
Výroční zpráva za rok 2017

Identifikační údaje :

|irma :

AGROPODNlK a.s. Strunkovice nad Blanicí
lč 48244961

Hlavní předmět činnosti: obchodní ěinnost

láklaclni kapitál : 43 000 000.- Kč

Obsah výročni zprár"r (podIc §21 lotl1:

1, lr'lbrnacc o minulón \,ý\,oji činnosti účelnijednotk},

2, Dalši linanční a nelinanční inlilrmace
2a) lntbnnace o skutečnostech. ktcró posk}1uii informacc o podminkách či situacich.
ktcró nastal),až po konci rozlahovóho dnc
2b) lrT í'orrnacc o přcdpokládaném bucioucirD \ ]i\ oji činnosli společnosli
2c ) lnlilrmace o aktil,itách \ oblasti \ ýZkúnu a \ ýVoje
]d) Inl'ormace o aklilitách v oblasti ochranv živolniho prcstředi a pracorně prár,nich
r,ztazich
2c) Iníbrmacc o torn.7da ťrčctrri jcdnotka má organizačni slllžku v z:rhraniči
2fl Iní-rltmacc požadolané podle Z\ Iášlních předpisú
21'l ) Iniormace o pořizo\áni \ lasliich akcií - podilťl
21:) Zprá\ ir o \llazich mezi propojenjmi clsobani
213) Povirrncrsl zr.eřej ňol ání dalších inlbnnaci.

]. lníbrnlacc vý7namné pro |osouzcni majctku ajiných akti\,. Ziilazkú ajiných pasir..
firrančni situacc a r,Ýslcclkr.r lTospodaření úč etní j ednotk,"-

]a) Cilc a mctod! řizcní rizik r,č. politik) Zajišlění \,šech hlavních tl,pů plánoran!ch
1ransakci
]b) Ceno\,á. ú\ěro\,á a likvidní rizika a rjzika souvisciici s tokcnl hot()\,()\ti

,1, l-]četní Zá\.ěrka a iejí ověřeni auditolem

1. Zpráva o minulém výl,oji činnosti írčctní jcdnotky .

Společnosi ACiROPot)NIK a.s- Strunkovice rrad Blarricí r,znikla dnc ]1.05,199_] zápisem c1o

obchodniho lcjstříku krajského soudu v Česk;ich l}udčiovicich oddíl B. v]cržka 58l. spolcčnost
za dobu sr,élro trvání iezDlčnila hlalni náplri své činnostj. alc rozšiřila předlněl podnikání o
LLrči!é dalši čiúnosti. Zaznanrcnané r,e r,ípisu Z obc]]odního .cjslřiku,



2. Dalši finančni a nefinanční informace

2a. Iníormace o skutečno§techJ které nastaly až po rozvahovém dni a j§ou ťznamné pro
naplnění účely této zprávy
Zádné !ýZnamné skutečnosti nenastal},

2b. Informac€ o předpokládaném budoucim vývoji činnosti společnosti.
Učetníjednotka bude pokračovat ve své činnosli. rozšiřené o provoz FVL 252 kwr

2c. lnformace tl aktivitách v oblasti l,Ýzkumu a vý\,oje
Společnost nemá žádné výZnamné aktivity v oblasti výZkumu a vývo.je.

2d. In|brmacc o aktivitách v obla§ti ochrany životnóho prostřcdí a pracovně právních
vrt 7ích
Účetníjednotka se řidí p]atnými předpis) \,obla_§ti životniho pťosrředí.
Pťacoyně plávní v7íah1, uzar,řeny,dlc přcdpisů platných v České republicc ,

2e. lnformace o tom, zda účctní jednotka má orqanizační složku v zahraniči
tlčctníiednotka ncmá organizačni složku l, zahraničí.

2f. Informace požadované podlc zvláštních předpisú

2fl) In{ořmace o pořizování vla§tních obchodních podílů - akcií
Zádné \,lastní obchodní podily ncbyly pořizovány.

2f2) Zpráva o lztazích mezi propojenými ošobami
Tato zpráva. zpracovaná vc s],nyslu ustanovení § 82 a násl, zákona o korpoťacích Je simuslJlnou
přilohou výroční zprár 1 .

2R) Povinno§t zvcřcjňování dalších inťormací
l]čctni jednotka ncmá povinlost zvcřcjňování žádnich dalšich jnfonnaci.

3. lnformace r.iznamné pro posouzení majetku a jiných aktiv, ,ávazkú a jiných pa§iv,
finančni §ituace a ťsIedku ho§podaření účetní jednotk},

3a)Cíle a metody řízeíí rizik vč. politiky zajištění všech hlavních §pů plánovaných
tran§akcí
[ ]čctni j ednotka provedla operace se zaj išťovacini <Jerivát1 pro zaj i štění kurzu při devizo\,ých
obchodech v obdobi 20] 8,/20]9 \, celkovém objemu 1 300 tis. €

3b) cenová, úvěrová a likl,idní rizika a rizika sourisející § tokem hotovosti
Učetní.iednotka neYykaz{c tato rizika.

4. Účetdí závěrka a její ověření auditoťem.
L;černi zá\ěrkaje obsažena v přiloze této Zprávy (\.četně výroku audilora),

AGBoP@ENnK
,kciová aool.&tlal /

strunkovicc n3d BLBl.a . '
lč: lE2U961 OlE: C2§2§1/. , /

rt' I

Zpracováno dne: l4.2.20l8

ln9 Mra7ek Bohuml, iťdrlll .|oiťinosti



Zpráva o vztazieh mezi propojenými osobami za rok2017
zpracolaná podle usltrnoveni § 8] a n/tsl. zákona o obchodtrich ko{roracích (lOK)

a) Struktura vztahů

()soba o\ládaná :

AGRoPoDNlK a.s. strunkovice nad Blanici ,stíunkovlce nad Blanrci ,PSČ 384 22
zapsána V oR L] KS V ČeskÝch Budě]ovicich V oddíle B vložce 581 dne 31,5,1993
lČ.48244961

C)soha ovládající:

Agro strunkovice s_.í.o. . strunkovice 295 stíunkovlce nad B|anLci PSČ 384 22
zapsána V oR u Ks c.Buděiovice V oddíLe c.V ožce 5565 dne 20 řijna 1995
lČ 63 88 71 51

Osob!,propoiené (ovláda é st(jnou ovládající ostlbou):

nejsou

b) Í]loha ovládané osobv (v seskupení propojených osob):

podnik se zuněřením nu obchodní činnost - ná*up a prodej hnojiv

c) Způsob a prostředky ovládáni (§75 ZOK)

otl 2.)í0ll ou po.\íltl lli ltldso!,\cíth práýeclt l nejv),ššín orginu ovlódoné osohy min.4(l'|i
1dr ) |olme$ poéílu l
s€so@j]aiéi]+;+e-ihodě§+i nria-a0P.1'.
id.l) 1bm]ou podíltl \e \ýči alespoli 3091, na hlasova€íeh práreeh, kte{, }rředstavoval
\ poslednieh j obdot]ieh iíee než PoIC]\ inu hlasÉ] piítomnj,eh olřrl,)

ji é např,: í'oťinoE udileni ř)k)t}Ěl statulárnímu ořgánE orládané osob], (§7,1,/1 loK)

d) Přehlcd jetlnání učiněných r,účetním období v zájmu ovládajíci osoby,
pokud se týkaly majetku, který přesahuje 107o vlastního kapitálu ovládané
osoby

ncb},la tako} á jednání

e) Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a ovládající nelro
mczi osobami ovládanými

1) Smlouvy

. Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 17-122001 azadne2.1 2002 Máteřská
spo ečnost ma V administíatlvnl budoVě AgropodnikU pronajaté kanceláře o celkové
Vyrnere 26 4 m: a par|.ovac plochy a čerpací stanici . Výše měsíčniho ná]mu Včetně
úhrady provozních nákladu je stanovena v obvyklé Výšl,

. Sm ouva o přepravě ze dne 10,1 2002, která řeší přepravu zboží Ve Vlastnictví
AgropodnikU vozldly materské společnosti .

