
Výroční zpráva za rok 2016

Identifikačni údaje :

Firmil :

AGROPODN!K a.s. Strunkovice nad BIanicí
lC 48244961

Hlavní předmět činnosti: Obchodní činnost

Základní kapitál : 43 0(X) (XX),_ Kč

Obsah l ý roční zprár 1 1poclle §2 l ZoU t:

1 . [nformace o minulém r,ýr,oji činnosti účetní jednotk1

2. Další ílnanční a neílnanční inlbrmace
2a) [nfbrrnace o skutečnoslech. které poskltují intbrmacc o podmírrkách či situacích.
které rrastal1, až po konci rozvahového dne
2b) Iníbrmace o předpokládanóm budoucínr r,Ýr,o.ii činnosti společnosti
2c) Iníbrmace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
2d) Iníbrmace o aktivitách v oblasti ochranv životního prostředí a pracovně prár,ních
vztazích
2e) lnformacc o tom. zda účetní jednotka ná organizační složku v zahraničí
2f) Intbrmace požadované podle zvláštních předpisů
2f l ) lnlbrmace o ptlřizor,áni ,,{astnich akcií - podílů
2ť2) Zpráva o vzíazích mezi propojenýnri osobami
2f3) Por innost zveřejňor,ání dalších iníbrnrací.

3. lnlbrmace r,Ýznamné pro posouzení majetku a.jiných aktiv. zár,azků a.|iných pasiv,
ílnančrrí situace a r,ýsledku hospodařcni účctní jcdnotk1,

3a) Cile a metod},řízení rizik r,č. politikl,zajištění všech l-rlavních t"vpú plánovaných
transakcí
3b) Cenová. úr"ěrová a likvidní rizika a rizika související s tokcm hotovosti

,1. Účetní závěrka ajeji <lr,ěřeni auditorem

|. Zpráva o minulém vývoji činnosti účetni jednotky .

Společrrost AGROPODNIK a.s. Strunkovicc nad Blanicí vznikla dne 31.0_5.1993 zápiscm <Jo

obchodnílro rejstiíku Krajského sott,.lu r Českr ch Btrdéjor icích oddíl B. r,ložka 5tl l. Společrrost
za dobu sr,ého trr,ání rrezměnila hlavní náplň sr,é činrrosti, ale rozšířila přednrět podriikání o
určité další činnosti. zaznamenané ve výpisu z obchodního rejstříku.



2. Další íinančni a nefinanční informace

2a. Informace o skutečnostech, které nastal;- až po rozvahoyóm dni a jsou významné pro
naplněni účely této zprávy
Zádné významné skutečnosti llenastalv.

2b. Informace o předpokládaném budoucim vývoji činnosti společnosti.
Učetní jednotka bude pokračovat ve své činnosti" rozšířené o provoz FVE 252 kwp

2c. Informace o aktivitách l, oblasti výzkumu a rlúvoie
Společnost nemá žádné významné akti\.ity v oblasti výzkumu a r,ývoje.

2d, Informace o aktivitách v oblasti ochrany životného pro§tředí a pracovně pťávních
yztazich
účetní jedncltka se řídí platnými předpis), v obIasti životniho prostředi.
Pracovně právni vztahy uzavřeny dle přeclpisů plalných v České republice .

2e, lnformace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku v zahraniči
LJčetní jednotka nemá organizačni složku v zahraničí.

2f. Informace požadované podle zvláštních předpisú

2fl) lnformace o pořizování vlastních obchodních podílů - akcií
Žádné vlastni obchodní podíly nebyly pořizor,án1,.

2f2) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
Tato zpráva, zpIacovaná ve smyslu ustanovení § 82 a násl. zákona o korporacích je samostatnou
přílohou vÝroční zprár,y.

2.Í3) Povinnost zveřejňování dalšich informaci
Učetní .|ednotka nemá povinnost zveřcjriování žádných dalšich iníbrmací.

3. Informace vý,znamné pro posouzeni majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasirn
finanční situace a výsledku hospodařeni účetní iednotky

3a)CíIe a metody řízení rizik vč. politiky zajištění všech hlavních typů p|ánovaných
transakcí
IJčetni jednotka neprová<lí operacc se zajišt'ovacími deril,áty

3b) Cenová, úvěrová a likvidní rizika a rizika související s tokem hotovosti
Llčetni jednotka nevykazuje tato rizika.

4. Účetni závěrka a jeji ověření au<litorem.
Učetní závěrkaje obsažena v příloze této zprál,y (r,četně výroku auditora),

Zpracováno dne: 17.2.20l'7

Ing. Mrázek Bohumil. ředitel společnosti



Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok2016
zpI,acol,aná podle ustanol,ení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích (ZOK)

a) Struktura vztahů

osoba ovládaná :

AGRoPoDNlK a.s. Strunkovice nad Blanicí,Strunkovice nad Blanicí ,PsČ 384 22
zapsána v OR u KS v Českých Budějovicích voddíle B, vložce 581 , dne 31.5,1993
lC ,- 48 24 49 61

Osoba ovládající:

Agro Strunkovice s.r.o., Strunkovice295, Strunkovice nad Blanicí ,PsČ38422
zapsána v oR u KS Č,Budělovice v oddíle C,v|ožce 5565 dne 20.října 1995
lc : 63 88 7,1 51

Osoby propojené (ovládané stejnou ovládající osobou):

ncjsou

b) Úloha ovládané osoby (v seskupení propojených osob):

podttik se laněřením na obchotlttí činnosl - nákup l prodej hnojiv

c) Způsob a prostředky ovládání (§75 ZOK)
ad 1) fen]leu mežno
ad 2) formou podíIu na hknovacích právech v nejvyšším orgánu ovkidané osobl: min.40%

v poslednieh 3 gbdobieh víee než pelevinu hlasů přítolnnýeh osob

d) Přehled jednání učiněných v účetním období v zájmu ovládající osoby,
pokud se týkaly majetku, kteqý přesahuje 107o vlastního kapitálu ovládané
osohy

nebyla taková jcdnáni

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

l) Smlouvy

. Sm|ouva o nájmu nebytových prostor ze dne 17 .12.2001 a za dne 2.1 .2OO2 . Mateřská
spo|ečnost má v administrativní budově Agropodniku pronajaté kanceláře o celkové
uýměře 26,4 m2 a parkovací plochy a čerpací stanici . Výše měsíčního ná.jmu včetně
úhrady provozních nákladů.je stanovena v obvyklé výši.

. Sm|ouva o přepravě ze dne 1 0,1 ,2002, která řeší přepravu zboží ue vlastnictví
Agropodniku vozidly mateřské spoIečnosti ,



. sm|ouva o shromažd'ování nebezpečného odpadu ve shromaždišti Agropodntku - bez
úp|aty.

