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zÁxt-noní úon.le spolrčNosTI

Název četní jednotky: ALLIUM AGRO s.í.o.

Společnostie zapsána v obchodním reist íku vedeném Kraisk m soudem v Ostravě, oddíl C,

vložka 35543

Síd lo ričetní jednotky:

Identifikační číslo:

Právní forma ričetní jednotky:

P edmět podnikání:

Rozvahov den:

Okamžik sestavení v roční zprárry:

Na Valech 4LL|L,74L 01 Novy Jičín

286 286 59

Společnost s ručení omezenym

v, roba, obchod a služby neuvedené v p ílohách 1 až 3
živnostenského zákona

31. L2.2018

26.04. 2019

Podpisov záznam statutárního orgánu ričetní jednotky:

lng. B etislav Matula
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srnučNÁ cHARAKTERlsTlKA účerNí JEDNoTKy

Společnost ALLIUM AGRO s.r.o. je českou obchodní společností, která se zab uá prodejem a

nákupem zemědělsk, ch komodit. Našimi cílorn mi zákazníky jsou zejména zemědělské podniky a

soukromí zemědělci, kten m nabízíme zajištění dodávek pot ebn,ch pro pěstování komod]t

rostlinné v, roby jako jsou osiva, prrimyslová hnojiva, agrochemické p ípravky na ochranu rostlin

apod. Zemědělsk, m prvov, robcrjm poskytujeme podporu v rámci jejich celého v, robního cyklu

spočívající nejen ve spolehliv, ch a včasn ch dodávkách, ale také v zajištění vr hodnl ch platebních

podmínek nap . formou poskytování dodavatelsk, ch tivěrrj s dobou splatnosti až27O dnů.

V znamn, podíl podnikatelské činnosti společnosti tvo í také obchod s komoditami rostlinné

v,roby, ktert je realizován na celém evropském agrárním trhu. Mezi nejčastěji obchodované

komodity pat í pšenice, ječmen, epka a kuku ice.

Ve společnosti ALLIUM AGRO s.r.o. jsou zavedeny certifikační systémy udržitelnosti biomasy a

biopaliv ISCC a systém bezpečnosti krmiv GMP+. Tyto mezinárodní certifikace jsou každoročně

ríspěšně obhajovány re-certifikačními audity, neboť velmi usnadňují p ím v voz komodit

rostlinné v, roby na evropsk, trh.

oRGANlzAČNí STRUKTURA ALLIUM AGRo s. R.o.

k 31. L2.2018 společnost zarněstnávala24 osob
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MAPKA PRovozovNY ALL!UM AGRo s.R.o.

o obchodní činnost je provozována ve st edlscích Novr Jičín, kromě íž, Močovice u čás]avi

sTŘEDlsKo MočovlcE U čÁsLAVl (v pRovozu oD R. 2017,,

fťoy Jfčr**
ffr,rrr } íPt
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zpRÁvl o poDNlKArruxÉ člHNosrt A sTAvU MAJETKu spotrčHosrt

Vroce 2018 společnost potvrdila postupn, rostoucí trend vtržbách, když bylo zobchodováno
zboží vhodnotě 953 mil. Kč, což p edstavuje meziroční nár st tržeb o 7,6 %o. Zrealizovanrch
obchodních transakcí byla vygenerována obchodní marže ve v, ši 40 mil. Kč, která i p es
meziroční zvt šení tržeb zrjstala vlivem silné konkurence na zhruba stejné rovni jako v roce
p edchozím. Z obchodního hlediska m žeme hodnotit uplynul, rok pozitivně, společnosti se da í
udržovat a mírně navyšovat tržby a obchodní marže, také porďolio zákazník se postupně
rozši uje, mimo jiné díky nově vybudovanému zázemí k distribuční činnosti v st edočeském
regionu ve st edisku Močovice u Čáslavi.

Provozní vtisledek společnosti za sledované období byl vytvo en ve v,ši 6,1 mil. Kč, což je
o 2,1 mil. Kč více než v p edchozím období.

Finančnív, sledek hospoda ení, kten v roce 2018 dosáhl ztráty ve v, ši -11,4 mil. Kč, byl zásadním
zprisobem ovlivněn vyššími nákladov, mi riroky souvisejícími s provozním financováním a

zejména saldem ostatních finančních náklad a rn nos . V ostatních finančních nákladech a

vr nosech jsou zahrnuty náklady a rn nosy z p ecenění vypo ádan ch termínov,ch měnorn ch
derivátrj v prriběhu sledovaného období a dále náklady a rn nosy zaričtované z titulu p ecenění
finančních derivát na reálnou hodnotu k rozvahovému dni v souladu s platnou četní
legislativou. Jedná se o sjednané měnové forwardy a swapy k zajištění kurzov, ch rizik budoucích
finančních tokrj v zahraničních měnách, kdy dopad z p ecenění těchto finančních derivátrj na
reálnou hodnotu k rozvahovému dni byl ve finančním rn sledku hospoda ení ve v, ši -6,6 mil. Kč
oproti loňskému roku, kdy p ecenění na reálnou hodnotu k iozvahovému dni ovlivnilo finanční
v, sledek hospoda ení ve vl ši + 7,8 mil. Kč.

Společnost tak vlivem negatlvního finančního v,sledku v roce 2018 vytvo ila celkovou ztrátu po
zdanění ve v, ši -4,3 mil. Kč, což je o LL,2 mil. horší vrísledek hospoda ení, než byl plánovan, cíl
pro sledované období.

