
Výrďní zpráva za rok2013

Identifikační údaje :

Firma :

AGRoPoDNlK a.s. Strunkovice nad Blanicí
|Č 4824496'|

H|avní předmět činnosti: obchodní ěinnost

Základní kapitil : 43 000 000'- Kč

obsah rýroční zprÁvy (poďe $21 ZoÚ):

í ' Informace o minulém vývoji čiínosti účetnl jednotky

2. Další finanční a nefinarrční iďomrace
2a) Iďomace o skut€čnostech, kteÉ poskytují iďormace o podminkách či situacích,
ktelé nastaly až po konci lozvahového dne
2b) Informace o předpokládaném budoucím \ýoji činnosti společnosti
2c) Iďormace o aktivitách v oblasti \"ýzkumu a vývoje
2d) Infomace o aktivitách v oblasti oc}uuy ávotního prostředí a praco\'rrě právních
yztazích
2e) IÍformace o tom, zda úč€tní jednotka má organizační sloŽku v z8hÍaničí
20 Informace požadované podte zvlášhlch předpisů
2fl) InfoŤmace o pofizovrání vlastních akcií - podílů
2f2) zpráva o ýÚl.zÍch mezi propojenými osobami
2f3) Povimost zveřejňování dďších infomací.

3. Irrformace ýznamné pro posouzení majetku ajioých aktiv, závazků ajiných pasiv,
Íinanční situace a Úsledku hospodařed úěetní jednotky
3a) cíle a metody fiz€ní rizik vč. potitiky zajištění všecb blalTJch tyPů plánovaných
tsalsakcí
3b) cenoýá| úvěrová a likvidní rizika a rizika související s tokem hotovosti

4' Učetní závěrka ajejí ověření auditorem

1. Zpráva o ninulém vývoji činnosti úč€tní jednotky .
společnost AGRoPoDNIK a.s. Strunkovice nad Blanicí vznikla dne 31'05.1993 zápisem do
obchodního rejstří<u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 581. spol€čnost
za dobu svého trv|ánj nezměnila hlai'rrí náplň své činnosti, ale rozšířila předmět podnikánI o
určité další činnosti' znamenané ve v'.firise z obchodního rejstříku'



2. Další fin&nčni a neÍinanční informace

2a. Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozv&hovém dni a jsou významoé pro
naplněni účely této zprávy
Žádné ]ÚznaÍmé skutečnosti nenastaly.

2b. Itrformace o předpok|ádaném budoucím .t.ývoji činnosti spo|eěnosti.
Účetní jednotka bude pokněovat ve své činnosti, Ťozšířené o provoz FvE 252 kwo

2c. Informace o aktivitách v oblasti \.ýzkumu a vývoje
společnost nerná žádné ýznamné aktivity v oblasti ýzkumu a vývoje.

2d. Informac€ o akÍiviÚách v oblasti ochrany životného pŤostředí a pracovně právních
wtazich
Účetní jednotka se řídí platn}hni předpisy v oblasti životnÍrc prostředí'
Praco\Ťě právnl váaly _ uzalŤeny dle předpisů platrrých v České republice .

2e.Informace o Úom' zda účetníjedlotke mó organizaění s|ožku v zahr&niěí
Účetní jednotka nemá orgarrizační složku v zďraničí.

2f. Informace požadované podle zv|áštních předpisů

2fl) Informace o pořizování vlastnÍch obchodnich podilů - akciÍ
Žádné vlastní obchodní podíly nebyly pořizovány.

2D) zpÍáÝa o \Žtazích mezi propoj€nýEi osobami
Tato zpráv4 zpracova!á ve smyslu $ 66a) obchodního zíkoníku je samostatnou pfilohou
výtoětti zpr&"y '

2f}) Povinnost zveřejňování dalších informací
Učetní jednotka nemá povinnost zýeřejňovíní Žádných dalších iďomrací.

3. Informace Yýznamné pro posouzení majetku a jiďch aktiv' zóvazkú a jiných pasiv'
fitranční situace e výsledku hospodaření účetní jednotlv

3a)cí|e a metody řízeni rizik vě. politilry zajištětrÍ všech blavních typů plánoY&!ých
transakcí
Účetní jednotka neprováď opelace se zajišťovacími deriváý

3b) Cenová, úvěrová a likvidní rizika a riziká souvisejici s tokem hotovosti
Účetnl jednotka nelykazuj e tato ť,zikJ..

4' Účetní závěrka a její ověření auditorem.
Účetní závěrkaje obsažprlaý pŤLIoze tďo zp!álY (včetně \.ýToku auditora).

AGR.OP@DNODK

Ing' MIázÉk BohuÍnil, předseda předshvenstva

zpÍacoy éLno dÍLei 25.2'207 4



Zpráva o vzájemných vztazích mezi propojenými
osobami

sestavená v sou|adu s ustanoveními $
za účetní období

66 a) obchodního ákoníku
2013

Agro strunkovice s.r.o. , strunkovice 295 ' Strunkovice nad B|anicí , PsČ 384 22
zaosána v oR u Ks c'Buděiovice v oddí|e c.vložce 5565 dne 2o.řIina '1995
|Č': 63 88 71 51

osoba ov!ádaná :
AGRoPoDN|K a.s. stÍunkovice nad B|anicí ,strunkovice nad B|anici 'PsČ 384 22
zapsána v oR u Ks v Českých Budějovicích v oddí|e B, v|ožce 581 , dne 31.5.1993
tc148244961
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sm|ouvy uzavřenó v roce 20m-20í í věétně nás|. aktualizací

Proh|ášení ručite|e Č. 1062í115636 ze dne 15.6.2011 - Agro s.r'o' ruěí za kontokorentnl úvěr
ov|ádané osoby v€ výši 15 000 000'- czK a za transskce na devizovém trhu do výš6
'1 000 000,. czKvéřit€|i ČsoB Pracháice A
Proh|ášení ručite|e ze dne 20.7.2009 - Agro s.r.o. ruěíza investičnÍ úvěr ovládané osoby ve
výši 396 352,. EUR věňie|i ÓsoB Prachatice.

.

sm|ouvy uzavňené pň9d rokom 2004 3 úěinky v roce 2013

sm|ouva o nájmu nebytových prostor ze dne '|7..|2.2001 a z.a dne 2.1.2oo2 . Mateřská s.po|eěnost
má V administrativnl budově AgÍopodniku pronajaté kance|áře o celkové Výměře 26,4 m. a
parkovací p|ochy a čerpací stanici . Výše měsiěního ná'mu včetně úhrády provozních nák|adů ie
stanovena v obwk|é výši'
sm|ouva o přepravě ze dne 10.1.2002, Rerá řešÍ přepÍavu zbožÍ ve v|astnic{ví Agropodniku
vozidIy mateřské spo|eěíosti .
smlouva o shromaŽďovánl nebezpeěného odpadu ve shromaždišti Agropodniku - bez úp|aty .