1



. smlouva o shromažďovánl nebezo(
upíaty , , :Čného odpadu Ve shromaždišti Agropodniku _ bez

2,) Dodávky zboži a služeb 20l7
a) Nákup zboži hafta,.. } od ovtádaiici osobv
ob]em řansance 242 tÉ KcZpusob stanoveni ceny cena obvyklá

b) Čérpání stužeb ( doDrava ..) od ovládaiíci osobv
ob]em transakce
Zpúsob stanoveni ceny

K datu záVěrky nesplaceno 77 tis Kč (splatnost o1l2o18)

cl Nákup EIJR od ovládaiíci osobv

objem transakce
způsob stanoveni ceny

d) Plodei zboží ( ND, Dneu, oléie.,, ) ovtádaiíci osobě
objem transakce
Zpúsob stanoveníceny

1 271 tis, Kč
cena obvyklá

0,- tis €
kurz čNB

176 tis, Kč
cena obvyklá

objem transakce
zpúsob stanovení ceny

K datu záVěrky nesplaceno 32 tis

3) Poskytnuté půjčky

,rejsou

373 tis, Kč
cena shodná s jinými odběrateli

Kč ( splatnost 01/2o18 )

a) Jiná plnční, příp. pokyny a právní úkonv ovláda,iící osobv
ttejsou

5) Posouzení, zda vznikla oylárll
72 ZoK tné osobě újma a její vyrovnáni podte § 7l a

Í:i:,!:,:,';;':;:::';;:l';.x;:r;,,i?ór:," ovlúdaně o\ob? ždllnti újm , -\enj p701(, 1i,,6n



ó) Vl,hodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi spojenými
osobami

Z uvelených tznltů mezi spojen.ými osobumi neplynou žtítlné týhody ani nevýhotly.

Pro oy|ádanou osobu z uvetlených vztahů plynou nás|edující íizik^| žú(lnd.

Případná újma podle § 7l či 72 byla - bude vyrovnána následujícím
způsobem:

Konstatoyáni podle § 82 odst.3 ZOK:

sí alámí ofgán n ěl tlostolečné itlíormuce pru v),pfacoý.itlí téío zplú|,.f.

Zprii\u o \Ztazich mezi propojetýni osobarli předkládá
spolcčnosti:

\i Strtlnko\ icc nad tslanici. dne ó.2.2018

;,a slelul:íŤní oloán o\ ládané

Kl
řcd

I

U.a 1

1ng,

přcdl

(
rt>

^lL-
,u il;k
)řcL]scda n

ck
,pi

Vl,jádření kontro|ního orgánu ovlátlané osob}'. pod|e § 83 ZOK:

Kohíťolní orgih posoullil ýeškeft ýzlih.y existlljící mezi propojeíýhi osobahi s tímlo
a.óýěrch: *új ě tt osob1, ovlddalé zíitulu uskuíečhěhýcll t rnsdkcí podle názotu
konírolnílul orgútt u ttedošlo.

Zprlrva blla projedrrána konllolním orgáncnr dne 6.].f0l8

/J k,.nLrnl|.| nrtJll: 
/

llá,,"J
lng, Claudia KJadivori
člen I)R



Rozhodnutí valné hromady

o rozdělení hospodářského výsledku za Jok 2o'l7

ť]čctni jednotka: AGROPoDNIK a.s. Strunkovice nari Blanici
]]84 26 Stíunkovice nad Blanicí

l:,: 4 ',: !4
Valná hromada společnosti roáodladne ....:.i.....j.:...'
o rozdčlení Zisku, dosaženého podle schválené účetní závěrk,v Za rok 2017 ve riúši
425 275,{5 Kč následovně:

příděido rczcrr,niho tbndu 0 I(č

Piíděl1 do dalšich fondů:
Ostatili lbnd} (FKSP/účet,127) 35 000,00 Kč

lbývající část zisku ve výši 390 275.45 Kč
bude převedcna na účct nerozdělcných zisků minulých let

o úhradě ztrá§,. vykázalé podle schválené účetní Závěrk} Za iok 2014 ve výši xxxKč
následovnč:
l-]hrada z účtu nerozděleného zisku minulÝch let xxx kč

úhrar]a z rezervniho nedělitelného fondu xxx kč

t']hrada zjiných fondů (rozvoje, investic ,.. ) xxx Kč

Ponechání ncuhrazené ztrát_v (k úhradě v budoucich obdobich) xxx Kč

V ..1,..i,::1J]:. :i,.., . dne li.",-,.,,l,,.1.i. \

předseda r alné hromad_v:

O\,ěiovatelé ZápisuI



lng.Bohumir Holeček, aJdIrnr c nš! ,11 7;

žr''Á o,oal] zdčf X-ncf, :]l : l : J " ,J :, ,, : ,,

;:',3 mobi|| 603521491, j,|,,,,:|, lll,.i^ ;

EV d,č.zpráVy] 388/1/2018

Zpráv a nezávislého auditora

o ověření úóetní závěrky ke dnl 31 .12.2017

účetní jednotky

AGROPODNlK a.s. Strunkovice nad Blanicí
384 26 Strunkovice nad Blanicí č.295

lČ 48244961

Hlavní předmět ěinnosti: Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodei

Účetní rámec: vyhl.č.5oo/2oo2 sb. - pro účetní jednotky, které jsou podnikateli

Příjemce zprávy: akcionáři společnosti

ověřované obdobíi od 1,1.20'17 do 31.12.2017

Pisemnosti úěetni záVěrky:
Výroční zpráva
RozVaha
Výkaz zisků a ztrát
piíloha k účetní závěrce
Přehled o peněžnich tocích
PřehIed o změnách Vlastního kapitálU
zpráva o uztazich mezi propojenými osobami

obsah zprávy:
Výrok auditora
Základ pro výrok
ostatní informace
odpovědnost představenstva a dozorčí rady za účetni ZáVěrku
odpovédnost auditora

samostatné přílohy zprávy auditora:
Dopis auditora Vedení účetní jednotky
Vybrané finančni ukazatele a Vyhodnocení finanční situace účetníjednotky



Výrok auditora bez výhrad

Provedli jsme audit přiložené írčetni závčrky účetnijednotky, seslavené na Zark]adě českých
účetnich předpisú, která se skládá z rozvahy k 31.12.20l7, výkazu zisku a ztráty (přehledu o

změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích) Za rok končící 31.]2.20]7 a
pŤílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis porižitých podstatných účctnich metod a
další vysvětldicí informace. Dalši údaje o účetni jednotce jsou LlYedeny Y příloze k ťlčetni
závěroe.

l'odle mého názoru účetni závěrka podává \,ěrný á pocti\,ý obraz nktiv a pa§iv
obchodní kořponrce AGROPODNIK a.s. strunkovicc nnd Blanicí, a nákladú, výno§ů a
výsledku jejího hospodaření a"peúěžníčh toků za řok končici 31.12.2017 vsouladu
s účctnimi přcdpisy platnými y ceské řepublice.

základ pro Výrok

Audit byl proveden v souladu se Zákoncn o auditorech a stalrdard), plo audit, klerýmijsou
rnczinárodními standardy pro audit (ISA), připadně doplněné a uplavené sortliscircrnri
aplikačnimi doložkami, §-ašc odpovčdnost stanolená iěfuito piedpis1,,]e podlobnčji popsána
v oddílu odpovědnost auditora Za audit úče1ní Závěrk], V scruladu se zákonem o auditorcch a

Etickým kodexern, přijatým Konroťotl lLLditoru Čc,l,e reptrhllkr, jsnlc na učetni iednotce
nczávisií a splrili jsme i další ctickó povinnosti l1pl;ivqjící z ur edených předpistl,

Na základě provedenýclr ověřeni je auditol přcs\,ědčen, že ciůkazni inibnnace, které
sfuonáždil, posk)ttljí dostatečný a vhodný 7áklad pro v},jádřeni audilolského !ýloku,

ostatní informace

Za ostatní infomace se v souladu s § 2 písnr, b) zákonl o auditorech považují informace.
uvedené ve výročni zprávě nimo účctní Závělku a Zprii\ u auditora. a take \c 7pro\( (,

vztazich nTezi ptopojer,ými osobarni, Za ostatní il brmace..jejjch úp]nost a správnosl.
odpo\,ídii slatutární orgán obclrodní korporace.

Výrok auditora k účetní Závěrce sc nclztahuje k těmto ostalnín infonnacim. ani kninl
auditor nevydává žádný Zvlášnri rlirok. Přesto je součáslí povinností auditoťa, souviscjicich
s ověřenim účetní Závčrky, seznámit se s ostatníni inlotmacenri a 7)láž.lt, z,da t} tU nťjsoll \ ť

\,ýZnamnóm (matcriálnim) nesouladu s účetní zál,ělkou či Znalostmi auditora o účetni
jednotce, ziskanými běhen' ověiování účetní ZávčIky ncbo Zda se.jinak tyto inibrmace neje\i
jako významně (materiálně) nespřálné. Auditoť je povincn rovněž z\,ážil. zdir je \,ýroční
zpráva sestalená ve Všech výZlamných (materiálních) oh]edech v souladu s příslušnými
právními předpisy, Tímlo posouzením sc rozumí, Zda ostatní inlbm1ace splňuji požadavk,r,
práYních předpisů na formá]ní níležitosti a postup vyplacovlmi ostatnich informaci v kontexlLl
význarnnosti (nrateriality), tj. zda připadné nec]oc]r,ženi uvedených požadavkir b_,- bylo
Způsobilé ovli!nit úsudek, činěný rra zákIadě těchto inlbr ací,

Na zlLkladě provedených postupů. do miry. kteroLl auditor dokáže posoudit. uviidi, že



3

. ostatDi infolmacc, ktcré popisují skutečnosti, jež jsou př.dmčtcm zobrazeni l účehrí
závěrce, jsou ve všech \,ýZlamný.h 0natcriltlních) ohledech r souladu s ťlčctní
závěrkou a

. ostatní informace by]y vypracov.in} v souladu s právr'in'i předpisy.