2) Dodávky zboží a služeb 20l6

a) Nákup zboží (nafta... ) od ovládaiící osobv

objem transakce 240 tis, Kč
Zpúsob stanovení ceny cena obvyklá

b) Čerpání služeb ( doprava ..) od ovládaiící osobv

objem transakce 2 363 tis. Kč
Způsob stanoveni ceny cena obvyk|á

K datu závěrky nesplaceno 46 tis, Kč (sp|atnost 0112017 )

c| Nákup EUR od ovládaiící osobv

Objem transakce 0,- tis. €
Způsob stanovení ceny kurz ČNB

dl Prodei zboží ( ND. pneu, oleie, .. ) ovláda cí osobě

Objem transakce 155 tis. Kč
Způsob stanovení ceny cena obvyklá

d Poskvtnuti služeb ( náiem, práce v dopravě,,.. ) ovládaiící osobě

objem transakce 420 tis. Kó
Zpúsob stanovení ceny cena shodná s jinými odběrateli

K datu závěrky nesp|aceno 41 tis. Kč ( splatnost 0112017 )

3) Poskytnuté půjčky

nejsou

4) Jiná plnění, příp. pokyny a právní úkony ovládající osoby

nejso u

f) Posouzení, zda vznik|a ovládané osobě újma a její lyrovnání podle § 7l a
72ZoK

Z íiíulu uskutečněných trlnsokcí nevutikla ovltidané osobě žádná újma, Není proto ířeba
posuzovat její vyrovnání podle § 7I ZOK.



Vyhodnocení výhod a nerlýhod plynoucích ze vztahů mezi spojenými
osobami

Z uvedených vltahů nrcx,i spojenými osobami nepll,ttou žúdné výhody ani nevýhotly.

Pro ovládanou osobu z uvedených vztahů p|ynou nás|edující rizika:. žádnú.

Případná újma podle § 7l či 72 byla - bude lyrovnána následujícím
zpŮsobem: nevznikla.

Konstatování podle § 82 odst.3 ZOK:

Statutární orgún ntěl tlosíatečné informace pro vypracovúní íéío zprávy.

Zprár,u o yztazích nrezi propojenýtrri osobat-t-li předkládá - za statutární orgán ovládané
společrrosti:

V Strunkovice nad Blanicí. dne 10.2.20l7

\ \
t1 ,: L <- -,_..-J

"""",-l""
lnr:. Radck Kladir a

předseda představenstva

Vyjádření kontrolního orgánu ov|ádané osoby podle § 83 ZOK:

Kontrolní orgdn posoudil veškeré vzíttlt! existující mezi propojenými osobami s tímto
zúvěrem: kújmě u osoby ovládané ztitulu uskuteč,těttých transakcí podle ná7,oru
kontrolního orgánu nedošlo.

Zprár,a byla projcdnána kontrolnínr orgánenr dne 10.2,20l7

Za kontrolní orgán:

',i.

i 

"s. 
ij""Ji^ ťi^aiuo.',]a

člen DR



Rozhodnuti valné hromady

o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016

[,]čclni .icdnotka: ACROPODNlK a,s. Strunkol,ice nat] l]lanicí
3lt.1 ]ó Strunkovice nad BIanicí

\:tltt;t htrrlltit,.llt sllrlIcčntrsli r\),/ll()Jlil J,rc,,1.,, ..'.... _ _ _ _'. _'
o roztitjlcní zisku. dtlsažerlého pildle sclrl,álerré irietni zlirčrk1 zlt rok ]{]](l rc, rrši
Z 557 25l,7_3 Kč r-rásletlovnč:

PŤítlěl do rczervního ltlndu () Kč

t)řidúlr ilo dalších tbndů:
Ostltní tbnd\, (FKSP 1 účet 4]7 ) 35 (x)(),()l| Kč

/.blrlrjier člist zisku vc v_ ši ].i]: ]_5 1.13 Kč
lrLrclc 1lře r cdcna na účet ne rozdělených zisku minul!,ch let

o úhradc: ztrá§,. r,yk.uané podle schr,álené účetrrí zár ěrk1 zrr roL ]0 1.1 r e r (,ši xxx Kč
niisleilttvtrč:
Úbrltja z Lrčtu ncrozdčleného zisku nrinulých lct rrr Ki

úhratla z rczcrvního - nedčlitclného 1bnciu xxr kč

Úhrltil zjinjch íirntlú irozvo.je. invesric ...) :isx Kč

l\,lncehirni nctthrazenó ztrlrtr,(k úhradč r,budoucích obdobích) rxx Kč

( )\ ťi()\ JtL.lť lJI)i5u:



EVid,č zpráVy: 3B8l 1 l2a17

Zpr áv a nezávislého auditora

o ověření účetnízávěrky ke dni 31.12,2016

účetní jednotky

AGROPODN!K a.s. Strunkovice nad Blanicí
3B4 26 Strunkovice nad Blanicí č.295

lČ 48244961

Hlavní předmět činnosti: Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

Účetní rámec: vyhl.č.500/2002 Sb. - pro účetní jednotky, které jsou podnikateli

Příjemce zprávy: akcionáři společnosti

Ověřované období: od í.í.2016 do31.12.20'16

Písemnosti účetní závěrky:
Výroční zpráva
Rozvaha
Yýkaz ziskú a ztrát
příloha k účetní závěrce
Přehled o peněžních tocích
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Zpráva o vzlazích mezi propojenými osobami

Obsah zprávy:
Výrok auditora
Základ pro výrok
ostatni informace
Odpovědnost představenstva a dozorčí rady za účetní závěrku
Odpovědnost auditora

Samostatné přílohy zprávy auditora:
Dopis aud itora vedení účetníjednotky
Vybrané finanční ukazate|e a vyhodnocenífinančni situace účetní jednotky



Výrok auditora bez výhrad

Proved]i jsme audit přiložené účetní závěrk), účetní jednotky. Sestavené na základě českých

účetních předpisů. která se skládá z rozvahy k 3 1 ,l2.20l ó. výkazu zisku a ztráty (přehledu o

změnách vlastr-rího kapitálu a přeh|edu o peněžních tocich) za rok končící 31,12.2016 a

příloh}, této účetni závěrky. která obsal,uje popiS použitých podstatných írčetních nretod a

další V},S\,ětlrúící iníbrmace. Další údaie o účetni .|ednotce jsou uvedeny v příloze k účetní
zár.,ěrce.

Podlc móho názoru účctní zár,ěrka pod:ivá věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
obchodni korporace AGROPODNIK a.s. Strunkovice nad Blanici, a nákladů, výnosů a
výsledku jejího hospodařeni a"peněžních toků za rok končící 31.12.2016 vsouladu
s účctnimi předpisy,platnými v Ceskó republice.

