
P íloha v četní závěrce
sestavená k 3t. t2.2018

Účetní závěrka je sestavena v souladu se Zákonem o rjčetnictví 5631:1Ť::. a vyhláškou soo/2oo2sb., veškeré finančnÍ daje jsou uvedeny

1. obecné ridaie

Název:

Sídlo:

lČo:
Právní forma:

AG-PRODUKT a.s.

Náves republiky 263,332 03 Šťarrtavy

001 18 150

akciová společnost

*' Rozhodující p edmět podnikání: zemědělská vr roba

Datum záplsu v obchodním rejst íku: 11. 3. 1950

Spisová značka v obchodním rejst íku: B 964
Rejst íkorn soud: Krajsk' soud v Plzn!

V r. 2018 nebyly provedeny žádné změny v zápisu do obchodního rejst íku.

Statutárním orgánem společnosti je p edstavenstvo ve složení:

lng. Jaroslav Loukota, p edseda p edstavenstva
Richard šrala - místop edseda p edstavenstva

lng. Miloš Kroc, CSc. člen p edstavensWa

Dozorčí rada:

lng. Miloš Kroc

Firma KRoTE CZ s.r.o., sídlo Viš ová 484/2, 14o oo Praha Krč, lČ 04498828 odkoupila v r. 2018
akcie v hodnotě 16 tis. Kč, k 31. L2.2oL8 vlastní akcie v hodnotě 24 908 tis. Kč, což p edstavuje
49,94yo zá kla d n ího ka pitál u společnosti.

Kategorle rjčetní jednotky: st ední rjčetní jednotka

Rozvahorn den: 3L.12.2018
okamžik sestavení četní závěrky: 2. 4.20L9
Název a sídlo rjčetní jednotky sestavující konsolidovanou ričetní závěrku: Společnost není
mate skou společností. Konsolldovanou rjčetní závěrku nejužší skupiny rjčetních jednotek, ke



které četní jednotka pat í sestavuje společnost KROTE C7 s.r.o., Viš ová 48412, Krč, 140 00
Praha 4.

Účetní jednotky ovtádané a pod podstatn1ím vtivem - nejsou takové.

Účetní jednotky, kde je četní jednotka spotečníkem s neomezenym ručením: nejsou

Pr měrn' p epočtenr počet zaměstnanc _ běžné období: 46, z toho ídících 4
- minulé období: 47, z toho ídících 4

Plnění člen m orgán četní jednotky;

Zálohy, závdavky, odměny
záp jčky, rrivěry

ostatní

Statutární orgán

Dozorčí rada

Vt še vznik!, ch nebo sjednanr ch penzijních závazk brvah ch členri orgán : nejsou takové

2. lnformace o četních metodách. obecnÝch četních zásadách a zp sobech
vruocenovanr

Účetní jednotka plně aplikuje obecné rjčetní zásady. P iložená individuální ričetní závěrka
(nekonsolidovaná) byla p ipravena v souladu se zákonem č.563/L991 sb., o ričetnictvl ve znění
pozdějších p edplsri (dále jen ,,zákona o ričetnictví"| a prováděcí vyh!áškou č. 500/2002 sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 sb., o ričetnictví, ve znění pozdějších
p edpls , PIo četní jednotky, které jsou podnikatell čtujícími v soustavě podvojného ričetnictvl
ve znění pozdějších p edpis , ve znění platném pro rok 2018 (dále jen ,,prováděcí vyhláška k
zákonu o rjčetnictví"}.

Účetní jednotka v ričetním období plně respektovala ričetní metody a nedošlo k odchr tení od
těchto metod ve smyslu s 7 odst. 5 zákona o rjčetnictví.

Zp soby oce ování, které společnost používala p i sestavení četní závěrky za rok zo!8,jsou
nás!edující:

Dlouhodob' hmotnr majetek;

oce uje se v po izovacích cenách, které zahrnují cenu po ízení, náklady na dopravu, clo a další
náklady s po ízením souvlsející. Úroky a další finanční zdroje souvlsející s po ízením se nezahrnují

do jeho ocenění. ocenění dlouhodobého hmotného rnajetku se snižuje o dotace. Náklady na

technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho po izovací cenu. Po
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technickém zhodnocení není prodlužována doba odpisování a odpisuje se ze zvýšené vstupní
ceny. opravy a údržba se úč.tují do nákladů.