Pokud auditor na základě provedených prací zjisti, že tonru tak není, je povinen zjištěrré
skutečnosti uvést v této Zprávě,

Dále je arrditor povinen uvést. zda na základě poznatků a po\,édomi o kolporaci. k nimž
dospěl při provádění auditu, ostatni inlbmace neobsahují význanné (matcriálni) r,ěcné

nesprávnosti,
V rámci uvedených postupů jšcm v obdržcných osaatních inlormacích žádné \ýzn{mnó
(materiální) věcné nesprávnosti nezjistil.

odpovědnost představenstva a dozorči rady účetníjednotky za úěetní závěrku

Piedstavenstvo koIponcc odpovidá Za sestavení účelni Zá\,ěrkJ,. podál,ající \,črný a pocli\ý
obraz v souladu s českými účetními předpisy a Za takový \,njtřní kontrolni s},stém, kterj
považr,rje za nezb],1ný pro sestavení účetní Závěrk),tak, abl,neobsahovala l,ýznanné
(materiálni) nesprávnosti, způsobené podvodenr ncbo ch.r,bou,

Pii sestavování účetni závěrky je představenstlo korporace poviruro posoudit. zda .ic
korporace schopna nepřetržitě tn at, a pokud je to rele\anhi, popsat v piíloze ilčetni Závěrk},

Zálcžitosti týkajici scjcjiho ncpřctržitého tr\ání a použili předpokladu nepřclržitčho tN,áni pl'i

scstaveni účctni závčrky, s výjin'kou případri. kd) piedstavenstvo plánrrje zrušení korpolace
nebo ukončeníjeií činnosti, resp. kdy nen]á.jit]ou rcálnou možnost, než 1ak učinit,

Za dolrled nad proceseň účetního výkMnictvi \, účctni jednotce odpovídú dozorči rada,

odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Cilem auditora je získat piiněienou jistotu, že účelní závěrka jŇo celek ncobsahuje
významrrou (inateriání) nesprá\,nost, způsobenou podvodem nebo chl,bou a rl,dat zprár,u
aLldilora, obsahující !ýrok, Přiněiená nira jistoty.ie velká mírajisloty. nicnréně ncrri zár,ukou.

že audit pťovedený v souladu s qišc uvcdcn;ini přeclpisy !e \ šech připadech v ílčctni Zlt\,ěrce

odhalí případnou existujíci (nlateriální) nesprávnoSt, Nesprávnosti mohou vznikat \ důsledk
podvodů nebo chyb a považrtji se za r,ýznarnné (miteriílní), pokud lzc reálně předpokládrrt, že
b!,jednotlivě ncbo v souhrnu nTohly ovliVnit ekononická rozhodnuti, která uživatelé účell]í
závěrky na jejím základě přijnrou.

Při provádční auditrr l,sou]adu 5 r,ýše uvedcnými předpisy .je naší povinnosti uplatňovat
bčhem celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesni skepticisltlus, Dále j!, naší
povinností:

. Identilikovat a vyhodnotit rizika významné (nuteriální) n.správllosti účelDi Zá\ěrkt.
způsobené podvodenr nebo chybou. navrhnout a provést auditorské postLlp) leagujici
na tato rizika a ziskat dostatečné a vhodnó dúkazrri in1-onnace, abychom na.ic.jich
základě mohli vyjádřit r,_v'rok, Riziko, žc neodhalínre vÝznamnou (meteliálni)



nesplávDost. k niž došlo v důs]edku podvodu, je větší než riziko neodha]en] r)znarrrné
(materiální) nesprávnosti Způsobené ch),bo!L plotože součástí podvodu moholl býi
tajné dohody, falšování, úm"vslná opomcnuti. ncprav.liv.i přolrlášení nebo obcháZeni
vnitřních kontrol představcnstvem.

. seznánit se svnitřnim kontrolním systémen korpolirce relevantnim pro audit
v takovém rozsahu, abychom lnoh]i navrhnout auditorské postllpy VlrodDé s ohledefu
na danó oko]nosti. nikoliY abyohom mohli v}júdiil náZoř t]a účinnost \Titřniho
kontrolního systému.

. posoudit vhodnost použitých írčetnich pravidcl, přimčřcnost proveclených účel]lích
odl]adů a infornracc, ktcró \,této souvislosti představenstÝo uvedlo v přílozc k účctni
Závěrce.

. posoudil vhodnost použití přincipu nepřetržitého tr1,ání při scstaveni účetni zá\,ěrk\
piedstavenstven,l jednateli a to. zda s ohlcdem s oh]edem na shromážděné dilkazni
inlonnace existrúe výZnamná (materiálni) nejistota Vyplýlající Z lLdálosti ncbo
podmir'ek, které mohou významrrě Zpoch!,bnit schopl]ost korporacc trvat nepielržitě.
Jestiiže dojdeme k Závěru, že takový výzt,lamná (metcíiálni) nejistota exisrL|je, je naší
povinností upozonit v naši zplávě na infornace uvedené v télo souvis]osli v piíloze
účetni Závěrky, a pokud tlto informace nejsou dostatečné. v},jádiit noclifikovaný
výrok. l,Ýaše Závěry týkajíci Se schopiosti koŤorace tn,at ncpřctržitě \,},cháZeji

z důkaznich informací, které jsme získali do data naší zprár,1,, Nicrléně budorrci
události nebo podmink),mohou r,ést ktomu. žc korporace Ztrati schopnosl tr\at
nepietržitě.

. VYhodnotit celkoYou prezentaci, členěni a obsah účetní závět,k!,, \,čctnč příIohy a dále
to, zda účetní jednotka zobrazujc podkladové transakce a události zpťrsobem, ktcrý
vede k \,ěmému zobnzení,

Naší povirrností je informovat představcnstvo a dozorčí rac]u rrrino jiié o planovanérn lozsahll
a načasováni auditu a o vÝznarlrných zjišlěnich. která jsme l,jeho prúbčhu učinili. \čctně
zjištčných ncdostatků ve vnitřním kontrolnim s),stému.

V Pisku dne 22.3, 20l8

',1l tl,.-
Ing. Bohumir,'Holeček

audi1ol č,osv,1 177
397 01 Pisek,.Iiřiho Srnky 2500
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pŘíLoHA x účerní zÁvĚnce

za účetní období od1.1.2017 do 31,12,2017
(sestavená podle § 39 a násl. vyhlášky č,500i2002 sb,)

Oddíl l. Základní informace (vyhl, § 39/1/a)

A. základni údaie účetnijednotky (ÚJ) í§ 1B odst,3 ZoÚ,:

A.1. ldentifikace účetni jednotky

lčl

Prlivní 1brma:

Přednrět podnikání:

Datum vzniku účetní jednotk} |

Rozvaho\,ý de11:

Okamžik přeclklženi účetní závěrky: 28,02. 20l8
(den ukončeni závěrkových prací,)

KJlš!L,ri( uielIll jťdnoll) poJle i lo /ol : malá

Podpiso\,ý záZnan statutárního olgánu:

Obc]rodni ťrtma:

Síd]o:

lpracoval: lng. Bohumil Mrázek

AGROPODNIK a.s Strunkovice nad Blanicí

Strunkovice nad Blanici- Slrunko\ice úacl Blanici 295
okres Prachatice. PSc' 38426

,182,14 961

akciová spolcčnost

obchodní činiost (CZ-NACE 46750 )

31. května 1993

3l,,l2.20,17

AGa}o)tž@}DRlEK
akcicvá s9oločflcat

slrunkovic8 ncd Blanicí ,stlunKo\.|cB ni,iu pld,llg,, | /,

|č 18214961 Dlč| czóB244961 i/

1" |l
.. .|

řcditcl společnosii
Tng, Bohumil \lrázek )