HLAvNí úollr z ŘÁoHÉ účrrHí zÁvĚnxy zA RoK 20í8 v Tls. Kč

stáIá aktiva netto

oběžn, majetek netto

ostatní aktiva netto

28 263

139 588

4 2L4

t72 L65

2oL7

30 397

196 025

4 3L7

230 739

Vlastní kapitál

Cizí zdroje

Ostatní

42573

L29 32o

272

l72 L65

2oL7

51 853

L78 48L

405

230 739

v kaz ziskri a ztrát 2ot7

V, nosY

Náklady

HV p ed zdaněním

959 769

9u 049

-5 272

909 031

893 384

19 365

HV po zdanění 4 280 ts u7
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VyBnnnÉ EKoNoMlcxÉ UKAzATELE v TIs. Kč

vÝvo.1 VLAsTNíno KAplrÁlu V TIs. Kč
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Vybran ekonomick ukazatel v tis. Kč r. 2018 r.2Ol7 r. 2016

Tržby z prodeje zboží 953 374 886 L2o 860 987

Náklady v,ynaložené na prodané zboží 913 793 846 250 819 788

obchodní marže 39 581 39 870 41 200

p idaná hodnota 29 046 28 018 28 979

Osobní náklady L7 737 18 932 16 948

Provozní v sledek hospoda ení 6 130 4 065 8754

Finanční v sledek hospoda ení -11 402 15 301 -l787
* z toho nóklody a vynosy z p eceněnífinončních derivót -9 637 17 023 -907

$ sledek hospoda ení p ed zdaněním -5 272 19 365 6 967

pr měrn, počet zaměstnanc 25 os. 24 os. 23 os.

P idaná hodnota na 1 os. L L6z L t67 1 260

6lSt ra nka
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vÝznamNÉ sxurečnosTl po RozvAHovÉtvt oNl

Mezi datem četní závěrky a datem, ke kterému je sestavena Vr roční zpráva nedošlo k žádn, m

událostem, které jsou v, znamné pro naplnění ričelu v, roční zprávy.

pŘeopoxt-ÁolNÝ vÝvo.1 účerxí JEDNoTKy

Pro následující období budeme pokračovat v naplňování st ednědobého podnikatelského cíle
společnosti, kten m je udržování a postupné navyšování podílu na tuzemském agrárním trhu.
Chceme se zamě it na zvyšování loajality a spokojenosti našich zákazník a získávání nov, ch

obchodních partner , abychom i p es velmi konkurenční prost edí uspěli v plnění plánovan,ch
marží z realizovan, ch obchodních transakcí. v rámci zajištění ekonomického efektu z obchodní
činnosti chceme prosazovat opatrnr p ístup k rizik m vypl,ívajícím z p ípadné platební
neschopnosti našich odběratelrj nebo z kurzov,ch vVkwti cizích měn. Toho chceme dosáhnout
dťrs|ednt m dodržováním nastavenr ch interních pravidel společnosti v oblasti ízení rizik
z pohIedávek z obchodního styku a sjednáváním zajišťovacích forwardov,ch a swapov, ch operaci
devizov, ch finančních tokrj.

vÝvoJ TRžEB v Tls. Kč
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zpnÁvn o vztazicH MEzl pnopo.1eNÝMt osoBAM!

Zpráva o vztazích byla zpracována dne 25. 03. 2Ot9 aje p ipojena k této Vr roční zprávě.

účrrNí zÁvĚnxa 2018 A zpRÁvA o AuDlTu

Účetn í závěrka je uvedena v p íloze č. I

Zpráva o auditu je uvedena v p íloze č.2

8lStránka
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vÝl<nznsKu A Obchodní firma nebo jiny název ričetní
jednotky

1u:"TYli:l:
Sídlo nebo bydliště četní jednotky a místo
podnikání liší-li se od bydliště

Na Valech 4LL|L
NovY Jičín

74L0I

zTRÁTY
v plném rozsahu

(v cel ch tisících Kč)

za období 0]..01.20].8 - 3L.I2.20L8

Rok Měsíc IČ

20t8 12 28628659

Označ.

a

TExI

b

číslo
ádku

c

skutečnost v četním období

běžném minulém

I Tňby z prodeje rn robkr] a služeb 001 2 4LL 2 251-

il. Tžby za prod ej zboží 002 953 374 886 120

A. V konová spot eba 003 926 740 860 353

A. 1,. Nóklady vynaložené no prodané zboží 0u 913 793 846 250

A.2. Spot eba materióIu a energie 005 2 033 2 089

A. 3. Služby ao6 1,0 91-4 12 014

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

c. Akivace (-) 008 0 0

D. Osobní náklady 009 L7 737 L8 932

D. 1. Mzdové nóklody 010 12 787 13 859

D. 2. Nóklady na socióIní zabezpečení zdravotní pojištění a ostatní nóklady 077 4 956 5 073

D. 2. 7. Nóklady na socióIní zabezpečení a zdravotní pojištění 072 4 386 4 580

D. 2. 2. Ostatní nóklady 013 570 493

E. Úprarry hodnot v provozní oblasti 014 2 535 4 LL6

E. 1,. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 015 4 313 4u2
E. 7. 7. Úprauy hodnot dtouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 076 4 373 4a2
E. 1. 2. Úprouy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 017 0 0

E. 2. Úprouy hodnot zósob 078 78 131

E. 3. Ú pravy hod not pohtedóvek 019 1 760 205

n. Ostatní provozní u. nosy 020 1 40]. 2 248

ll1.1,. Tžby z prodaného dlouhodobého majetku 027 0 1 180

lll. 2. Tžby z prodaného materiólu 022 2 0

lll. 3. Jiné provozní vynosy 023 7 399 7 068

F. Ostatní provozní náklady 024 4 044 3 153

F.1. Zťlstatkovó ceno prodaného dlouhodobého mojetku 025 0 7 763

F. 2. Z statkovó cena prodaného materiólu 026 0 0

F. 3. Daně a poplatky 027 69 67

F. 4. Rezeruy v provozní oblostí o komplexní nóklody p íštích období 028 0 0

F. 5. Jiné provozní nóklody 029 3 975 7 929
* Provozní v sledek hospoda eni (+l-| 030 6 130 4 065

,IV. V; nosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 031 0 0

lV. 7. Vynosy z podíIit - ovlódanó nebo ovlódající osobo 032 0 0

lV. 2. Ortaffií vynosy z podílťt 033 0 0

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 034 0 0

V. V nosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 035 0 0

V. 1. Vynosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovlódanó nebo ovlódojící osobo 036 0 a

V.2. Ostotní uynosy z ostatního dlouhodobého flnančního mojetku a37 0 0

H. Náklady související s ostatním dlouhodobl m finančním majetkem 038 0 0

u. V nosové roky a podobné rn nosy 039 L87 169

Vl. 1-. Vynosové uroky a podobné vynosy - ovlódonó nebo ovlódojící osoba u0 0 0

Vl. 2. Ostatní vynosové (lroky a podobné vynosy u7 187 169

I Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti a42 0 0

) Nákladové roky a podobné náklady 043 1 884 ]. 136

J. 7. Nókladové uroky a podobné nóklady - ovlódanó nebo ovlódající osobo 044 0 0



Označ.