Ít.

obchodni transakce rga|izovanó v úěďním obdobÍ 20í3

1) NákuD zboží (nafra..' ) od ov|ádaiícÍosobv

2) Čeroán| s|užeb ( doDrava ...) od ov|ádajlcÍ osoby

Objem transakce
způsob stanovenÍ ceny

487 tis. Kč
cena obvyk|á

K datu ávěrky nesp|aceno 51 tis Kě (sp|atnost 0't/2014 )

Objem transakce
způsob stanovení ceny

Objem transakce
zpúsob stanovenÍ ceny

objem tÍansakce
způsob stanovenÍ ceny

242 tis. Kč
cena obvyk|á

3) Nákuo EUR od ov|ádajícíosoby

objem transakce 219 tis' €
způsob stanovení ceny kurz ČNB

4) Prodeizboží ( ND. oneu. o|eie. .. .| ovládai{cÍ osobě

5) Poskvtnuti s|uŽeb ( DřefaKurace telefon . e|.eneÍoie . náiem) ov|ádajícl osobě

210 tis. Kě
cena obwk|á

512 tis. Kě
cena shodná s jinými odběrate|i

K datu ávěÍky nesp|ac€no 26 tis' Kě ( splatnost 0,l/2014 )
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tv.

závéJ
Všechny shora uvedené smluvní \.ztahy a transakce proběh|y za standardních podminek, by|o o

nich řádně účtováno a v Žádném případě neby|a způsobena újma ov|ádané osobě

zp|acováno dne 25.2.2014

wiádření dozo]čí radv 3Do|ečnosti :
f  , ,

zpráVa projednána dne ' ' 'Ý' ' ' 'Y', ' ' ' ' ' ' '  zoÚ

stanovisko dozoÍčí radv :

K uvedené zpráVě nemá dozorěí rada připomlnky

za dozo|či .adu I

rul
Ing. Stanislav Lauda Márie Brychová
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Rozhodnutí vaIné hromady

o rozdě|ení hospodářského výs|edku za rck 2013

Účetní jednotka: AGRoPoDNIK a.s. Strunkovice nad Blanicí
384 26 strunkovice nad Blanicí

Valná hromada společnosti lozhodla dne 11.6.2014
o úhradě ztřáÍy, dosažené podle schvrílené úč etni záýěÍky zarck2013 ve výši -1 654 985.36 Kč
následovně:

Zákomý příděl do rezervního fondu

Píděly do dalších fondů:
ostatní fondy

Zbývající část zisku ve Úši
bude převedena na účet nerozděl€ných zisků minulých let

0'00- Kč

0'00 Kě

0'00 Kč

o úhřadě ztráty, vykrizané podle schvrílené účetní závěrky za rok 2013 ve ýýši
následorně:
ÚhÉda z účtu nelozděleného ásku minulých let

(]btada z rezenlího _ nedělitelného fondu

UhÍada z jiných fondů (rozvoje' investic . . ' )

Ponechiiní neufuazené zháty (k úhradě v budoucích obdobích)

v strunkovice nad Blanicí, dne 11'6'2014

Předseda valné hromady:

ověřovatelé zápisu:

-1 654 985.36

1 654 98s.36

x>.\ Kč

xx'r Kč

xxx Kč

Kč

Kč



lng.Bohumír Ho|éěék, audito? č'osv.1.|77 (osvědčení Komory auditorú ÓR)
organizačnÍ kance|ář, 39:/ 01Písek, Jiřího srnky 2500' |Č16954181
Ťeléfon'fax: 3822í6203' mob|l: 60352í49í' é.maI|: bhoIecek@io|.cz

Evid.č.zprávy: 388/1 /2014

o ověření účetní závěrky ke dni 3í'.12.2013

úěetní jednotky

zpřáva určgna p]o:

ověřované období:

AGRoPoDN|K a.s. Strunkovice nad B|anlcí
384 26 Strunkovice nad B|anicí ě.295

|Č 48244961

H|avní předmět činnosti: Koupě zboží za úče|em da|šího plodeie a prodej

akcionáře a statutární oÍgány spo|eěnosti

od '1.1.2013 do 31,'12.2013

Písemnosti úěetní závěrky:
Roa,/aha
Výkaz zisků a ztrát
Pří|oha k úěetnÍ závěrce
Výroční zpráva
zpÉva o uztazich

obsah zpÍávy:
zpráVa o účetnÍ záVěrce
odpovědnost statutárního orgánu za úěetní závěrku
odpovědnost auditora
Výrok auditora
Vyjádření auditora k Výroční zpráVě
Wádření auditora ke zpráVě o VztazÍch mezi propojenými osobami

samostatná pří|oha zpÍáuy: závěry auditora vyp|ývající z ověření

Zpracovaf dne'14. 3. 2014'.

Ing.Bohumír
auditor č.osv.1.t77

397 01 Písek' Jiřího



Zpráva o úěetní závěrce

ověřil jsem přiloženou účetní závěrku účehrí jednotky, ve sliJadbě uvedené !"ýše (viz
Přílohy zptávy), věetně popisu použiých výanamných úč-etních mďod. Další údaje o úěetní
jednotce, věetně všech předmětů její činrrosti, jsou uvedeny v příloze k úěetní závěrce.

odpovědnost statutárního orgánu Účetníjednotky Ž8 účetní závěrku

za sestavení úěetní závěrlq v souladu s úěetními předpisy České republiky odpoúd.í
statutámí olglín úěetní jednotky. součástí této odpovědnost je navlhnout, zalrést a zajilstit
vniťrí kontroly nad sestavovíním a věmým zobrazenífi účetní závěrky tak, aby
neobsahovala ýznamné nespnír'rrosti způsobené podvodem nebo chybou' zvolit a uplatňovat
vhodné úěetní metody a proviídět účetní odhady přiměřené dané situaci.

odpovědnost auditora

Úlohou auditora je vydat na základě pŤovedeného auditu ýrok k této účetní závěrce. Aurlit
jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a mezinfuodními auditorskými standaŤdy a
souvisejícími aptikďními doložkami Komory auditoru České republiky. v souladu s těmito
předpisy je auditor povinen dodržovat etické normy a naplánovat a pÍovést audit talq aby
získal přiměřenou jistofu, že úěetní závěrka neobsahuje ýznamné nesprávnosti.

