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Výrok auditora

Provedli jsme audit přiloŽené účetní závěrky společnosti AG - PRODUKT a.s. (dále také
,,Společnost") sestavené na zák|adě českých účetních předpisů, která se skládá z rczlahy k
3l.12.2017, ýkazu zisku a ďtáty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o
peněŽních tocích za rok končící 31.I2.20I]' a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje
popis použitých podstatných účetních metod a další rrysvětlující informace. Úaa;e o
Společnosti jsou uvedeny v úvodu přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závérka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
společnosti AG _ PRODUKT a.s. k 3l'.12.2017, nákladů a výnosů a výsledku jejího
hospodaření a peněžních toků za rok končící 3l.l2.20l'7 v souladu s českými účetními
předpisy.

Zdklad pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České
republiky pro audit, kterymi jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a
upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy
je podrobněji popsána v oddílu odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se

ziíkonem o auditorech a Etickým kódexem přrjatym Komorou auditorů České republiky jsme
na Spoleěnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývajíci z uvedených
předpisů. Domníváme se, Že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskyují dostatečný
a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

ostutní informace uvedené ve výroční zoróvě

ostatními informacemi jsou v souladu s $ 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené

ve výroční zprávé mimo účetní závěrku a naši zptávu auditora. Za ostatni informace odpovídá
představenstvo Spoleěnosti.
Náš výrok k účetní závětce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí
našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními
informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním)
nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během
provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně)
nesprávné. Také posuzuj eme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních)
ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se

rozumí' zda ostatní informace splňují poŽadavky právních předpisů na formální náležitosti a
postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality)' tj. zdapřipadné
nedodrŽení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě
cstatních informací.

Na zakladě provedených postupů, do míry, již dokůeme posoudit, uvádime, že

. ostatní informace, které popisují skutečnosti, jeŽ jsou téŽ předmětem zobtazení v
účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní
závěrkou a
. ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.



Dále jsme povinni uvést, zda na záklaďě poznatků a povědomí o Spoleěnosti, k nimž jsme
dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné
nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdrŽených ostatních informacích žádné
vý znalrné (materiální) věcné ne správno sti nezj istili.

odpovědnost oředstavenstva Soolečnosti za účetní zúvěrku

Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý
obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém' který
povaŽuje za nezbytný pro sestavení účetní závérky tak, aby neobsahovala významné
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Spoleěnosti povinno posoudit, zda je
Společnost schopna nepřetrŽitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze úěetní závěrky
záležitostitýkajíci se jejího nepřetrŽitého trvání apoužití předpokladu nepŤetržitého trvání při
sestavení účetní závérky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti
nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost nežtakučinit.

odpovědnost auditora za audit účetní zúvěrkv

Naším cílem je získatpřiměřenou jistotu, Že účetní závěrkajako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora

obsahující náš qýrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zarukou, Že

audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závětce
odhalí případnou existující qýznamnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat
v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze rcálně
předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která
uŽivatelé účetní závérky na jejím zák|adě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat
během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší
povinností:
. Identifikovat a vyhodnotit rizlka významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky

způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato

rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli
vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k niž došlo v
důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení význarnné (materiální) nesprávnosti
způsobené chybou, protoŽe součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování,
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obchénení vnitřních kontrol.
. Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v
takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané

okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit néuor na účinnost jejího vnitřního kontrolního
systému.
. Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních

odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze
účetní závěrky.
. Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého twéni při sestavení účetní

závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje



ýznanná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek' které mohou
qýznamně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. JestliŽe dojdeme k závěru, že
taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zptávě na
informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závérky, a pokud tyto informace nejsou
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Spoleěnosti
nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naši zprávy.
Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Spoleěnost ztratí schopnost
nepřetrŽitě trvat.
. Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závérky, včetně přílohy, a dále
to, zda účetní závětka zobtazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k
věmému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo a dozotěí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu
a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu uěinili, včetně
zjištěných ýznamných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Auditorská společnost:
obchodní firma a sídlo:

MAKO - účetní servis,
s.r.o.