Dlouhodobý hmďný majetek vytrrořený vlastní ěinností: skutečnými vlastními náklady, které
zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k
v'ýrobě. Úroky a další finanční vrýdaje související s pořízením se nezahrnují do jeho oceněni

Dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje: pozemky, stavby, budow, bez ohledu na vtýši pořizovací
ceny. samostatné movité věci a soubory se samostatným technicko - ekonomickým určenÍm,
jejichž doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění vyšší než 40 tis. Kč. Dospělá zvířata jsou
součástí dlouhodobého hmotného majetku. Mladá zvířata jsou úřtována jako zásoba.

Stanovení odplsových plánů a metod: dlouhodobý hmotný majetek je odepisován lineárně
měsíčně dle předpokládané doby životnosti. odpisy se účtují měsíčně. První odpis následující

. měsíc po zařazení.

Doba odpisďání:

Počet let

Budovy
Stavby
Energetické a hnací stroje
Pracovní stroje
P ístroje
Dopravní prost edky
P ístroje a zvláštní technické za ízení lnventá
Dospělá zví ata

Zp sob ričtování drobného dlouhodobého majetku: Drobnr dlouhodob' majetek je majetek,
jehož po izovací (vstupní) cena je vyšší neŽ 20 tis. Kč a současně nižší než 40 tis. Kč a doba

použitelnosti delší než 1 rok považuje společnost za odepisovanl a doba odpisování se ídí dobou
použitelnosti. Majetek do 20 tis. Kč je ričtován p i po ízení do nákladri společnosti jako spot eba

materlálu.

Finanční majetek

Dlouhodobt finanční majetek tvo í, majetkové rjčasti. K 31. 12. se oce ují ekvivalencí, p ecenění
se rÍčtuje do vlastního kapitálu jako oce ovací rozdíly z p ecenění majetku a závazkrj.

Podíly se oce ují po izovacími cenami, které zahrnují cenu po ízení a p ímé náklady s po ízením
související.
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Peněžní prost edky

Peněžní prost edky tvo í peníze v hotovosti a na bankovních ričtech.

V rámci skupiny by| zaveden systém využívání voln'ch peněžních prost edk jednotlirnch

společností skupiny v rámci tzv. ,,Cash pool". Prost edky vložené do tohoto systému nebo
využívané z tohoto systému k datu rjčetní závěrky jsou v rozvaze vykázány V položkách

,,Krátkodobé pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba", p ípadně ,,Krátkodobé závazky _

ov!ádaná nebo ovládající osoba" a změna stavu těchto prost edkri je vykázána v p ehledu o
peněžních tocích v položce,,Poskytnuté záprijčky a věry".

Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceněny po izovacími cenami. Po izovací cena zásob zahrnuje náklady
na jejich po ízení včetně nákladri s po ízením souvisejících (náklady na p epravu, clo, provize

atd.). Úuvtky ze skladu jsou ričtovány cenaml zj!štěn' mi vážen' m aritmetick' m prriměrem, kten
je určován p i každém rndeji.

Zprisob tičtování zásob: ,,A"

Vr robky a nedokončená v' roba (služby) se oce ují skutečnr mi vlastními náklady. Vlastní náklady
zahrnují p ímé náklady vynaložené na v robu, pop . i p i aditelné nep ímé náklady, které se
vztahují k u robě.

opravná položka k pomalu obrátkov' m a zastaral' m zásobám čl jinak dočasně znehodnocen' m
zásobám je tvo ena na základě anal'zy obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení
zásob. opravné položky k zásobám ve v' š! 100 % jsou tvo eny k zásobám, které nemají pohyb 2
roky.

Zp sob stanovení reprodukční po lzovací ceny: stanovuje se jako cena, za kterou byl majetek
po ízen v době, kdy se o něm rjčtuje zpravidla na podkladě znaleckého posudku.

