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V,i ročn í zpráva 1

Název ričetn í jednotky: ALLIUM AGRO s.r.o.

Společnost je zapsána v obchodním rejst íku vedeném Krajsk m soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 35543

Sídlo četní jednotky:

ldentifikační číslo:

Právní forma ričetní jednotky:

P edmět podnikání:

Rozvahov, den:

Okamžik sestavení v roční zprár4y:

Na Va Iech 411 /L, 7 4L 01 Nov Jičín

286 286 59

Společnost s ručení omezenym

Vliroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách L až 3
živnostenského zákona

3L. L2.2oL6

04.04.2ot7

Podpisovt záznam statutárního orgánu ríčetní jednotky:

lng. B etislav Matula
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zpráVa 1

Společnost ALL|UM AGRO s.r.o. založená v roce 2OLO je obchodní společnost zamě ená na

obchodování se vstupy a vristupy zeměděIské prvovriroby. Obchodujeme

s pr myslov,imi hnojivy, p ípravky na ochranu rostlin, osivy, nakupujeme a prodáváme

zemědělské plodiny. Našimi zákazníky jsou p evážně zemědělské podniky a soukromí

zemědělci, kter m nabízíme komplexní služby související s nákupem a prodejem komodit jako je

aplikace hnojiv včetně poradenství, skladování, sušení, čištění, kontrola kvality - !aboratorní

rozbory. Zemědělsk m prvovrirobcr]m nabízíme podporu v rámci jejich ce!ého vlirobního cykIu

spočívající ve spolehlivrich a včasnrich dodávkách a také v zajištění v hodnrich platebních

pod m ínek.

Společnost ALL|UM AGRO s.r.o. je certifikována v mezinárodních systémech ISCC (systém

certifikace trvale udržitelné biomasy a biopaliv) a GMP+ (systém zabezpečení zdravotní

nezávadnosti všech fází krmivá ského etězce), což nám mimo jiné umožňuje vlivoz

nakoupenrich komodit p ímo zahraničním partnerťrm na evropském agrárním trhu.

V uplynulém četním období spo|ečnost reaIizovala tržby z prodeje zboží a s!užeb v objemu 863

mil. Kč, podarilo se nám tak udržet objem tržeb ve srovnání s predchozím četním obdobím,

kdy bylo zobchodováno zboží ve vliši 866 mil. Kč. Celková vriše krycích p íspěvkrj (čisté obchodní
marže) na hradu fixních režijních nákladťr a z!sku společnosti byla vytvo ena ve vliši 36 mil. Kč,

což p edstavuje navrišení krycího p íspěvku o 3 mil. Kč oproti r. 2OL5. Z hIediska obchodní
činnosti pat í stále k hIavním obchodovanlím komoditám produkty rostlinné vriroby. Ve

sIedovaném období byl realizován prodej rostlinnlích komodit v objemu 115 tis. tun, což je v
meziročním srovnání nárrjst o tO%. Tržby z prodeje komodit rostlinné vliroby tak v r. 2Ot6
tvo ily 69% celkového obratu realizovanrich tržeb. V roce 2OL6 došlo také k r stu objemu
prodeje pr myslov ch hnojiv, prodej v tunách byl nav šen o 23% v porovnání s p edchozím

rokem, což činí 22% celkovlich tržeb z prodeje zboží a služeb.

Společnost v četním období r. 2OL6 vytvo iIa zisk p ed zdaněním ve v, ši 7 mil. Kč, což je

hospodá sk,i vrisledek o 4,5 mil. nižší než v p edchozím období. Pokles zisku byl zap íčiněn
predevším nárrjstem mzdov ch náklad r, navrišením odpisri dIouhodobého majetku a zv šením

finančních nákladrj z titulu p ecenění finančních derivátrj na reálnou hodnotu.

V roce 201.6 vzrostla stá!á aktiva společnosti o 11 mil. Kč. Byla realizována investice v areálu

Močovice (okres Čás!av), kde probíhá rozsáh!á rekonstrukce budovy na nové skladovací a

administrativní prostory, dá!e bylo investováno do obnovy vozového parku a manipulační

techniky.

ročn í
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V\i ročn í zpráva 2o

Vybrané ekonomické ukazatele

Ukazatel 2oL3 zot4 20L5 2oL6
Tržby z prodeje zboží a služeb v tis. Kč 740 78o 74L 425 865 872 863 048
p idaná hodnota v tis. kč 33 77L 36 333 26 498 28 978
Zisk p ed ríroky a zdaněním_EBlT v tis. Kč L4 579 L9 429 LL 952 7 78L
Zisk p ed zdaněním v tis. Kč t4 23o L9 L77 LL 5o2 6 967

čist,; zisk v tis. Kč 11 309 15 390 9 538 5 6L7

Bilanční suma netto v tis. kč Loz 86L LL3 324 L77 947 L73 54o
Vlastní kapitál v tis. Kč 26 798 39 588 45 L27 40 206

Rentabilita celkového kapitálu _ROA o,LI 0,13 o,o7 o,o4

Renta bilita vlastn ího kapitá lu_ROE o,42 0,39 o,2L o,L4

Rentabilita tržeb ROS o,o2 0,03 0,0]. 0,01

Celková zadluženost v Yo ** 74% 65% 75% 77%

Pozn.** Celková zadluženo51= (cizí zdroje +rn daje p íštích obdob0/aktiva netto*100

Hlavní daje z ádné ričetní závěrky za rok 2OL6 v tis. Kč

Aktiva 2oL5 Pasiva 2oL6 2ot5
stálá aktiva netto
oběžn, majetek netto
ostatní aktiva netto
AKTlVA

zisk a ztrát
V, nosy
Náklady
HV p ed zdaněním

L77 947 PAslVA

2oL5
868 068
858 530
LL 5o2

L73 54o L77 947

27 L47
L4o 976
5 4L7

L73 54o

2oL6
864 558
858 941
6 967

L5 799
L45 934
L6 2L4

Vlastní kapitál
Cizí zdroje
Ostatní pasiva

40 206
t32 824

510

45 L27
L32 265

555

HV po zdanění 5 6L7 9 538

P edpokládan, v voj

V následujícím období budeme pokračovat ve své dosavadní obchodní činnosti, p ičemž se

budeme soust edit na udržení a posilování pozic na tuzemském a evropském agrárním trhu a

také na rozši ování obchodní spolupráce s našimi dlouhodob, mi dodavateli a odběrateli.

S ohledem na nav šení skladovacích kapacit počítáme v obchodním plánu s mírnrim r stem

realizovanrich objem prodanrich komodit. Y r.2OL7 dále p edpokládáme dokončení investic

v areátu Močovice, kde bude dobudováno kompletní zázemí pro region St ední Čechy.

Provozovna Kutná Hora byla v b eznu 2OL7 p emístěna již do nově vybudovan ch kancelá skrich

prostor v Močovicích.

3lStránka
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VÝročn í zpráva o16

4 Zpráva o vztazích mezi propojen, mi osobami

Zpráva o vztazích byla zpracována dne 30. 03. 2OL7 a je p ipojena k této Vr roční zprávě.

5 Účetní závěrka a zpráva o auditu

Účetní závěrka je uvedena v p íloze č. 1

Zpráva o auditu je uvedena v p íloze č.2

4lStránka
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úeetní závěrka

za rok 2016
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VYKAZZISRU A ZTRATY

v pIném rozsahu
(v celyich tisících Kč)

za období 01.01.2016 - 3I.72.2016

Obchodní firma nebo jiny název četní
jednotky

o::l:, 
1o1o ] il

Sídlo nebo bydliště ričetní jednotky a místo
podnikání liší-!i se od bydliště

Na Valech 4lI/L
Novy Jičín

741,0I

Rok Měsíc Ic

201,6 12 28628659

Označ.

a

TEXT

b

číslo
ádku

c

skutečnost v četním období

běžném minulém

I rržby z prodeje 4irobk a služeb 001 2 061 2249
II Tržby za prodej zboží 002 860 987 863 623

A V konová spot eba 003 834 070 839 374
A.7 Nóklady vynaložené na prodané zboží 004 819 788 828 445

A.2. Spot eba materiólu a energie 005 1 607 1 590

A.3. Služby 006 ]-2 675 9 339

B Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 007 0 0

c Aktivace (-) 008 0 0

D Osobní náklady 009 16 948 12 664

D.1. Mzdové nóklady 070 12 231 9 133

D.2. Nóklady na sociólní zabezpečení, zdravotní pojištění a ostotní nóklady 011 4 717 3 531

D. 2.1. Nóklady na sociólní zobezpečení a zdravotní pojištění 012 4 298 3 255

D. 2.2, Ostotní nóklady 013 419 276
E Úpravy hodnot v provozní oblasti 014 3 059 I 870

E. 1. Úprovy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného mojetku 015 3 009 2 171

E.1.1 Uprovy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného mojetku - trvalé 016 2 996 2 171

E. 1. 2, Úprovy hodnot dlouhodobého nehmotného o hmotného majetku - dočosné 077 13 0

E. 2. Upravy hodnot zósob 018 149 0
E. 3. Úprovy hodnoť poh!edóvek 019 99 301

III Ostatní provoznív nosy 020 861 939
lll. 1. Tržby z prodaného dlouhodobého mojetku 021 417 172

ll1.2. Tržby z prodoného materiólu 022 0 0

lll. 3. )iné provozní vynosy 023 444 827
F Ostatní provozní náklady 024 1 079 L 675