Příchovice 7
334 01 Přeštice

oprávnění o zápisu do
seznamu auditorských

společností č. 450

Jména a příjmení auditorů, kteří jménem
společnosti vypracovali zprávu a čísla jejich
oprávnění o zápisu do seznamu auditoru:

Ing. Vladimír Major
auditor, oprávnění o zápisu

do seznamu auditorů
č.1995

Dafum zptávy auditora:

Podpisy statutárních auditorů, kteří byli
auditorskou společností určeni j ako odpovědní
za provedení auditu jménem auditorské
společnosti:

3.4.2018
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zp€cováno v souladu s Vyhláškou č. 500/2002
sb. ve zněnl pozdějších předpisů

ROZVAHA
(BTLANCE)

ke dni 3'1.12.2017
(v celÝch tisícÍch Kč)

lč

001 18 150

obchodni firma nebo jiný

název účetnÍ |ednotky

AG-PRODUKT a.s.

SÍdlo' bydliště nebo místo
podnikánÍ účetnÍ jednotky

označ

A

AKTIVA

b

řád

c

BěŽné úěetní období
Minulé Úč.

obdobÍ

Brutto
1

Korekce
2

Netto

3

Netto

4

\KTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74) 001 2E3 464 156 05: 127 401 123 12!
A. )ohledávky za upsaný základní kapitál oo2

B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 28) 003 212653 í55 405 s7 248 55 52t

B. l.

B. t. 'l

2

2.1

2.2

3

4

5

5.'r

5.2

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 až 11) 004

\ehmotné výsledky výzkumu a vývoje 005

ccenitelná práva (ř. 07 + 08) 006

Software 007

cstatní ocenitelná práVa 008

Goodwill 009

cstatnÍ dlouhodobý nehmotný majetek 010

Poskýnuté álohy na dlouhodobý nehmotný majetek a
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (ř' 12 + 13) 011

Poskýnuté álohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012
{edokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013

B. il.

B. il.1
1.1

1.2

2

3

4

4.1

4.2

4.3

5

5.1

5.2

)louhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 aŽ20 +24l 014 212 543 í55 405 57 í3t 55 13:
)ozemky a stavby (ř. 16 + í7) 015 106'148 61 054 45 094 41 894
)ozemky 016 17 362 17 362 12 532

3tavby 017 88 786 61 054 27 732 29 36t
{motné movité věci a jejich soubory 018 95 502 87 31€ 8 184 9 39Í

Jceňovací rozdíl k nabýému majetku 019

)statní dlouhodobý hmotný majetek (i.21 + 22 + 23) 020 8 879 5 132 3 747 3 73Í
)ěstitelské celky trvalých porostů 021

)ospělá zvířata a jejich skupiny 022 I 87S 5 132 3747 3 73Í

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 023
Poskýnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ř' 25 + 26)

024 2 014 1 901 113 113

Poskýnuté álohy na dlouhodobý hmotný majetek 025
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 2 014 1 901 1',tl 11

B. ilt.

B. ilI. 1

2

3

4

5

6

7

7.1

7.2

Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 aŽ 34) 027 í10 íí( 39{

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 028
ZápŮjčky a Úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 029

Podíly - podstatný vliv 030

Zápújěky a úvěry - podstatný vliv 031

ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 032 11C 1'tc ?.or

Zápůjčky a úvěry - ostatní 033

)statní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 + 36) 034

Jiný dlouhodobý finanční majetek 035
)oskvtnuté zálohv na dlouhodobÝ finanční maietek 036



oznaČ

a

AKTIVA

b

řád

c

BěŽné účetní období
Minulé úč.

obdobÍ
Netto

4
Brutto

1

Korekce
2

Netto

3

c. ]běŽná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71) 037 65762 65C 65 112 67 50Í
c. I lásoby (ř.39 + 40 + 41 + 44 + 45l 038 50 253 56í 49 692 47 87(

c. l. 1

2

3

3.1

3.2

4

5

Materiál 039 2 830 561 2269 3 49i
tledokoněená Výroba a polotovary 040 10 446 10 446 8721
r'ýrobky a zboŽi (ř.42 + 43) 041 17 782 17 782 í6 49(

r'ýrobky 042 17 782 17 782 16 49(

|boŽí 043

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044 16 595 't6 595 17 1v
)oskýnuté álohy na ásoby 045 2 600 2 60C 2 03(

c. il. Pohledávky (ř.47 + 571' 046 í3 045 89 í2 956 í6 55t

c.il. 1 ]louhodobé pohledávky (ř' 48 aŽ52) 047

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5

2.4.6

]ohledávkv z obchodních váahŮ 048
)ohledávkv _ ovládaná nebo ovládaiící osoba 049
)ohledávky - podstatný vliv 050