Pohledávky

Pohledávky se oce ují p i svém vzniku jmenovitou hodnotou. Nakoupené pohledávky se oce ují
po izovací cenou. ocenění pochybn' ch pohledávek se snižuje pomocí opravn' ch položek na vrub
nákladťr na jejich realizační hodnotu a to na základě individuálního posouzení jednotlivrch
dlužník a věkové struktury pohledávek. opravné položky ve vrši 100% hodnoty pohledávky jsou

tvo eny k pohledávkám více jak 1 rok po splatnosti.

Dohadné čty aktivní se oce ují na základě odbornr ch odhadrj a propočtťr.

Pohledávky i dohadné rÍčty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíc
včetně) a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíc ), s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho

roku od rozvahového dne.



Vlastní kapitál

Základní kapitá! společnosti se vykazuje ve rnši zapsané v obchodním rejst íku krajského soudu.

P ípadné zv'šení nebo snížení základního kapltálu na záktadě rozhodnutí valné hromady, které

nebylo ke dni rjčetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu. Vklady
p esahující základní kapitál se vykazují jako ážio. ostatní kapitálové fondy jsou tvo eny
peněžitt mi či nepeněžitr mi vklady nad hodnotu základního kapitálu, dary hmotného majetku

apod.

Podle stanov společnosti společnost vytvá í rezervní fond ze zisku. Rezervní fond slouží ke krytí
ztrát společnosti a lze jej použít pro rozvoj společnosti a krytí podnikatelsk' ch rizik. o použití

rezervního fondu rozhoduje p edstavenstvo a jeho rozhodnutí podléhá dodatečnému schválení
valnou hromadou.

Závazky (d!uhy)

Společnost vytvá í rezervy na ztráty a rizika v p ípadech, kdy lze s vysokou mírou
pravděpodobnosti stanovit titul, u ši a termín plnění p i dodržení věcné a časové souvislosti.

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovit' ch hodnotách.

Dlouhodobé i krátkodobé závazky k rivěrorn m instltucím se vykazují ve jmenovlté hodnotě. Za

krátkodobé závazky k rivěrov' m institucím se považují závazky s konečnou splatností V
následujících L2 měsících. Část dlouhodob' ch závazkťl k rÍvěrorn m institucím s konečnou
splatností nad 12 měsícrj, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne, je v rozvaze
uvedena jako krátkodob' závazek.

Leasing

Společnost nemá žádn majetek po ízen' na leasing.

Devizové operace

Majetek a závazkv po ízené v cizí měně se oce ují v česk, ch korunách (v kurzu platném ke dni
jejich vzniku) a k rozvahovému dnl byly položky peněžité povahy oceněny kurzem platnr m k 31.

12. vyhlášen' m Českou národní bankou.

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se rÍčtují do finančních rn nosrj nebo flnančních

nákladrj běžného roku.

Použití odhad

Sestavení rjčetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a p edpoklady, jež

mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazkrj k datu četní závěrky a na vykazovanou rn ši

rn nosri a nákladrj za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a p edpoklady
na základě všech jemu dostupn' ch relevantních informací. Nicméně, jak vypl'vá z podstaty

odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadrj odlišovat



Účtování v' nos a nákladťr

V' nosy a náklady se ričtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvlsejí.

Da z p íim

Náklad na da z p íjm se počítá za pomoci platné da ové sazby z ričetního zisku zu šeného nebo

sníženého o trvale nebo dočasně da ově neuznatelné náklady a nezda ované rn nosy (nap .

tvorba a zrjčtování ostatních rezerv a opravn' ch položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi

četními a da ov' mi odpisy atd.). Dále se zohled ují položky snižující základ daně (dary),

odčitatelné položky (da ová ztráta) a slevy na dani z p íjmri.

odložená da ová povinnost odráží da ov' dopad p echodn' ch rozdílrj mez! zťrstatkovymi

hodnotami aktiv a pasiv z hlediska ričetnictví a stanovení základu daně z p íjmu s p ihlédnutím
k období reallzace.

Dotace

Dotace je zarjčtována v okamžiku jejího p ijetí čl nezpochybnitelného nároku na p ijetí.