Základ pro výrok

Audit b1,1 proveden v souladu sc zákotret-t-t o attclitorech a standard1,pro audit. kterými jsou

nlczinárodními stal]dard\ pro audit (IS,,\). případně doplněné a upral,ené soul,i sej íc írrri

aplikačními doložkanri. ).Jaše odpor,ědnost stanovená těnlito předpisy je podrobněji popsxnJ
v oddílu Odpovědnost auditora za arrdit ťrčetní zár,ěrk1,, V souladu se zákonem o auditorech a

Etickýnl koclexem. přijatjrl Konlorort auditottr ('eskc republik1,. .jsnre na účetní jednotcc

nezár isli a splnili jsme i další etické povinnosti vvpl!r,a.jicí z rrvedených předpisů.
Na základč provedenj,ch or,ěření .je arrditor přesrědčen. že ditkazní inlbrmace. ktcré

shronláždil. posk_vtují dostatečný a vlrodrrý základ pro vvjádření ar-rditorského výroku.

ostatní informace

7,a ostatlrí iníirrnlace se v souladu s -S 2 písn. b)

uvedené ve výroční zprávě nlimo ťtčetní zár,črkr,r

l,zlazic]r rnezi propo,|enýrni osobani. Za ostatni
odpor.,idá statutárni orgán obchoclrrí korporace,

zákona o aurlitorech považují iníbrmace.
a zprávu auditora. a také ve zprávč o
inlbrnace. .jcjich úplnost a sprár,nost.

Vvrok auditora k ťlčetr-ri zár,ěrce se ner,ztahttje k těI]]to ostatnín,] irrÍbrnracínT, ani k ntnr

aud'toI, nelldár,á žádnj zvláštní r,ýrok. Přesto je sotrčásti ptlvitlIrostí arrditora. sotrvisejíciclr
s orčř,eninl účetní zár,ěrkr. seznánlil se s ostat;rími iníbrmacenri a z,vážlt. zda tlto nejsou ve
r { znanlnét-1-1 (nratcriálnínr) tresoulirdu súčetní zár,črkor,r či znalostnri auditora o Účetni
jednotce. získanými běherrr ověřor,ání ťrčctní závěrky nebo zda se.jinak tlto inlbrmace nc,jeví
jako význar-r-rr-rč (materiálně) nesprávné. Auditor je povinen rovnčž zvážit. u]a je výroční
zpráva sestavená ve všech význar-nnl,ch (materiálníclr) ohledech v souladu s příslušnýnri
pr,ál,ními předpisy. Tímto posouzenim se rozunli. zda ostatní inlbrmace splňují požadavk1,,

prár'rrích předpisú na íbrn.álni náležitosti a postup ,,,.vpracol,árrí ostatnich iníbrmací v kontextu
r,Ýznanrnosti (nraterialit1.,). tj, zda případné rredodr,žení ul,edených požadavkú by b1,1o

zpťrsobiló o1,1ivnit ťrsudek. činěný na základě těchto inlbrnlaci.

Na základě prol,cdcnýcl. postupťr. do nrír1," kterou auditcrr dokáže posoudit. ur,ádi. že



. ostatní inflortrlace. které popisu|í skutečrrosti. jež jsou přednrětem zobrazení v účetní
závěrce. .jsou ve všeclr vÝznamný,ch (materiálních) ohledech v souladu s účetní
zár,ěrkou a

. ostatní iníbrnrace b1,,l1,, r,.vpracovánv l,souladu s právnimi předpisy.

Pokud arrciitor na základě provedenýclr prací zjistí. že ton]u tak nerrí. je povinen zjištěné
skutečtlosti trrést r této zprjrč,

Dále je auditor povinen uvést. zda na základě poznatků a povědomí o korporaci. k nimž
dospěl při prováděr-rí auditu. ostatní inlbrnrace ncobsahují r,ýznamné (materiální) věcné
nesprávnosti.
V rámci uvedených postupů jsem v obdržcných ostatních informacích žádné významnó
(matcriální) věcné nesprál,nosti nezjistil.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady účetní jednotky za účetní závěrku

Představenstvo kotporace odpovídá za sestavení írčetní závěrky. podávaj ici věrný a poctivý
obraz v souladu s českými ťlčctnírrri předpis1, a za tako\,ý vr-ritřní kontrolní systém. který
považuje za r-rezb.ltný pro sestavení ťlčetní závěrk}, tak. aby, neobsahovala r,ýznatnné
(nrateriální) nesprál,nosti. zpťrsobené podvodenr nebo chl"bou,

I)ři sestavorárlí írčetr-rí zrivčr,ky .je představenstvo kotporace pol,inno posoudit. zda .ie

korpclrace schopna nepřetržitě trvat. a pokud je to relcvantní. popsat v příIoze účetni závěrky
záležitosti týkající se jcjílro nepřetížitého trr,álrí a použití přcdpokladu nepřetržitého trvání při
sestavení účctní zár,ěrk}-. s r,,i,jimkou případů. kd1, pŤedstavenstvo plánuje zrušcní korporace
nebo ukončeníjejí činnosti. resp. kdl,nenrájinou reálnou možnost. než tak r.rčinit.

Za dohlcd nad procesen ťrčetrrího r,ýkaznictl,í r, ťrčetni .jedrrotce odpol ídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

CíIem auditora .je získat přirlěřer-rorr .iisttltu. že irčetní závěrka jako cclek neobsahuje

r,í,znat-ttnou (matcriá]ní) ]]esplá\,1]ost. zpťLsobenou podvodern nebo chl,bou a vy,dat zprár u

auditora. obsahLrjící r,ýrok. Přinrěřená nrírajistot1 .je velká nríra.jistoty. nicnréně není zárukou.
že audit provcdenj r sor-rladu s r,ýše uvcclen!,Illi předpis1 ve všeclr připadcch v účetní závěrce
odhalí případnotr existtrjicí (nrateriální) ncspt,ár,nost. Nesprávnosti nohou vznikat v dťlsledku
podvodů nebo clrl"b a považují se za významné (nlateriální), pokud lze reálně předpokládat. že

by.jednotlivě nebo v soulrrnu rrrohl1,, ovlivnit ekonomická rozhodnlrtí. kterlr uživatelé ťlčctni

závěrky na.|ejím základě přijmou,

l)ři pror.,áděrií auditu v soulaclu s výše uvcclenými předpis1, je naši povinností uplatňovat
bělrenl cclóho ar.rditu odborný ttsuclek a zaclror,ár,at proíěsní skcpticismus. Dále .|e naši

po v inno st í:

. Identifikovat a l,r,Ilodnotit rizika vj,znamné (nlatcriální) nesprár,nosti účetní závěrk_"'.

zpilsobcrré podr,odenl rrebo clr,vbou. navrlrnout a pror,ést auditorské postup), reagující
na tato rizika a získat dosttrtečné a vhodné důkazní inlbrnace. abychorn na .je.jich
základě nohli vl,jádŤit l,ýrok. Riziko. že neocl]lalírnc l,ýznanlnou (materiální)



,l

nesprá\,nost" k níž došlo v důsledku podvodu. je větší než riziko neodhalení významné
(materiální) nesprávnosti způsobené chy,bou. protože součástí podvodu mohorr být

tajnó dohod1". talšol,ání. úr-rr1,,s|r-rá oponrenutí. ncpravdivá prohlášeni nebo obcházení

vnitřních kontrol představenStYen,l jednatelenl.