)dloŽená daňová pohledávka 051
)ohledávky - ostatní (ř' 53 aŽ 56) 052

'ohledávky za společníky 053

)louhodobé poskýnuté álohy 054

)ohadné účty aktivní 05s
liné pohledávky 0s6
Krátkodobé pohledávky (ř' 58 aŽ 61) 057 13 04€ 8S 1295e 16 55€

Pohledávkv z obchodních váahŮ 0s8 10 141 8! 10 052 7 81€

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059
Pohledávky - podstatný VliV 060
Pohledávky - ostatní (ř. 62 aŽ67) 061 2904 2904 874C
Pohledávky za společníky 062
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063
Stát - daňové pohledávkv 064 56( 560 54i
Krátkodobé poskýnuté álohy 065 231 231 424
Dohadné účty aktivní 066 901 901 2 072
Jiné pohledávky 067 1 212 121 5 70'r

c. ilt. Krátkodobýfinanční majetek (ř. 69 +70) 068
c. ilt. 1

2

Podíly - ovládaná nebo ovládajícÍ osoba 069
ostatní krátkodobý fi nanční majetek 070

c. tv. Peněžni prostředky (ř. 72 +73| 071 2 464 2464 3 07t
c. tv. 1

2

PeněŽnÍ prostředky v pokladně 072 2A 2C 1

PeněŽnÍ prostředky na účtech 073 2 444 2444 3 061
D.

D. 't.

D. 2.

D. 3.

časové rozlišení aktiv (ř' 75 aŽ77, 074 5 049 5 049 9t
Náklady příštích období 075 327 327 1

Komplexní náklady příštích obdobi 076
Příimv příštích období 077 4 722 4722 8(

{f,tetní i



oznac

a

PASIVA

b

řád

c

BěŽné účetní
obdobÍ

5

Minulé ÚčetnÍ
obdobÍ

6
PAslVA CELKEM (ř. 79 + 101 + ,l41) 078 127 409 123 129

A. Vlastnl kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 . í0í) 079 103 í28 í04 18c
A. I

I

2

3

Základni kapitál (ř. 81 až 83) 080 49 871 49 875
Základní kapitál 081 49 87! 49 87!
r'lastní podÍly (_ o82
Změny základnÍho kapitálu 083

A. il.

A. il. 1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

\Žio a kapitálové fondy (ř' 85 + 86) 084 í4 55! 1484t
{zio 085 13 26! í3 26(
(apitálové fondy (ř' 87 až91) 086 't 29C 1 57!
)statní kapitálové fondy 087 1 292 1 292
)ceňovací rozdily z přecenění maietku a závazkú 088 -z 28i
)ceňovací rozdíly z přecenění pň přeměnách obchodních korporací 089
lozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 090
lozdÍly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 091

A. ilt.

A. Iil. 1

2

Fondyzezisku (ř' 93 + 94) 092 3í 956 31 95t
ostatní rezervní fondy 093 20 000 20 00c
Statutámí a ostatnÍ Íondy 094 11 956 11 95€

A. IV.

A. tv. 1

2

3

Výsledek hospodářeni mlnulých let (+q (ř. 96 až 98} 095 7 505 4 624
\,lerozdělený zisk minulých let 096 7 505 4 62C
\,leuhrazená áráta minulých let (-) 097
Jiný uýsledek hospodařenÍ minulých let (+/-) 098

A. V.1

2

Výsledek hospodaření běžného účetního obdobi (+/.}

/ř'01 - (+ 69 + 73 + 79 + 83 .88 + 89 + ,t22)/
099

-767 2 881

Rozhodnuto o zálohách na výplatě podilu na zlsku (-) 100
3.+C. GizÍ zdro|e (ř. 102 + 107| 10í 24 071 18 í3:
B.L
B. t. I