F.1 Zťlstotkovó cena prodoného dlouhodobého majetku 025 0 0

F. 2. Zůstatkovó cena prodaného materiólu 026 0 0

F. 3. Doně a poplotky 027 63 56

F.4, Rezervy v provozní oblasti a komplexní nóklady p íštích období 028 247 706

F. 5. Jiné provozní nóklody 029 1 263 2 325
* Provozní u sledek hospoda eni (+l-) 030 8 753 Ll 228

IV Vynosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 031 0 0

lV.1, Vynosy z podíl - ovlódonó nebo ovlódojící osoba 032 0 0

lV.2. Ostatní vynosy z podílt) 033 0

G Náklady vynaložené na prodané podíly 034 0 0

Vynosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 035 0 0

V.7 Vynosy z ostotního dlouhodobého finončního majetku - ovlódanó nebo ovlódající osoba 036 0

V.2. Ostatní vynosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 037 0

H Náklady související s ostatním dlouhodobym finančním majetkem 038 0 n

VI Vynosové uroky a podobné vlinosy 039 B 2

V|.1 Vynosové roky o podobné vynosy - ovlódonó nebo ovlódající osobo 040 0

V|.2. Ostotní vynosové uroky o podobné vynosy 041 B 2

I Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 042 0 0

) Nákladové uroky a podobné náklady 043 862 562

J,7. Nókladové uroky a podobné nóklody - ovlódonó nebo ovlódojící osobo 044 0

(

c

c

c

c



Označ,

a

TEXT

b

číslo
ádku

c

skutečnost v rjčetním období

běžném minulém

).2. Ostotní nóklodové roky a podobné nóklady 045 862 562
VI Ostatn í fina nční vlinosy 046 640 1 255

K Ostatní finanční náklady 047 I 572 42I
* Finanční v ,sledek hospoda ení (+l-) 048 L786 274

** V sledek hospoda ení p ed zdaněním (+/-) 049 6 967 11 502
L Daň z p 'rjmrj 050 1 350 l 964

L7 Doňzpíjm splatnó 057 1 302 1 852
L. 2. Daňzpíjmůodloženó 052 48 112

* V sledek hospoda ení po zdaněni (+l-) 053 5 6L7 9 538
M P evod podílu na vlisledku hospoda ení společník m (+/-) 054 0 0

V sledek hospoda ení za četní období (+/-) 055 5 6L7 9 538
* čist obratza ričetníobdobí = t. + II. + IIt. + tV. + V. + Vl. + VlI. 056 864 557 868 068

Společnost s ručením omezenyim

právníforma četní ied p edmět podnikání

04.04.2017

sestaveno dne schváleno valnou hromadou dne
Podpisovli záznam statutárního orgánu č
nelo podpisovy záznam fyzické osoby, k

***



RozVAHA
v plném rozsahu

(v cel ch tisících Kč)

za období 01.01.2016 - 31.1 2.2016

Obchodní firma nebo jin , název četní jednotky

o1lY' 
1:,To i'ii.

Sídlo nebo bydliště ričetní jednotky a místo
podnikání liší-li se od bydliště

Na Valech 41111

Nou. Jičín

74101

Rok Měsíc č

2016 12 28628659

Označ

a

TEXT

b

číslo
rádku

c

Běžné rjčetní období Minulé rjčetní
období - Netto

4
Brutto

1

Korekce
2

Netto
3

AKT|VA CELKEM 001 184 333 10 793 173 540 177 947

A Pohledávky za upsany základní kapitál 002 0 0 0 0

B Dlouhodob majetek 003 35 737 8 590 27 147 15 799

B Dlouhodoby nehmotny majetek 004 602 413 189 362

B1 Nehmotné 4isledky v}zkumu a qlvoje 005 0 0 0 0

B.1.2. Ocenitelná práva 006 602 413 189 362

B. 1.2, 1 Software 007 602 413 189 362

B. 1.2.2. Ostatní ocenitelná práva 008 0 0 0 0

B. |, 3. Goodwill 009 0 0 0 0

B. 1.4. Ostatní dlouhodob, nehmotny maietek 010 0 0 0 0

B. l. 5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodoby nehmotn majetek a

nedokončenli dlouhodoby nehmotny matetek
011 0 0 0 0

B. 1.5, 1 Poskytnuté zálohy na dlouhodoby nehmotny maietek 012 0 0 0 0

B. l. 5. 2. Nedokončenr dlouhodoby nehmotny majetek 013 0 0 0 0

B Dlouhodobli hmotnri maietek 014 35 122 8 164 26 958 15 424

B, ll. 1 Pozemky a stavby 015 10 060 469 9 591 9 677

B 1 1 Pozemky 016 194 0 794 794

B 12 Stavby 017 9 266 469 8 797 8 883

B. ll. 2. Hmotné movité věci a jejich soubory 018 16 194 7 695 8 499 5 502

B. ll. 3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019 0 0 0 0

B. l1.4. Ostatní dlohodoby hmotny majetek 020 0 0 0 0

B, ll. 4. 1 Pěstitelské cel ky trvalych porostrlr 021 0 0 0 0

B.ll. 4.2. Dospělá zví ata a jejich skupiny 022 0 0 0 0

B. ll. 4. 3. Jin, dlouhodobti hmotnti maietek 023 0 0 0 0

B. ll. 5.
Poskytnuté zálohy na dlohodobli hmotny majetek a

nedokončenli dlohodobl hmotny majetek
024 8 868 0 8 868 245

B. ll. 5. 1 Poskytnuté zálohy na dlouhodoby hmotny majetek 025 74 0 ]4 10

B. ll. 5. 2 Nedokončen dlouhodob hmotn17 majetek 026 8 794 0 8 794 235

B Dlouhodob finančnímajetek 027 13 13 0
,l3

B. lll. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládajícíosoba 028 0 0 0 0

B. lll. 2 Zápůjčky a uvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 029 0 0 0 0

B. lll. 3 podílv - podstatnri vliv 030 0 0 0 0

B. ll1.4. Zápťričkv a uvěry - podstatnri vliv 031 0 U 0 0

B. lll. 5 Ostatnídlouhodobé cenné papíry a podíly 032 13 13 0 13

B. lll. 6. Zápůjčky a uvěry - ostatní 033 0 0 0 0

B. lll. 7. Ostatní dlouhodoby finanční maietek 034 0 0 0 0

B. lll. 7. 1 Jiny dlouhodobv finanční maietek 035 0 0 0 0

B. ll1.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodob finanční majetek 036 0 0 0 0

c oběžná aktiva 037 143 179 2 203 140 976 145 93+

c Zásoby 038 62 646 149 62 497 82 705

c1 Materiál 039 28 0 28 28

c.1.2. Nedokončená v roba a polotovary 040 0 0 0 0

c. l. 3. Vyirobky a zboží 041 55 941 149 55 792 78 677

C, 1.3. 1 Vlirobky 042 0 0 0 0

c.1.3.2. Zboží 043 55 941 149 55 792 78 67]

C.1.4. Mladá a ostatní zví ata a jejich skupiny 044 0 0 0 0



Označ

a

TEXT

b

číslo
rádku

c

Běžné ričetníobdobí Minulé účetní
období - Netto

4
Brutto

1

Korekce
2

Netto
3

C. |. 5, Poskytnuté zálohy na zásoby 045 6 67] 0 6 677 4 000

c Pohledávky 046 18 327 2 054 76 273 60 312

c. ll, 1 Dlouhodobé pohledávky 047 2 800 0 2 800 0

c. ll. 1. 1 Pohledávky z obchodních vztah 048 0 0 0 0

c. ll. 1.2. Pohledávky - ovládající a nebo ovládající osoba 049 0 0 0 0

c. ll. 1. 3. Pohledávky - podstatny vliv 050 0 0 0 0

c. ll. 1,4. Odložená daňová pohledávka 051 0 0 0 0

c. ll. 1. 5. Pohledávky - ostatní 052 2 800 0 2 800 0

c. ll. 1. 5.

1.
Pohledávky za společníky 053 0 0 0 0

c. ll. 1. 5.

2.
Dlou hodobé poskytnuté zálohy 054 2 800 0 2 800 0

c. ll. 1. 5.

3.
Dohadné učty aktivní 055 0 0 0 0

c. ll. 1. 5.

4,
Jiné pohledávky 056 0 0 0 0

C.l1.2. Krátkodobé pohledávky 051 75 527 2 054 73 473 60 312

C.l1.2, 1 Pohledávky z obchodních vztah 058 70 414 Z 054 68 360 52 060

c.l1.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládajícíosoba 059 0 0 0 0

c. ll, 2. 3, Pohledávky - podstatnyi vliv 060 0 0 0 0

c.l1.2.4, Pohledávky - ostatní 061 5113 0 5 113 8 252

c.l1.2.4,
1.

Pohledávky za společníky 062 0 0 0 0

c,l1.2.4.
2.

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063 0 0 0 0

c.l1.2.4.
3.