A.2. Popis změn a dodatkú provedených v obchodnim rejstříku V uplynulém obdobi

Zněna vlashíka společnosti a tim aněna statutárního orgi u a dozorči rad1, viz OIl, zápis 19,5,201ó

A.3. Popis organizačni struktury a ieií zásadní změny v uplynulém období

struktura: člcnění na střediska
Popis: 1, středisko - opravářská dilna

2, Středisko - sklady průrnyslových hnojiv
3. Střcdisko - sprá\,ní

B. lnformace o použitých obecných účetních zásadách a metodách (Vyhl, §39/1/b)

B, obecné účetní zásady- 
Útetni ,auelka byla připiavena v souladu se Zákonen č,563i ]991 Sb,. o ťlčehictví, l,e znění pozdĚ,jšíclr

piedpis§ (aale;er,, ŽoÚ1 á prováděcí \,yh]áškou č,500i2002 Sb, (dálc.|en prováděcí r,yhliLška). kte|ou se

p.o*atj i 
' 
nett"re ustanoveirí ZoÚ pro účetrrí jednotk!, ktcró jsou podnikateli účtujicinri v sousta\ě

podvojnél]o účetnict\,í,

B.ll. Piedpoklad n€přctržilého ln áíi t J''i;ú.ii''.i"áy 
t.riy použity s piedpokladern zachol áni principu nepietržitého trvani účehrijednotk):

rlt"mi j.o"otu pr.ápottaaa. z" priicip nej]l'etržitého trianí není u ni, ohložen a že Záťoleň nee\istuie

r,ýzncrrllá nejistoia, ži bl,nebyla schopna poklačo\at ncpielťitč \,e s\,ó činúosti

B.b. Způsob scstavení účetních ťklzů k 31.12.2017
Výúrr tyiy sestaveny v soul;du se zněníú zákona o ílčetnict!í a prováděcí vl,hláškl,kúčtrllírri

poclnikate]ťl. účinné k 1.1.2017.

Změn1- účetních metod a jejich dopad},
nebylY uplatněny

B.c. Odchvlky od standardnich účetnich mctod
- neb,vly uplatněny

B.d. opravy chyb minulých lea

ncbyly uplatněn,\.,

Podstata opravy,a popisjejího provedení (zúčlování s \,,\,užitínl účlu,126 Jiný výsledek hospodařeni

milrulých 1et);

PoDis účetni operace tis,Kč ťlčct MD účťt DAL



B.e. Významné událo§ti, na§talé po rozvaholém dni (§ 19/6 ZoÚ)

Podstata událost afum llodnota tis. Kč Zpisob úč. ZachvceníNenastal_v 
Výdaje x Příjnl}, přištich období
I)ohadná položka aktivní x pasi\ní

B.f. významné události. nastalé rlo rozvahového dne, k nimž irrformace bvla ziskána později, al€ dooLamžiku sertal eni ť Z (§ I9/5 Zo( )

P4N!E-!d4b!Li 
- 

- 

Dalilll1 Hodnotn tis, Kč Zpúsob ilč, ZachlceníNcnastaJ1 
Vlcla.je * li1nlffiicl ob.llut,i
Dohadná pobžka okti\.ní x pasivlli

B,í. způsob oceňování majetku a závazkú

Obecný základní principI
položk1' nrajetku a ziil,azkůjsou ocerrěny . historickjch pořizovacích cenách (tj, cena poiízcní + sou,isc.jicináklacty). s vljjimkou cenin (oceněny j''eno,iti,,, hoánorou) a aáie |nroz"t ,l!'niz" u.,"a"ni"l.,,

ts.l.al Oceněni zásob nakupo\aních
J\oLl tlccnÉn] pt,rizol ncl cenou po,.Jle § 25 odsl,c ) ZoL' l,č, souvisejícíclr náklaclů
VlcIooJ veJel]l/]sob plo SI : 'l2 \ Ij2: A

slanoveni cenv pro účtorálí úbytku Zásob:
metodou 1áženého aritmetického plůměIu - \,vpočten| 1 x měsíčně

Druhy nákladů zahrnovaných do cen nakupovaný.h zá§ob
\,'edlejšípořizovaci náklaclr. kteró jsou zahrnóvány áo pořizoi,acich cen nakupo,anÝch zásob: ano:jsou

, 
_ \akun,mntcril, \,rl,,rr-,zl.n,, r

Lropra\a ť\lťlTl nru: .(rrt, lno: :kul
Doprava r,lastní nc
Pnsk\tnute sle\\ o plo\ izš Jno
poštovné a balrré anoI skut.

ano
ano: skllt,
ano
aoo: skut,
ne
ano
nc

Clo a celni poplatk1, ano
Pojistné pii dopravě k naskl. ano: skut.
Pojistné skladovaných zásob ne
Spotřebni dai
Daň Z přidané hodnot} ne
Dodatečně přiznané bonusy ne
Skiadovací nriklady nc

B.l.b) ocenění zásob vytvoř€ných vlastní činností

Nejsou \,Jtvářeny

l1.1.c) Oceňování dlouhodobého majetku iytvořeného vlastní činností

DIouhodobý majetek !Ytvořený vla§tní činností:

Neni vytvářen

B.l.d) Použití ocenění reprodukční pořizovací cenou (RPc):



IIPC byla použita u vicenálezů maje&u tčchto v připadech|

Nebyla použita

B.2. zpúsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky}

B.2.a) odpisy dlouhodobého majetku
Učetni odpis1, dlouhodobého nTajctkujsou vypočlen),na zíkladě pořizovircí ccnv (připadnč snižené o
přijatou investični dotaci) a očekávané dob}, životnosti,

Základní principy účetního odpisoyého plánuI
uče'ní jedno|ka uplatňLúe časovou metodu účetniho odepisováni, a to vždy s odpisen až do nulo\,é ťlčeti

ZŮstatkové hodnol}. SaZbY účetnich odpisů jsou stanoveny samostatiě podle pierlpokláclané ži\otrrosli
skupin předmětťl roČní procentní sazbou, Účetní odepisování je časor,č rovionlěrnó s fuěsíčním zúčto\ áninl
odPi.ů. d lo oJ nlc§ice ná.lcdLúrciho po zeirzťnl piednlel,1,

Meklda kon' ponentního odepisování není porrživána,

PředPoklátlaná Žirotnost.je u zákiadních skupin dlcruhodobého hnotnóho majetku stanovena nísler]orně:
\ť,rm.,lr\ d]Uuhndnoi ll .j.lšk 5 lc
lJmotný dlouhodobý majetek

45 let
]0 let
]5 lel
8let

Používané limi§ pořizoyací ceny pro zařazcní do dlouhodobého majetku
skupina maietku stává se DNl při pc převvšuiící
\4ovité r,ěci DM 20.000.- Kč

budor1,
Stavb_v

stro_je a 7aiíZenj
dopravní prostředk},

Použitý způsob evidence přcdmětú drobného dlouhodobého majetku
Limit pořizovaci cen)

Hmotný n]aielek Nehmotný maietek
přímé zahrnuti do nákladťr
bez následié opcl,evidence do 3.000,- Kč \,č. do 5.000.- Kč vč.
přirne zalrmutí do nákladťr
s násl,operativni evidenci nad ].000.- Kč nad 5,000.- Kč

Změnv způsobu oceňoYání a po§tupu od€pi§ol,ání a účtování

Nebyly uplatněny

odch},lky od §tandařdních účetních metod

Neb_yl), Up]atněny

B.2.b) Opravné položky k majetku

Způsob stanoveni opraYných položek k mnjctku
Učetni jcdlolka eviduje opravné položk,v k následujícim akti\ ťlm:



Dlouho<lobý nehmotný majetek OP nejsou evido\,án_}-
Dlouhodobý hmotný nlajetek
Níajctkové účasli

Zásoby bez obratu OP nejsou evidovárry

šť op \ oo tlcctlii hudno droi inforrnací

odhu tl t,t,už it e ln é hrltlnon,

pies 1 rok
přes 2 roky
přes 3 tok},

Pohledávk), po lhůtě
splatl1osti:
nad 6 měsicťt
nad 24 fuěsicú
vůči úpadcům

odhad 
"^nížené 

hodnoty10 %
30%
90 01,

od 20o;
100%
]00%

posol?ení edoby! osti

Evidované opravnó položky k pohledávkárn liz bod D, přilohy

B.3. způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

l'plúběhu účetního období používá ťIJ pro přepočet ci7i měIry aktuální dennl kurs cN-B, l]l3tnj \ dcn
účctního případu,