Audit zalmuje provedení auditomlcých postupů, jejicbž oílem je získat důkazÍí informace o
ěástloích a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. výběr auditorslcých postupů záúsí na
úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že úěetní závěrka obsahuje ýznamné nesprámosti
způsobené podvodern nebo ohybou. Při posuzovríní těchto lizik auditor přit édne k \Titfulm
kontoláÍn, ktelé jsou relevantní pIo sestavení a věmé zobrazení účetní závěrky' cítem
posouzení vniťÍích kontrol je nalthnout vhodné auditorské postupy, nikoliv se lÍádřit
k úěirmosti r,nitřních kontol. Audit též zahmuje posouzení vhodnosti použiých účetních
mďod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prczentace
úěetní závěrky.

Na zrákladě provedeďch ověření jsem přesvědčen, že získalé důkazní iďomace tvoři
dostatečný a vhodný základ go vyjádření mého yýroku.



Výrok auditora

Pod|e mého názoru účetni závěrká společnosti AGRoPoDNIK a.s. Strunkovice nad
Blanicí podává ve všech významných ohledech věrný o poctiwý obraz aktiv, pasÍv a
fmančDl situace ke dni 31.12.2013 a nák|adů' Yýnosů a !ýs|edku hospodaření a
peněžních toků za rok 20l.3 v souladu s účetnírni předpisy p|afnýni v České republice.

K|asifikace !Ýroku: bez 't.ýhrad

Vyjádření auditora k Výroění zprávě
ověřil jsem soulad iďormací, uvedených o auditované spoleěnosti ve ýroční zprávě,

s ověřovanou účetní závěrkou. Za správnost lýIoění zprávy je zodpovědný stafutámí oÍgáLtl
účetrrí jednotky. Úkolem auditora je rTdat na ztikladě provedeného pIověření stanovisko o
souladu ÚÍoční zpnívy s účetní závěrkou.

ověření jsem plovedl v souladu s Mezináro<lními auditorshými standaldy a souvisejícími
aplikačními doložkami Komory auditoru České republiky' Tyto standaldy \ýadují, aby
auditol naplránoval a provedl ověŤení tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace uvedené
ve výroění zprávě, které popisují skutefuosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetrÍ
závěroe, jsou ve všech v'ýznamných ohledech v souladu s příslušnou úěetní závěrkou' Jsem
přesvědčen, Že provedené ověření poslg'tuje pŤiměřený podHad pro vyjáďeď ýroku
auditoŤa.

Podle ného názoÍu jsou informac€ uv€dené ve výroění zprávě společnosti
AGRoPoDNIK a.s. strunkovice nad Blanicí k 31.12.2013 ve všech významných
oh|edech v souladu s výše uvedenou účetní zívěrkou.

Vyiádření auditoÍa ke zplávě o Vztazích mezi propoienými osobami
Prověřil jsem též věcnou spfá\Ťlost údajů uvedených ve zprávě o vzlazích mezí

pÍopojenými osobami účetní jednotky k 3| '|220|3. za sestavení této zprá\y, její úplnost a
správnost je zodpovědný statuíární olgrán úěetní jednotky, přezkoumrfuí této zpály provádí
dozorčí orgán účetní jednotky (pokud je zřízen)' kteý se svým stanoviskem seznrimí nejryšší
orgán účetní jednotky'

Prověrku jsem provedl v souladu s Mezinárodními auditorslcými standaldy vztahujícími se k
prověrce (především pod1e standardu ISRE 2400) a souvisejícími aplikačnímí doložkami
Komory auditorů České Íepubliky. Tyto standardy lyžadují' aby auditor naplínoval a provedl
ověření talg aby získal omezenou jistofu, že zpráva o vztlzích n€obsahuje Úznarnné
nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování praco\Ťtíků účetní jednotky a na
analýické postupy a výběroťm způsobem provedené plověření věcné spníYnosti údajů.
Proto prověrka poslg'tuje nižší sfupeň jjstoty nežli audit. Audit zplávy o \ráazích jsem
nepÍováděl a proto nevyjadřuji závěr prověření ve formě v.ýroku auditora.

Na zrik|adě provedcné prověřky jsem nezjistil jsem žádné Yýznamné nesprávnosti
údajů uved€ných ve zprávě o vzt^zich Bezi propojenými osobami společnosti
AGRoPoDNIK a.s. Strunkovice nad Blanicí k 31.12.2013.

&r*
Ing'Bohumír Holeček 

-{auditol č'osv'l177
397 0l Písek, Jiřího



st.unkovice nad B|an|cí
sld|o nóbo byd|išté úč€lnÍ iedrc|ky

Strunkovlce nad Blanicl
ě.295
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2,

3

5.

7.

'oh|€dávkv z obohodnlch v'tahú 049 10 035 9 736 44t/

'oh|€dáýg É ov|ád.nými a liz oBob.m| 050 0 0 0 0
roňEdávky |i |Jc.!Í iálE0(ďŤl pod

051 0 0 0 0
Jď||édáv|q za !F|.d|||(y' deny dnJa|Ý. a 2a 052 0 0 o o
3ocjá|ní záb€zp.én| E 2dEv'pojišlěnl 053 0 0 0 0

'|.át 
' dáňové polr|€dávky 054 1 617 o 1 817 101

Grodobé poal9lfi]Ú,á|oty 055 0 0 0 0
056 0 0 0
057 't92 0 192 0

2,

059 33 0 33
060 16 976 0 í6 976 14 848

G!@dobó EnIÉ p.clty á podi|y 06í 0 0 0 o
'onený kó|iodobý ínán.íÍ mej.|.k 062 0 0 0 0

),L

)t  r .
z

064 0
(ď'dsi n{d.dy ÉBťó obdobl 066 0 0 o

3, 066 0 0 0 0



označ' clsr0 slev v běŽném účgt' obdobl
5

slev v minu|ém úč€t' obdob|
6

PAS|VAoELKEM (l' 68 + 85 + l10) = ř' a1 007

vlashlkapná| (l 69 + 73 + iB + 81 + 84) o€8

2

3

zákl.dnÍt3pitá| ||'?0az|2 060

zákbdnl kaP|lál 070 43 000 43 000
vladlnlákcl. á v|asln| obchodn| pod||y 071 0 0
zněny ák|adn|ho tapi|á|u 0 0

\,  .  1

2,

3

5

Gp|lá|ové tondy ('74BLn 073

Em|snÍáŽ|o 0 0
075 0 0

]6ňovác| Ed|ty z pňEc€něn| nal€|ku a ávazkÚ 076 0 0
cc€ňovacl lozd|Iy z Přěeněnlpň pbměnách 0 0
Rozdí|y z pbměn Epo|ečnoslÍ 077b 0 0
RozdÍ|y z oc€nén| pli přeměnách Épo|€čnostl 0 0

\. t.