Stát - daňové pohledávky 064 4 486 0 4 486 6 356

c.l1.2.4.
4.

Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 414 0 414 157

C. l1.2.4.
5,

Dohadné ričty aktivní 066 0 0 0 0

C. l1.2.4,
6.

.liné pohledávky 067 213 0 213 1 739

C Krátkodob)i fi nanční m ajetek 068 0 0 0 0

C, lll. ,l Podíly - ovládaná nebo ovládajícíosoba 069 0 0 0 0

c, lll. 2 Ostatní krátkodoby finanční majetek 070 0 0 0 0

c. lV. Peněžní prost edky 071 2 206 0 2 206 2 917

c. lV. 1 Peněžn prost edky v pokladně 072 100 0 100 109

c. lV. 2 Peněžní prost edky na čtech 073 2 106 0 2 106 2 808

D časové rozlišeníaktiv 074 5 417 0 5 417 16 214

D1 Náklady p íštích období 075 4 362 0 4 362 4 852

D.2. Komplexní náklady p íštích období 0]6 0 0 0 0

D3 Prúmy príštích období 077 1 055 0 1 055 11 362



Označ.

a

TEXT

b

číslo
ádku

c

Bežné rjčetní období

5

Minulé ričetní období

6

PAS|VA CELKEM 07B 173 540 177 941

A Vlastní kapitál 079 40 206 45 127

A Základní kapitál 080 200 200

A. l. 1 Základní kapitál 081 200 200

A. 1.2. Vlastnípodíly (-) 082 0 0

A. |. 3. Změny základního kapitálu 083 0 0

A Ážio a kapitálové fondy 084 0 0

A. ll. 1 Ázio 085 0 0

A. l1.2. Kapitálové fondy 086 0 0

A. 11.2. 1 Ostatní kapitálové fondy 087 0 0

^. 
l1.2.2. Oceňovací rozdíly z p eceněnímajetku azávazkťt (+/-) 088 0 0

A. ll, 2. 3. Oceňovací rozdíly z p eceněníp i p eměnách obchodních korporací(+/-) 089 0 0

^.ll,2.4.
Rozdíly z p eměn obchodních korporací (+/-) 090 0 0

A. ll. 2. 5. Rozdíly z ocenění p i p eměnách obchodních korporací (+/-) 091 0 0

A Fondy ze zisku 092 0 0

A. lll. 1 Ostatní rezervní fondy 093 0 0

A. lll. 2. Statutární a ostatní fondy 094 0 0

A. lV. Vysledek hospoda ení minullich let 095 34 389 35 389

A. lV, 1 Nerozděleny zisk minulych let 096 34 389 35 389

A. lV.2. Neuhrazená ztráta minullich let 09] 0 0

A. lV. 3. Jinl v sledek hospoda ení minulych let 098 0 0

A. V. Vlisledek hospoda ení běžného učetního období (+/-) 099 5 617 9 538

AV Rozhodnuto o zálohové rn_ platě podílu na zisku (-) 100 0 0

B.+C, Cizí zdroje ,l01
132 824 132 265

B Rezervy 102 0 241

B1 Rezerva na d chody a podobné závazky 103 0 0

B.2, Rezerva na daň z prijmťr 104 0 0

B3 Rezervy podle zvláštních právních p edpisr) 105 0 0

B4 Ostatní rezervy 106 0 247

c Závazky 107 132 824 132 018

c Dlouhodobé závazky 108 10 299 7 548
c, l. 1 Vydané dluhopisy 109 0 0

c. l. 1,1 Vyměnitelné dluhopisy 110 0 0

c. l. 1. 2. Ostatní dluhopisy 111 0 0

C.1.2. Závazky k rivěrov m institucím 112 7 607 6 518

c. l. 3. Dlouhodobé p rlaté zálohy 113 0 0

c. l,4. Závazky z obchodních vztah 114 0 0

c. l. 5. Dlouhodobé směnky k rjhradě 115 0 0

c. 1.6. 7ávazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116 0 0

C. 1.7. Závazky - podstatny vliv 117 0 0

c, l. 8. Odloženli daňov závazek ,l 
18 615 566

c. l. 9, Závazky - ostatní 119 2 077 464

c. 1.9. 1 Závazky ke společník m 120 0 0

C. 1.9.2. Dohadné čty pasivní 121 0 0

c. l. 9. 3, Jiné závazky 122 2 077 464

c Krátkodobé závazky 123 122 525 124 470

c. ll. 1 Vydané dluhopisy 124 0 0

c. ll. 1. 1 Vyměnitelné dluhopisy 125 0 0

c. ll. ,l, 
2, Ostatní dluhopisy 126 U 0

,c.l1.2. Závazky k věrov minstitucím 127 48 063 52 14s

c. ll. 3. Krátkodobé p iiaté zálohv 128 3 068 1 488

c. ll,4. Závazky z obchodních vztahrj 129 65 596 68 009

c. ll. 5. Krátkodobé směnky k uhradě 130 0 0

c, ll. 6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131 0 0

c, ll. 7. Závazky - podstatny vliv 132 0 0

c, ll. B, Závazky - ostatní 133 5 798 2 828

C. l|. 8. 1 Závazky ke společník m 134 0 0



Označ.

a

TEXT

b

číslo
ádku

c

Bežné rjčetní období

5

Minulé ričetní období

6

c. ll. 8. 2. Krátkodobé finanční rn pomoci 135 0 0

c. ll. 8. 3 Záv azky k za m ěstnancťr m 136 544 812

c. ll. 8.4. 7áv azky ze sociál n ího zabezpečení a zd ravotn ího poj ištění 137 344 521

c. ll. 8. 5. Stát - daňové závazky a dotace 138 93 167

c, ll. 8. 6. Dohadné ričty pasivní 139 2 418 388

c. ll. 8.7. )iné závazky 140 2 399 940

D časové rozlišení 141 510 555

D1 V daje p íštích období 142 396 555

D.2. Vyinosy p íštích období 143 114 0

Společnost s ručením omezenym

právníforma učetní i

04.04.2017

sestaveno dne schváleno valnou hromadou dne
Podpisorni záznam statutárního orgánu četníjed



príloha k učetn í závěrce

s po leč n osti

ALLIUM AGRO s.r.o.

za období

od 01. 0]-. 20L6 do 31 .12.20L6
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OBECNÉ lNFORMACE

Obchodní jméno rjčetní jednotky:

Sídlo:

Spisová značka:

Právní forma ričetní jednotky:

P edmět podnikání:

Datum vzniku ričetní jednotky:

ldentifikační číslo společnosti:

Základní kapitál:

Běžné ričetní období:

Minulé četníobdobí:

ALL|UM AGRO s,r.o.

Na Valech 41,1,/L741,0L Novri Jičín

zaps. v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 35 543

společnost s ručením omezenrim

vri roba, obchod a služby neuvedené v p ílohách 1 až 3 živnostenského
zákona (velkoobchod se zemědělskrimi komoditami - produkty rostlinné
vriroby, prťrmyslová hnojiva, agrochemické p ípravky, osiva, pohonné
hmoty)

22. 06.201,0

28628659

200 tis. Kč

01. 01. 201,6 _ 31,, 12.2076

01. 01. 2015 - 3L 12.2075

Účetnízávěrka společnosti je sestavena ke dni 31. 12,2076,

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí20 a více procenty na základním kapitálu společnosti:

1.1 Změny a dodatky v obchodním rejst íku v uplynuIém ričetním období

Dle Rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne L3, 07 ,2016 byly dne ].9, 07 . 201,6 zapsány změny obchodních podílťr

ve společnosti.

L.2 Organizačnístrukturaspolečnosti

K31,.12.2016 eviduje společnost 23 zaměstnancťr, obchodníčinnost je provozována na st ediscích v Novém Jičíně,
Kutné Hore a Kromě íži,

Zl,}1l;i;;j,<l

lng. B etislav Matula

lng. Petr Matula

% podíl na základním kapitálu
k 31. 12. 2015

25% 28%
jaroslav knopf 25% 25%

25% 25%

lng. Roman Kreidl 25% 12%



Organizační struktura ALL!UM AGRO s.r.o.

1.3 Statutární orgán

Jednatel: Jaroslav Knopf
bytem Slévárenská 330, 284 01, Kutná Hora

vznik funkce: 22. 6. 201,0

Jednatel: lng. B etislav Matula
bytem P íbor- Hájov I24,742 58 P íbor
vznik funkce: 7, 6,2012

Zaměstnanci, vedení spo!ečnosti a statutární orgány

Prťrměrn p epočtenri stav zaměstnanc 22 23

- z toho ídících pracovníkťl 4 4

Osobní náklady v tis. CZK 12 664 16 948

- z toho ídících pracovníkťl 2 881 5 408

V pr běhu četního období 2016 společnost neposkytla žádnou pťrjčku, rjvěr či záruku spoleČníkťrm, statutárním

orgánťrm (jednatelťrm) ani ídícím pracovník m, Rovněž k datu sestavení roční r]četní závěrky neeviduje Žádnou

pohledávku z těchto titulťr za citovanri mi osobami.
Společnost poskytla osobám, které jsou statutárním orgánem a ídícím pracovníkťrm jiná plnění (poskytnutí služebního

automobilu k soukromri m rlčelťrm) v celkové hodnoté 454 tis. Kč.