a

TEXT

b

číslo
ádku

c

skutečnost v četním období

běžném minulém

J. 2. Ostatní nókladové roky a podobné nóklady u5 188/ 1 136

W. Ostatní finanční rninosy 046 2 396 L8 243
K. Ostatní finanční náklady M7 ].2 101 L 976
* Finanční v ledek hospoda eni (+l-| 048 ll 4o2 15 300

** V sledek hospoda ení p ed zdaněním (+/-) 049 5 272 19 365

L. Daň z pňjmri 050 992 3 718

L1. Doňzpíjmůsplatnó 057 0 3 669

L2. Doňzpíjmťtodloženó a52 992 49
** V sledek hospoda ení po zdanění (+/-) 053 4 28o t5 u7
M. P evod podílu na v sledku hospoda ení společníkrjm (+/-) 054 0 0

*** V ďedek hospoda ení za četní období (+/-) 055 4 28o 15 u7
* č.t obratzar četníobdobí =l. + IL +lIL + TV. + V. + W + VIl. 056 959 769 909 031

Společnost s ručením omezenym

p edmět podnikání

26.u.2oL9

sestaveno dne schváleno valnou hromadou dne
Pod pisovy záznam statutárního orgánu
nebo podpisow záznam fraické

poznámka 

^ 
l n



Roa/AHA
v plném nozsahu

(v cel ch tisících Kč)

za období 01.01.2018 - 31.12.2018

Rok Měsíc IC

20].8 t2 28628659

Obchodní firma nebo jin název ričetní jednotky

A|TYY l9T9 lii
Sídlo nebo bydliště ričetní jednotky a místo
podnikání liší-li se od bydliště

Na Valech 4LL|L
NovY Jičín

74LOL

Označ

a

TEXT

b

čísIo
ádku

c

Běžné četní období Minulé četní
období - Netto

4
Brutto

].

Korekce
2

Netto
3

AKTIVA CELKEM 00]. ]-88 1].5 15 950 L72 L65 230 739

A. Pohledávky za upsany základní kapitál 002 0 0 0 0

B. Dlouhodobl majetek 003 43 7L4 15 451 28 263 30 397

B. I. Dlouhodob} nehmotnl majetek 0M 602 602 0 15

B. I. 1. Nehmotné u. sledky vyzkumu a u. voje 005 0 0 0 0

B.L 2. Ocenitelná práva 006 602 602 0 15

B. I. 2. 1. Software 007 602 602 0 ].5

B.l. 2. 2. Ostatní ocenitelná práva 008 0 0 0 0

B. I. 3. Goodwill 009 0 0 0 0

B. I.4. Ostatní dlouhodob nehmotny majetek 010 0 0 0 0

B.t5. Poskytnuté zálohy na dlouhodob nehmotn majetek a
nedokončen dlouhodob nehmotnymajetek

011 0 0 0 0

B. I. 5. 1. Poskytnuté zálohy na dlouhodob nehmotnyi majetek 0L2 0 0 0 0

B. I. 5. 2. Nedokončen dlouhodob nehmotn majetek 013 0 0 0 0

B. II. Dlouhodob hmotnl majetek 014 43 099 14 836 28 263 30 382

B. II. ].. Pozemky a stavby 0],5 23 307 ]. 841 2L 466 20 466

B. u. 1. 1. Pozemky 0].6 794 0 7yl 794

B. u. 1,.2. Stavby 0L7 22 5í3 L8l.I 20 672 L9 672

B. II. 2. Hmotné movité věci a jejich soubory 018 L9 792 L2 995 6 797 9 916

B. II. 3. Oceňova cí rozdíl k nabytému majetku 019 0 0 0 0

B. n.4. Ostatní dlohodob hmotnli majetek 020 0 0 0 0

B. u. 4.L. Pěstitelské celky trvall ch porostri azL 0 0 0 0

B. II. 4.2. Dospělá aí ata a jejich skupiny 022 0 0 0 0

B. II.4. 3. Jinyi dlouhodobyi hmotny majetek 023 0 0 0 0

B. II. 5.
Poskytnuté zálohy na dlohodob hmotnli majetek a

nedokončen dlohodob; hmotn majetek
024 0 0 0 0

B. II. 5. 1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobl hmotn majetek 025 0 0 0 0

B. II. 5.2. Nedokončeny dlouhodob hmotny majetek 026 0 0 0 0

B. m. Dlouhodobyi fi nanční majetek 027 13 13 0 0

B. m. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 028 0 0 0 0

B. m.2. Záp,jjčky a uvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 029 0 0 0 0

B. III. 3. Podíly - podstatn vliv 030 0 0 0 0

B. Iu.4. Záptijčky a rivěry - podstatny vliv 031 0 0 0 0

B. m. 5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 032 13 13 0 0

B. III. 6. Zápůjčky a rivěry - ostatní 033 0 0 0 0

B.m7. Ostatní dlouhodob finanční majetek 034 0 0 0 0

B. III. 7. L. Jinli dlouhodob finanční majetek 035 0 0 0 0

B. III. 7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodoby finanční majetek 036 0 0 0 0

c. oběžná aktiva 037 L4a L87 499 139 688 ].96 025

c.L Zásoby 038 78 906 0 78 906 LLa L77

c. L ].. Materiál 039 28 0 28 28

c.L2. Nedokončená vllroba a polotovary 040 0 0 0 0

c. I. 3. V robky a zboží 04L 77 54L 0 77 54L ].10 ].49

c. I. 3. 1. V, robky 042 0 0 0 0

c. I. 3. 2. Zboží .M3 77 54L 0 77 54L 110 149

c.t4. Mladá a ostatní ani ata a jejich skupiny a44 0 0 0 0

\ilE



Označ

a

TEXT

b

číslo
ádku

c

Běžné četní období Minulé rjčetní
období - Netto

4
Brutto

1

Korekce
2

Netto
3

c.L5. Poskytnuté zálohy na zásoby 045 1 337 0 1 337 0

c. il. Pohledávky u6 59 432 499 58 933 83 %0
c. lI. 1. Dlouhodobé pohledávky u7 2 428 0 2 428 2 450

c.II.1. 1. Pohledávky z obchodních rztahrj u8 0 0 0 0

c. il. L.2. Pohledávky - ovládající a nebo ovládající osoba M9 0 0 0 0

c.II.1.3. Pohledávky - podstatn vliv 050 0 0 0 0

c. II. 1. 4. Odložená daňová pohledávka 05]. 328 0 328 0

c.II.1.5. Pohledávky - ostatní 052 2 100 0 2 100 2 450

c.II.1.5.
1.