K závčrkovemu dni byly majetek a zál azk1. v cizíclr měúách přepočtenv ktrrzenl [\B s doplrLlcrn Jt,
kursových nákladů a výnosů (ostatních finančních nrikladťr a r,ýnoiů), a 10 u;ásledLú ícíclr lněn:

a ]ožkv nraietkrr a zí,,,
F]l IR 25.54 CZK/EUR obchoclní pohlcdávky. Závazky, úvěr}

poklacina. bankovni ítčty, přcchodné a dohadné ťlčty

B..4. způsob stanovení reálné hodnoty vybraných položek majetku a závazkú

Podrobný rozpis uveden dále v části C,

Ocenění reálnou hodnotu by]o použito u následuiicich položek maietku

Drulr maietkrr Změna RII v tis,Kč Zdrrlj informací
ť,čet 251 Kiátkodobý fin.majetek akcie, podí],]ist1,

účct 063 llcalizovatelté cenné papíry akcie

účet 063 Tnalé snižcní RH rcal,cenných papirů

kurs Veřciného trhu
(přeceněno \,ýsledkovč)

poslední známé obchod),
l bčžném období
(pieccnění roZvaho\,é)

(přccenění nákladol,é)
situace emitenta:
r, likviclaci

ťlčct 3l5 Pohledávky určcné k obchodováni oceněné rcálttou hodnotou - ncvysk,vtují sc



skupina Nominál vtis.Kč Reá]ná hodiota v |is.Kč Dalun sp]4!]!§!L
,Nle

c. lnformace o použitém oceňovacím modelu a technice při oceněni reálnou hodnotou

C.l,a) oceněni majetkových podí|ů a účastí ekviYalcnci (podle výšc podílu na vK emitenta)

Účetní jednotky, ve kteqich nTá ťJJ podstatný nebo rozhodujici 11iV
tis Kč Za posledli účetní období

Názcl,a sídlo, Podil na zákl.kapitálu Vlastni kapilá] Výsledek Změna
Právní 1brma.IČ absolutni v Kč \,o/o ZK hospod, ckv.!řcccněni
nej Sou

Dohody mezi spolcčt]iky. které zakládaj r |ozhodo,.3cr Irrcr e nl tÉťhhl lU bez oh]edu na Výši podiliiI
neý|skltuií se
nevyslqltují se
ne|,ysk},lují 5e

uzavřené ovládací smlouvv:
Sn ouvy o pievodu zisku:

C.l,b) occněni íinánčniho majetku tržni ccnou
Drrrh maietklr Pořj7ovací cenll Tlžní cena piecenění v bčžném obdobi

C.l.c) occněni pohledávek uřčený.h k obchodování třžni cenou

(výsledkor,ě)

Datum nabYtí Datuln sD]atnostiD]Lržník Nominál v tis.Kč Reálná hodnota \,tiS,Kč

c.2. oceněni d€rivátii

Rozsah a nodstata. nodmí

Exekuce, ÁRT Bohemía
konlltrz, sp poběžovice

beh h

Prodej celken' 1 300 000 € etapor,ě 20l8,/2019 +4] 970€

§-áZcv a sidlo,

oceněny reálnou hodnotu, slanovenou ke dni 31,12,2017 jedná se o forwardové sm]ouvy na plode.j |LjR.
s]oužíci k Zaiištěnípeněžních toků \,CZK -jako zajišt'ovaci deriví§ zach1,,ccn,v rozvahově,

C.3. Použití opravných položek namí§to oceněni €kvivalcncí ncbo reálnou hodnotou
Z titulu Zjištěného snížení sku|ečné hodnot}, dlouhodobóho ilnančního majetku jsou evidovátry tyto opravné
položky (v tis,Kč)

Za poslední irčetní obdobi
Podil na zákJ.kapitálu vlastl]i kapitál Výsledck Změna Výše

Právní fomla. lČ absolutní v Kč \,% ZK hospod. OP OP

D. Výše pohledávek a dluhú (závazků|, které k rozvahovému dni maji dobu splatnosti delši
než 5 let

Pohledávk1,,
Dnů. dluá,ík Pr\,í,tcrnlin splatnosli VÝše v tis, Kč

39
26a

21.2,20l2
1.1.20 ] 0
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Záýazky
DrLň. \,ěřitel PNÝ temlin S]]latnosti VÝše v tiS, Kč

E. Výše závazkových Vztahů, které jsou kryty věcnými zárukami

PohIedávky
Drulr. dlužník výšcvtis.kč konečni, temlin splatnosti povaha a tbnna zír,ukl

ne.jsort

úvěr1
Povaha a 1bnna zánrk1

Banka Původní Zůstatek Sp]atno do Měs/rok Způsob Zajištění
Dťuh a ťlčel ú\,ěru výšc t,Kč t,Kč roka t,,Kč kon,sD]atnosti u DIvl Zůst.cena k ío7\,.dni

nejsou

Záf^zky
Druh dlužník Výšc v tis. Kč Koncčný tcrn]iD splatnosti Povaha a 1bíma Záruky

nej sou

F. Výše záloh, závdavkú, zápůjček a úvěrú poskytnutých členům řídících, kontrolních a
případných správních orgánů

Ce]ko\,á \ýše U posk}lnutých Zápújček:
Kategorie osob Drrrh plnění Lhrn \ tis,Kč Urok,sazba Splalrrost Dcrsud splaceno
Řídící orgán),
Konlrolní orgán!,
SpIá\,ni orgatnv

Tilul dotac.-

_Zápůjčky
Uvěry
Zár,clavky
Zálohy

nebyly poskytnLlt!

G. Výše a povaha iednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým
obiemem nebo původem

G.í. Dotace
G.l.a) Zúčtované dotace na provozní účely v běžném období

Způsob zachl,ccní
cástka v tis.kč zúčto\,ána dnc k rozvahovénlLr dni

neIsou

o§tatni proYozni dotacci
L]řad práce - Zaměstnanost

nejsou

C.l.b) Zúčtované dotace na investice
Zpúsob zaclrycení

Tittll dotace (rroložka DM) ČáStka
nej sou

G.l.c) Významná plnční z pojistných událostí
Způsob zach,vceni



Titul poiistného Dlnění Částka v tis,Kč Zúčtov.ina dne k rozvaholénru dni

neb1,1a

G.l.d) Drlší !ýznamné položky výnosů a nákladů, kteró jsou mimořátlné svým obsahem

;:ůT*,il,i,
nejsou

H..c€lková výše pohledávek a závazkú, vé, záruk a podmíněných závazků, které neisouvykázány v íozvaze

H.l.a. Poskytnutá ručení a zárukl,jiným subjektúm

H.l.a. Ručení poskl,tnutá jinými subjekty '\iť

H.2. Závazky rlplý.lající z lea§ingo}ých smluv (tis,Kč)
piedmět ]easincu obieIl splátek celkem Dosud nesDlaceno rouměsíc spl_ zaclryccn r rozraze

H.3. Jiné podminčné zár,azkY

}l.í. Penzijní závazk_*- - nejsou

H.5. Pohledávky a závazky vůči ÚJ v konsolitlačnírn celku a přidruženým ÚJ

stav k rozvaho},ému dnii

Postavení Pohlcdá\,kv Za ÚJ Závazkv r,ůči Ú]UJ __ vcelku Celková l ýSe tis. Kj Celko,c r.,se ri.,<c
AGRO Strunkovice s,r.o. Matka 77 j2

l. Průměrný přepočiený počet zaměstnanců v průběhu účetního obdobi;

Pruměrn]i přepočtený počet zaměstnanců v pruběhu ílčetního období: ]3



oddíl ll. Další infořmace

l. Údaje k dlouhodobému majetku

í.a. Dlouhodobá aktiva

l.a.1. Přirůstky a úbytky dlouhodobých akti\ Za účetní obdobi }, pořiz. cenách (tis.Kč)

N€hmotnÝ maietek v PC (tis,Kč)
Nchm-vÝsledky výzkumu a vývoje
sofilvare
ostatní ocenitelná pťáva
Goodwi1]
osiatní dl. nehm.majetek
Záloh}, na d1. nchm.majetek
Nedokončený dl, nchm, majetek

HmotnÝ maictck v Pc (tis,Kč)

ne]soLl Zmeny

P\ Kq Piirů.l\r I'brtkr r lC
Pozemky
Stavby
Hmotné movité \,ěci
osiatní dI.lrrnotný majetek
Z toho: Dospělá Zviřata
Zálolry na dl. hm.maietek
Nedokončený dl, hfu, majelek

]8 ]02 ]7 591 ]] 7,12

Popis jednotlivých Yýznamných položek přírú§tkú a úbvtkú hmotného dl. majetku:
Položka ZDůsob nabvtí Pořizovací ceDa lis,Kč PředD,doba odeDisováni (rokú)

ne.J Soll

Při nabýváni nemovitostii
Podmíněnost nab}ti právních účinků vkladu do katastfu nelnolitosti (§ 5ó odst,7 vyl .) k lozvahovénu dni|

