjištbváni s po lečno 5t p ře! pókl árlá. žc j e i i čnnosi bude prob íhat ve stálaj icin anréien í,
lnveslični činnos bude vroc. 2020 z.nrěiena do dopBvy z dlouhodobélro hlediska
\ idnne pe$pekivu v aplikaci kapalných hn.ji! a chemickó ochraně. ltále Ý dolra!č a to nhmě
pm vlašni poúebu (do\oz a ro2lo2 hnojiv. doprala obill atepky),
ve finančni obhsti chcemc Fokačov ť dobíé§poluptici s peněž!íni ús(avy. s
dodaÝaFli i odběrateli, Předpokládáme i nadále úzkou spolupláci se Tmědělskou pryo!ýrobou
pii iešeni jej ich Potteb, tešeni nnancoVánj a !odolrně,
oFloli minuléhu obdobi nedošIo lle znčnčv piednětu podnikáni ari ke znrěně
orsa|izaini struktury a spol€čnost @ěshá,á průněúě]? plcpočlelýclr placohiki, v oblasti
pdvnich \ztanú slolečnosl ncpiedpokládá znráU siávajicích lbreí !éčeo

lracovŇ

od rozlahovélro dne do data ,apracováni výročni zFrá\J- nedošlo k žádnýn ťmmýn
skutečno stem \ e spo lečnoíi

v pdběhu účetniho obdobi nebyly !),nalož€ny žádnépíosÉedk,na ťzkum a yýaoj a
spoLečiosd netyLy lořiay vl6mi akcie. slolečnost nmá pobótku fui čÁsr ávodu v zánmiči,
EkoloBická rizika související se sktadovánim hnojiv jsou pďiodicky sledováM,
qhodn@ována a li2ena, §pol€ěnosi ne!,},uává ádné finaněni instrumenv mi de váry.
Učetnl zálěrka a rok 20l9 a zpníva auditora k léio ávěrcejsou obsaženy v přlloŤ.
Zpráva o vziu ich v€ snyšlu § 82 zÁkofu ó, 90/2012 sh, o obchodních koipoiacich byla
4rmoÝila statuliimín oťgán€n,
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