1

2

RěéNnífondy' nedě|it6|ný Íond a oslalnlíondy ze z|sku 076

zákonÍý Íoz€rvnl íond/ Nédě|ilený Íond 079 2 793 2747
slalúámÍ . 6la|nÍÍondy o8o 27 64

1

2.

ýýB|€d6k hospodal €nl mhu|ých |el (182+83 001

N.Íozdě|oný ásk m |n u |ých |et 082 7 941 7 075
N€uhEzená zlrál. minu|ých |€l 063 0 0

Ws|od€k hospodařěn Í běžného účgln |ho obd o b l 084

t. ]|zÍ 
'bl6 

(|' c6 +91+102+114)085

t l

t ,  r ,  1,

2

3.

Reérvy {l' Bi aŽ90) 086

R€z€rvy pod|g 4|áštn|ch pÉvn|ch předpisú oa7 0 0
RoÉýe na dúchody a podobné závaz(y 088 0 0
RezerváMdaňzpřljmú 069 o 0

090 0 0
Bt!

B 1

2,

3.

5

6,

7.

0,

ío'

D|ouhodobé áveky (l' 92 a| l0l) 001

záv.zty z obÓodnlch váahú 092 0 0
závaŽ|(y. ov|ádalÍ6l a ř|d|c| osoba 093 0 0
zóv.zky . Podst.|ný v|iv 094 0 0
závazky ke Bpo|ečnkúm' d€nům dfu'stva á úč.stn sdružen| 095 0 0
o|ouhodobé pnl8té zá|ohy 096 0 0

097 0 0
o|ouhodobé směnky k úhEdě 096 0 0

099 0 0
liné d|ouhodobé záýazky 100 0 0
)d|oŽ€ný daňoý závazék 10'1 1 161 1 197



slav v běžném úč6t obdobÍ
5

stav v nlnu|én Úěol obdob|

I l

l .  .  r .

2.

3,

5.

7,

6.

I

10

t1

Klátkodobó ávazky (i' 103sl1l3]102

závazky z obchodn|cň váahú 103 10 103 5 793

závaŽky . ov|ádál|cla fldlcl osoba 104 0 0
105 0 0

záv.zkv ke BDo|€čn|kům' čtgnúm družstva a úbstn sdru'en| 106 2'l
závázky k zBméshancúm 107 234 199

záv€zky a sociáhího zabgzloč€nÍ a zdÉv'pol|šlěnl 100 167 138

l|át . daňové ávázky á dot8cg i09 840
Králkodobé pň]glé álohy 1i0 I 015 6 258

111 0 0
112 104 76
i13 27 23

2,

BankovnÍúvěly á výPomocl ('115az117

Ba nkovn Í úvěry d|ouh odobé 115 5 049 5 843

KÍíkodobé b.nkovnÍ úvěry 116 1 326 946

KÉlkodobé |inánční výpomoci ' t17 0 0

I Lsové rcŽl|š€nl (t 119 áŽ 120)118

119 o 0

2 120 0 0

É. razagol otc'í5.3.20'|4
Ing.Bohum|| Mrázek, pÍedseda předslávenstva

Koupě zboží za úěe|em da|šÍho
prodeje a prodej

k4k
lng' Bohuňír HoLEčEK

.ud|tor č.o.Ýlířl
Jrllho smry 25100, 397 o1 Ptr.t

D|c' cz510705152. |Č: 
'6954l.'l6iJÍ.l š2 216206, nEb:603 52l 491



M í nÁ n|Žtahý viet ďmne| ]. 
. 

obchodn|'imanebo]inýnázovúóělni

.4989|9-.q]!llí."?.9...---.

.strunkovice nad B|anicí

. -Štiu:iikďÍ..i;ná.iBláňic|-
é'295

384 26

Rok Mesrc tc

20'13 't2 48244961

TExŤ skUtečnosl V účeiním obd0bl

2

0l 162 457 207 328

Nákládywna|oŽené na pÍodané zboŽ| a2 178 076

obchodnlmarŽe (01 02 03 6 983 7 662

2

3

r'ýkony {ř 05 *06 *07 'I 653 5 282

Tdby za prodejvlastních výÍobkŮ á sLÚŽeb 05 1 653 5 282

.měnaslavuvn|lÍopodnkovýchzásobvastn|výroby 06 0 0

07 0 0

3

31

12

/ýkonová sPolřeba {l 09 +10] 03 2 947 3 001

spotleba maleré|u a energie 09 1778 1 855

sIuŽby 10 1 169 1 146

Pndané hodnota (i 03 +04.08 11 5 689 I 943

1

2

3

osobnlnákIady ( i  ]3až16 12 5 007 4 708
13 3 261 3 042

odményč|enŮm orgánŮ spoeónosi a druŽsiva 424 420

Nák|ady né socé|ní zabezpečen| 15 1 246
16 80 B1

D 17 1 149

E odpisy d]ouhodobého nehmolného a hmoiného majek! 18 2 961

TrŽbyzpÍodéjedIoUhodobéhomajelkua mater iéIu 19 128 80

1 Tržby z pÍÓdé,e dIoUhodobého majelku 2A 0 0

Lt 2 Ídby z pÍodeje maleré|u 21 128 80

22 119 68

zúslaikovácera orodanéhodo!hodobého.na]elkÚ 23 0 0

2 24 119 68

G zména ýavu rezeP a opravných poLožek a komp|,nák|adú přo 25 -90
os1atní provoznI výnosy 26 3 4'13 164

2T 173 35

Přévod pÍovoznlch VýnosŮ 2A 0 0

I Ple!od provoznlch nák|adŮ 29 .  .0
PÍoVoznI Výs edek hospodalénl
l i  1 l  12 17. ls + 19.22.25 * 26 * (.27) '  ( .28! 30 -17 1 279



TEXT skuteénosl v úÓetnlm obdobl

2

ÍrŽby za pÍodejcenných papkÚ a vk|adú 31 0 0
Jrodané c€nné paplry a podí|y 32 0 0

vt l
vt 1

2

3

Vynosy7dol|ÓdobÁhol i1"Ý1|ho.á,e!U l l  Jd '  
)\ .  ]6 33 0 0

r'ýnosy2 pod||Ú v oV|ádány.h á llzených osobách 0 0
,/;-os, z o+d- _ d oL'  oooor._ c--r .-  pdp a a poo :1 35 0 0
Výno5y z oí|ahIho d ouhodobého linanČniho majelIU 36 0 0