Popi§ jcdnotliťch významných položek přírůstků a úbytků hnrotného dl. majctku:
Položka Rok nabvtí Poiizovaci cena tis,Kč Zirsr,úč,hodrrota pii ryiazení lis,Kč

IreJ sou

DlouhodobÝ finanční maietek v PC (tjs,Kč) PS KS Přírirstkv I]bltkv v PC
Podíly ovládaná Ďebo ov]ádajici osoba
Zlipůjčky a úvěry dtto
Podíly podstatný \,liv
/,lpůjčk) x ů\(r),- podsl.!li\ rl<j."1
ZáPťúčky a ú\,čry ostatní
Ostatní dl. fin, najetek

l.a.2. výšc oprávck a opravných položek a zmčny za účctní období
Opřávky Opravné položky

9



NehmotnÝ maietek _ ráv€k
Nehm,r,l sLedk1 \jzkunru a vyvole

tis.Kč) PS

soliwarc
Ostatni ocenitelná práva
Goodrvill
Ostatní d]. nehn].majetck
Zálohy na dl, nehm.najetek
Ncdokončený d], nehm. majetek

Popis jcdnotlilých významných opravnj,ch pobžek k nehmotnému nlajctku (tis.Kč)l
Položka Způsob nab\-ti Poři7ovací cena onŤá\,n změna op za obdobiožka

Oprlivk"v C)pravné položl§,
Hm maietek - oDrávek á oP ,Kč
Pozemky
Stavby
Hmotné movité r,ěci
oStatni dl,hmotný majetek
Z tohoI Dospělá zvířata
Zá]ohv na d]. hm.najetck
\edokončený dl. hm. tnajetek

Popi§ jednotlivých }ýznamných opravných poIožek k nehmotnému majctLu (tis.Kč):

PS
0
28400
2]j 800
není

KS Ks
0
0
0

0
29326
2498l

0
0
0

ůsob na izovaci cena o ]ožka 7měn období

Dlouhodobý finančni majetek - §tav a zmčnaoprer njeh položclr (tis. Kč)

nqsou

o]ožka ZDůsob nabvti Po vacl cena onravn:j lnl Zmčnl OP 73
PocliIy oviádaná nebo ov]ádaiíci osoba
Zápůjčkyaúvěry-dtto
Podíl), podstatný vliv
Zápújčky a úvčry podst.vliv
Zápůjčk}, a ílvěry ostatní
ostatní dl. fin. majetek

neJsoLl

1.a.3. \'ýše úrokú, které se staly součásti ocenění maietku (tis.Kč)

Do oceněni pořizovaného dlouhodobého maictku nebyly zabfiuty žádné úroky,

'l.b. Mateřská účetní jédnotka v nejužší skupině konsolidačního celku

Fyzické n právnické o§oby, které maji podstatný nebo rozhodujicí \,liv v Ú.J:

Název a sídlo. právni íbrnra. IČ Podil m Zrikl_kapitálu
Jnleno a b\dlisté Fo absolutlrí v k ý Yo 7,K
AGRO Strunkovice s.r.o. ,l3 000 000 l00

1.c. PoVaha a obchodní účel operací účetníjednotky, které nejsou zahrnuty v rozvaze

\IajctcL pořizovaný lbrmou linančniho pronijmu:
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1.c.1.. Majetek pořizoYaný formou íinančniho pronájmu:

Druh Doba nájrnu Zalrájcni Celková pořiz. Zbývá splatit
majetku v měsících nčs/rok cena (tis,Kč) k Zii\.dni (tjs,Kč)

není

1c.2.. Individuálni preferenční limit}- a kvóty
Položka VÝše limitu \,1J
produkční h)óry rT ej sou

l.c.3. Pronájem majetku jiným subjektúIn
sklrnina maictkll Roční nroná]cm v tis,I<č snluvní doba nronáirnu

ncnl

l.c.1. Z^tížeú m^jetku zá§tavním právem ncbo r,ěcným, břemcncnr
l\lajctel( /a\tavení a /alúení zár azkv ť J
Objem zatíženóho Subjekt, jcmuž
majetku V ÚZc (tis,Kč) ie ťučcno Podil na netto aklivech \"%

5 ] Kts ParrlLrbice 0.0ó

l.c.5. l'oskf-tnuté zářuky a zajištěni jiným subjektúm
objem zatiženélro Subjekt. za který výše ročni odměny
maietku v ÚZC (tis.Kč) ieručeno Ziruče1li (tis,Kč)

nej soLl

l.c.6. Cizí majetek uvcdcný y rozvaze (najatý podnik nebo jeho část)
Sku]]ina maictku Roční náielnnó v tis,Kč Smluvni doba náinu

není

l.c.7, o§trtni operace nczahrnuté v rozvaze - podminěné závazk!'
l]rozici podmíněné závazkv odhad r,Ýše v tis.kč
Závazk1, v,vplýr,aj ící ze smlurrrích pokut v obc]rodnich vztazich:
Závazky vyplývající z ručení zajiné osob}:
Závazky vyplývající z probíhajicích soudních sporů: nejsotL

lál,azky vyplývajicí ze saŇcí za ncdodržoráni plívnich předpisL]:

1.c.8. Z},láštní opcřace úč€tní j€dnotky s ťznamnými rizik"v či užitk},
Typ opencc y obiemu tis. kč Dro tcrmin
Zajištěni kursového rizika u pohledávek 33 20) 2018-20]9

- viz rovnčž bod C,2

2. lnformace o transakcích, Uzavřených se spřízněnou stranou za jiných nežli běžných
podminek

nejsou
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2.a. Transakce mézi ÚJ a členy řidících, kontrolních a správních orgánů

§kupina orPánů Povaha tlansakce obien] tis.Kč Dalši puDis
Ridící orgriny
Kontrolniorgány nejsou
Sprá\,ní orgány

2,b, Transakce mezi ÚJ a jejími konsolidujicimi účetními jednotkami nebo ÚJ s podstatným
vlivem
-l,iz §amostátná Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok2017

ÚJ konso]idující Povalra tr:rnsakce Objenr tis.Kč Další popis
ncjsou

2.c. Transakce mezi ÚJ a jejími konsolidovanými účetnimi jednotkami nebo přidruženými
UJ

lJ.íkonsolidovrurá povahatransakce obiem lis,kč Dalši nonis
nej sou

l2



PřehIéd o peněžních tocích ke dni3l.í2.20í7
Účetníjednotka:

AGRoPoDNlK a.s. strúnkovicé nad

(V tis,Kč)

Pracovnířádky
Běžné
obdobi

Minulé
období

1 l(rck-, Rádek Text 2017 2016
16116

425 55

počatecnl stav penéznich orostiedků 16116 5930
A. P, eněžní toky z provozní činnosli

z. z]sk ztráta z běžné činnosti Dřed zdaněním 480 3,138
2aa2 UPRA\rť o NEPENĚžNI oPERACE 2aa2 2957
2848

34
0

0
0
0
0
0

A,1,1 '+odpisv stá]Ých aktiv a pohledáVek 2a4a 29a4
A.1,2. '+Změna opr položek,rezerv. přech,účtů a odl.daně 34 )4
A13, ",Zisk,+ztráta z prode]é stá|ých aktV 0 0

':Výnosy z dividend a podílů na zisk! 0 0
A.1.5 VyúótoVané úroky (+nákl.,-VÝnosoVé) 0 29

c]stý peněžní tok z prov č nn, před zdan,
změn.prac kao. a rnim Do|ožkam LZ+A 1

3362 6095

6325 ,554
246 -1072

-11720 518
17799 0

0 0

zl\4ENA POTREBY PRAc KAPlTÁLU 5771 8053
A.21 Zrněna stavu pohiedávek z prov,čin. CzVÝš) -826 959
A.22, Zrněna stav! krátk záVazků z pr.čin (+zVÝš) 112a2 ,13926
A.2 3 Změna stavu zásob Czvýšeni.+snížení) 17799 21a20
A.2.4. Zména stěVu ost nepenézn ch kí ékt V ( zV ) 0 0

clsTY PENEZNl ToK z prov činn předzdaněníma
mim,položkami (A'+A,2) 9133 14148

0
0

573
0
0

A.3 "-Výdaie z plateb uíoků 0 -29
'+Při]ate ůrokV 0 0

A5 ',zapacená daň za b č nnost a doměrkv 573 -639
A6 Příimy a Výda]e spoiené s rn rn úč.DříDadV 0 0