Pohledávky za společníky 053 0 0 0 0

c. II. ].. 5.

2.
Dlouhodobé poslgÁnuté zálohy 054 2 100 0 2 100 2 450

c. u. 1-. 5.

3.
Dohadné cty aktivní 055 0 0 0 0

c. u. 1. 5.

4.
Jiné pohledávky 056 0 0 0 0

c. II. 2. Krátkodobé pohledávky 057 57 0M 499 56 505 81, 490

c. il. 2.L. Pohledávky z obchodních vztahrj 058 53 323 499 52 824 70 L7t

c. [. 2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059 0 0 0 0

c. il. 2.3. Pohledávky - podstatn vliv 060 0 0 0 0

c. il. 2.4. Pohledávky - ostatní 061 3 68]. 0 3 68]. 11 319

c. [. 2.4.
]..

Pohledávky za společn íky 062 0 0 0 0

c. [. 2.4.
2.

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063 0 0 0 0

c. tI. 2.4.
3.

Stát - daňové pohledávky 0u 1- 588 0 ]- 588 2 851

c. il. 2.4.
4.

Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 406 0 406 413

c. n. 2.4.
5.

Dohadné čty aktivní 066 11 0 11 0

c. n. 2.4.
6.

Jiné pohledávky 067 L 676 0 L 676 8 055

c. m. Krátkodoby fi nančn í majetek 068 0 0 0 0

c.m.L Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069 0 0 0 0

C. III. 2. Ostatní krátkodob finanční majetek 070 0 0 0 0

c. N. Peněžní prost edky 07L 1 849 0 ], 849 ]. 908

c. N. 1. Peněžní prost edky v pokladně 072 1,38 0 138 92

c. IV. 2. Peněžní prost edky na uctech 073 L7LL 0 L 7LL 1 8],6

D. časové roztišení aktiv 074 4 2L4 0 4 2L4 4 3L7

D. 1. Náklady pňštích období 075 3 187 0 3 ].87 3 776

D.2. Komplexní náklady príštích období 076 0 0 0 0

D. 3. P íjmy p íštích období 077 L 027 0 L 027 54].



Označ.

a

TEKr

b

číslo
ádku

c

Bežné četní období

5

Minu!é ríčetní období

6

PASIVA CELKEM 078 L72 L65 230 739

A. Vlastní kapitál 079 42 573 51 853

A. I. Základní kapitál 080 200 200

A. t ].. Základní kapitál 08]. 200 200

A.l. 2. Vlastní podíly (-) 082 0 0

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

A. II. nZio a kapitálové fondy 0u 0 0

A. II. 1. nzio 085 0 0

A. II. 2. Kapitálové fondy 086 0 0

A. II. 2. L. Ostatní kapitálové fondy a87 0 0

A. II. 2.2. Oceňovací rozdíly z p ecenění majetku a závazků (+/-) 088 0 0

A. II. 2.3. Oceňovací rozdíly zp ecenění pň preměnách obchodních korporací (+/-) 089 0 0

A. II. 2.4. Rozdíly z p eměn obchodních korporací (+/-1 090 0 0

A. II. 2.5. Rozdíly z ocenění p i p eměnách obchodních korporací (+/-1 091 0 0

A III. Fondy ze zisku a92 0 0

A. III. 1. Ostatní rezervní fondy 093 0 0

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

A. IV. v, sledek hospoda ení minullich let 095 46 653 36 006

A. IV. ].. Nerozdělen zisk minul ch let 096 46 653 36 006

A. tV.2. Neuhrazená ztráta minul ch let 097 0 0

A. IV. 3. Jin u. sledek hospoda ení minull ch let 098 0 0

AV. V sledek hospoda ení běžného učetního období (+l-) 099 4 280 L5 u7
A. VI. Rozhodnuto o zálohové v,.iplatě podílu na zisku (-) 100 0 0

B.+C. Clzí zdroie 101 L29 320 L78 48L

B. Rezervy L02 0 0

B. 1. Rezerva na dťrchody a podobn é závazl<y 103 0 0

B.2. Rezerva na daň z pr'ljmťt ].04 0 0

B. 3. Rezervy podle ryláštních právních p edpisri 105 0 0

B.4. Ostatní rezervy
,106

0 0

c. Závazky L07 L29 320 L78 48L

c.L Dlouhod obé závazky ],08 6 005 9 2L4

c. L ].. Vydané dluhopisy 109 0 0

c.L1.1. Vyměnitelné dluhopisy 110 0 0

c. I. 1. 2. Ostatní dluhopisy 111 0 0

c.1.2. Závazky k věrou. minstitucím LL2 4 32L 59&.
c. I. 3. Dlouhodobé prijaté zálohy 1].3 0 0

c.L4. Závazky z obchodních rrztahrj LL4 0 0

c.L5. Dlouhodobé směnky k hradě 115 0 0

c. I. 6. Závazky - ovládaná nebo ov!ádající osoba 1].5 0 0

C.L7. Závazky - podstatny vliv LL7 0 0

c.t8. Odložen; daňou. závazek 118 0 6u
c.L9. Závazky - ostatní ].19 L6u 2 586

c. I. 9. 1. Závazky ke společníkrj m L20 0 0

c. I. 9.2. Dohadné cty pasivní L2L 0 0

c. I. 9. 3. )iné závazky L22 L68/' 2 586

c. u. Krátkodobé závazky L23 123 315 L69 267

c. il. 1. Vydané dluhopisy L24 0 0

c.n.L1. Vyměnitelné dluhopisy L25 0 0

c. u. L.2. Ostatní dluhopisy L26 0 0

,C.1-2. 7ávazky k věrov minstitucím L27 48 5u 86 926

c. II. 3. Krátkodobé p ijaté zálohy L28 0 2 954

c. II.4. Závazky z obchodních rráahrj L29 65 388 72 6u
c.It5. Krátkodobé směnky k uhradě 130 0 0

c.It6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 13]. 0 0

c. It 7. Závazky - podstatn vliv L32 0 0

c. II. 8. 7ávazkll - ostatní 133 9 363 6 703

c. n. 8. 1. Závazky ke společník m 134 0 0



Označ.