VILI r'ýnosy z rÍá1|odobého Ínal'cnIho méjelIU 0 0
Nák|ady z linančnIho majetkU a8 0 0
Výnosy z p|cceněni ma]€tkoVých cen.ých papiÚ l9 0 0

L Nák|ady z pře@nénI majelkových @nných p3p lru 0 0
t\,1 .měna slavu lezeN a oDr.Do|ožek ve fna.čnlob|asl] 0 0

42 2 3

287 359

486 1 809

o oslá lnÍínánčnl.á|.]ády 1 875 1 635
P|evod Ína.čnlch V'nosŮ 0 0
PEvod nnanénÍch nák|adú 0 0
FnanÓn|výsedek hospodařenl ( l  3] -  32+33 +37 J8 r39 40 l]
Ý42 l3 +44 45+l46i (4l]] 48 1 674 182

a
Q1

2

oaň zpl|jmÚza béŽnou činnosl (l'50+51) -36 185
50 0 225

40

r 'ýs]edek hospodařenl2á běž.o! č||osl  113!+13.{9] 52 í 655 912
xt l 53 0 0

0 0
s
s1

Dáň' P'|m.] /a miŤoiéd1oJ Či1.osl e 56.54 55 0 0

56 0 0

0 o
fu l  mo|ád|ywsedek hospodá.enl ť 5] 94 55] 58 0 0

Ť Plevod podí|u navýs|edku hospodaienÍ Epo|eČnlkŮm (+/.) 59 0 0

Výs edek hospodéřen|za úČeln|obdob| (+/ ) (l 54 +53.59) 60 1 655 912

Výs|edek hospodérenipřed zdaněnim (+/ ) (r30'43+53.54) 6l 169í 1 097

A@BoPoDŇuK
ákÓ|oÝá 8po|éěí1osl

15.2.2014 gtÍUnxov|co nrd B|an|c|
lój 1!214'61 olci c2482119Bl

PodpisoÝyzqŽnam slalLlárn ho oÍgénu úČelnllednolky nebo podpsoýý
zázyÍn týzi|ié osoby kteÍá ]e Úéén l jednolkou

'li / ''
Ing.BohumiI Mrázek' předseda představenstva

akciová spoIečnost Koupě zboží za úče|em da|šího prodeje a
prooeJ



PŘÍLoHA r ÚčnrnÍ zÁvĚncn
z& účetoÍ obdobÍ od l. 1. 2013 do 31.12.2013
(sestaveoá poďe 0 39 vyblášky č.500/2oo2 sb.)

1. zók|adn| údrj€ úěet!íj€dnollry (Uo:

la) Identiflkace účeÚní jednotky

Obchodnl ftma: AGRoPoDh[IK a.s. Strunkovice nad Blanicí

Sídlo: Strunkovice nad Blanicí, PSČ 38426

IČ:

Právní forma:

Pfudmět podnilcání:

Datum waiku účeoí jcdnotky:

Rozvahový den:

okamžik sestaverrí riěetol zÁvětky: |4.2.20|3

Podpiso!ý záznam stafutámího orgÁnu:

482 44 961

8kciová spolcčnoý

obchodní ěinrros! překládka a skladování zboží

3l.kvěba 1993

3L.12.2013

zpracoval; Ing.Mlázek Bohumil



lb) tryzické a právnické osoby' ktere maji podstatný nebo rozhodující vtiv v ÚJ:

Název a sídlo, právní form4 IČ Podíl na zIíkl.kapitáu
(Jméno a bvdliště Fo) absolutní v Kč v n/o ZK

AgŤo strunkoyicc s.ř.o. 43 000 000'- 100

1c) Popis ztněn a dodatků pŤovedených v obchodním rejstříku v uplynulém období

neJsol,t

ld) Popis organizační struktury 8 jejízásadní zněny v uplynulém období

stuktuÍa: členění na střediska
Popis: 1. Středisko - opravářská dí|aa

2' střeďsko - sklady průmysloých hnojiv
3' středisko - sprá\Ťrí

1e) Jména a příjmení statutáÍnÍch a dozorěÍch oŤgánů

Před stavenstvo:
Funkce Jméno aDňimeni

Pledse<la: hg.Bohumil Mníaek
Místopředseda: hg.václav Mnáz
Clen: Vladislav Borovka
Člen: Tomáš Markl.tán
Člen: Ing.Petr Němec

Dozorčí rad&:
Funkce Jméno a Dříimení

Předseda Ing'stanislav Lauda
Člen MaIie Brychová
člen Fťantišek Žáček

2. Účetni jednot}v' v€ kterých má ÚJ podstrtný nebo rozhodující vliv
Za poslední účetní období

Náz€v a sídlo, prál.ní form4 IČ Podíl na zá{<l.kapitáu Vlastní kapitríl Výsledek
absoluhrí v Kč v % ZK tis.Kč hospodařeni

nejsou

Dohody mezi spoleěníky, které zakládají rozhodovací pÍáva na těchto ÚJ bez ol edu na \.ýši
podílu: neýysbtují se

Uzavřené ovládací smlouvy: neýyslEhljí se
Snrlouvy o převodu ásku: neýyslEh'.jí se

3. Počet zaměsínanců a řídicích pracovríků ÚJ

Pdměmý počet zaměstnanců během účetn.ílro období: 14
- z toho řídících pracovníků: 3



osobní náklady (v tis.Kč) Za zaÍněstnance ztoho zaÍidlcl
celkem Draco\Túkv

Mzdy, platy a odměny 3 242 635
Náklady pojistttého |246 244
osanrí osobní nák|ady 80 16

odměny qalacené členům stafutímích a dozorčÍch orgfulů (úhmné údaje v tis.Kč):
Představenstvo 264
Dozodí rada 156

Vyplacené penzijní závazky !.ůči bývalým ělenúm stafutámích a dozoÍěích orgánů
(tiňmné údaje v tis'Kě): nebyly vyplacerly

4. PůjčIry' úvěry' áruky a ostatní plnění poskytnutá členům st'tutárn|ch a ffdících
orgánů (i býva|ým)

Plnění U poskytnutých půjček:
Kategorie osob Dnů plnění Forma Uhm v tis.Kč Urok.sazba splatnost
Představenstvo
JednateIé
Prokuristé
Dozorčí rada
Bývalí členové stat.org.

nebyly poskytnuty
nebyly poskytnuty
nebyly poslcytnuty
nebyly poslcytnuty
nebyly poslcytnuty

Poa' : Uvádějí se i bezplalné posb nutí osobních au|onobilů nebo jir,ých moviýh a nenoviýh věcí
t osobnín|! žíýóni (a automobilů se oceňuje ]2oÁ pořizovaci ce|ry ročně' u oslalních věcí obvyk!ýn
ročnín nójenným)'
Uýódějí se i plotby pehziniho a žiýotního připojištění, příp 

'\,uži|í služeb Poslc,toýatých účetní
jednotkou.