Společnost postupuje v p ípadě neobdržen' ch rozhodnutí k rozvahovému dn! tak, že pokud k

datu ukončení závěrkovych prací považuje obdržení dotace za p imě eně jisté, pak ji tičtuje do

u nos a up ednost uje naplnění akruálního prlncipu. Pokud však společnost tuto nepovažuje k

datu ukončení závěrkovych prací obdržení této dotace za dostatečně jisté, a podle názoru

společnosti existuje určité d vodné riziko, že podmínky nebudou splněny, dá p ednost posouzení
pod!e sledu událostí. Tuto skutečnost pak uvede v p íloze k ričetní závěrce.

Dotace p ijatá na rihradu nákladrj se ričtuje do provozních nebo finančních rn nosri. Dotace p ijatá

na po ízení dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení a na rihradu rok

zahrnut' ch do po |zovací ceny majetku snižuje po izovací cenu nebo vlastní náklady na po ízení.

Následné události

Dopad událostl které nastaly mezi rozvahorn rn dnem a dnem sestavení rjčetní závěrky, je
zachycen v četních rn kazech v p ípadě, Že tyto události poskytly dop! ující informace o
skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.

V p ípadě, že mezi rozvahorn m dnem a dnem sestavení ričetní závěrky došlo k v'znamn' m

událostem zohled ujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou drisledky těchto
událostí popsány v p íloze ričetní závěrky, ale nejsou zarjčtovány v ričetních rn kazech.

Vzájemná ztičtování

P irjčtovánío aktivech, pasivech a dále o nákladech a v1ínosech jev ričetnictvía v ričetnízávěrce
postupováno v souladu se zákonem o rjčetnictví, kten zakazuje jejich vzájemné zričtování
(kompenzaci)' Účetní metody stanovené prováděcí vyhláškou stanoví p ípady, kdy je možné

vzájemné zričtování v ričetnictví a v ričetní závěrce.



V četnictví a v ričetní závěrce jsou vzájemně zričtovány:

Dobropisy nebo refundace konkrétních nákladrj (v' nosri) v rámci ričetního období.
Doměrky a vratky daní, rÍčtování o odložené dani.
Rozdíly zjištěné p i inventarizacl, které vznikly Ve stejném inventarlzačním období
prokazatelně nerÍmyslnou záměnou jednotliv' ch druhrj zásob.
Rezervy, opravné položky.
Zápočet pohledávek a závazkrj

Ve smystu občanského zákoníku je čtováno prost ednictvím rozvahorn ch rjčtri započtení
pohledávek. Dluhy nejsou hrazeny vě itel m, vťrči kten m existuje současně nezaplacená
pohledávka a je provedeno započtení na základě dohody nebo oznámení o započtení
pohledávek; p ípadn' nedoplatek je uhrazen, p eplatek je nárokován.

Změny četních metod

Byly použity standardní rjčetní metody vycházející z platn' ch právních p edpisri. Nebyly použity

metody, které by rn znamně ovlivnily majetkovou situaci a hospoda ení společnost| a které by

vedlykpoteběanalyzovatrjdajevbilanci arn kazuziskuaztrátyatoivkontextusminul' m

četním obdobím. V ričetním období společnost zahrnula do v' počtu odložené daně z

p echodnr ch rozdílrj mezi rjčetním a da ov' m pojetím četních p ípad tr kajících se opravn' ch

položek k zásobám a poh|edávkám. Tyto tituly nebyly v minu!ém období do v' počtu zahrnuty.
Jejich část tt kající se minul' ch období byla zarÍčtována do vlastního kapitálu na čet 426 _ Jin
u sledek hospoda ení. K dalším jln' m změnám zprisobr) oce ovánl postupti odpisování a

postupri čtování oproti p edcházejícímu ričetnímu období nedošlo.

odchylka od četních metod

Nedošlo ke změně ričetní metody.

Oprava chyb minul ch let

Nebyly provedeny opravy chyby minul' ch let.

3. DLoUHoDoBÝ rualrTEK

Dlouhodobt nehmotn majetek (v tis. Kč)

Společnost nev!astní žádn' dlou hodob' nehmotnr majetek.