a

TEKr

b

číslo
ádku

c

Bežné rjčetní období

5

Minulé četní období

6

c. [. 8.2. Krátkodobé finanční u. pomoci 135 0 0

c. il. 8. 3. Závazky k zaměstna ncrj m 136 630 773

c. [. 8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění L37 34L 374

c. n. 8. 5. Stát - daňové závazky a dotace 138 97 2 228

c.II.8.6. Dohadné ťrcty pasivní 139 L 3L2 2 072

c. il. 8.7. )iné závazky 140 6 983 1 256

D. časové rozlišení L4L 272 405

D. 1. V daje pňštích období L42 272 405

D.2. V nosy pfištích období L43 0 0

Společnost s ručením omezen m

Právní forma četní iednotky Pedmětpodnikání Al l A Pozn.:

26.u.20L9

sestaveno dne schváleno valnou hromadou dne



príloha k četní závěrce

společnosti

ALLIUM AGRO s.r.o.

za období

od 0].. 0L.2OL8 do 3].. L2.2OL8



příloha k účetnízávěrce 
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L oBEcNÉ lruroRMAcE

Obchodní jméno četní jednotky:

Sídlo:

Spisová značka:

Právní forma ričetní jednotky:

predmět podnikání:

Datum vzniku ričetní jednotky:

!d entifikačn í číslo společnosti :

Základní kapitál:

Běžné četní období:

Minulé ričetní období:

ALL|UM AGRO s.r.o.

Na Valech 411 lL7qL 01 Norni Jičín

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

společnost s ručením omezenym

rniroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách L až 3 živnostenského zákona
(velkoobchod se zemědělsktimi komoditami produkty rostlinné rni roby,
pr myslová hnojiva, agrochemické p ípravky, osiva, pohonné hmoty)

22. a6.2010

28628659

200 tis. Kč

01. 01. 2oL8 - 31. L2.2oL8

01. 01. 2oI7 - 31. L2.20L7

Účetní závěrka společnosti je sestavena ke dni 31. 12. 2018.

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více procenty na základním kapitálu společnosti:

1.1 Změny a dodatky v obchodním rejst íku v uplynu!ém ličďním období

Ve sledovaném období žádné změny v obchodním rejst íku nebyly.

t.2 Organizačnístrukturaspolečnosti

X S'r. rZ. 2018 eviduje společnost 24 zaměstnanc , obchodní činnost je provozována na st ediscích v Novém Jičíně,
Močovicích a v kromě íži.

lng. B etislav Matula
Jaroslav knopf
lng. Petr Matula

Fyzické a právnické osoby, keré se podílejí
více iak20% na ZK

% podíl na základním kapttálu
k 31. l2.2ot7

% podíl na základním kapitálu
k 31. í'.2.2ot8

28% 28%

25% 25%

25% 25%
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Organizační struktura ALLIUM AGRO s.r.o.

St edisko
Kutná Hora
eroál ll/ločwicr

St edisko
NovY Jičín

1.3 Statutární orgán

Jednatel: Jaroslav Knopf
bytem Slévárenská 330, 284 01 Kutná Hora
vznik funkce: 22.6. 2010

Jednatel: lng. B etislav Matula
bytem P íbor- Hájov L24,742 58 P íbor
vznik funkce: 7.5.20L2

7..4 Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány

Pnjměrn, p epočten, stav zaměstnancrj 24 24,9L
- z toho ídících pracovníkit 4 4
Osobní náklady v tis. CZK 18 932 L7 737
- z toho ídících pracovníkťt 7 a95 6 578

V pr běhu ričetního období 2018 společnost neposkytla žádnou p jčku, rjvěr či záruku společníkrim, statutárním orgánrim

fiednatelrim) ani ídícím pracovníkťrm. Rovněž k datu sestavení roční ričetní závěrky neeviduje žádnou pohledávku
z těchto titul za citovan mi osobami.
Společnost poskytla osobám, které jsou statutárním orgánem a ídícím pracovník m jiná plnění (poskytnutí služebního
automobilu k soukrom m čel m) v celkové hodnotě 476 tis. Kč.

Pr měrnri p epočten,i počet zaměstnancrj dle 39 odst. 1 písm. i)

Řiaici zaměstnanci 4
obchodní manaže i 9
Administrativa, sklady 12

Celkem p epočten stav zaměstnanc 25

obchodní referent

Položka I rok 2oL7 2018

Prťrměrn p epočten stav zaměstnanc dle kategorií 2018



p íloha k učetní závěrce

účerruí rurroDy A oBEcNÉ účrrNí zAsADy

Účetnictví společnosti je vedeno a četní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o četnictví
v platném znění, vyhláškou č. 5OO|2OO2 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.
o četnictv| pro četní jednotky, které jsou podnikateli rlčtujícími vsoustavě podvojného ričetnicwí, vplatném znění
a Česk mi rjčetními standardy pro podnikatele v platném znění.

Účetnictví respektuje obecné četní zásady, p edevším zásadu o oceňování majetku historick, mi cenami, zásadu rjčtování
ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a p edpoklad o schopnosti četní jednotky pokračovat
ve svtich aktivitách.

Pro vedení četnictví využívá četní jednotka od 01. 01. 2015 certifikovanl lS Money 55.

Údale v této četní závěrce jsou vyjád eny v tisících korunách česk ch (Kč),

3.1

pŘEHLEo vÝznAMNÝcn účerruícn pRAvlDEt A posTupů

Dlouhodob hmotn majetek

Dlouhodobt m hmotntim majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož oceněníje
vyšší než 40 tis. Kč v jednotlivém p ípadě.

Nakupovan dlouhodob hmotnti majetek je oceněn po izovací cenou.

Reprodukční po izovací cena - není použita.