Seznámit se s rrritřním kontrolním s},,stémem kotporace relevantním pro audit
v takovém rozsalru. abl,choni nlohli nal,rhnout auditolské postupy vhodné s olrledem
na danó okolrrosti. rrikoliv abl,clronr nrohli vyjádřit názor na ítčinnost vnitřního
kot-rtroInilro svstét-t-lu.

Posoudit vhodnost použitých ťrčctních plavidel, přin,ěřerrost provcdených účetních
odhadťl a infbrnacc. které v tóto souvislosti představenstvo - jednatelé uvedlo
v příloze k účetní zár,črce.

Posoudit vhodnost použití principu nepřetržitého trvání při scstavení účetní závěrk1,

přeclstavenStvenr _.jednateli a to. Zda s ohledem s ohlederri na shron-ráždčné dťlkazl]í

infornlace eristujc l,Ýzlrar-rrná (materiální) nejistota vl,plývajíci z událostí rrebo

podn-rínck. které nrohou r,í,zIlanrnč zpoch,"*bnit schopllost korporace trvat nepřctržitě.

.IcstIiže dojdemc k zárěr,u. že takovj, l,j,znanlná (nratcliálrrí) rrejistota existu.|e. je naší

povitinosti upozornit v naší zprár,ě na intbrnrace ttvedené \,této souvislosti v příloze
ťrčetní závěrk1,-. a pokr.rd tlto iníbrInace nc,.jsou dostatcčné. r,l,jádřit modifikcrvaný
r,ýrok, Naše zár,ěrv tl,ka.jící sc sclroprrosti korporace tlvat nepřetržitě r,1,,cházej í

z clťrkazrrích inlbrnrací. které .jsme získali do data naší zprál,.v. Nicniéně budoucí

události ncbo podmínky, l,nol]ou \,óst k tonlu. žc korporace ztratí schopnost trvat

nepřetržitě,
vr,hodnotit celkovcltt prezenlaci. členční a obsah ťtčctní závěrk1". včetně přiloh1"a dále

to, zda úlčetní jeclnotka zobrirzuje podklador,é transakce a udáIosti zpťrsobcm. kter,ý

vedc k věrnértlu zobrazení,

Naší por,inrrostí.je inforrrrovat pi,edstavenstvo a dozor,čí radu min-ro jir-ré o plánovaném rozsahu

a načasovátrí arrditu a o r,ýznamných Zjištěnich. která jsme r,.ieho průbčliu učinili. i,četně

7-.iištěnýclr nedostatkir Ve Vtritřním kotitlolnínr sl,sténlu,

V Písku dne 2).3.201'7

397 0l Písek. Jiřího Smky 2$0_"

*
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PRILOHA K UCETN| ZAVERCE

za účetní období od 1. 'l. 2016 do 3'1.12.2016
(sestavená podle § 39 a násl. vyhlášky č,500/2002 Sb,)

A. Základni údaje

A.1. ldentifikace

obchodní firma:

S ídlo:

Oddíl l. Základni informace (vyhl, § 39l1la)

účetní jednotky (ÚJ) (§l s odst.3 ZoÚ):

účetníjednotky

tC:

právní tbrma:

Přcdmčt podnikání:

l)atum lzniku účetní j ednotk1,: 3l. května 1993

Rozvahový den: 31.12.2016

Okanržik předložení účetní zár,ěrk;, : l 1.02. 20 l'7
(den ukončení zár,ěrkor,ých prací)

Krtcgorie účcrrri .jcJntrtkv prrtl|c § |h ZoU: malá

Podpisový záznam statutáIního orgánu:

Zpracoval: lng. Bohumil Mrázek

AGROPODNIK a.s Strunkovice nad Blanicí

Strunkovice nad Blanicí - Strunkovice nad Blanicí 295
okres Prachatice. PSČ 3S426

.l82,14 9ó1

akciová společnost

Obchodní činnost ( CZ-NACE 4675() )

á\GR@p@DNeK
akciová spoloěncst

strunkovice nad Blanlcí
tČ 4821496t Dlč: CZa824{961

ředitcl společnosti
Ing. Bohumil Mrázek



A.2. Popis změn a dodatků provedených v obchodním rejstříku v uplynulém období

Změna vlastníka společnosti a tim zmčna statutárního orgánu a dozorčí rady - viz OR, zápis 19.5.2016

A.3. Popis organizační struktury a její zásadní změny v uplynulém období

struktura: členěni na střediska
Popis: l. Středisko - opravářská dílna

2. Středisko - sklad1, průmyslových hnojiv
3. Středisko - správní

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

B. Obecné účetní zásady
Učetni závěrka byla.připravena v souladu se zákonem č.563/l991 Sb.. o účetnictví. r,e znění pozdějších

předpis§ (dále jen ZoU) a prováděci vyhláškou č.500i2002 Sb. (dále jen prováděcí vyhláška)" kterou se
prol,ádějí některá ustanovení Zo[J pro účetni jednotk1,. které jsou podnikateli účtujícími v sousta\ě
podvojného účetnictvi.

B.a- Předpoklad nepřetržitého tnání ÚJ
, Učetni metodl,byly, použitl,s předpokladem zachor,áni principu nepřetržitého trvání účetní jednotk1,:

Učetní jednotka předpokládá. že princip nepřetržitého tn,ání není u ní ohrožen a že zároyeň neexistuje
r,ýznamná neiistota" že b1 nebyla schopna pokračovat nepřetržitě ve sr"é činnosti.

B.b. Způsob sestavení účetnich vý,kazů k 31.12.20l6
Na základě novely, ZolJ a prováděci ir,hlášk1, k účtor.,áni podnikatelů. účinné k 1.1.2016 došlo ke změně

vykazování některých položek rozl,ahl a r,ýkazu zisku a ztráty, Pro zajištěni sro\,natelnosti těchto položek
sminulým účetním obdobím byl,v položk1, lýkazú příslušně reklasilikor,ány. a to vsouladu sČ'esklnl
ťrčetnínr standardem č.024.

Změny účetních metod a jejich dopad1-
neb1 Iy, uplatněny

B.c. Odchylky od standardních účetních metod
- neb.vly uplatněny

B.d. Opravy chyb minulých let
neb1,1y uplatněnv

Podstata opravy a popis jejího provedení (zúčtování s Využitím účtu 426 .liný výsledek hospodaření
minulých let):
Popjiučcltlippelaqe _ tis.Kč účet MD účet DAL



B.e. VÝznamné události, nastalé po rozvahovém dni (§ l9ló ZoU)

Podstata události Datum Hodnota tis. Kč Způsob úč. zach)ceni
Výdajc x Příjnr1,, příštích období
Dohadná položka aktivní x pasivní

B.f. Vý,znamné událo,sti,, nastalé do.rozvahor,ého dne, k nimž informace lryla získána později, ale do
okamžiku sestavení UZ (§ 19/5 ZoU)

podstata události Datum Hodnota tis. kč způsob úč. zachyceni
Výdaje x Příjmy, příštích období
Dohadná položka aktivní x pasivní

B.í. Způsob oceňování majetku a závazkú

Obecný zírkladní princip:
I'oložk1, rrrajctku a zár,,azků jsou ocenčnl,r, historickj,ch pořizovacích cenách (tj. cena pořízení + souliscjící
náklady). s výjimkou cenin (oceněr,y jmenovitou hodnotou) a dálc položek zde níž,e ul,edených.