Pr epočt ěstnanc dle 39 odst. 1 písm. i)umerny p n o am u

Pr měrn, p epočten, stav zaměstnancrj dle kategorií 20L6
Řiaicrzaměstnanci 4

obchodnímanaže i 8

Administrativa, sklady 11

Celkem p epočten, stav zaměstnanc 23

účrrruí METoDy A oBEcNÉ účerruízÁsnov

účetnictví společnosti je vedeno a rjčetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 553/].991 Sb., o r]Četnictví

v platném znění, vyhláškou č. 5OO/2OO2 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona Č. 563lL99L Sb,

o učetnictví, pro r.ičetníjednotky, které jsou podnikateli rjčtujícími v soustavě podvojného rjČetnictvÍ, v platném zněnÍ

a Českri mi rlčetními standardy pro podnikatele v platném znění.

Obc]rodnírnanaž* i

obchodníreíerent

F ílona x i"ičetní závěrce



p íiona < učetnízávói"ce

3.1

ÚČetnictví respektuje obecné r]Četní zásady, p edevším zásadu o oceňování majetku historickrimi cenami, zásadu
tiČtování ve věcné a Časové souvislosti, zásadu opatrnosti a p edpoklad o schopnosti ričetní jednotky pokračovat
ve sv ch aktivitách.

Pro vedení Četnictví vyuŽívá rjČetníjednotka od 01. 01. 2015 certifikovanli lS Money 55.

úoale v této četní závěrce jsou vyjád eny v tisících korunách česk ch (kč).

pŘEHLED vÝzrunruruÝcH účrrNícH pRAvtDEL A posTupů

Dlouhodob hmotn, majetek

Dlouhodobrim hmotn m majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnostije delšínež jeden rok a jehož oceněníje
vyšší než 40 tis. Kč v jednotlivém p ípadě.

Nakupovanri dlouhodobri hmotnli majetek je oceněn po izovacícenou.

Reprodukční po izovací cena - není použita.

Technické zhodnocenÍ, pokud p evriŠilo u jednotlivého majetku v hrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč, zvyšuje
po izovací cenu dlouhodobého hmotného majetku,

Dlouhodob hmotnri majetek je odepisován v souladu se zák. č. 586/1992 Sb, dle odpisovrich plán . účetní odpisové
PlánY jsou stanoveny dle p edpokládané doby použitelnosti, odpisy se uplatňují měsíčně, poprvé v měsíci za azení,

Dlouhodobri hmotn majetek v po izovací ceně od 10 tis. Kč do 40 tis, Kč je ričtován jako dlouhodob,i hmotnli, majetek
na samostatném analytickém uČtu, Majetek splňující tyto podmínky je odepsán jednorázově p i zaiazení do evidence
majetku.

Majetek s Po izovací cenou do 10 tis. KČ se p i p edání do užívání učtuje na vrub rlčtu spot eba materiálu. Na učtech
majetku nenísamostatně evidován, je o něm vedena pouze operativní evidence.

Majetek po ízenri formou finančního pronájmu je odpisován u pronajímatele.

3.2 Dlouhodob, nehmotnr majetek

Dlouhodobrim nehmotnrim majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož
oceněníjevp ípaděz izovacíchvrdaj vyššínež50tis.Kčavostatníchp ípadechvyšší než60tis.Kč,

Nakupovanli dlouhodob, nehmotn majetek je oceněn po izovacícenou,

Technické zhodnocenÍ, pokud p evriŠilo u jednotlivého majetku v rjhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč, zvyšuje
porizovací cenu dlouhodobého nehmotného majetku.

Dlouhodobri nehmotnri majetek je odpisován lineárně na základě jeho p edpokládané doby životnosti.

Dlouhodob'yi nehmotnri majetek v po izovací ceně od 10 tis, do 50 tis. Kč je učtován jako jinri dlouhodobri nehmotnri
majetek a odepisuje se jednorázové v měsíci za azení do užívání.
Drobn nehmotn majetek v po izovacíceně do 10 tis. Kč je učtován p ímo do nákladťr na vrub čtu 518 - ostatníslužby

, a dále je evidován v operativní evidenci.

3.3, Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceňovány porizovacími cenami. Po izovací cena zahrnuje cenu po ízení a vedlejší po izovací
náklady - zejména dopravné, zprost edkovatelské provize, manipulaci, clo, poplatky a ostatní náklady spojené
s po ízením.
V daje zásob ze skladu jsou ričtovány cenami zjištěn mi váženlim aritmetickri m prťrměrem,
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opravné položky k zásobám jsou tvo eny v prípadech, kdy snížení ocenění ásob v Četnictví není trvalého charakteru,

napr. na základě věkové anal zy zásob nebo na základě analrizy prodejních cen. Opravné položky k zásobám jsou

zjišťovány a vyčíslovány v rámci roční inventarizace zásob,

3.4 Pohledávky a závazky

pohledávky jsou p i vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o p íslušné opravné poloŽky

k pochybn,lim a nedobytnr m částkám. Opravné položky k pohledávkám jsou tvo eny dle ričetní směrnice v následujícím

režimu:

Pohledávky s lh tou po splatnosti v, še četní opravné položky
od 91 do 180 dní 25%

od 181 do 365 dní 5o%

nad 365 dní 700%

Závazky z obchodních vztah jsou zaučtovány ve jmenovité hodnotě.

3.5 Úvěry, v, p jční náklady

Úvěry jsou za čtovány ve jmenovité hodnotě.
V,ipťrjční náklady z věr souvisejících s po ízením nebo vristavbou dlouhodobého majetku nejsou dle rozhodnutí riČetní

jednotky součástí vstupní ceny dlouhodobého majetku, jsou čtovány jako náklad ovlivňující hosPodá skti v'isledek

v období jejich vynaložení.

3.5 P epočet dajri v clzích měnách na českou měnu

účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou ričtovány kurzem České národní bankY Platnrim ke dni

uskutečnění ričetního p ípadu.
K datu rjčetní závěrky jsou relevantní aktiva i pasiva p epočtena kursem ČruO platnym k datu, ke kterému je riČetní

závěrka sestavena. Takto vzniklé kursové rozdíly jsou proričtovány v sledkově.

Pro čely v počtu daňovrich odpis je použita zrychlená metoda,

Splatná daň za četníobdobívychází ze základu daně, kterlí je odlišn,i od ričetního hospodá ského v sledku o nákladY

nebo vlinosy nezahrnované do základu daně dle platnrich českrich daňovrich zákonťr. Závazek spoleČnosti z titulu sPlatné

daně je vypočítán pomocí daňové sazby platné k datu ričetní závěrky.

Daňovli závazek zarjčtovanri v rlčetní závěrce se m že lišit s vypočtenou splatnou daní z p rjm dle daňového P iznání

vzhledem k časovému nesouladu sestavení učetní závěrky a daňového p iznání a moŽnosti zahrnutí dalŠÍch

p ipočitateln,ich a odčitatelnrich položek k základu daně v daňovém p iznání v období mezi datem sestavení uČetní

závěrky a datem vyhotovenídaňového p iznání.

Vripočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející zrozvahového p ístupu. OdloŽená daň je

zarjčtována vrisledkově s vrijimkou p ípad , kdy se vztahuje k položkám učtovanrim p ímo do vlastního kaPitálu a kdY je

také související odložená daň zahrnuta do vlastního kapitálu. Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně

započítány a v rozvaze vykázány v celkové netto hodnotě,

3.8 Finančníderiváty

Finanční deriváty jsou p i po ízení oceněny po izovacími cenami, k rozvahovému dni jsou oceněnY reálnou hodnotou.

o finančních derivátech je rjčtováno jako o derivátech určenrich k obchodování. Změny reálné hodnoty derivátťr jsou

ričtovány do finančních nákladťr nebo v nos , Deriváty učetní jednotka eviduje v podrozvahové evidenci dle jejich
, druhu.

3.9' Použitíodhadťl

Sestavení rjčetnízávěrky vyžaduje, aby vedeníspolečnosti používalo odhady a p edpoklady, jeŽ majívliv na vYkazované

hodnoty majetku a závazkťr k datu učetnízávěrky a na vykazovanou vriši vri nos a náklad za sledované obdobÍ. Vedení

společnosti stanovilo tyto odhady a p edpoklady na základě všech jemu dostupnrich relevantních informacÍ.