2

3

4

Rezervy (ř. 103 až 106) 102
Rezerva na důchody a podobné závazky 103
Rezerva na daň z pří-imů 104
Rezervy podle zvláštních právních předpisŮ 105
3statní rezervy 106

c.
c. t.

c.t. 1

1.1

1.2

2

3

4

5

6

7

I
9

9'í
9.2

9.3

ry"zxy (ř. í08 + 123) 107 24071 í813Í
Dlouhodobé závazky (ř' 109 + 112aŽ119| 108 14 3í( I 30i
r'ydané dluhopisy (ř.'l 10 + 1 1 1) 109
r'yměnitelné dluhopisy í10
)statnÍ dluhopisy 1',t1

Závazky k úvěrouým institucím 112 11 46t 5 41t
)louhodobé přijaté zálohy 113
Záv azky z obchodn ích váahú 't14
Dlouhodobé směnky k úhradě 115
Závazky - ovládaná nebo ovládajÍcí osoba 't't6
Závazky _ podstat!ý vliv 117
3dloŽený daňový ávazek 118 2844 2 889
zav1zky - ostatnÍ (ř. 'l20 - 122) 119
Závazky ke společníkúm 120
Dohadné účý pasívnÍ 121
Jiné ávazky 122

f,tetnt s6



oznac

a

PASIVA

b

řád

c

BěŽné účetní
období

5

Minulé účetní
období

6

c. ll.

c. ll. I

1.1

1.2

2

3

4

5

6

7

I
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Krátkodobé závazky (i. 124 +'l27 aŽ 133| 123 9 761 9 82G

r'ydané dluhopisy (ř. 125 + 126) 124

ýyměnitelné dluhopisy 125

cstatní dluhopisy 126

7ávazkv k úvěrovÝm institucím 127 231

Krátkodobé přijaté álohy 128

Závazkv z obchodních váahú 129 7 84t 7 164

(átkodobé směnky k úhradě 130

7-ávazky - ovládaná nebo ovládajícÍ osoba 13'l

Závad<y - podstatný vliv 132

Závazky - ostatní (ř. 134 aŽ 140) 133 1 915 2 43C

Závazky ke společníkúm 134 41 42

(átkodobé finančnÍ výpomoci 't35

ZávaÁ<y k zaměstnancúm 136 950 954

Závazky ze sociálnÍho zabezpečení a zdravotnÍho pojištění 137 58S 58:

Stát _ daňové ávazky a dotrace 138 26t 79t

Dohadné účý pasivní 139 3€ 2!

linézávazky 140 ól 3t

D.

D. 1.

D. 2.

}asové rozlišent pasiv (ř. 142 + 143) 141 21a 816

r'ýdaje příštích obdobÍ 142 214 81€

r'ýnosy příštích období 't43

^,f,;"Tt""J"lffil#5'^'Jez 
03 Šťáhláry

Předmět podnikání:
zemědělská výroba

nebo fyzické osoby, kteráje účetní
jednotkou U ú.4lp/

|ff. Jarosl/v Loukota
Úředseda pfu dst]avenstva

ffi, )* É --_.-**_'.É ** rni5,H. r
&€i"::;ilý



Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
50012002 Sb. ve zněnÍ pozdějšich předpisů

vÝxpzzlsKu A ZTRÁTY
ke dni 31.12.2017
(v celých tisících Kč)
DRUHovÉ ČleNĚHi

!č

001 í8 150

obchodní firma nebo jiný název účetní
jednotky

AG-PRODUKT a.s.

Sídlo' bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Wffi
332 03

uznacent TEXT

b

cÍslo
řádku

c

Skutečnost v účetním období

a
běŽném

1

minulém
2

t. Ížby z prodeje vlastních výrobků a služeb 01 62 006 59 87(
lt. Íržby za prodej zboŽí 02 194 149

A. t/ýkonová spotřeba (ř. 04 + 05 + 06) 03 45 758 43 227

1.

2.