"+Př]iaté divdendv a podjV na zisku 0 0
clsTY PENEZN] ToK Z PRoVoZNí Č|NNosTl
(A,*+A 3 až A,6) 8560 13480

0
0
0

_31

0
B.1 -Výda]e spoiené s pořizením stá|Ých akliv _31 63
B2 +příimvz prodeie stá Ých aktiv 0 0
B3 pů]čky a úvěrv spřizněným osobám 0 0

. -31 ._0
lsTY PENFžNi ToK Z lNvrs llčNi člNNosl l

-31

c; Peněžnítoki' z íinančních činnó§tí
c.1 '+Změna stáVu d ouhodobÝch záVazků _19 -3232

' :.1972 DoPADY Zl\rĚN VLASTNiHo KAPlTÁLU na peněžní
prostředkv (c,2,1 až C,2.7)

00
0

1072 -1072
0

-32
0

-32 32

c.2.1. "+ZVýšeníz ttu u zvÝšeníZK, RF ói NF 0 0
c2.2. '-WplacenípodiU na VK slol aěenůrn 0 0
c.2.3. '+Pen dary a dotace do Vl., dalši Vk]ady 0 0
c24. '+uhrada ztráty spo ečnikv 0 0

'-Přímé Výp|atv Z fondů -32 -29
C26 '|Wplacené dividendV a oodjV na zisku 0 0
C27 Jiné změny (použ tí HV rnin,obdobi) 0 0

.,1g21 clsTY PENEZNl ToK Z FlNANcNi clNNosTl
(c,1, Az C,3.)

_51 -3261

1a622 -2144

26708

F. celkové zvýšení ě snížení peněžních plostředků
(A *t+B,*"+c *.) a478 10156

R:a" : ]_. stav penéžních prostředkŮ na koncr účetního období
(P,+ F,) 267aa 161 16

10592 -2144 KoNTR 1,krok: na F: R _ P , 2,krok: suma změn

A@tsolr@}lDNaK
_ aiíclcvA §9o!éěnc§l
§trUnkol.ic6 na6 glanicl
|c 18214961 Dlč: cz4821196l '

(, l"
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\YBRANÉ FlNANÓNi UKAZAŤELE
LJčetni]ednotka @

význam. doporučená 1.2013 1.2014 1.2015 1.2016 1.2017

,1.Rénfabilió.
zisk/]Kó vaslniho kapitá u

ínád L]íók miróU b.nkvl
_3 18"6 116y,

Kč přid.hod,roty/l Kč os nákL
lúčinnóst žVé orá@ nád 1 5l

l. ]4 194 1,42 169 0.96

212 289 2,3a 2a3 17a

120]0 16403 l5a10 l105l 93a2

Tis Kč ]68 ]39 229 647 221 342 ]65 758 120 924

1 kč Ďořiz hódnoivdlmá etku
2Q4 2.79 267 20a

459 628 605
365

lvč m adÝčh žVířat ccE 120)
57 24

(cca 57 dii, optm 25 dni) 25 17 17 2a 27

kaL dny (pod e požadavkú
43 16 54

Dó 30%nizká,50 70%
Vvsóká nád 70% riz kóVá

2%

Pód 2 s abá 2,4 ržiková.
46oK..nad6Vvborná

489 1347 1a9 21

i,4ét 2_4 íoly dopor pod ] 5 .7 25 082 ,0]] 2T4 782

Aglegivitá á rizikovost ce]k 1,52 142 1,66 135 1.15

Prcstor pro žVyšoÝ Výkónú 3529]

52,/, 8]%

L]č]niosl iiancoÝáni íožVoie 0,4l 06] 052 05] 057

lIl. LlXVlDlTA lkíátkodobé|,]" , :.a::.::::.::: '' ,:. .. .

Běžná ikýd]la
(1 ,5 až 3,5) ]96 24a I85 256 530

145 1a2 0,49 12T 432

(m n, 0 2 optim ]) 086 o75 018 08] ]25

Dopolučená hodn nad 0 7 17a 132 064 121 45a

57'/a 60% 63%

117 159 1 7,1 198 223

xlno.iuchá modilikovaná fo.ma (úspěšnBt á z.líaví podnlku) ,

íootfrUm.cá ]až]5' 078 ],35 076 ]98
12

A FoRMULE lz€kóEl - ňódiliká.i óíó uzvřené sóol6čnostl
(PK+0,85(VK ZK)+3 1(EBlTr/cA

+0,42'(Tžnj hodn VK/cizikaD tá ]+A
Uspokojivá slUa@] nad 2.9

Kriická silUace: pod 1.2
3,25 4,68 348 3,95 5.25

<U v,pEN]ToKt}]REPŘoDUkcÉ MAJEŤxtl A,
íeoreickýzdroi pen loků l306 6873

sk!téén_Á dósážénÝ ó€n tók 3504 _8719 503 13480 8560

2,68 1,27 011
Pen, to\ (plíiem) 2 1 Kčtržeb 0,Q2 000 0.08 007

22.65 ,9,]0 19],32 6.05 6.33

14 87 -6 41 l]5 20

Zpíaóvá lig B Hoeó.l audlolč.1l77



,. _, .,..., :,.Po|ožká,:.',],.. 2012 . 2013 2o14 2o15 2o16 2017
AKT|VA CELKElVI netlo 75133 79363 79326 96233 81575 71312
PohledáVkv za uDsanÝ VK 0 0 0 0 0 0

B (sl l slálá aktiva brutto 81999 82560 82417 82764 82794 82084B (s|,3) siá]á áktiva netto 40424 35í73 .,,,,3343 . ,30594
B,Ill v tom, F nančnld],ma]elek netlo 0 0 0 0 0 0
C, oběžná ákliva néttó 413i2 4412:a 6274a 43503c Zásoby nelto 15190 12748 25734 46675 25655 7856cl] Diouhodobé pohledávkv netto 0 0 0 0 0 173cl kíátkodobé Dohledávkv netlo 4585 11545 10822 1a144 9185 8766C]V Finančnímaietek netlo 14898 17009 7572 5930 161 16 26708c lV34 v lom: kíáik. finánční nraietek 0 0 0 0 0 0
D. ostáiníakiiva _ Dřech účtv 36 36 25 49 25 32AslVA.j::: ,,..::. : : :, ,, :,]

V aslnl lapliáI 53798 :52,I06 56031 5794€ 60474 6í939
Základnikapitá] 43000 43000 43000 43000 43000 43000Al| 1 Emisní ážio 0 0 0 0 0

A_ l2-4 ost kap fondv a oceň.rozdiv 0 0 0 0 0 1a72
1.1 zákonnÝ rezervnífond 2747 2793 2793 3a2o 0 0l2 Nedě itelny íond 0 0 0 0 0 0
1,3 statutámi a ostatnl íondv 64 27 26 45 15 ]8

Hosp Výsledek minulých ]ei 7a75 7941 6256 9935 Á9a2 11424
Hv běžného období 912 3956 1946 2557 425

B C)zi zdrc)e 21335 27257 23295 38287 21071 9373Bl 0 0 0 0 0 41Bl Dlouhodobé závazkv 1197 ] 161 ] 130 1138 1139 1120
B,lIl Krátkodobé záVazkY ]3349 19721 10081 32900 19932 8212BlV Ban1.ovnl úVéry a Výpomoci 6789 6375 12084 4249 0 0
B, V1 V tom: Bank,úVěry dlouhodobé 5843 5049 4358 3233 0 0c ostatni pasíva - ořech,účtv 0 0 0 0 0 0

sKl J A zrRÁTY
Iňby za prcde zboží 2a732a 162457 223501 2,13332 160020 115507

ll Vy1.ony 52a2 1653 1869 1592 1887 947
l],1 TžbY za prodeiVl. VÝr, a služeb 5282 1653 1869 1592 1887 947

9943 5689 10007 7543 7989 4965c osobnínákladv 47a8 5007 5148 5297 4729 5158
E odpsy hm, a nehm, DM 2963 2961 291] 2805 29a4 2848ll TžbV z Drod. DM á maieriálu 80 128 195 120 52 22
Vl, oslatní Drovožní vÝnosv 164 3413 3681 5648 377a 4,140

Vl] Ťížby z prod cen papirů a vk]adů 0 0 0 0 0
iX VÝnosY z diouh, iln, maietku 0 0 0 0 0 0
X, výnosy z kr, íin, maietku 0 0 0 0 0 0XlV VýnosoVé úíokv 3 2 2 1 0 0

Nákladové úrokv 359 287 27a 191 29 0xV ostatní íinanční vÝnosv 1809 486 399 649 29 308
s, Daň z pří]nrů za běžnoU činnosi 185 565 435 581 55XVl 0 0 0 0 0 0
T l\/]moiádne nákladV 0 0 0 0
U Daň z pří]mů z mimoř,činnosii 0 0 0 0 0 0