Dlouhodob' hmotn majetek (v tis. Kč)

PoŘtzovAcí crne

Počáteční

z statek
P ír stky Vy azení P evody

Konečn'

z statek

Pozemky

Stavby

Hmotné movité věcia jejich soubory

Ďospělá zví ata a jejich skupiny

Nedokončen' dlouhodobr h motnr majetek

17362

88786

95502

8879

20L4

86

7576

L7447

88786

98308

9372

2022

3435

4055

7584

629

3562

Celkem 2018 2t2543 15160 4192 7576 215935

Celkem 2OL7 203853 23832 3225 11916 2L2543

oPRAVNÉ PoLoŽKY A oPRÁVKY

Počáteční
z statek

Prodeje,

odpisy likvidace tt;||"t p evody
(zc)

Konečn opravné
z statek položky

Účetní
hodn.

Pozemky

Stavby

Hmotné

movité věci a

jejich soubory

Dospělá

zví ata a jejich

skupiny

Nedokončenr

dlouhodob'
hmotnr

majetek

61054 1608

87318 3942 L42 629

5t32 2576 1113 3552

62662

90773

4959

1901

17447

26124

7535

44t3

tzt

Celkem 2018 153504 7826 L2S6 4192 158394 1901

Celkem 2OL7 146816 8953 950 3225 153504 1901 57139



K 31. L2.2oL8 souhrnná vyše hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila 0 tis. Kč (k 31.

12.2oL7 rovněž 0 tis. Kč).

Spotečnost upravita ocenění dlouhodobého hmotného majetku vzhledem k jeho nižší hodnotě
prost ednictvím opravné poloŽky na vrub nákladrj (viz bod 7). Jedná se opravné položky

k nedokončenému dlouhodobému majetku p evážně k projektové dokumentace ke stavbám,

které pravděpodobně nebudou realizovány.

V roce 2oL8 společnost nezískala bezriplatně dlouhodob' hmotnr majetek (v roce 2oL7 rovněž).

K 31. L2. 2oL8 byl majetek (pozemky, a stroje) v po izovací ceně 7 576 t|s. Kč a zristatkové

hodnotě 3 259 tis. Kč zastaven na krytí závazkťl z rjvěrrj poskytnutr ch na jejich po ízení.

Maietek Po izovací Zristat.cena k Popis závazku Stav závazku Konečná splatnost
cena k

31.12.2018
31.12.2018 k 31. 12.2018 závazku

Post ikovač
Tecnoma

Pozemky
Chválenice

Pozemky

2480

387

věr Komerční
LL77 banka

rjvěr Komerční
banka

2480

387 Úvěr UniCredit

Úvěr UnlCredit

Úvěr UniCredit

L289

1545

L620

1950

2850

3/2020

Lu2024

3/2O2L

t.Lo.2028

1.Lo.2023

celkem 7576

P ípady podmíněného nabytí právních rjčink vkladu do katastru nemovitostí nejsou.

Dlouhodobt finanční majetek (v tis. Kč)

P ehled o pohybu dlouhodobého finančniho ma|etku:

-;:''::L, P írristkv Útvttv P ecenění
Z statek
k 31. 12. P írtlstky

20!7

Z statek
P ecenění k31.12.

2018
ÚuvtLv

ostatní
dlouhodobé
cenné
papíry a
podíly -285 100

Jin'i dlouhodob' finanční majetek není zatížen zástavním právem.

100



zÁsogy

K 31. L2.2oL8 nebyly zásoby společnosti zatíženy zástavním právem.

PoHLEDÁVKY

Pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let společnost nemá.

Pohledávky kryté věcn' mi zárukami ani pohledávky zatížené zástavním právem společnost
nemá.

Jiné pohledávky, které by byly tvo eny kladn'' mi reáln' mi hodnotami otev en' ch derivát ,

nejsou.

Dohadné čty aktivní zahrnují p edevším nárok společnosti na p edpokládané plnění náhrady
škod za stroje a na dotace.

oPRAVNÉ poloŽrv

opravné položky vyjad ují p echodné snížení hodnoty aktiv (uveden' ch viz. vyše uvedené).