B.l.a) Oceněni zásob nakupovaných

Jsou ocenčn1-, pořizol,ací ccnou podle § 25 odst.c ) ZoÚ r,č. sour,,isejících nákladů
Mctocla vedení zásob pro SU: 1 12: A 132: A

Stanovení cenv pro účtor,ání úbl,tku zásob:
tnetodou r áženého aritnretického průn,ěru - vl,počten: 1 x rnčsíčnč

Druhl, nákladú zahrnovaných do cen nakupovaný,ch zásob
Vcdlciší pořizol,aci náklad1,. kteréjsou zahmoviinl,do pořizoracích cen nakupovanl,ch zásob: 2111 =jsou
zahrnovánv

NakuD.materiál Nakllp.Zboží
Doprava cxterní ano: skut. ano: skut,
Doprava vlastní ne ne

Poskytnuté slevy a provize ano ano
Poštovné a balné ano: skut. ano: skut.
Clo a celní poplatk1, ano ano
Pojistné při doprar,ě k naskl. ano: skut. ano: Skut.
Pojistné skladovaných zásob ne ne
Spotřcbni dati ano ano
I)aň z přidané hodnot}, ne nc
Dodatečně přiznané bonus1, ne nc
Skladovací náklady ne ne

B.l.b) Ocenění zásob vytl,ořených vlastní činnosti

Ne- jsou vytr,ářcnv

l1.1.c) Oceňováni dlouhodobého majetku vl,tl,ořeného vlastni činnosti

Dlouhodobý majetek vl,trořený r,lastni činností:

NerT í 1,11r,ářen

B.l.d) Použiti ocenění reprodukčni pořizovací cenou (RPC):

3



RPC byla použita u vícer-rálczú majetku těchto v případeclr:

Nebyla použita

B.2. Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky)

B.2.a) Otlpisy dlouhodobého majetku
Llčetní odpis1, dlouhodobého majetku jsou r,"vpočteny- na základě pořizol,ací ceny (případnč sIlÍŽené o

přijatou investiční dotaci) a očckál,ané dob1, žir otnosti.

Základní princip1, účetního odpisor,ého plánu:
[lčetní jednotka uplatňl_l.je časor clu tnetodu účetrríhtl cldepisování. a to l,ždy s odpisem až do nulor'é účetrrí

zitstatkor,é hodnoty. Sazb1, účetních odpisů jsou slanovenv samost.ttně podle předpokládanó žil'otnosti
skupin předniětů roční procet-ttni sazbou. lJčetr-ri odepisor,áni.jc časor,ě rovnornčrné s tněsičním zúčtor'ár-rím

odpisú. a to od měsice náslcdujícího po zařazení přednlětu.

Mctoda komponentního odepisování ncní pottžir,árra.

Předpokládaná ži\otnostje u základních skupin dlouhodobého hmotrrého majetku stanovena náslecloVnČ:

Nehmotný dlouhodobý majetek 5 let
Hmotný dlouhodobý majctck
budovy 45 let
stavby 30 let
stroje a zařizení 1_5 lct
dopravni proslředk} 8 let

Používané limi§, pořizovaci cen1, pro zařazení do dlouhodobi,ho majetku
Skupina majctku stár,á sc DN4 při PC] pŤel r,šujicí
Movité r,ěci DN1 2().0(n.- Kč

Použi§, zpúsob el,idence předmětu drobného dlouhotlobéhtl majetku
Limit pořizovací cen1,

Pi.í,r,'é 
^h-rtí 

d",rákl"dú 
HmotnÝ ma,ietek Nehnrotný maietek

bez následnó opcr.cvidence do 3.()()0.- Kč vč. do 5.000.- Kč vč,
přin-ré zahrnuti do nákladů
s násl.operativní evidencí nad 3.(XX).- Kč nad 5.0{X).- Kč

Změn.1 způsobu oceňol,áni a postupu odepisor,ání a účtor,áni

Nebyly uplatnčn1,

Odchylk1, od standardních účetních metod

Neb1,11, uplatněn1,

B.2,b) Opral,né položky k majetku

Způsob stanoveni opravných položek k majctku
L.lčetni jednotka cr"iduje opravné položk1, k následujícím aktir,ůtn:



Druhy maietku Ví,še OP v % úč
DIouhodobý nehmotný ma jetek

Dlouhodobý hmotný maje tek
Majetkor,é účasti

Zásoby bez obratu
přes l rok
přes 2 roki
přes 3 rok1,

Pohledár k1, po llrútč
splatnosli:
r-rad 6 měsicrjt
nad 2.1 nrěsíců
l ůči úpadcťun

IO c/o

3(l qb

90%

od 20 ,qi

I00clL

1OO Cit,

od hutl l,t, t tž i l c l nó hotlrt ol t,

odhud ,snížené hodrully

ntírtt oJlrožcn í
1l o,s o u:a n í na d o h1,1 no : t i

B.3. Zpúsob přepoětu údajů v cizích měnách na českou měnu

V prLrh,.,ltrr ťliťtllih11 rrhJrlhi pLružrrj 1.1 prrr picprrčct cizi ntértr akrtrální clenní ktrrs ť'NB. plillnr \ dťn
účetnílio případu.

K zár ěrkor érrru dni b1,11, nlajetek a zár,azk,v v cizíclr rr-rěnách piepočten\ kurzem ČNB s dopadcm do
kursor,Ých nákladú a \,},nosú (oslatních ljnančních nákladů a l,j,nosú). a to u následujících mén:
]\4ěna kurs položk},majetku a zál,azkú
EUR 27 !20 CZK1EU R Obchodní pohledál k1 . zál,azk1 " úr ěr1,

pokladna. bankovní ílčt1,. přechodné a dohadné účt1

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

Podrobný lozpis uveden dále v části C.