3.

tláklady vynaloŽené na prodané zboŽí 04 180 13i
Spotřeba materiálu a energie 05 32217 32 572

SluŽby 06 13 361 10 51t

B. Změna stavu zásob vlastni činnosti (+/' 07 í 300 -226

c. ítktivace (-) 08 -3 0í5 -2787
D.

1.

2.

2. 1

2.2

Osobni náklady (ř. 10 + í1) 09 2286G 2í 580

Mzdové náklady 10 16 88€ 't5 881
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady
(ř. 12 + 13)

11 5 98C 5 699

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 5 55! 5254
ostatní náklady 't3 421 444

E.

1.

1. ',l

1.2
2.

3.

Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + í9) 14 9 05€ 9 405

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 1 6 + 1 7 ) 15 8 963 I 92C

Upravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 8 963 I 92C

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17

Úpraw hodnot zásob 18 102
Upravy hodnot pohledávek 19 -9 -512

ilt.

ilt. 1

2

3

ostatní provozni výnosy (ř. 21 + 22 + 23l 20 16 277 19 221
|-žby z prodaného dlouhodobého majetku 21 1 868 4 744
fŽby z prodaného materiálu 22 1í5 7C

Jiné provozní výnosy 23 14 294 14 411

F.

1.

2.

3.

4.

5.

cstatni provozní náklady (ř.25 aŽ 29| 24 3 099 4 09!
Zústatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 859 I 32i
Zůstatkové cena prodaného materiálu 26 105

)aně a poplatky V provozní oblasti 27 362 37!
lezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28
Jiné provozní náklady 29 I 773 239i
Provozní ýsledek hospodařeni (+/-)

(ř. 0í + 02. 03 - 07 -08 - 09 -14 + 20 -24"
30

-587 3 95(



Uznac€n

a

TEXT

b

Císlo
řádku

c

sKuteČnost v účetním období
sledovaném

1

minulém
2

tv. Výnosy z dlouhodobého finaněního majetku - podíty (ř. 32 + 331 31
tv. 1

2

Výnosy z podÍlú - ovládaná nebo ovládajÍcí osoba 32
ostatni výnosy z podílů 33

G. Náklady vynaloženó na prodané podíly 34

v. 1

2

Výnosyz ostatniho dlouhodobého Íinaněniho majetku (ř. 36 + 37) 35
ýýnosy z ostatniho dlouhodobého Íinančního majetku - ovláoaňa neoo ovtaoajíci
rsoba 36

3statni výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37
H. {áklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38

vt.

Vl. í
2

y'ýnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 + 41) 39
/ýnosové úroky a podobné qýnosy _ ovládaná nebo ovládající osoba 40
)statní uýnosové úroky a podobné výnosy 41

I Jpravy hodnot a rezervy ve finanční oblastl 42
J.

1.

2.

Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 + 45) 43 177 23!
Nákladovó úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládajícÍ osoba 44
cstatnÍ nákladové úroky a podobné náklady 45 17i 23!

vil. Ostatnl finanční výnosy 46 4! 8!
K. cstatní Ílnanční náklady 47 93 14(

trinančnl výsledek hospodařeni ( +/- )

(ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39. 42 - 43 +46 - 47)

48
-225 -28e

Výsledek hospodařeni před zdaněním (+/.) (ř. 30 + 48) 49 -812 3 670
L.

1.

2.

Daň z příjmú (ř. 51 + 52) 50 45 78t
Daň z příjmú splatná 51 78(
Daň z příjmŮ odloŽená ( +/- ) 52 45
Výsledek hospodaření po zdanění ( +/. ) (ř.49 - 53) 53 -761 2 881

M. )řevod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54
Výsledek hospodaření za úěetní obdobi (+/.) (ř. 53 - 54) 55 -767 2 881
3isýobratza účetníobdobí= l. + ll' + lll. + lV. +v. +vl. +Vl! 56 78 522 79 33!

AG . PnODUtr(T a.s.
Náves Republiky 263

332 03 Šmnlar.y

03.04.í8

řravnl lorma ucetni Jednotky:
akciová společnost

Ér"o*ct podnikání:
zemědělská výroba

nebo fyzické osoby,lderá je účetní

ii1ctní .se.\