Změny na rjčtech opravn'ch položek (v tis. Kč):

opravné Zristatek N3tto Z statek Netto Z statek
položky k k 31. 12. 2016 zmena v k3I. L2.2ot7 zmena v

roce2OLT k3r.12.2017 ,*" iOffi k 31. 12.2018

dlouhodobému
majetku 1901

zásobám

pohledávkám -
zákonné

pohIedávkám -

ostatní 0

0 1901

459 t02 562

980 -9 89

0 1901

-5 556

-2 87

0000

Zákonné opravné položky se tvo í v souladu se zákonem o rezervách a jsou da ově uznatelné.

KRÁTKoDoBÝ FINANčNí mruerrK A PENĚŽruí pnosrŘrorY

K 31. t2.20L8 a 31. L2.20L7 neměla společnost zrjstatky ričtri s omezen' m disponováním.

Společnost má otev en' kontokorentní ričet u UniCredit Bank a.s., kter' jí umož uje čerpat rjvěr

do u še 1000 tis. Kč. K 31. L2.2oL8 činil záporn, zristatek (v souladu s dohodnutr m rivěrov' m
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rámcem 0 tis. Kč (k 3L. L2.2oL7 pak 0 tis. Kč) a V rozvaze je vykazován jako krátkodob' závazek
k rivěrov' m institucím.

K 31. L22oL8 nejsou peněžní prost edky společnosti zatíženy zástavním právem.

Společnost nemá v držení krátkodob' finanční majetek.

čnsovÉ RozušEruí nrnv

Náklady p íštích období zahrnují p edevším nákup plastov,ch p íst eškri pro telata, p edplatné,
internetové služby a lícence softwarov' ch produktri, nájemné za láhve na plyn a jsou ričtovány
do náklad období, do kterého věcně a časově p ísluší'

P íjmy p íštích období zahrnují zejména částku dotací z rozhodnutí, které společnost obdržela v
období po rozvahovém dni do okamžiku sestavení ričetní závěrky (částka 6 520 tis. Kč) a

vusrnÍrnarÁl

Základní kapitál společnosti ve vrši 49 875 tis. Kč se skládá z 1 812 ks akcií na jméno v listinné
podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1 tis. Kč a 4 734 ks akcií na jméno v listinné podobě
ve jmenovité hodnotě každé akcie 10 tis. Kč, 1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité
hodnotě každé akcie 3 tis. Kč, 1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 40
tis. Kč, 1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 680 tis. Kč.

Ážio raniklo jako rozdíl mezi emisním kunem a jmenovitou hodnotou akcií p i rrzniku

společnosti.

oce ovací rozdily zp ecenění majetku a závazkrl vznikly z drjvodu p ecenění ostatních
dlouhodobt ch podíltl (viz. bod ,,dlouhodobr finanční majetek').

\- Společnost nedrží vlastní akcie' V roce 2017 ani v roce 2018 nebyly Wdány žádné akcie.

Fondy ze zisku jsou určeny ke krytí ztrát a podníkatelskl ch rizik společnosti'

Jin v sledek hospoda ení zahrnuje dopady zahrnutí p echodn' ch rozdílrj mezi ričetním a
da ov, m pojetím ričetních p ípadrj tríkajících se opravn' ch položek k zásobám a pohledávkám.

Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 8. 6. 2018 bylo schváleno
za čtování ztráty za r.2017 ve vl ši767 tis. na čet neuhrazené *ráty minul ch let ( čet 429).

P edpokládané zarÍčtování zisku za rok 2018: zari&ování zisku za rok 2018 ve v ši 4 o93 tis. Kč

na čet nerozděleného zisku minulr ch let (rjčet 428).

11



REZERVY

Společnost netvo ila rezervy a nemá zristatky rezerv z minul' ch období.

DLouHoDoBÉ zÁvezrv

Dlouhodobé závazky k 3L. L2.2018 a 31. L2.2oL7 nebyly a nejsou společností vykázány.

KRÁTKoDogÉ zÁvAzrv

K 31. L2.2oL8 a 31. L2.2oL7 neměla společnost krátkodobé závazky, kryté zástavním právem

nebo zárukou Ve prospěch vě itele.

Dohadné čty pasivní zahrnují p edevším nevy čtované služby (pachtovné). Jejich v'še je
stanovena na základě propočtu.