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

Dlouhodobr hmotnr majetek je odepisován vsouladu se zák. č,586lL992 Sb. dle odpisovr ch plánri, Účetní odpisové
plány jsou stanoveny dle p edpokládané doby použitelnosti, odpisy se uplatňují měsíčně, poprvé v měsíci za azení.

Dlouhodobt hmotnr majetek v po izovací ceně od 10 tis. kč do 40 tis. kč je ričtován jako dlouhodob, hmotn, majetek na
samostatném analytickém Čtu. Majetek splňující tyto podmínky je odepsán jednorázově p i za azení do evidence
majetku.

Majetek s po izovací cenou do 10 tis. Kč se p i p edání do užívání ričtuje na vrub rjčtu spot eba materiálu. Na ričtech
majetku není samostatně evidován, je o něm vedena pouze operativní evidence.

Majetek po ízen formou finančního pronájmu je odpisován u pronajímatele,

3.2 Dlouhodob nehmotn majďek

Dlouhodob, m nehmotn ,m majetkem se rozumí nehmotnr majetek, jehož doba použitelnosti je detší než jeden rok a
jehož oceněníje vyšší než 60 tis, Kč.

Nakupovanri dlouhodobt nehmotnti majetek je oceněn po izovací cenou.

Technické zhodnoceni pokud p ev, šilo u jednotlivého majetku v hrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč, zvyšuje

i:o izovací cenu dlouhodobého nehmotného majetku.

Dlouhodobl nehmotn majetek je odpisován lineárně na základě jeho p edpokládané doby životnosti.

Dlouhodob, nehmotnr majetek v po izovací ceně od 10 tis. do 60 tis. Kč je čtován jako jin dlouhodob, nehmotn
majetek a odepisuje se jednorázově v měsíci za azení do uží,vání.

Drobn, nehmotnti majetek v po izovací ceně do 10 tis. l(č je čtován p ímo do náklad na vrub ričtu 518 - ostatní služby a
dále je evidován v operativní evidenci.

4
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3.3 Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací
náklady - zejména dopravné, zprostředkovatelské provize, manipulaci, clo, poplatky a ostatní náklady spojené
s pořízením.
Výdeje zásob ze skladu jsou účtovány cenamizjištěnýmiváženým aritmetickým průměrem.
Opravné položky k zásobám jsou Wořeny v případech, kdy snížení ocenění zásob v účetnicwí není trvalého charakteru,
např. na základě věkové analýzy zásob nebo na základě analýzy prodejních cen. Opravné položky k zásobám jsou
zjišťovány a vyčíslovány v rámci roční inventarizace zásob.

3.4 Pohledávky a závazky

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o příslušné opravné položky
k pochybným a nedobytným částkám. Opravné položky k pohledávkám isou wořeny dle účetní směrnice v následujícím
režimu;

Pohledávky s lh tou po splatnosti \| še četní opravné položky
od 91 do 180 dní 25%
od 181 do 365 dní 50%

nad 365 dní LOO Yo

Závazky z obchodních vztah jsou za čtovány ve jmenovité hodnotě.

3.5 Úvěry v prijční náktady

Úvěry jsou zatlčtovány ve jmenovité hodnotě.
M p jční náklady z tivěrrj souvisejících s po ízením nebo vr stavbou dlouhodobého majetku nejsou dle rozhodnutí četní
jednotky součástí vstupní ceny dlouhodobého majetku, jsou tičtovány jako náklad ovlivňující hospodá sk, v,sledek
v období jejich vynaložení.

3.5 P epočet daj v cizích měnách na českou měnu

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou ričtovány kurzem České národní banky platn, m ke dni
uskutečnění četního p ípadu.
K datu četní závěrkyjsou relevantní aktiva i pasiva p epočtena kurzem ČttB platn,lm k datu, ke kterému je tičetní závěrka
sestavena. Takto vzniklé kurzové rozdílyjsou prorlčtovány v, sledkově.

3.7 Daně

Pro tičely u počtu daňovr ch odpisri je použita zrychlená metoda.

Splatná daň za četní období vychází ze základu daně, kten je odlišnl od ričetního hospodá ského v,sledku o náklady
nebo v nosy nezahrnované do základu daně dle platn ch česk ch daňov ch zákon . Závazek společnosti z titulu splatné
daně je vypočítán pomocí daňové sazby platné k datu rjčetní závěrky.
Daňou závazek zaričtovan,i v četní závěrce se m že lišit s vypočtenou splatnou daní z p íjmťr dle daňového p iznání
vzhledem k časovému nesouladu sestavení četní závěrky a daňového p iznání a možnosti zahrnutí dalších
p ipočitateln, ch a odčitateln, ch položek k základu daně v daňovém p iznání v období mezi datem sestavení četní
závěrky a datem vyhotovení daňového p iznání.

V, počet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového p ístupu. Odložená daň je zaričtována
vrsledkově svt jimkou p ípad , kdy se vztahuje kpoložkám čtovan m pímo 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 Finanční deriváty

Finanční deriváty jsou p i po ízení oceněny po izovacími cenami, k rozvahovému dni jsou oceněny reálnou hodnotou.
O finančních derivátech je čtováno jako o derivátech určenl ch k obchodování. Změny reálné hodnoty derivát jsou

tičtovány do finančních náklad nebo vt nos . Deriváty četní jednotka eviduje v podrozvahové evidenci dle jejich druhu.



3.9 Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované
hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za s|edované období. Vedení
společnosti stanovilo §fto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací.