3.7
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DOPLŇUJÍCÍ lNFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

4.L Dlouhodob, nehmotn, , hmotnr majetek a dlouhodob finanční majetek

o po izovacícena dlouhodobého majetku v tis. kč

Oprávky dlouhodobého majetku a Opravné položky k dlouhodobému majetku v tis. Kč

Zrjstatková cena dlouhodobého majetku v tis. Kč

software 80 522 602 602

nedokončen dlouh. nehm, majetek 332 332 0 0

poskyt. zálohy na dl.nehm. majetek 48 48 0 0

dlouh. nehmotn, mojetek celkem 460 522 380 602 0 0 602

stavby 2 477 6 635 9 047 21,9 9 266

samostatné movité věci Lo 377 1 255 223 1,1,4o9 5 514 729 761,94

pozemky 595 199 794 794
nedokončen, dl. hm. majetek l67 68 235 8 559 8 794
Poskyt. zálohy na dl. hmotn majetek 20 10 10 64 14

dlouh. hmotn majetek celkem 73 570 8 158 233 21 495 14 356 729 35 122

dlouh, |inanční majetek 13 13 13

celkem dlouhodobt majetek 74o43 8 680 613 22 Lto 14 356 729 35 737

Oprávky, Opravné položky

softwa re 80 160 240 t73 4L3

nedokončen dlouh. nehm, majetek

poskyt. zálohy na dl.nehm, majetek

dlouh .nehmotn, majetek celkem 80 160 0 240 773 0 413

stavby 47 I77 764 305 469

samostatné movité věci 4 236 1 894 223 5 907 2 5I7 729 7 695

pozemky

nedokončenli h m. majetek

poskyt. zálohy na dl. hmotnli majetek

dlouh. hmotn, majetek celkem 4 283 2 071 223 6 071 2 822 729 8 164

Opravná položka dlouh. finanční maj. 13 13

dlo uh. fi n a n čn í majetek 73 0 13

Celkem dlouhodob majetek 4 363 z L7l z23 6 311 3 008 729 8 590

ztistatková cena

software 362 189

nedokončenii dlouh. nehm. majetek 332

poskytnuté zálohy na dlouh. nehm. majetek 48

dlouh .nehmotn, mojetek celkem 380 362 189

stavby 2 364 8 883 8]97
samostatné movité věci 61,41, 5 502 8 499

pozemky 595 794 ]94

nedokončenli h m otnri m ajetek 1,67 235 8 794

poskytnuté zálohy na dlouh. hmotn majetek 20 10 74

dlouh.hmotn, majetek celkem 9 287 75 424 26 958

dlouh. fi nončn í m ajete k 13 13 0

celkem dlouhodobr majetek 9 680 15 799 27 147

61:rtriii:i,ll
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Drobn,i nehmotnri a hmotnri majetek neuvedenli v rozvaze:

K31. 12, 2016 je v operativní evidenci evidován drobn,i dlouhodobri hmotnri a nehmotn majetek ve v Ši 657 tis. KČ,

jedná se o kancelá ské vybavení, v početnítechniku a software.

4.2 Zásoby

produkty rostlinné v roby 9 935 19 605

hnojiva, agrochemické p ípravky, ostatní zboží 68 742 36 335

Celkem zboží(Brutto) 78 677 55 941

K31, ].2.2016 byla na základě analrizy prodejních cen vytvo ena Opravná položka ke zboží - produkty rostlinné v roby
ve v, ši 149 tis, Kč

4.3 Pohledávky

4.3.L DIouhodobé pohledávky

V položce C. ll. 1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy jsou ve vlíši 2 800 tis, Kč vykázány zaplacené zálohy na dlouhodob,i
pronájem skladovacích kapacit, z toho zálohy poskytnuté na obdobídelšínež 5 let činí L575 tis. Kč.

4.3.2 Krátkodobé pohledávky

o Časová struktura krátkodob ch pohledávek v tis, kč

* Krátkodobé pohledávky po splatnosti do 30 dnťr r, 2015: 16926 tis. Kč, z toho 6 497 tis. Kč po splatnosti do 14 dnťr

* Krátkodobé pohledávky po splatnosti do 30 dnťr r. 2016: 19 818 tis. Kč, z toho 12 816 tis. Kč po splatnosti do 14 dn

Vpoložce C. l1.2.4,3. Stát - daňové pohledávky je vykazována pohledávka ve vyši 4486 tis. Kč, ztoho 3r25 tis, Kč je

pohledávka z titulu nadměrného odpočtu DPH dle daňovlich p iznáníza zdaňovacíobdobí 1,1, a L2/2016 a 1 351 tis. Kč je

p eplatek na dani z p íjmu právnickych osob splatn k datu 31,,07.2OI7.

4.4 časové rozlišení aktivní

Na čtech Náklady p íštích období je k31. 12.201,6 vykazováno 4 362 tis. Kč, ztoho ve vliši 4lO1, tis. Kč se jedná

o nájemné skladovacích prostor zaplacené dop edu, ve vriši 261 tis, Kč o vyfakturované pojistné vztahující se k období
r.2017 a dalšídrobné náklady t,ikajících se následujícího rjčetního období,

4.5 P íjmy p íštích období

V položce P íjmy p íštích období ve v ši 1 055 tis. Kč byly zaričtovány očekávané p úmy roku 20L7 vztahující se
,k dorjčtování v nosťr za prodej zboží - komodit rostlinné vriroby, p úmy z titulu poskytnutlich bonus dodavateli

a poskytnuté bonusy z pojistnrich smluv vztahujících se k běžnému rjčetnímu období.

4.6 Vlastníkapitál

V roce 2016 byly vyplaceny podíly na zisku společnosti v celkové vriši 10 538 tis. Kč, z toho 9 538 tis, KČ bylo vyplaceno

ze zisku roku 20]_5 a 1000 tis, Kč z nerozdělenlích ziskťr minulrich let. Ostatní změny vlastního kapitálu jsou uvedenY

v samostatném Vrikazu o změnách vlastního kapitálu.

Po splatnosti
nad

355 dnrj

201,5

brutto 29 348 1,6 926 11 389 2 667 2 I35 33 IL7 62 465

opr. položky 113 204o 2 753 2 L53

netto 29 348 16 926 11 389 2554 95 30 954 50 372

201,6

brutto 42 573 19 818 8 049 3 241 1 846 32954 75 527

opr, položky 208 l 846 2054 2054

netto 42 573 19 818 8 049 3 033 0 30 900 73 473

Rok
31-90 dn
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4.7 Závazky

4.7.L Dlouhodobé závazky k věrov, m institucím

Společnost Allium Agro s. r, o. vykazuje k 31, L2.20L6 dlouhodob bankovní rlvěr ve vriši 7 607 tis. Kč, Jedná se o rjvěr
na po ízení a rekonstrukci nemovitosti, kterri je zajištěn zástavním právem dle smlouvy o z ízení zástavního práva dle
obč. zákoníku, o zákazu zcizení a zatížení- vklad zástavního práva byl do katastru nemovitostí proveden dne 2.9.201,4,
V še dlouhodobého závazku, kter má k rozvahovému dni dobu splatnosti nad 5 let, je 1,260 tis. Kč.

4.7.2 OdIožen, daňorn závazek

. vypočet odložené daně v tis. kč

Použitá sazba daně: 19%

odložen, daňov, závazek 755

Vyšší ričetnízťrstatková cena majetku než daňová 3 973

Odložená daňová pohledávka 140

Tvorba rjčetních opravn ch položek k pohledávkám, v budoucích letech daňové náklady

Tvorba tjčetních opravnrich položek k zásobám, v budoucích letech daňové náklady 1,49

Nezaplacené zdravotní a sociální pojištění 590

celkem odložen, daňov, závazek 5t5
prjvodní odložen, daňov, závazek 556

Rozdíl k dotičtování- odložen, závazek 49

4.7.3 Dtouhodobé závazky ostatní

Na učtu Jiné dlouhodobé závazky jsou evidovány závazky v celkové v ši

poskytnut ch uvěrťr na po ízení dlouhodobého majetku se splatností
o učelov ch uvěrech by| sjednán zajišťovací p evod vlastnického
zajištěného dlouhodobého hmotného majetku je 5 649 tis. Kč.

4.7.4 Krátkodobé závazky

. Časová struktura krátkodob, ch závazk v tis. kč

2 o77 tis. KČ splatné v letech 201,8 -2021 z titulu
36 - 60 měsíc , K těmto uzav enri m smlouvám
práva k p edmětu financování, celková v še

Rok

Po splatnosti

Ce!kem31-90 dní

2015 krátkodobé 108 528 143I3 1 351 778 1,5 842 L24 470

20t6 krátkodobé 109 178 8 808 2773 1,826 73 347 L22 525
* t<rátkodobé závazky po splatnosti do 30 dnťr r. 2015: 14 313 tis. Kč, z toho 12 332 tis. Kč po splatnosti do 14 dn .

* Krátkodobé závazky po splatnosti do 30 dnťr r, 2016: 8 808 tis, Kč, z toho 8 064 tis, Kč po splatnosti do 14 dn ,

4.7.5 Krátkodobé závazky k rivěrov, m institucím

Společnost Allium Agro s. r. o. vykazuje k 31,, 12.2016 krátkodobé bankovní věry ve vriši 48 063 tis. Kč. Jedná se

o provozní rivěr ve vriši 46 326 tis. Kč, kteru je zajištěn z ízením zástavního práva ke krátkodob,im pohledávkám

z obchodního styku a zajišťovacím p evodem vlastnického práva k zásobám a dále o rjvěr na po ízení nemovitosti ve

v ši 1737 tis. Kč, kterri je zajištěn zástavním právem dle smlouvy oziízení zástavního práva dle obč, zákoníku, ozákazu
zcizeníazatížení -vklad zástavního práva byl do katastru nemovitostí proveden dne 2.9.201,4,

4.7.6 Dohadné ričty pasivní

Na ričtech Dohadné rjčty pasivníje k 31,, 12,2016 vykazováno 2 41,8 tis. Kč, z toho ve vriŠi 91 tis. Kč se jedná o dohad

nadodanézbožíaposkytnutéslužby,kterékdatu31,,1,2.2016nebylyvyfakturoványavevliši 2326tis.Kčjeza čtován

dohad na nevyplacené odměny zaměstnanc m za 4. Q. 20L6.