Závazky vriči sp ízněn' m stranám (členové ídících, kontrolních a správních orgánri) nejsou.

zÁvezrv r ÚvĚnov tvt lNsTlTUcíM

Druh rivěru, v, pomoci Splatnost Úroková

věru sazbav%

Limit, Z statekk Sp!átky
privodní 3t.t2. v roce

v še 2oL7 2ot8
Komerční banka Post ikovač 3lZO20 2,5 2320 1031

Komerční banka Pozemky Chválenice tL/2O24 1,75

UniCredlt bank Stroje 3l2O2L
UniCredit bank Pozemky to/2028
UnlCredit bank Stroje LO/2023

9254 28t2

česovÉ RozušENí pnstv

V' daje p íštích období zahrnují p edevším vyričtované náklady na elektrlckou energii, p|yn,

právní služby provedené dodavateli v roce 20L8 (ričet 383} a jsou čtovány do náklad obdob|
do kterého věcně a časově p ísluší.

DERtvÁTY

Společnost nemá uzav eny takové obchody.

DAŇ z pŘílruu

Vl počet efektivní da ové sazby za rok 2oL8 a 2oL7 (v tis. Kč):

t2



20t7
Zisk p ed zdaněním

Da zpíjmrisptatná

Da zp íjm odložená

Efektivní da ová sazba (%l *')

s066

1103

-130

L9,21

-8L2

-45

0
*| Efektivnída ová sozba p edstavuje podílsoučtu daně z p íjmu splotné o odložené o zÍsku p ed zdoněním

Společnost vyčíslila odloženou da následovně (v tis. Kč):

2018

Položky odložené daně
odložená
da ová

pohledávka

odložen
da ov
závazek

odložená odložen
da ová da ov

pohledávka závazek
I Rozdíl mezi tičetní a da ovou zťrstatkovou

cenou dlouhodobého majetku

ostatní p echodné rozdíly:

oP k pohledávkám

oP k zásobám

oP k dlouhodobému majetku

Rezervy

Dohadné položky

Da ová ztráta z minulr ch let

106

27L3

0

0

1

0

0

0

0

2844

0

0

0

0

0

0

0

106

Celkem 2607 284/}

V' počet odložené daně odráží platnou da ovou sazbu L9%.

Podle zákona o daních z p íjrnri nemá společnost da ovou ztrátu vzniklou v minulrch obdobích,
kterou by mohla p evést do p íštích pětl let.

TEASING

Společnost nemá najatr majetek na základě leasingovr ch smluv.

PoLoŽKY NEUVEDENÉ V RozVAzE

Není takorn majetek.
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v nosv

Rozpis tržeb společnosti z prodeje zboŽi,v robk a služeb z běžné činnosti (v tis. Kč):

20L8
Domácí Zahraniční Domácí

20t7
Zahraniční

Tržby za u robky RV

Tržby za vr robky ŽV

Tržby z pomocné v' roby

ostatní (jiné) rn nosy

25t43

3672L

1032

19351

229LO

35913

tL42

15516

204L

V nosy celkem 2041

V ádku tabulky ,,ostatní fiiné) v nosy" jsou zahrnuty dotace na provozní čely p ijaté ze

státního rozpočtu. V roce 2018 činí jejich vyše 15 803 tis. Kč, v roce 2oL7 pak 12 773 tis. Kč.

P evážná část rn nos společnosti za rok 2018 je soust eděna na 10 hlavních zákazník v
odvětví rostlinné a živočišné rn roby (za rok 2oL7 na 14 hlavních zákazník ).

osoBNí ruÁrnov

Rozpis osobních náklad (v tis. Kč}:

Celkov počet
zaměstnancti

členové ídících, A-.l.---,^-^!|_r čtenové ídících,
kontrotních a Celkov noče.t kontrolních a

správních orgán zamestnancu 
správních orgán

Pr měrn' počet
zaměstnancťt

Mzdy

Sociální zabezpečení a
zdravotní pojlštění

ostatní

46

L7076

5656

4t2

5

2301

47

16886

5

2452

852 5559 844

04210
osobní náklady
celkem 23154

odměny člen m ídících, kontrolních orgán z d vodu jejich funkce (v tis. Kč}:

zotT

odměna člen m ídících orgánťr

odměna členrjm kontrolních orgánri

180

0

180

0

Celkem
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V še vznikl ch nebo sjednanr ch penzijních závazk b va! ch členťr ídících, kontrolních orgánri k 31. 12. (v tis.
Kč):

2017

Óenové ídících orgánri

Óenové kontrolních orgánri

0

0

0

0

Celkem

lNFoRMAcE o TRANsAKcícH sr spŘízruĚruÝmt STRANAMI

V roce 2018 a 2oL7 neobdržel! členové ídících, kontrolních a
závdavky, záptijčky, tivěry, p iznané záruky, a jlné vr hody.