5. Infornace o aplikaci obecných úěetních zásad

5a) Způsoby vedcnÍ r oceňováni zásob
5ala) Zásobv nakupované:

jsou oceněny pořizovací cenou podle $ 25 odst.c zákona č.563/9l sb.o účetnictví
vč.souvisejicích nákladů
Metoda vedení ásob plo SU: 1l2: A |32i A

stanove!í ceny pro úětoviíní úb},tku ásob:
metodou váželého arihnetického pťůměru při j€ho v:ýpočtu l x měsíěně

5a1b1) Zásobv wtvořené vlastní rrfuobou:
nejsou týořeny

5alc) Druhv nákladů zahmovanÝch do cen ásob
Vedlejší pořizovací nláklady. kteÉ isou zahmovánY do Dořizovacich cen nakuDovanÝch zásob:
ano = isou zahmováIv



Nakup.materiál Nakuo.zboží
Doplava extemí
DopŤava vlastní
Poslgfu|uté slelY a provize
Poštovné a balné
Clo a celni poplatky
Pojishé pfi dopŤavě k naskl.
Pojistné skladovaných zásob

ano: skut.
ano: skut.
ano
ano: skut.
ano
ano: skut.
ne

amo: sKur.
ano: skut.
ano
ano: skut.
ano
ano: skut.

Spoťební daň ano ano
Daň z přidané hodnoty ne ne
Dodatečně pfizrrané bonusy ne ne
Skladovací niklady ne ne

Způsob zahmutí nákladů vlastní dopnvy:
- přímo do ocenění jednotli\"ých položek, kteďch se ýkala

NákladY souvisejici s Dořizením zásob rNsPz) se:
- zahmují do ocenění každé jerlnodivé položky zásob (programovým Íozpočtem)

5a2) oceňoYáIí dlouhodobého majetku vytvořeného vlastnÍ ěinnostÍ
5a2a) DlouhodobÝ maietek wtvořenÝ vlastní činností:
stavebď čiryIos| na ÚLŤovni skutečný'ch vyrraloŽených nríkladú vč. podilu výr.reáe v roce

5úb) Reprodúční pořizovací cerra íRPC):
Použita u vícenáLlezů majetku v pfipadech: nebyla použita
Druh maietku vÝše ocenění RPc v tis'Kč

5r3) Zák|adni principy úč€tního odpisovébo p|ánu:
Učetní jednotka uplatlluje ěasovou metodu účetního odepisování' a to vždy s odpisem až do

nulové účetní zůstatkové hodnoty. sazby účetních odpisů jsou stanoveny samostatně podle
předpokládané ávotnosti skuPin pfudmětů roční procentní sazbou. Učetrrí odepisování je
časově rovnoměmé s měsíčním zúčtovlíním odpisů, a to od následujícího měsíc€ po zďazení
předměfu.

Předpokládaná živoÍnost je u ziLldadnich skupin dloúodobeho bmotného majetku
stanovena následovně;
Nehmotný d|ouhodobý majetek 5 let
}Ínotný dlouhodobý majetek
budo!T
siavby
stÍoje a zďízení
doprar,rrí prosťedky

45 let
30 let

8(15) let
4(8) let

5a4) PoužÍvané Iimity pořuovaci ceny pro zařazení do dlouhodobébo Eajetku
Skupina maietku stává se DM při PC přewšuiící
Movité věci DM 5.000'- Kč

5a5) Použiý způsob evidence předmětu drobného dlouhodobého maj€tku
Ltmlr ponzovacr ceny

Hmotný maietek NehmotnÝ maietek
Přimé zahmutí do nákladů
bez následné oper.evidence
Přímé zahmutí do nákladů
s násl. operativní evidencí

do 3.000.- Kě vč. do 5.000.- Kč vč'

nad 3.000'- Kč nad 5.000'. Kč



5a6) změny způsobu oceňováni a posfupu odepisování a úělováni
Popis zrně[y:
Pňjala s platností od: ebyly
Zdůvodnění:
vliv na majetek a závazky' finanční situaci a hospodrířský výsledek:

5b) odchylky od standardních účetnich metod - nebyly uplatněny

5c1) Způsob stanovení opravných položek k majetku
Učetní j erlnotka eviduje oprar'rré položky k následujícím aktivum:

Druhv maietku VÝše oP v % úěetní hodnotv Zdroi iďormací
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek odhad w1'lži|etné hodnoty
Majetkové úěasti

Zásoby bez obtabl
přes l rok |0% odhad ýnížené hodnoty
přes 2 roky 30%
přes 3 roky 90 o/o

Pohledávky po lhůtě splatnosti:
Dad 6 měsíců od20% míra ohrožení
nad 24 měsíců |0o% posouzení nedobythosti
r'r1či úpadcům, exekuce l00 %

5c2) Způsob přepočtu údajů v cizích měnách
Majetek a závazky v cizích měuích byly přepočteny k závě*ovému dni kuÍzem ČNB
s dopadem do kwsovýoh ná{<ladů a výnosů (ostatních finaněních nIákladů a výnosů)' a to u
následuj ících měn:
Měna kws Doložkv maietku a závazhi
EUR 21'425 CzwE\JR obchodní pohledávky 

' závazky,'(tvěly
EUR 2'7 

'425 CzK|EuR Pokladn4 balůo\,Tí účty
UsD 19'894CzKNsD Bankovní účet

5c3) způsob stanovení Ťeálné hodnoty (RII)
oceněnl reálnou hodnon] nebylo použito