8 1t ;.l k

}
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4.7.7 Jiné závazky

V položce C, ll. 8.7, Jiné závazky jsou vykazovány krátkodobé závazky z poskytnutych uvěrťr na po ízení dlouhodobého
majetku ve v,iši L22'J, tis. Kč a závazky z pevnrich termínovrich operací ve v ši 1138 tis. Kč, kdy se jedná o závazky
z měnov ch a komoditních derivátrj a dále závazky z pojistn ch smluv apod. ve v ši 40 tis. Kč.

4.8 Daňzp íjm

Splatná daň z p íjmu POza běžné zdaňovacíobdobíje vykázána ve v ši 730Z tis. Kč, zálohy na daň z p íjmu právnick,ich
osob byly ve zdaňovacím období 2016 zaplaceny v částce 2 663 tis. Kč.

4.9 Splatné závazky z tituIu sociáIního a zdravotního pojištěnía daňové nedoplatky

K 31. 12. 2015 K3t. L2.20t6
Závazky na ve ejné zdravotní pojištění 156 105

z toho po splatnosti
Závazkv poiistné na soc. zabezpečení 365 239

z toho po splatnosti
7ávazky soc. a zdrav. pojištěníce!kem 52L 344

Závazky pojistného na sociální zabezpečení a závazky ve ejného zdravotního pojištěníjsou placeny v ádn ch termínech
splatnosti (uhrazeno 15, 0].. 2017), Společnost neeviduje žádné daňové nedoplatky u místně p íslušn,ch finančních
a celních orgán .

4.10 V, nosy z běžné činnosti podle hlavních činností

Tržby za prodej zboží 863 623 860 987

Tržby z prodeje služeb (služby sklad , aplikace hnojiv) 2 249 206I
Celkem tržby 865 872 853 048

v, nosy z běžné činnosti dle zeměpisnr ch trhri 2015 20t6

Tuzemsk,i trh 68,2% 69,4%

Dodávky do EU 31,,0% 30,6%

z toho: Německo 22,8% t9,7%o

Rakousko 5,g%o 3,5%o

Polsko 1,,7%o 5,6%o

Vrivoz (země mimo EU) 0,8o/o 0,0%o

CeIkem Lo0% Loo%

4.11 Transakce se sp ízněn, misubiekty

Sp ízněn,/mi subjekty jsou;

. mate ská společnos! dce iná společnost, sesterská společnost, spoluovládané společnosti s dalšími společnostmi

. společnosti s rozhodn m podílem ve společnosti nebo subjekty, které společnost spoluovládají s dalšími
5polečnostmi

. osoby, které ovládají, spoluovládají nebo mají rozhodujícívliv ve společnosti včetně jejich rodinn,/ch p íslušníkti
a dalších společností, které tyto osoby ovládají, včetně jejich rodinn, ch p íslušníkťl

' . klíčoví čtenové managementu společnosti Včetně jejich rodinn,ich p íslušník a dalších společnosti které tyto
. osoby ovládají, včetně jejich rodinn,/ch p íslušníkil

Tyto transakce ve sledovaném četním období neproběhly. Dle ustanovení 82 Zákona o obchodních korporacích byla

četníjednotkoU sestavena dne 30, 03,2077 zpláva ovztazích, kteráje p ílohou V,iročnízpráVy společnosti.

9]':t

v, nosy z běžné činnosti
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5 zÁvAzKy NEuvEDENÉ v účerrutcTví

5.1 Soudníspory

Společnost se nerjčastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by mělo podstatn dopad na společnost.

5.2 Závazky z titulu uzav en, ch leasingov, ch smluv

Společnost k datu sestavení četní závěrky neeviduje závazky z titulu uzav enlich leasingov ,ch smluv.

5.3 Ručení poskytnuté t etím osobám

Záruky t etím osobám nebyly poskytnuty.

5 vÝzNAMNÉ položry z RozvAHy (BltANcE) NEBo y rnzu zlsKu A zTRÁTy, JEllcHž UvEDENí JE poDsTATNÉ

pRo ANALÝzu n pRo HoDNocENí FINANčNí A MAJETKovÉ stTuAcE A vÝsLEDKu HospoDAŘerrrí účrrnrí
JEDNoTKY

6.1 Dlouhodobt hmotn, majetek

V roce 2016 byl po ízen dlouhodob, hmotnri majetek v celkové v,iši 1a 356 tis. Kč, jednalo se zejména o v daje na
rekonstrukci budovy ve vliši 8 559 tis. Kč a na obnovu vozového parku a manipulačnítechniky za 4 824 tis. Kč,

6.2 Jiné provoznív, nosy a nákIady

20L6

V nosy z postoupenrich pohledávek 486 26

P ijatá pojistná plnění 131 109

Ostatní provozní v nosy nerozlišené 2I0 309

Celkem 827 444

Jmenovitá hodnota postoupenyích pohledávek 486 0

Odpis pohledávky 0 2

Pojistné 1 094 1 108

Ostatní provozní v nosy nerozlišené 745 153

Ce!kem 2325 L263

7 INFoRMAcE o zMĚtrtĚ uspoŘÁoÁruíA ozNAčovÁruí poLožEK RozvAHy A v KAzu ztsKu A zTRÁTy A JEJtcH

oBsAHovÉ wrurzrruí n zpŮsoBŮ ocEŇovÁNí (vE sRovtvÁruí s pŘEDcHozíM oBDoBíM) A zDůvoDNĚNí
TĚCHTO ZMĚN

Ve sledovaném obdobítakové změny nejsou,

8 INFoRMAcE o zÚČTovANÝcH ČÁsrrÁcx (vE vÝšt ocENĚNíNEupRAvENÉM o položKy poDLE 26 oDsT. 3 -
REZERVY, oPMVNÉ PoLoŽKY A oDPtsY MAJETKU} PŘED PRoVEDENÍM lellcn VzAJEMNÉtto zúčrovÁNí
v pŘípnoecH upRAvENÝcH účrrruírul METoDAMI

Ve sledovaném obdobítyto p ípady nenastaly.

20L5

Jiné provozní nákIady
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9 vÝzNAMNÉ uoÁlosrl, KTERÉ sE sTALy MEzl RozvAHovÝM DNEM A oKAMžIKEM sEsTAvENí účerrrlí
zÁvĚnry

Vriznamné události mezi rozvahovrim dnem a okamžikem sestavenírjčetnízávěrky nenastaly.

10 POPIS ODCHYLEK OD ČÚS A DŮVODY TĚCHTO ODCHYLEK

Ve sledovaném obdobíse odchylky od ČÚS nevyskytují.

DALŠÍ INFoRMAcE DLE 39b wnuqšry č. soolzoo2 sb., KTERou sE pRovÁoilí ruĚrrERÁ usTANovENí
zÁrorun č. seglrgg1 sb. vE zruĚruí pozDĚJšícn pŘeoplsů

11.1. lnformace o navrhovaném rozdě!enízisku

O rozdělení zisku společnosti vytvo eném v běžném učetním období rozhodne valná hromada, která proběhne
vtermínu do 30. 05.2OI7, záměrem je část vytvo eného zisku rozdělit mezi společníky, zbílvající část bude p evedena
do nerozděleného zisku společnosti.

LL.2. lnformace o povaze a obchodním ričelu operací rjčetní jednotky, které nejsou zahrnuty v rozvaze a jejich

finanční dopad na ričetní jednotku

ÚČetní jednotka obchoduje s finančními deriváty pro zajištění měnov ch rizik finančního toku společnosti a dále
k zajiŠtění rizik proti poklesu komoditních cen, Jedná se zejména o měnové a komoditní forwardy, O derivátech učtuje
Četníjednotka jako o derivátech určen ch k obchodování a k datu 3L 1,2.2016 jsou p eceněny na reálnou hodnotu,

kdy dopady změn reálné hodnoty jsou zohledněny ve finančním v sledku hospoda ení společnosti v položce Ostatní
finanČní náklady resp. Ostatní finanční vlinosy. Pohledávky a závazky z titulu uzav enrich pevnrich termínov ch operací
jsou zachyceny v podrozvahové evidenci,

11.3. Ostatníinformace dIe 39b Vyhlášky 500/2002 Sb.

o 39 b odst. t. až 5.

Nevyskytuje se.

o 39 b odst. 5. písm. a), b)

Nevyskytuje se.

L2 sEsTAvENÍvÝrnzu zlsKu A zTRÁTy poDLE pŘÍlony č. g vyHLAšry r. 5oo/2oo2 sb.

Tento v kaz nebyl sestaven.