DoptŇuJící INFoRMAcE K Rozv AzEa vÝrnzu zlsKu n zrnÁrv

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

o po izovací cena dlouhodobého majetku v tis. kč

po izovací cena
tav k

t.t.2ol7
Pffr stky

2oL7
úbytkv
2aL7

Stav k
3'-.L2.zol7

P ír,istky
2018

úuwrv
2018

Stav k
3t.t2.2018

software ffiz 602 602

nedokončent dlouh. nehm. majetek 0 0 0

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

dlouh, nehmotn, mojetek celkem 6a2 0 0 602 0 0 602

stavby 9 266 LL 482 20748 t765 225L3

samostatné movité věci 16 194 5 842 2 645 19 391 4L4 13 L9 792

pozemky 794 794 794

nedokončen, dl. hm. majetek 8794 8794 0 0

poskyt. zálohy na dl. hmotnt majetek 74 74 0 0

dlouh. hmotn majetek celkem 35 722 77 324 77 513 40 933 2 779 73 43 099

dlouh. finanční mojetek 73 73 73

Celkem dlouhodoby majetek 35 737 t7 324 11 513 41 548 2 t79 13 437l4

Oprávky dlouhodobého majetku a opravné položky k dlouhodobérnu majetku v tis. Kč

Zťrstatková cena dlouhodobého majetku v tis. Kč

Oprávky, Opravné položky Stav k
1.1.2017

P ír stky
2oI7

úovtrv
2oL7

Stav k
3L.l,2.2a

P ír stky
2018

úuvttv
2018

Stav k
3t.',2.2018

software 4L3 t74 587 15 602

nedokončen, dlouh. nehm. majetek 0 0 0

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

dlouh. nehmotn mojetek celkem 473 774 0 587 75 0 6a2

stavby 469 ffi7 L 076 765 1 841

samostatné movité věci 7 695 4 425 2@}5 9 475 3 533 13 12 995

pozemky

nedokončen hm. majetek

poskyt. zálohy na dl. hmotn majetek

dlouh. hmotn majetek celkem 87u 5 032 2ils 70 557 4 298 13 74 836

opravná položka dlouh. finanční maj. 13 13 13

dlouh. finonční majetek 73 0 0 73 0 0 73

Celkem dlouhodob majetek 8 590 5 206 26/,5 11 15t 4 313 13 15 451

z statková cena Stav k 1. L.2Ot7 Stav k 31. 12.2Ot7 Stav k 31. t2.2OL8

software 189 15 0

nedokončen dlouh. nehm. majetek 0 0 0

poskytnuté zálohy na dlouh. nehm. majetek 0 0 0

dlouh. nehmotn mojetek celkem 789 75 0

stavby 8v97 L9 672 20 672

6i
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z statková cena Stav k 1. t.2OL7 Stav k 31. L2.2OL7 Stav k 31. L2.2OL8

samostatné movité věci 8 499 9 916 6797

pozemky 794 794 794

nedokončen hmotnt majetek 8794 0 0

poskytnuté zálohy na dlouh. hmotnr majetek 74 0 0

dlouh. hmotn majetek celkem 26 958 30 382 28 263

dlouh. finanční majetek o 0 0

Celkemdlouhodob majďek 27 t47 30 397 28 263

Drobnr nehmotn, a hmotn, majetek neuveden, v rozvaze:
K 31. 12. 2018 je v operativní evidenci evidován drobn, dlouhodobr hmotnr a nehmotn , majetek ve v, ši 1 083 tis. Kč,
jedná se o kancelá ské vybavení, v, početní technjku a software,

4.2 Zásoby

Zásoby - zboží dle komodit v tis. Kč Stav k 31. t2.20t7 Stav k 31. 12. 2018

produkty rostlinné v, roby 68 930 56 379

hnojiva, agrochemické p ípravky, ostatní zboží 4L 237 2L L62

Celkem zboži(Brutto) 110 L67 77 54I

4.3 Pohledávlty

4.3.1 Dlouhodobépohledávky

V položce C. ll, 1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy jsou ve v, ši 2 100 tis. Kč vykázány zaplacené zálohy na dlouhodob,
pronájem skladovacích kapacit, z toho zálohy poskytnuté na obdobídelší než 5 let činí 875 tis. Kč.

4.3.2 Krátkodobé pohledávky

časová struktura krátkodobrich pohledávek v tis. kč

* Krátkodobé pohledávky po splatnosti do 30 dnrj r.2o17:2L 245 xs. Kč, z toho 11 634 tis. Kč po splatnosti do 14 dnrj
* Krátkodobé pohledávky po splatnosti do 30 dn r. 2018: 19 245 tis. Kč, z toho 13 594 tis. Kč po splatnosti do 14 dnrj

V položce C. ll. 2.4.3. Stát - daňové pohledávky je vykazována pohledávka ve v, ši 1 588 tis. Kó z toho ve u Ši 1 568 tis. KČ

se jedná o pohledávku na dani z p íjmu právnick ch osob z titulu zaplacenr ch záloh v roce 2018, kdy daňová povinnost za

zdaňovací období 2018 je 0 Kč.

V položce c. ll. 2.4.6. Jiné pohledávky ve vr ši 1 676 tis. Kč jsou pohledávky z poskytnut, ch peněžitr ch záp rjček, z toho je

k rozvahovému dni po splatnosti 1 492 tis. Kč. K datu sestavení četní závěrky bylo splacen o L 494 tis. Kč,

4.4 časovérozlišeníakivní

Na čtech Náklady p íštích období je k 31. L2. 2Ot8 vykazováno 3 187 tis. Kí z toho ve rn ši 2 921 tis. Kč se jedná

o nájemné skladovacích prostor zaplacené dop edu, ve v ši 266 tis. Kč o vyfakturované pojistné vztahující se k období
r. 2019 a další drobné náklady t kající se následujícího rjčetního období.

Rok Kategorie
t}o

splatnosti

Po splatnosti
Celkem po
splatnosti

Ce!kem
0 -30 dn 31-90 dnťr

91_180
dn

181-365
dn

nad
365 dn

20L7

brutto 45 257 2L 245 14 130 1 435 L 682 38 492 83 749

opr. poloŽky 637 L 622 2 259 2 259

netto 45 257 2L 245 14 130 798 60 35 233 81 490

2018

brutto 283u 19 705 5 870 2 49L 14 560 28@'o 57 004

opr. poloŽky 56 7 436 499 499

netto 28 364 L9 705 5 870 2 435 7 L24 28 L4L 56 505
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4.5 P íjmy p íštích období

V položce D.3. P íjmy p íštích období jsou zahrnuty očekávané p íjmy v následujícím období z titulu vyplacení
dodavatelsk ch bonusri za odebrané zboží dle uzav en ,ch kupních smluv v roce 2018 ve u ši 943 tis. Kč, dále jsou v této
položce zohledněny ostatní drobné položky ve vr ši 84 tis. Kč t kající se očekávan, ch p íjm za p eplatky p i vyričtovaní
energií a do čtovan, ch u nos za prodej zboží a poskytnutí služeb vztahujících se k běžnému rjčetnímu období.