5c4) Ocenění majetkovýcb podílů ekvivalelcí (EII)
Maj etkoýé po díly nej s ou

6. Doplňující informace k rozvaze a r.ýkazu zisku a zh"át

6a1) Vybrané významné položky Ťozvahy podsÚatné pro hodnocení pozice ÚJ

Majetek s tÉním oceněním výrazně vyššín než účetním:
Položka Účetní netto hodnola (tis.Kč) Tráí hodnota (tis'Kě)

nem
Jiné položky majetku
Položka Částkavtis.Kč . zdůvodnění

helsou



6a2) Titu|y přírůstků a úbytků DM pod|e h|sYoÍch skupin

Pozemky
Budovy a stavby
Movité věci

stroj€, příshoje a zďízení
Dop-avní pŤosťedky
Inventrář a ostatnI
CELKEM

PřírůstkY v tis. Kě i'b.v'tkv v tis' Kě
nejsou nejsou
neJsou neJsou
683 nejsou

Nedokoněený DM 0 nejsou
Při nabýv{áDl nernovitosti:
Podmíněnost nabÍí pÍávních účinku vkladu do katastÍu nemovitostí ($ 56 od5t.7 vyhl.)
k rczvahovému dni:

6ď) Rozpis hlevních skupin movitého DHM (v tis.Ko
skuDina Pc oDrávkv Zc

33 9'72
3 t52

38 057

15 353 18 619
2747 405

909
19 009 19 048

6a4) Majetek pořizovoný fornou fnančního pronájmu:

Druh Doba nájmu Zahíjení Celkovápořiz. zbývá splatit
maietku v měsících měs/rok c€na (tis.Kč) k záv'dni (tis.Kč')

nent

6b) vybrrné význaE!é potožky výkrzu zisku a ztráty prc hodnocení pozice ÚJ
Položka Člistka v tis'Kč zójvodnění

nejsou

6c) Doněrlry da!í z8 milulé obdobi:
Položka Částkavtis.Kč zdůvodněď

nejsou

6d) Rozpis od|ožené daně z příjmů
odložená daň zFzěrýazek

Rozdíl mezi ADZEDM 116
Daňové ztníty minulých let

6e) Rozpis rezer

ne|sot)

Rokpředp. změnastavu A.ktuá'lní hodnota
Položka čemání v běžném období k závěrkovému dni

nejsou

6f) Rozpis dlouhodobých bankorních úvěrů
Peněžní Aktuální Úroková Kon.danrm Způsob
t]stav Tiful zůstatek v tis.Kč sazba splafoiosti zaiištění
CSOB FVE222kWe 63'15 3JydrEURrBoR 20.3.2020 nemovitosti +FVE

69) Splatné závaz|ry sociá|niho a zdravotuíbo pojištěni
Položd<a Čágtka v tis.Kč Dafum sDlatnoýi
soci|ální pojištění
zdmvotní pojištěÍť

t4.1.2013
14.t.2013

tr'7
50



6h) Daňové nedoplatlry
lrtul daně L'astka v trs.Kč Datum sDlatnosli

nelsou

6i) Pohledávky určené k obchodoyání oceněné reáhou hodnotou
skupina Nomin|ál v tis.Kě Reálná hodnota vtis.Kč Dafum sDlatnosti

nelsou

6j) zúčÚované dolace rta provozní úěe|y
Zpusob zachycení

Titul dotace Částka v tis.Kč Pfiiata dne k lozvahovému dni
nejsou

6k) Individuí|nÍ pref€Ť€nčnÍ liEity a kvóty
Ýlej3o1,|

6l) Druhy zviřat v dlouhodobém majetku a v zásobách
nejsou

6m) Lesní porosty nad 10 ha
nejsou

6u) celkové lÝdaje lynaložené v účetním obdobÍ na !.ýzkum e výÝoj
nebyly u,rraloženy

7. výztramné informace' týkající se majetku a závazků

1a) Zíizovacíýdaje - podstata zachycených nák|adů (v tis.Kě):
nejsou eýidoýány

7b) Pohledávlry a závazky po lbůtě splatnosti
objem pohledávek úcejak 6 měsíců po lhůtě splatnosti: 424 tis.Kč
z toho objem pohledávek více jak 36 měsíců po lhůtě splatnosti: 260 tis.Kč

objem závazků více jak 6 měsíců po lhůtě splatnosti: nejsou
Ztoho objemzávozktt vícejak 36 měsíců po lhůtě splatnosti: nejsou

7c) Pohledávký a závazky se splattrostí d€lší tr€ž|i 5 l€t (k rozvahovému doi)
hejsou

7d) Pronájem majetku jiným subjekfum
Skupina maietku Roěnl oronáiem v tis'Kě Smlurrní doba proníimu
suadoýé prostory 475 doba neutěitá
Irgncelóře 22 doba neurčitó
sklady 86 doba neurčitó

7e) Zatížení najetku zástaYním práYem nebo věcným, břemenem
Maj€tek zastaveDý a z^tíželý záý,zw uJ
objem zatíženého Subjekt, jemuŽ
majetku v UZC (tis.K0 ie ručeno Podíl rra netto aktivech v %
nemovitosti 4 1l8 ČsoB 5'|9
technologie 16014 CSOB 20,25

i



Poslvtnuté zárulry a zajištěníjiným subjektům
objem zatíženého subjekt' ze ktery výše Ioění odměny
maietku v Úzc (tis.Kě) ie ruěeno za Ťučení (tis.Kě)

nelsou

7f) cizí m!j€.€k uvedený v rozv8ze (nsjatý podnik nebo jcho část)
skuDina maietku Roční nájemné v tiq.Kě smlu\'ní doba náimu

nenl
7E) PenziinÍ záyaz|ry . fiejsol1

7b) závrzlry Yůči ÚJ v konso|id&ěním c€lku k rozvahovéEu dni
Úč€tní iednotka vÝše závazku (tis.Kč)

neFou

7D osta.n| význrbné skutoěnosti, nsstalé mcá rozvahovýE dneD a drteE ukončení
zóvěrkoyých pr8cí (okamžikem sestavení)' významně ovlivňujicí finrnč!í, E8jetkovou a
důchodovou pozici UJ
Událost VÝše v tis.Kě
získání dalších zdŤojů financování (úvěru)
tjkoněení či omezení určité \ýoby
Rozběh nové \ryToby
Škodní a pojistné události

E. členěn| nók|adů a výnosů podle drubů
- Yiz výkaz zisku a ztráty v druhovém členění

nelsou
nehi
nei
nejsou

9. Informace' které nejsou vykázÁny v rozvaze

9a. Celková wýše závazků nezachycených v rozvaze (vě. hrozících závazků)
nejsou

9b) Drob!ý n€hmot!ý a hmotný E&j€tek (v operativlÍ evidenci _ v poř.ceuách v tis.Kč)
Drobný nebmohý majetek v operativní evidenci není
Drobný bmotoý ÍřIajetek v operativní evidenci není