WorurNAvzKUMAvvol

Nebyly vynakládány.

v zmaruruÉ popŽrv zv rnzu zlsKu A ZTRÁTY

správních orgán Žádné zálohy,

Služby 2018 2017

Agrochemické služby a polní práce 518

Plemená ské služby

Pachtovné

opravy a udržování 3265

Veterinární činnost 201 499

Míchání krmnr ch směsí

ostatní služby 1673

Celkem tlztt

Spot eba materiálu a energie

Osiva a sadba 3787 3L70

Hnojiva 3773 4274

Pohonné hmoty - nafta 3743

Chemické och ran né prost edky 4193 4S7L

Krmlva a steliva 9L82

Náhradní díly 2201 2705

Spot eba energie L61L

ostatní 2627

Celkem

15

2447

322L7



vzfurmruÁ zÚČrovÁtrlí

P ehled proveden' ch vzájemn' ch ztičtování:

Dobropisy nebo refundace konkrétních nákladri (v' nosri) v rámci ričetního období
Doměrky a vratky daní
opravné položky.

Vt še vzájemnr ch zričtování není z hlediska posouzení rjčetní závěrky v' znamná.

souHRNruÁ wrÁznruí wpŮ Účerruícn pŘípnoŮ

Společnost v četní závěrce souhrnně vykázala následující typy rjčetních p ípadri:

- zisky a ztráty z p ecenění majetku a závazkťl na reálnou hodnotu,
- pohledávky a závazky, s v jimkou p ijat.. ch a poskytnut' ch záloh a závdavk , vrjči téže
fyzické nebo právnické osobě, které mají dobu splatnosti do jednoho roku a jsou vedeny
ve stejnt ch měnách.

pŘeopoKtAD NEPŘETRŽrÉno TRVÁNí sPotEčNosTl

Účetní závěrka k 31. prosinci 2018 byla sestavena za p edpokladu nep etržitého trvání
společnosti. Nejsou známy žádné informace, které by nasvědčovaly tomu, Že společnost
nemusí b't schopna nep etržitě pokračovat ve své činnosti. P iložená ričetní závěrka tudíž
neobsahuje žádné pravy, které by mohly z této nejistoty vyplrvat.

v zrunrtnruÉ uoÁt-osTt, ICTERÉ NASTALY Po RozVAHoVÉM DNt

Mezi rozvahorn m dnem a datem sestavení rjčetní závěrky nedošlo k žádnr m rnznamn' m

událostem a rozhodnutím, které by měty dopad na aktiva a závazky společnosti a ovlivnily by

sestavení četn í závěrky.

PŘEHLED o PENĚŽNícH TocÍcH

P ehled o peněžních tocích byl zpracován nep ímou metodou.

Peněžní ekvivalenty p edstavují krátkodobr likvidní majetek, kten lze snadno a pohotově
p evést na p edem známou částku v hotovosti.
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Peněžní prost edky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto (v tis. Kč):

31.12.2018 31.l'2.20t7

Peníze v hotovosti a ceniny

Úety v bankách

Debetní zťrstatek běžného tičtu zahrnutr v běžnr ch bankovních tivěrech

Peněžní ekvivalenty zahrnuté v krátkodobém finančním majetku

32

7645

0

0

20

2444

0

0

Peněžní prost edky a peněžní ekvivalenty celkem

I

Sestaveno dne 2. 4.2O]r9

Jméno a podpis statutárního orgánu společnosti:

lng. Jaroslav Loukota, p edseda p edstavenstva

{9 . PIIODIT(T a.s.
Ná_ves Rep.ubliky 263
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