Ocenční reltlnou hodnotu b1,Io použito u rrásleclujících položek nrajetku

Druh majetku Změna Rl I v tis.Kč Zdroj intbrmací
ťrčct 25l Krlrtkodobý í'in.rnajetek - akcie. poclíI.1isty

účct ()63 Rea]izovatelné cenné papíry - akcic

kurs veřejrrého trhlr
( přecerrčno r,ýslcdkor,č)

poslední známé obchocly
v běžném období
(přeceněni rozr.,ahor é)

(přecenění náklador,é)
situace emitenta:
v likvidaci

účet 063 'I'rra|é snižení RH real.cennjcl, papírťl

účet 3l5 Pohledár,k1, určené k obchoclol,ání oceněné reálnou lrodnotou - ncvyskytrrjí sc



Skupina NomináI v tis.Kč Reálná hoclnota v tis.Kč [)atur-r-r snlatnosti
.\"

C. lnformace o použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou hodnotou

C.l.a) Ocenění majetkový,ch podílů a účasti ekvivalencí (podle vý,še podílu na VK emitenta)

ťIčetní .jeclnotk},. r.,e kterých má l''J ptrdstatrrl, ncbo ruzht,dLúící 1,1il,

tis Kč Za posleclní účetní obdobi
Název a sídlo, Podíl na zlrkl.kapitálu Vlastní kapitál Výsledek Zrněna
Prár,ní tbrma. lČ absolutní v Kč v 6l ZK hospod. ekl,.přecenění

nclSou

Dohod1, mezi společnik1,. které zakllrclají rozhoclovací prár,a na tl:ehttl Ú.I bez ohledu nu r ýši podílu:
nevyslqlují,se

LJzar,řené ovládací smloul,1 : nevl,skytulí se
Smloul,1,o převodu zisku: neyt,skt/ttií te

C.l.b) Occnění íinančního majetku tržni cenou

Druh maictku poiizorací cena Tržni cena přecer-rění r běžnénr období
(r,ýsledkor,ě)

C.l.c) Ocenění pohledávck určených k obchodor,ání tržni cenou

Dlužník Nominál v tis.Kč Reálná hodnota v tis.Kč Datum nabytí Datum splatnosti

C.2. Ocenění derivátú

R()Zs h J Dodslala. Dodmlnky ť'aso\_\ prtlběl) _ /-ntěnl rcjlne lt,,dlt,ltr r h,o,

C,-3. Použiti opravných položek namísto tlcenění ekvivalencí nebo rcálnou hodnotou

Z titulu z.iištčného sníženi skutečné hodnot1, dlouhodobélro 1lnar-rčního nra.|etku jsou evidovány tyto opravné
položk1,, (v tis,Kč)

Podíl na zákl.kapitálu
Za ptrsledni ťlčctní období

Vlastníkapitál Výsledek

D. Výše pohledávek a dluhů |závazkú|, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delši
než 5 let

Pohledávky
Druh. dlužnik Prvý termín splatnosti Výše l tis. Kč

,\ť

Název a sídlo, Vi šelnrěna



Závazky
Druh. r,ěřitel PrvÝ termín sDlatnosti V.J,še v tis- Kč

E. Výše závazkových vztahů, které jsou kryty věcnými zárukami

Pohledávky
Druh. dlr"lžník Výše v tis. Kč Konečný termír-r splatr-rosti Povaha a íorma záruky

nejsou

t Ir,ě r},

Banka Půr,odní Ziistatek Splatno do N,lěs/rok
Povaha a íilrma záruky
Zpúsob zajištční

Drtrlr a účel úr,ěru l,Ýše t.Kč t.Kč roka t..Kč kon.splatnosti u DM zůst.ccna k rozv.dni
nejsou

Závazky
Druh. dlužliík Vj,še r tis. Kč Konečný tennín splatnosti Povaha a forma záruk},

ncjsou

F. Výše záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídících, kontrolních a
případných správních orgánů

Cclkor,á r,Ýše U poskytnutých zápfrjček:
Kategorie clsob Druh plnčni Uhtn v tis.Kč Urok.sazba Splatnost Dosud splaceno
l(1|.I',",I' ,,la,íln\.

Kontrolní orgán1,
Správní orgánl

Zápújčkv
1,1\,ěr},

Závdavky,
Zltlohv

nebyl},poSkytnuty

G. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým
objemem nebo pŮvodem

G.í. Dotace
G.l.a) Zúčtované dotace na provozní účel."- v běžném období

0statní provozní dotace:
LIřad práce - zaměstnanost

ncj sou

G.l,b) Zúčtované tlotace na inl,csticc
Způsob zachl,cctli

Titul dotace (položka DM) Částka v tis.Kč Zúčtol,ána dne k rozvahovérnu dni
nejsou

G.l.c) Významná plnění z pojistných utlálostí
Z;lusoh zechr cen i

Způstlb zleh l ccní

ne]sou



Titul pojistného plnění Částka v tis.Kč Zúčtor,ána dne k rozvahovému dni

nebyla

G.l.d) Další významné položky výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým obsahem

Způsob zachycení
Titul vÝnosu či nákla<iu Částka r tis.kč ztičtor ána dne k rozvahovému dni

nejsou

H, Celková výše pohledávek a závazkú, vč. záruk a podmíněných závazkú, které nejsou
vykázány v rozvaze

H.l.a. Posk_vtnutá ručení a zárukl,jiným subjektům
Subjekt ručení Objem ručení tis.Kč Popis Zachvcen v rozvaze

,\re

H.l.a. Ručení posky,tnutá jiný,mi subjekty
Ručitel Objem ručení tis.Kč Popis Zachycen v rozvaze

.\i,

H.2. Zál,azky vyplývající z leasingových smluv (tis.Kč)
Předmět leasingu Objem splátek celkem Dosud nesplaceno rok/nrěsíc spl. Zachycen v rozvaze

,\i,

H.3. Jiné podmíněné závazky
Subjckt závazku Objem podm,dluhu tis,Kč Popis Zachvcen v rozvaze

,\i,

H..l. Penzijni závazky - nejsou

H.5. Poh|edávky a závazky vůči ÚJ v konsolidačním celku a přidruženým ÚJ

stav k rozvahovému dni:

postavení pohledávkv za ÚJ zár,azkv vůči ÚJ
ÚJ v celku Celková r,Í,še tis. Kč Celkor,á r,ýSc tis.Kč
AGRO Strunkovice s.r.o. Matka 11 46

l. Prúměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období:

Průměmý přepočtený počet zaměstnanců v průbčhu účetního obdobi: 15

Oddil ll. Další informace

t. Úaale k dlouhodobému majetku

1 .a. Dlouhodobá aktiva



l.a.l. Přirústkl,a úbytk1, dlouhodobých aktiv za účetní období v pořiz. ccnách (tis.Kč)

NehmotnÝ maietck v PC (tis.Kč) PS KS Přírůstk) Úb.vtk}, v PC
Nchm.t jslcdky vyzkumu a rrroje
Soltware
Ostatní ocenitelná pIáva
Goodwill nejsou změn},
Ostatní dl. nehrn.majetek
Zálohy na dl. nehm,majete k
NedokončenÝ d1. nchrl-r. majctck

HmotnÝ maietek v PC (tis.Kč) PS KS Přírůstkv Ubvtky v PC
Pozemky
Stavb1
Hrrrtltné mol,ité včci
Ostatní dl.hmotný majetek
Z toho: Dospčlá zr.,ířata
Zítlohy na dl. hm.majctck
Nedokončcný dl. hm. nlajetek