9c) zvláštnl operrce účetní jednotky s Ý}t!am!Í!i rizilv či uži.l$/
T.!D oDerace v obiemu Kč oro termín

nejsou

10. Trans8kce uzavřené 8€ spřfuněnými stranaEi
- yiz zpráýa o yztazÍch mezi propojenými osobami (samostatruí zp!áva)

loa) Transakce uzavřené jinak ncžli za běžnýcb podmínek
UJ spříaněná:
Povaha vztahu:
Transakce obiem v tis.Kč obiern úimv tis.Kč

neJsou



10b1) Trusrkce mczi ÚJ a jejími vělšinovými akcionáři
- i!zzpráva o yztazich mezi propojenýrni osobami (samostahá 4níva)

10b2) Trrnsrkce m€zi ÚJ a člcny správnícb' řidícícb a dozorěích orgánů
nelsou

11. Ce|kové nák|ady na odměny statutárnímu auditorovi
Nlíklady na odměny statutiímímu auditorovi nebo auditorské společnosti za úěetrrí období:

tis. Kč
Povinný audit účetní závěrky 28
Jiné ověřovací služby
Daňové poradenství |2
Jiné neauditorské služby

12. Změny podflů v účetníjednotce (během posledního obdobo

12a) Nově rydané (přip. upsané) podíy a akcie (vyměnite|né dluhopisy)
Druh akcie (oodílu. vkladu) Jmen.hodnota Poěet Způsob splacení

neJsou

l2b) zák|adnÍ kapitál k řozvahovému dni
Součin Splaceno

Druh akcie (vkladu) Jmen.hodnota Počet k5 ftodnota ZK) Dříp. temín sDlacení
na jméno 10 000'- 4 300 43 000 000'. 100%

Pďet akcionáfu k rozvahovému dni: 1

12c) Popis změn vlastlího kapitálu v průběhu účetního období:
SIožkaVK Poč.stav + - změna KoneěnÝ stav odkaz
základní kapitál (ú411) 43000000 43000000

ztohozapsanýZK 43 000 000
Změny záld' kapitálu (ú4l9)
vlastní akci€ a podíly {rj252)
Emisní aŽio (ú4l2)
ostatÍ!í kapitáové fondy (ú413)
oceňovací rozdíly z přecenění (ú 4l4)
oceňovací rozdily z přeměn (ú 418)
ZráLkonný rezervní fond (ú 421) 2.146969 45 58ó 2792 555
Nedělitelný fond družswa (í 422)
statutámí fondy (ú 423)
oceň.rozdíly z vydávání MP(ú427.AE)
ostaíní fondy ze zisku (ú427) 64 35,7 - 36 92'7 21 430
Nerozdělený zisk (ú428) '7 0'75 365 866 1l3 '1 94| 4'78
NeutEazená ztráta (429)
Výsledek minulého období (43l) 9I| 699 - 91| 699

výsledek běžného období ( zbývá odeěíst splatnou daň ) - | 69| 207

Vlastní kapitá| celkcm ( zbýá odečist splatnou dď ) 52 106 000



12d) Návrh rozdělení zisku (úhradu ztráty) běžného období v Kč :
Disponibilni zisk (zÍráta) celkem
Z tohoi
Pfiděl do rezervniho fondu
Příděl do nedělitelného fondu
Použilí na kry'tí á!áty
Příděl do ostatních fondů
Dividendy, podíly na zisku
Navýšení zákljmění
Jiné použití ásku
Pfuvod na nelozdělený zisk (428)
Převod na neuhúazenou zhátu (429)

s%o

95%

12e) vyp|acené dividendy a podfly na zisku zs uplynulé účetní období
obiem v tis. Kč zdŤoi \.ýDlatv

hejsou

13. Rozvrh tržeb pod|e druhu činností 8 pod|e uEístě!Í
Tržby (výnosy) z běž!é činnosti tis.Kč

prodej zboží
Podej |lužeb

162 457
1 653 I 653

33 055

TÉby (výnosy) podle zeměpisnébo umístění tis.Kč
stát Celkem
Německo 33 055

14. v, ýshr. t'^ýznan!é nejistoty pro Eožuost pokračovátrí v čintrosti ÚJ
Učetní jednotka předpokládá, že princip nepřefiitého ťvrfulí není u ní ohrcžen a že

zároveň neexistuje Úznamná nejistota, že by nebyla schopna pokačovat nepřefiitě ve své
činnosti'

15. Přebled o peněžnich .ocích (cash |low)

Přehled o peněžnícb tocích je s€staven: nepřímou metodou

Uplatňovaná zásada pro určováDí obsahu pcněžnÍch prostředků
Peněžní ekvivalenty, zabmuté pro účely Přehledu o peněžlích tocích do peněžních
orostředků: stav v tis. Kč Dočát€ční konečtrÝ
Neisou zahmutv

10



Přeh|gd o péněžn|ch tocích ke dni 3í.'l2.20í3
UěetnIjednotka:

(v tis.Kč)

PťacovnÍ

14898

-,1655

2961

0

1939
-6960
6457
2442

0

90
-34

0
0

-287
2

70
0
o

0
0
0
0

46
0
0
0

37
0

83

46

-83

-499

2111

17009

z běžné činnosti Dřed zdaněním
PRAVY O NEPEN

.'+změna oor.Doložek'rezerv' přech.úětů a od|'daně
+ztráta z Drodeie stá|ých aktiv

.'-Výnosv z dividend a oodl|ů na zisku

peněŽnl tok z prov.ěinn před zdan '
a mim'po|oŽkami (z+A'1

změna stavu ooh|edávek z prov'čin'

měna stavu ásob CzvÝšenl'+snÍženl
zména stavu ostneDeněžnlch kr'aktiv (-zv

PENEzNIToK z prov činn' před zdaněn|m a
mim'poloŽkami (A'.+A

''-zao|acená daň Ža b.činnost a do
ené s mim.úě.

NI TOK Z PROVOZNI CINNOSTI

é s pořlzením stá|ých aktiv

Půičkv a úvěry spřÍzněným osobám
PENEZNI TOKZ INVESTICNI CINNOSTI

''+změna stavu d|ouhodobÝch závazků
DoPADY zMĚN VLASTNIHo KAP|T

nlŽ titu|u zvýŠenÍzK' RF či NF
|u na VK spol. a ě|enúm

darv a dotace do VK' da|ŠÍ

''-Přlmé \^ip|atv z fondů

Jiné změnv (pouŽit| HV min'o
ISTY PENEZNI TOK Z FINANCNI CINNOST

c 1 AŽ c.3.
celkovézvýŠeníči snÍŽenl peněžnlch pÍostředkŮ

stav oeněŽnÍch oíostředkŮ na konci účetního obdobÍ

1 krok: na F: R - P ' 2'krck| suma změn