13 pŘEHLED o zMĚNÁcH vlásTNíxo rRplrÁlu n o pENĚžNícn rocícrt
V kazy byly sestaveny a jsou součástí r]četní závěrky 20L6,

Sestaveno dne 04. 04.2017

Pod pisovli záznam statutá rn ího orgá n u rj četn í j ed n otky:
lng. B etislav Matula, jednatel

11 i Iriir": ko



a--5:.a (cF3. Yykaz o změnách vlastního kapitá!u
za obdobi 1.1.2016 do 3í .122016

(v cel ch tisících Kč)

ALLIUM AGRO s.r.o.
Na Valech 411l1

Nov Jičín, 741 01

tčo: zgaz8659

počáteční

z stetek
Zv, šení (+)

Snížení (-)
konečn, zrjstatek

\. základní kapitál zapsan v oR 200 0 20(

Základní kapitál nezapsan v OR 0

Součet A +l B 20a 0 20C

D Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0

Součet A +/- B +/- D 200 0 20c

Ažo 0 0

F Fondv ze zisku 0 0

tJ Ostatn í kapitálové fondy 0 0

t Rozdíly z p eměn obchodních korporací 0

Rozdílv z p ecenění nezahrnuté do Hv 0

zisk minullich t]četních období 35 389 1 000 34 389

ztráta minul,ich účetních období 0

JinÝ vÝsledek hosooda ení minulÝch let 0

Vl ZisVztráta za účetní období po zdanění 9 538 -3 921 5 617

Celkem 45 127 4921 40 20C



.i a:i PrehIed o pen éžních tocích
za obdobi 1.1.2016 do 31 .12.2016

(v celyich tisících Kč)

ALLIUM AGRO s.r.o.
Na Valech 41111

Novyi Jičín, 741 01
lčo: zaazg659

P Stav peněžních prost edk a ekvivalentťr na počátku roku 2 917
Peněžní toky z hlavní vt dělečné činnosti

Z Učetní zisk nebo Áráta zbéžné činnosti pred zdaněním 6 919
A1 Upravy o nepeněžní operace 3 287
A.1.1 Odpisv stálÝch aktiv s v jimkou ZC, a dále umo ování oceň. rozdílu., 2 998
A.1.2 Změna stavu opravn ch položek a rezeN -148
A,1.3 llsk z prodeje stál ch aktiv -417
A.1.4 VÝnosv 4 dividend a podílťr na zisku 0
A.1.5 Vyučtované nákladové a vynosové uroky 854
A.1.6 P ípadně upravy o ostatní nepeněžni operace
A* CistÝ peněžnítok z provozní činnosti pred zdaněním 10 206

^.2
Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 14 314

A.2.1 zména stavu pohledávek z prov, činnosti, aktivních rjčtr]r časového rozlišení a dohadnrích položek -5 310

^.2,2
Zména stavu kd závazkrj z prov. činnosti, pasivních učtrj časového rozlišení a dohadnÝch ooložek -584

A.2.3 změna stavu zásob 20 208

^.2.4
Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prost edkr]r

A** Cist peněžní tok z provozní činnosti pred zdaněním 24 520
A.3 Vyplacené uroky s v iimkou kapitalizovanrich -862
A4 P iiaté urokv 8
A.5 Zaplacená daň z príimu za béžnou činnost a za doměrky daně -2 663
A.6 Príjmy a vlidaje spojené s mimorádnl7mi učetními p ípady 0
A.7 Prijaté podíly na zisku 0
A** CistÝ peněžní tok z provozní činnosti 21 003

Peněžní toky z investiční činnosti
B,1 vÝdaie spojené s nabytím stál ch aktiv -14 344
B.2 Príjmy z prodeje stál ch aktiv 417
B3 Zápůjčky a uvěry sp ízněn m osobám
B** Cist peněžnítok vztahující se k investiční činnosti -13 927

Peněžní toky z finanční činnosti
C1 Dopady změn dlouhodobych závazků 2 751

2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prost edky -1 0 538
21 Zv šení peněžních prost edkri z titulu anišenízákladního kapitálu 0
.2.2 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkr]rm 0
,2,3 Další vklady peněžních prost edkťr společníkr]r 0
.2.4 U hrada ztráty společn íky 0
.2.5 Prímé platby na vrub fondťl 0

c.2.6 Vyplacené podíly na zisku vč. srážkové daně .. -1 0 538
c*** ist peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -7 787
F isté zv šení/ snížení peněžních prost edkťr -711
S Stav peněžních prost edkťr a ekvivalentů na konci roku 2 206

Datum: 4.4.2017

Podpisovyi záznam osoby odpovědné za sestaveníučetní závérky:

Podpisovli záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je
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ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

PRO SPOLEČXOST

ALLIUM AGRO s.r.o.

P íjemce zprdvy., společníci společnosti

Obchodní jméno společnosti: ALLIUM AGRO s.r.o.

Sídlo společnosli., Na Valech 4|IlI, Novy Jičín, 741 0I

Identffikační číslo společnosti: 286 28 659

Období četní závěrky: 2016

P edmět a čel ově ení: ově ení ričetní závěrky v souladu s právními p edpisy

Auditor., Ing, Romana Hanyšová, I.li4áje IL46l57, Bílovec743 01, oprávnění číslo: 2160

Adresa auditora; 1. Máje 1146157, Bílovec ]43 0I



v rok auditora

Provedla jsem audit p iložené ričetní závěrky společnosti ALLIUM AGRO s,r.o.
(,,Společnost") sestavené na základě českych ričetních p edpisti, která se skládá z rozvahy
k 31.12.2016, vykazu zisku a ztráty, p ehledu o změnách vlastního kapitálu a p ehledu o
peněžních tocích za rok končící 3L.l2.2016, a p ílohy této učetni závěrky, která obsahuje
popis použitych podstatnych ričetních metod a další vysvětlující informace. Úaa;e o
Společnosti jsou uvedeny v rivodní části p ílohy této ričetni závěrky.

Podle mého názoru ričetní závérka podává věrny a poctiv; obraz aktiv a pasiv
Společnosti k 31.12.2016, nákladri a vynosri a v;isledku jejího hospoda ení, změn
vlastního kapitálu a peněžních tokri za rok končící 31.12.2016 v souladu s českymi
ričetními p edpisy.

Zóklad pro vyrok

Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditoru České
republiky (KA Čn; pro audit, kterymi jsou mezinátodní standardy pro audit (ISA) p ípadně
doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Moje odpovědnost stanovená
těmito p edpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audtt ričetní závérky.
V souladu se zákonem o auditorech a Etickym kodexem p rjat m Komorou auditoru České
republiky jsem na Společnosti nezávislá a splnila jsem i další etické povinnosti vypl vajici
z uvedenych p edpisri. Domnivám so, že drikazní informace, které jsem shromáždila,
poskynrjí dostatečny a vhodny zák|ad pro vyjád ení mého vyroku.

Ostatní informace uvedené ve vyroční zprdvě

Ostatními informacemi jsou v souladu s 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené
ve v roční zprávě mimo ričetní závěrku a moji zprávu auditora. Za ostatní informace
odpovídá p edstavenstvo Společnosti.
Mrij v,rok k ričetní závěrce se k ostatním informacim nevztahuje. P esto je však součástí
mych povinností souvisejících s ově ením ričetní závérky seznámení se s ostatními
informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve vyznamném (materiálním)
nesouladu s ričetní závěrkou či s m mi znalostmi o ričetní jednotce získan mi během
ově ování ričetní závěrky nebo zda se jinak tyto inforTnace nejeví jako vyznamně (materiálně)
nesprávné. Také posuzuji , zda ostatní informace byly ve všech vyznamnych (materiálních)
ohledech vypracovány v souladu s p íslušn mi právními p edpisy. Tímto posouzením se
rozltmi, zda ostatní informace splňuji požadavky právních p edpisri na formální náležitosti a
posfup v}pracování ostatních informací v kontextu vyznamnosti (materiality), tj. zda p ípadné
nedodržení uvedenych požadavkri by bylo zprisobilé ovlivnit ťrsudek činěny na zák|adě
ostatních informací.

Na základě provedenych posfupri, do míry, již dokážu posoudit, uvádim, že

. ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též p edmětem zobrazení v ričetní
závěrce,jsou ve všech vyznamnych (materiálních) ohledech v souladu s ričetní závérkou a

. ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními p edpisy.

Dále jsem povinna uvést, zda na zák|adě poznatkri a povědomí o Společnosti, k ntmž jsem
dospěla p i provádění audifu, ostatní informace neobsahují vyznamné (materiální) věcné
nesprávnosti. V rámci uvedenych posfupri jsem v obdrženych ostatních informacich žádné
vyznamné (materiální) věcné nesprávnosti nezj i stila.



Odpovědnost p edstavenstva a dozorčí rady Společnosti za četní závěrku

p edstavenstvo Společnosti odpovídá za sestavení ričetni závérky podávajici věrny a PoctivY
obraz v souladu s českymi ričetními p edpisy a za takovy vnit ní kontrolní systém, kterY

považuje za nezbytny pro sestavení ričetní závérky tak, aby neobsahovala vyznamné
(materiální) nesprávnosti zprisobené podvodem nebo chybou.

p i sestavování učetní závěrky je p edstavenstvo SpoleČnosti povinno posoudit, zda je

Společnost schopna nep etržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v p Íloze riČetni závěrkY

záIežitosti tykající se jejího nep etržttého twáni a použití p edpokladu nep etrŽitého trvání P i
sestavení ričetní závérky, s v}jimkou p ípadri, kdy p edstavenstvo plánuje zruŠení SPoleČnosti

nebo ukončeni jeji činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou moŽnost, neŽ tak uČinit.