Popis jednotlil,ých r,ýznamných položek přírústku a úbl,tkú hmotnóho dl. majetku:
Položka Způsob nab},tí Poři

nejsou

l'ři nabýváni nemovitosti:
Podntítrěntlst nabltí prár,ních účinků r,kladu clo katastru nemor itostí (§ 56 odst.7 i,l,hl.) k rozvahor,ému clni:

Popis jednotlir,ých l,ý,znamný,ch položek přirustku a úb},tku hmotného dl. majetku:
Položka Rok nabytí Poiizolací cena tis.Kč Zúst.ťrč.hodnota při vyřazení tis.Kč

nel SOu

DlouhodobÝ finanční maietek v pc (tis.kč) ps ks přírůstkv ubvtkv v pc
podíl1" ovládaná nebo ovládající osoba
Záptrjčkl a úr,ěrv dtto
Podíl1,, podstatnývliv
/áptrjčkl l úr ér.r potlst.r lir nej..6x
Záptrjčk1, aúr,ěr.v ostatní
Ostatní d|. ťin. majetck

l.a.2, Výše oprávek a opravných položek a změnl,za účetní období
Oprár,ky Opral,né položk_v

Nehmotní, maietek - stal,oprál,ek a OP (tis.Kč) PS KS PS KS
Nehm.r yslcdk.v výzkumu a r Ýr oje
Soltware
ostatní ocenitelná práva
Goodwill není

,719 765 62 16



Ostatní dl. nehm.majetek
Zálohy na dl. nehm.majetek
Nedokončcl-rý dl. nchm. majctek

Popis jednotlivý,ch vý,znamný,ch opravných položek k nehmotnému majetku (tis.Kč):
I'oložka Způsob nab},ti Pořiz

Oprál,k1, Opravné položky
HmotnÝ maietek - stav oprávek a OP (tis.Kč) PS KS PS KS
Pozemky
Stavby
Hmotné nlovité l,ěci
Ostatní dl.hmotný maje tck
Z toho: I)ospěIá zl,ířata
Zálohy na dl. hm.ma jetek
Nedokončenj dl. hm. majetek

() 0()()
27413 2840() () ()

21886 23800 0 ()

ncní

Popis jednotlir,ých r,ýznamných opravných položek k nehmotnému majetku (tis.Kč):
Položka Zpúsob rrab}li Pořizovací cena Opral,tlá noložka Z

nejSou

Dlouhodobý finanční majetek - stav a zmčna opravných položck (tis. Kč)
Položka Zpúsob nab},tí Pořizovací cena Opravná položka Změna OP za
Podíly ovlá<lani]r ncbo ovládající osoba
Zápújčky a ú\,ěr},- dtto
Prldl|r podstut n ý vlir nejlou
Zápůičkl,aúvěr1 podst.vliv
Zápi!čkl,a úl ěr1, ostatní
ostatní dl. [in. majete k

l.a,3. Vý,še úroků, které §e staly součástí ocenění majctku (tis.Kč)

Do ocenční pořizor,aného dlouhodobého majetku neb},l}, zahrtrutl, žádnó ťrrok1,.

1.b. Mateřská účetní jednotka v nejužší skupině konsolidačního celku

Fl,zické a práynické osoby, které mají potlstatný,nebo rozhodujici vliv v ÚJ:

Nltzcv a sícllo, právní forma, IČ Podíl na zákl.kapitálu
(.Iméno a bldlištč FO) absolutní r,Kč v 9ž ZK
AGRO Strunkoyice s.r.o. 43 000 000 l00

1.c. Povaha a obchodní účel operací účetnijednotky, které nejsou zahrnuty v rozvaze

Majetek pořizovaný formou finančního pronájmu:

1.c.l,. Majetek pořizovaný formou finančního proná.jmu:

Druh Doba nájmu Zahájení Clclkor,á pořiz, Zbývá splatit
nraietkrj V měSícich mčS/l,ok cena (lis.Kč) k Zá\,.dni (tiS.Kč)

není

l()



l c.2.. lntlil,iduální preferenční limi§ a kvóty
Položka Ví,še limitr,r MJ
Protlukční lc.,óty, nejsou

1.c.3. l'ronájem majctku jiný,m subjektúm
Skupina majetku Ročni pronajem v tis.Kč S

nen1

l.c.l. Zatižcní majetku zástavnim právem nebo věcným, břemenem
Majetek zastavený a zatížený zár,azk1, UJ
Objenr zatižcného Sub jekt. .jemr,ržSubjekt..jemrrž

I(B pardubice (),()6

l.c.5. Posk,t,tnuté záruk_v a zajištění jiným subjektúm
Objem zatížcnólro Subjckt. za který Výše roční odr-r,ěn1,

milietku v [.ZC (tis.Kč) je rr"rčeno za ručení (tis.Kč)
nejsou

l.c.6. Cizí majetek uvedenÝ 1, rozl,aze (najatý podnik nebo jeho část)
Skupina nrajetku Roční nájemné v tis,Kč Smluvní doba nájmu

není

l.c.7. C)statní operacc nezahrnuté \, rozv^ze - podmíněné závazk1,
Hrozící podmíněné zár,azk}, 0dhad r,},še v tis,Kč
Záv azk,r, vl,plÝvzt| ící ze smluvních pokut l, obchodrlích vztazích:
Z&,azk1- vvplývající z rr,rčení za.jiné osob1 :

_5 l

Záv azk"- vvplývající z probíhajících soudních sporu:
/,álaz,ky vl,plýi ající ze sankcí za nedodržor,ání prár nicl-r předpisú:

l.c.8. Zvláštní operace účetní jednotk1, s vý,znamnými rizikl,či užitk1,
Tvo operacc v objemu tis. Kč pro tennin

ne lS()u

Z3jištěni kursor,ého rizika u pohledár,ek
zaj ištění kursor ého rizika u zál azků
J iné opcrace:

3.1 .183 2() 1t]-2() l9

2. lnformace o transakcích, uzavřených se spřízněnou stranou za jiných nežli běžných
podm Ínek

nejsou

2.a. Transakce mezi UJ a členy řídících, kontrolních a správních orgánů

Skupina orgánů Povaha
Řídící orgán_'.-

Kontrolníclrgány nejsou
Spriivní orgány

11



2.b. Transakce mezi ÚJ a jejími konsolidujícími účetními jednotkami nebo ÚJ s podstatným
vlivem

ÚJ konsolidujíci Povaha transakce Objem tis.Kč Další pQp!§

nej sou

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

ÚJ konsolidovaná Povaha transakce Ob.iem tis.Kč Další popir
nej sou

l)



ke dni 31.12,2016

Komentář k vybraným položkám vlastního kapitálu:

ceddnl ffu, Pr' ná,n Ý..h, l€dr.*V

AGRoPoDNlK a.s. strunkovice nad Blanici

strunkovice nad Blanicí 295

384 26 strunkovice nad Blanicí

:,L)]1:,li i\:l, o2ia!.i]! : \i iYr ._|ivch i)!