Hv za účetníobdobi s12 1655 3956 1946 2557 425
HV před zdaněním 1o97 169l 4521 2381 3138 480
Celkové VýkonY 214666 l68139 229647 221342 165758 120g24
ce kove tžby ... 212a57 ,167653 229248 220693 165729 12aa16

řo,vÝoóěét e*onómil:1
P01 Prů.něrnÝ Dočet Dracovníků 13 14 14 14 15 13
Pa2 Tížníhodn,VK V % íobwklé1o0] 100 ]00 l00 T00 l00 ]00



Přehléd o peněžních tocich ke dni 31,12.2017
Učetnijednotka:

(V tis,Kč)

AóRoPoDNIK a,s. strunkovice nad Blanicí
pracovnjřádkv

Běžné
období

lMin ulé
období

klok 2.krok Rádek 2017 20,16

16 T 
,16

425 55

P, počáteční stav Deněžních orostředků 161 16 5930
A, Peněžnl toky z píovozní činnosti

z. zisk,ztráta z běžné činnosti před zdaněnim 480
2a52 , ,0 UPRAVY O NEPENEZNl OPERACE 2852 29a7

2848
4
0

0
0
0
0
0

A,1,1, "+odoisv stá]Ých aktiv a pohledáVek 2848 29a4
A.1.2. '+Změna ooí,po ožek.rezerv, přech,účtů a odl,daně 54
A,1.3 '-Zisk +ziráta z orodeie stálÝch aktV 0 0

_VÝnosv z dividend a Dodílů na zlsku 0 0

A15 WúčtoVané úroky {+nák|,,-VýnosoVé) 0 29
Čistý peněžni tok z prov č]nn, před zdan
změn Drac kao a m]m,Doložkami íZ+A 1

3332 6125

6325 1590
246 1a72

1172a 518
17799 0

00

A-2. Zl\lENA POTREBY PRAC,KAP|TALU 7915 8053

A.2.1 Změna stavu DohledáVek z prov čin í-zVýš 1318 959

A.2.2 změna stavu krátk,závazkú z pr č n (+zvýš 112o2 -13926

Zrnéna siav! zásob GzVýšeni +5niženi) 17799 21a20
A,2 4 zrněna siavu osi neoeněžních kr,aktlv Gzv ) 0 0

clsTY PENEZN] ToK z prov,činn před zda.ěnim a
mirn Doložkami rA -+A 2)

11241 14178

0
0

-573
0
0

A3 "-VÝdaiezDatebúrokú 0 -29

"+Př]iate úrokv 0 0

A,5, "-Zap]acena dan zé b č nnost a domerl V -573 ,639

A,6, přiimv a vÝda e sDoiené s m m,úč případy 0 0

A.7 +PRiaté dividendv a podí|V na Z sku 0 0

ClsŤY PENEZNl ToK Z PRoVozNl c]NNosTl
íA,--+A 3 až A,6) 1a674 l3510

0

: B. peněžnitokv z investiční činnosti
B1 '-VÝdaie sooiené s Dořízením stá|Ých akt V -3T _63

B2 "+PříimV z Drodeie stáLÝch akl]V 0

B3 půičkv a úvěrv soriznénÝm osobám 0 0

0 B clsTY PENEZNl ToK Z NVEsTlcNl ClNNoST|
31 _63

c.'Péněžní toky z finančních činností
C1 "+změna stavu dlouhodobÝch závazků _19

:1o72 DoPADY Zl\i]EN VLASTNlHo KAPlTALU na peněžní
Drostředkv íC2lažc27) 32 -)9

00
0

1072 -1a72
0

0
32 32

C.2 1 '+zvvsen ztituluzvÝsen ZK RFči NF 0 0

?,2 2 '-Wo|acení óodí]U na VK sool a č enůrn 0 0

+pen, dary a dotace do vk dalši vk ady 0 0

C24 ' +l]hrada ztíátv sDolečníkV 0 0

C25 ',Přimé VÝD]atV z fondů -32 -29
C26 '-wDlacené divdendv a oodiv na zisku 0 0

C21 Jrné změnv {ooužiti HV m n,období) 0 0

č]STÝ PENEžNl ToK Z FlNANcNl clNNoSTl
lcl AžC3) -5] _3261

10592 0

267aa

celkové zvýšeni či sniženi peněžnich prostředků
{A -'-+B *,+c ***] 10592 10185

R,: ] ]. stav peněžních prostředků na konc účetního obdobi
íP + F.) 267a8 16116

10592 0 KoNTR 1 krok na F: R - P , 2,krok suma zrnén



Přehled o peněžních tocich ke dni 3í,,l2.2017
účetnijednotka:

(V tis.Kč)

AGŘoPoDNIKa,s. stlunkovice ilad Blanicí
Pracovl:řádly

Běžné
období

lvin ulé
období

1,kiok.,2.krok
161 16

425 55

Rádek 2017 20,í6
počáieční stav oeněžních prostředků 161 16 5930

A, Peněžni tokÝ,z Díovozní činnosti
z. Zisk,ztráta z běžné činnosti před zdaněním 480 3138

.2a52 0 UPRAVY O NEPENEZNl OPERACE 2852 )9a7
2848

0

0
0
0
0
0

A,1,1, "+odoisv stá]ých aktiv a pohledávek 2848 29a4
A.1.2. '+Změna ooí,oo ožek.rezeN, přech úótů a od],daně 54
A,1,3 '-zisk,+ztráta z prodeie stálých aktV 0 0

,VÝnosv z dividend a Dodílů na zlsku 0 0

A15 Wúčtované úrokv {+náki,,,Výnosové) 0 29

cistý peněžni tok z prov č]nn, před zdan,
změn Drac kao a rnrm,ooložkami íZ+A 1

3332 6125

6325 1590
246 1a72

1172a 518
17799 0

00

A.2. ZlVENA POTREBY PRAc,KAP|TALU 7915 8053

A.2.1 Změna stav! DohledáVek z prov.čin í-zVýš) T3]8 959

A.2.2 Změna stavu krátk,záVazků z pr č n,(+zVýš) 11)02 13926
A,2.3 Zrnéna stav! zásob CzVÝšení.+snižení) 17799 21a2o
A2 4, Zm_éna siavL osi neoeněžních kr,akt]V í,zV,) 0 0

9602 l645 clsTY PENEZNl ToK z prov,ěinn před zdaněním a
mim Doložkami íA -+A 2)

11247 14118

0
0

-573
0
0

A3 "-VÝdaiezDatebúroků 0 29
"+Př]iate úrokv 0 0

A,5, "-Zap]acená daň za b člnnost a doměrkv 573 -639
A,6, PřiimV a VÝda e sDoiené s mLm,úó připadv 0 0

A.7. '+přliaté dividendv a podílv na z sku 0 0
.1072 A,::: clsŤY PENEZNI ToK z PRoVoZNl c]NNosTl

íA,'-+A3ažA6) 1a674 13510

-31 0
00

0

' - B] Peněžní tokv z inveštiční ěinnosti
B1 'VÝdeie soo ené s Dořízením stálÝch aktiv 31 -63

B2 "+PříimV z Drodeie stáLÝch akl]V 0

B3 půičkv a úvěrv sořízněnÝm osobám 0 0

clsTY PENEZNi ToK Z NVEsTlcNl clNNoSTl _31 _63

c- Peněžní (okyz finančních činností
C1 "+Zména stavLl dloUhodobÝch zavazků -19

DoPADY Zl\ilEN VLASTNlHo KAPlTALI] na peněžni
DlosIředký (C2 1 ažc2.7\

-29

0

1072

0
0

-1a72
0

0
32-32

C.2 '+Zvvsen ztiluluzvÝsen Z^ RFCi NF 0 0

'-Wo|aceníDodíU na VK sool a čenům 0 0

C23 +pen, dary a dotace dovk dalšivk adv 0 0

c24, ' +lJhradá ztíátv sDolečníkV 0 0

C25 '-Přímé VÝo]aiv z fondů -32 -29
c26 '-wDlacené divdendv a oodjv na zisku 0 0

C27 Jrné změnv {ooužiti HV m n období] 0 0

c -":: člSTÝ PENÉžNl ToK Z FlNANcNl clNNoSTl
(c,1, Až C,3 )

-51 -3261

10592 0

267aa

celkové zvýšení či snížení peněžnich prostředků
10592 10185

R.
.'.

stav penéžních prostředků na konc účetního obdobi
267a8 16116

10592 0 KoNTR 1 krok] na F: R - P , 2,krok surna zmén