Za doh|ed nad procesem ričetního vykaznictví ve Společnosti odpovidá dozorči rada.

Odpovědnost auditora za audit ťtčetní závěrky

Mym cílem je získat p imě enou jistofu, že íňetni závérka jako celek neobsah$e vYznamnou

(materiální) nesprávnost zprisobenou podvodem nebo chybou a vydat zPrávu auditora

obsahující mťrj vyrok. P imě ená mirajistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, Že

audit provedeny v souladu s vyše uveden mi p edpisy ve všech p ípadech v učetni závěrce

odhalí p ípadnou existuj íci vyznamnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznlkat
v drisledku podvodri nebo chyb a považují se za vyznamné (materiálnÍ), pokud lze reálně

p edpok\ádat, žeby jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutÍ, která

uživatelé ričetní závěrky na jejím základé p ijmou.
p i provádění audifu v souladu s vyše uvedenymi p edpisy je mou povinností uPlatňovat

během celého auditu odborny risudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je mou

povinností:

o Identifikovat a vyhodnotit rtztka vyznamné (materiální) nesprávnosti ričetní závérky
zprisobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské posfupy reagující na

tato rizika a ziskat dostatečné a vhodné drikazní informace, abych na jejich základé mohla
vyjád it vyrok. Riziko, že neodhalím vyznamnou (materiální) nesprávnost, k níŽ doŠlo v

d sledku podvodu, je větši než riziko neodhaleni vyznamné (materiálnÍ) nesPrávnosti

zprisobené chybou, protože součástí podvodu mohou brt tajné dohody, falŠovánÍ,

rimyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházeni vnit ních kontrol
p edstavenstvem.

o seznámit se s vnit ním kontrolním systémem společnosti relevantním pro audit v
takovém rozsahu, abych mohla navrhnout auditorské posfupy vhodné s ohledem na dané

okolnosti, nikoli abych mohla vyjád it názor na ričinnost vnit ního kontrolního systému.

o posoudit vhodnost použitych ričetních pravidel, p imě enost provedenych ričetních

odhadťr a informace, které v této souvislosti p edstavenstvo SpoleČnosti uvedlo v P Íloze

ričetní závěrky.

ó posoudit vhodnost použití p edpokladu nepíetržitého trváni p i sestavení ričetní závérky
p edstavenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné drikazní informace exisfuje

vyznamná (materiální) nejistota vyplfvající z událostí nebo podmínek, které mohou

vyznamně zpochybnit schopnost Společnosti trvat nepíetržitě. JestliŽe dojdu k závéru, Že



taková vyznamná (materiální) nejistota exisťuje, je mou povinností upozornit v mé zprávě
na informace uvedené v této souvislosti v p íloze ričetní závěrky, a pokud tyto inforrnace
nejsou dostatečné, vyjád it modifikovany v}rok. Moje závěry tykajici se schopnosti
Společnosti trvat nep etržitě vycházeji z dtlkazních informaci,které jsem ziskala do data
mé zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost
ztrati schopnost trvat nep etržitě.

o vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah ričetní závěrky, včetně p ílohy, a dále to,
zda ilčetni závérka zobrazuje podkladové transakce a události zptisobem, ktery vede k
věrnému zobrazeni.

Mojí povinností je informovat p edstavenstvo a dozorči radu mimo jiné o plánovaném
rozsahu a načasováni auditu a o vyznamnych zjištěních, které jsem v jeho pruběhu učinila,
včetně zjištěnychvyznamnych nedostatkťr ve vnit ním kontrolním systému.

Auditor:Dafum zprávy auditora 24.4.2017

Zpráva projednána dne 24.4.2017

oprávnění č. 2160



ALLIUM AGRO

Zpráva o vztazích

zpracovaná společností

ALLIUM AGRO s.r.o.

za ričetní období roku

2o16

ALL|UM AGRO s.r.o.
identifikační číslo: 286 28 659

sídtem Nov Jičín, Na Valech 4LL|L, psČ z+1 ot,
zapsaná v obchodním rejst íku vedeném

Krajsk m soudem v Ostravě, oddíl C., vložka 35543.
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ALLIUM AGRo
s.r.o.

Zpráva o vztazích za učetní období roku 2OL6

dle ustanovení 82 zákona o obchodních korporacích

l.

obecná ustanovení

1. Společnost ALLIUM AGRO s.r.o. (dále jen ,,Společnost") vznikla dne 22. Června 2010, kdy

byla zapsána do obchodního rejst íku. Základní kapitál společnosti čini! v období od

01. 01. 2oL6 do 31. ]'2. 2016 částku 200.000,- Kč, p iČemŽ by! tvo en vkIady spoleČníkti

takto:

v období od 01. 01. 2016 - L2. 07.2OL6

lng. petr Matula, nar. 03. 01. 1969, bytem Hukvaldy, Rychaltice 100, PSČ 739 46

t Jaroslav Knopf, nar. 02. 01.1953, bytem Kutná Hora, Malín, Stévárenská 330, PSČ 284 01

vklad:
splaceno:
v,iše obchodního podílu :

vklad:
splaceno:

vklad:
splaceno:
vYše obchodního podílu :

vklad:
splaceno:

vklad:
splaceno:
vYše obchodního podí!u :

50.000,- Kč

Loo %

25%

50.000,- Kč

Loo%

50.000,- Kč

Loo %

25%

50.000,- Kč

Loo %

56.000,- Kč

too %

28%

vliše obchodního podílu: 25 %

r lng.B etislav Matula, nar.08. 06. 1968, bytem P íbor, Hájov L24,PSČ74258

r lng.Roman Kreidt, nar.22.05. 1966, bytem Zlín, Družstevní4565, PSČ 75O 05

v še obchodního podílu: 25 %

v období od 13. 07.2016 - 31. L2.2OL6

lng. B etistav Matuta, nar.08. 06. 1968, bytem P íbor, Hájov L24,PSČ74258
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ALLIUM AGRO
s.r.o.

' lng. Petr Matula, nar. 03. 01. 1969, bytem Hukvaldy, Rychaltice 100, psČ 739 46

l Jaroslav Knopí nar. 02.01.1953, bytem Kutná Hora, Malín, Slévárenská 330, PSČ 284 01

vklad:
splaceno:

Wše obchodního podílu:

vklad:
splaceno:

Wše obchodního podílu:

vklad:
splaceno:

Wše obchodního podí!u:

50.000,- Kč
Loo %

25%

50.000,- Kč
Loo %

25%

24.000,- Kč
Loo %

L2%

20.000,- Kč
Loo %

Lo%

' lng. Roman Kreid!, nar.22.05. 1966, bytem Zlín, Družstevní 4555, PsČ 760 05

l Martin Provazník, nar. 07. L2. L974, bytem Kutná Hora, Masarykova 457119, Hlouška,
PsČ 284 01

vklad:
splaceno:
v še obchodního podílu:

2. Ve smyslu ust. l+ a 75 ZOK ve spojení s ust. ZS ZOK se ve vztahu ke Spotečnosti
povaŽují za ovládající osoby všichni společníci Společnosti, tj. ing. Petr Matuta, Jaroslav
Knopf, ing. B etislav Matula, ing. Roman Kreid! a Martin Provazník (dále jen ,,Ovtádající
osoby").

3. Ovládající osoby byly v učetním období roku 2OL6 ovládajícími osobami ve vztahu
k následujícím ov!ádan m osobám (dále jen ,,Propojené osoby"):

a) ovládané osoby ve sledovaném období nebyly
b) -----

ll.
Uzav ené smlouvy

1. SpoleČnost uzav ela během četního období roku 2OL6 s Ovládajícími osobami následující
smlouvy:

a) ve sledovaném období nebyly takové smlouvy uzav eny
b) -----
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ALLIUM AGRO
s.r.o.

Z těchto uzav enlích smluv nevznikla SpoIečnosti žádná rijma a smlouvy by p ijala i

nezávislá osoba jednající s péčí ádného hospodá e.

Společnost uzav ela během ričetního období roku 2OL6 s Propojen mi osobami

následující smlouvy:

a) ve sledovaném období nebyly takové smlouvy uzav eny
b) -----

Z těchto uzav enrich smluv nevznikla Společnosti žádná rijma a smlouvy by p ijala i

nezávislá osoba jednající s péčí ádného hospodá e.

lll.
Úkony učiněné v zájmu Propojen, ch osob

V uplynulém rjčetním období nebyly uskutečněny žádné další rikony v zájmu Propojen ch

osob.

lV.
Opat ení p ijatá v zájmu Propojen, ch osob

V uplynulém četním období nebyla uskutečněna žádná opat ení v zájmu Či na popud

Propojen,ich osob.

V Novém Jičíně dne 30. b ezna 2OL7

ALL|UM AGRO s.r.o.

lng. B etislav Matula, jednatel

4|Stránka