;.]].]l] ;:a].:a,a]j ,:!].|] ! a !!.e!3.i v! pl ca ta: i,oc n r,1ol].!
a, ilě da r;]li]l!|]Lia iardI
..ij \, i).!i'.. i! ! .,1Pn.1!, .]rl2.!,.;_! L]a, ]ilir{.Ýi].].l.{];

cástka tis,Kč

C

l].].]

BohUnri Mrárek

A@R@P@DrsDK
akclová spoleóncsi

strunkovice nad Blanicí
IČl 48214961 DlC: CZa82Uq91

Po ožka V asln ho k.plá ! b
lti§,Kč}

zvýšení(+)
{obrat DAL)

snižéníl_)
{obrat MD)

žrlladnl l.pnál (l,!1.1d3 43 0oo 0 0 43 00€

43 000 43 000

0
Zňénr zák ád.ihó kap lá U 0
Ažlo . kapl(álové ío.dy (t 15136] 0 0 0 c

0
0

ostain kaplálove londy 0
oceňovaci rozdi y z piecenén] maletk! a zavazkú (+/ ) 0

oceňovaci rozdily z piece.é. pň p/eménách óbchodniclr korporáci(+/.) 0

RózdiV z plemén obchodnich korporac (+/ l 0
lozd]y ž oce.ě.ipi piemé.áclr obchodnich ko@oráci(+/-] 0

\,lll, Fondy 2e zj§k! (l33 . 94 3 065 0 3 050 15

3 azc 3 02c 0
Slatuiár.i á ostat.i íó.dV 45 _3c 15

''.)n

V3

ýýsléd€* holpod.řéni rniíulý.h lét it 96 .' !ú 095 9 93s 4 961 c 14 9o2
',]erozdélený zsk m,nU]ých Let (+/-) 9 935 4 96-7 74 9a1
\elhrazena nrata m nU ých ]et () 0
].ý výsledek lróspódáteni ňrňU ých él (+/ ) 0

Ýýdédék ho§podáaént Pa.dchoziho účettiho obd,obl (+/-) l946 1 946 0

ýýsledek ho9podařenl béžného ,iĚétnlho ob.'obl (+/.) 3 139 3 139

?ozlrodnulo o zálohách na Výpalú podiů na zsk! 1 ) 0

ýla3tni hojlal čel*.m {A.l. Až A.vl] o19 5] 946 8 106 _4 qq6 61056
célkém změoy ve v|aslni.n kapíál! be A.v.b. (Hv b,o.) 4 96-7 _4 996

Kontrol.|30má zněn {DoD8.na v rezrj3u nlže) 199 -29

zpracoVa

l,



Přehled o peněžních tocích ke dni 31,'12,2016
Účetníjednotka:

(v tis, Kč)

AGRoPoDNlK a.s. strunkovice nad Blanicí
Pracovnířádky

Běžné
období

Minulé
období

1.krok 2, krok
5930

2557 581

Rádek Text 2016 2o15
P, Počáteční stav peněžních prostředků 5930 7572

A. peněžní tokv z provozni činnosti
z. zisk,zlíáta z běžné činnosti před zdaněnim 3138 2381

2928 29 A.1 UPRAVY O NEPENEZNl OPERACE 2957 29o1
2904 0

240
00

0
ao

A,1 ,1 "+odpisv stálÝch aktiv a pohledávek 2904 2805

^.1 

.2. "+Změna oor. položek, rezerV, přech,účtů a odl,daně 24 -24
A,1,3, "-Zisk.+ztráta z prodeie stálÝch aktiv 0 -70
A.1.4. "-VÝnosv z dividend a Dodílů na zisku 0 0
A,1,5, Wúčtované úrokv (+nákl,,-Výnosové) 29 190

5485 610 cistý peněžní tok z prov,činn. před zdan.,
změn,orac,kao, a mim,ooložkami íZ+A.1)

6095 5282

7995 58
959 0

-13984 58
21020 0

00

^,2.
ZMENA POTREBY PRAC,KAPlTALU 8053 -3808

A.2.1 Změna stavu pohledávek z prov.čin. (-zVýš) 959 678
A.2.2, Zména staVu krátk,záVazků z pr čin,(+zVÝš -13926 16455
A.2.3. Změna staVu zásob (-zvÝšen í, +sn íženi) 21020 -20941
A,2.4. Změna stavu ost,nepeněžních kr,aktiv Gzv,) 0 0

13480 668 clSTY PENEZN| ToK z prov,činn, před zdaněním a
mim.ooložkami íA.-+A,2)

14148 147 4

-29
0

-639
0
0

A,3, "-Výdaie z plateb úroků -29 _191

A4 "+Přiiaté úrokV 0 1

A,5, "-zaDlacená daň Za b,činnost a doměrkv A2o -781
A,6, příimv a vÝdaie spoiené s mim,úč,případv 0 0
A.7 , "+přiiaté dividendv a 9odílv na zisku 0 0

13480 0 clSTY PENEZNl ToK Z PRoVoZNl clNNoSTl
(A,--+A,3 až A.6) 13480 503

-63
0

0
0
0

B. peněžní tokv z investiční činnosti
B,1 "-VÝdaIe spoiené S pořizenim stá|Ých aktiv -63 -1067
B,2. "+PříimV z prodeie stálÝch aktiv 0 70

půičkv a úvěrv sDřízněnÝm osobám 0 0

-b.1 0 clSTY PENEZN| ToK Z lNVEST|CNl ClNNoST| -63 _997

c. Peněžní toky z fi]laněních činností
"+změna stavu dlouhodobýcn závazků -3232 -1117

-29 0 c DoPADY ZMĚN VLASTNlHo KAP|TALU na peněžní
orostředkV (c.2.1 až C.2.7)

-29 -ól

-3020 3020
0

00
0

-29
0

2991 -2991

(-)'| "+ZVÝšeníz titulu zvÝšeníZK, RF či NF 0 0
C,2,2, "-WDlaceníDodílu na VK sDol, a členům 0 0
c.2.3. "+Pen. dary a dotace do VK, další Vkladv 0 0
C.2.4. "+Uhrada ztrátv sDolečníkV 0 0

"-Přímé VÝolatv z fondú -29 _3í

C.2.6. "-wolacené dividendv a Dodílv na zisku 0 0
c27 Jlné změnv (použiti HV min,období) 0 0

-3261 0
clSTY PENEZN| ToK Z FlNANCNl clNNosTl
(c,1, Az c.3.)

-3261 1148

10156 0

161 16

F, celkové zvýšení či snížení peněžních prostředků
tf\, Ťo, r\,, l 10156 -1642

R, stav peněžnich prostředků na konci účetního období
(P,f F.) lo l lo 5930

10186 0 KoNTR 1.krok; na F; R - P , 2,krok: Suma Změn