4.6 Vlastní kapitál

V roce 2018 byly vyplaceny podíly na zisku společnosti v celkové v, ši 5 000 tis. Kč, ostatní změny vlastního kapitálu jsou
uvedeny v samostatném V kazu o změnách vlastního kapitálu.

4.7 Závazky

4.7.L Dlouhodobé závazky k livěrov m institucím

Společnost Allium Agro s. r. o. vykazuje k 31. t2. 2018 dlouhodobr bankovní rivěr ve v! ši 4 321 tis. Kč. Jedná se o věr na
po ízení a rekonstrukci nemovitosti, ktery je zajištěn zástavním právem dle smlouvy o z ízení zástavního práva dle obč.
zákoníku, o zákazu zcizení a zatftení - vklad zástavního práva byl do katastru nemovitostí proveden dne 2. 9. 2014.

4.7.2 Odložen daňov závazekapohledávka

. V, počet odložené daně v tis. KČ

Použitá sazba daně: L9% ÚOale v tis. Kč

odložen daňov závazek 902

Vyšší ričetní zrjstatková cena majetku než daňová 4 747

Odložená daňová pohledávka 1 230

Tvorba četních opravnl ch položek k pohledávkám, v budoucích letech daňové náklady

Tvorba četních opravntich položek k zásobám, v budoucích letech daňové náklady

Nezaplacené zdravotní a sociální pojištění 2La

Daňová ztráta k uplatnění v dalších zdaňovacích obdobích 6 263

Celkem odložen daňová pohledávka 328
p vodní odložen, daňovri závazek 6u
Rozdíl k doričtování - odloŽen,Í závazek 992

4.7.3 Dlouhodobé závazky ostatní

Na tičtu Jiné dlouhodobé závazky jsou evidovány závazky v celkové v, ši 1 684 tis. Kč splatné v letech 2020 -2022 z titulu
poskytnudch tjvěr na po ízení dlouhodobého majetku se splatností 36 - 60 měsícri. K těmto uzav enrim smlouvám o
ričelovr ch rivěrech byl sjednán zajišťovací p evod vlastnického práva k p edmětu financování, celková v, še zajištěného
dlouhodobého hmotného majetku je 5 796 tis. Kč (po izovací cena zajištěného majetku).

4.7.4 Krátkodobézávazky

. časová struktura krátkodobr ch závazkťr v tis. kč

Rok Kategorie
Do

sptatnosti

Po splatnosti Celkem po
splatnosti CelkemO-30dní 31-90 dní 91-180 dní

2aL7 krátkodobé L52 24L 15 056 1 680 29o L7 a26 169 267

20L8 krátkodobé 101 906 19 655 1 138 615 2L 409 Lz3 315
* Kratkodobé závazky po sptatnosti do 30 dn r. 2017: 15
* Krátkodobé závazky po splatnosti do 30 dn r. 2018: 19

056 tis. Kč, z toho 11 788 tis. Kč po splatnosti do 14 dnrj.

655 tis. Kč, z toho L9 3L2 tis. Kč po splatnosti do 14 dnrj.
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4.7.5 Krátkodobé závazky k tivěrov m institucím

Společnost Allium Agro s. r. o. vykazuje k 31. 12. 2018 krátkodobé bankovní věry ve v ši 48 564 tis. Kč. Jedná se
o provozní věry ve vlrši 46 921 tis, Kč, které jsou zajištěny z ízením zástavního práva ke krátkodobl m pohledávkám
z obchodního styku a zajišťovacím p evodem vlastnického práva k zásobám a dále o věr na po ízení nemovitosti ve vriši 1
643 tis. Kč, kten je zajištěn zástavním právem dle smlouvy o zíízení zástavního práva dle obč. zákoníku, o zákazu zcizení a
zatížení - vklad zástavního práva byl do katastru nemovitostí proveden dne 2. 9. 2014.

4.7.6 Dohadné ličty pasivní

Na čtech Dohadné čty pasivní je k 31. t2. 2OL8 vykazováno 1 312 tis. Kč, z toho ve v, ši 91 tis. Kč se jedná o dohad
na dodané zboží a poskytnuté služby, které k datu 31. L2.20L8 nebyly vyfakturovány. Ve vt ši 826 tis. Kč je za čtován
dohad na nevyplacené odměny zaměstnancirm za 4, Q. 2018, dále je v položce C. ll. 8. 5. ve v, ši 395 tis. Kč zahrnut dohad
na poskytované bonusy odběratel m za odebrané agrochemické p ípravky v r. 2018, které budou vypláceny v pr běhu za
následujícího období.

4.7.7 liné závazky

V položce C. ll. 8.7. Jiné závazky jsou vykazovány krátkodobé závazky z poskytnudch t]věr na po ízení dlouhodobého
majetku ve u ši 913 tis. Kč a závazky z pevnr ch termínovanry'ch operací ve v, ši 6 059 tis. Kč, které zohledňují změnu reálné
hodnoty finančních derivát kdatu sestavení četní závěrky. Dále jsou vtéto položce zahrnuty další drobné ostatní
závazky ve vt ši 11 tis. Kč.

4.8 Daňové závazky a dotace

V položce C. ll. 8.5. Stát - daňové závazky a dotace je k datu 3L, L2,2018 zaričtován závazek ke správci daně ve v ši 94
tis, Kč z titulu zálohy na daň z p íjm fozick ch osob ze závislé činnosti a dále závazek na silniční dani ve v ši 3 tis. Kč.

Závazky byly uhrazeny správci daně v termínu splatnosti tj. do 20. 01. 2019 resp. 31. 01. 2019.

4.9 Splatné závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění a daňové nedoplatky

Položka K 31. I2.2at7 K 31. 12. 2018

Závazky na ve ejné zdravotní pojištění L42 118

z toho po splatnosti
Závazky pojistné na soc. zabezpečení 232 223
z toho po splatnosti

Závazky soc. a zdrav. poiištění celkem 374 341

Závazky pojistného na sociální zabezpečení a závazky ve ejného zdravotního pojištění jsou placeny v ádn, ch termínech
splatnosti (uhrazeno 15. 01. 2019). Společnost neeviduje žádné daňové nedoplatky u místně p íslušn, ch finančních
a celních orgánťr.

4.10 V nosy z běžné činnosti podle hlavních činností

V nory z běžné činnosti 2oL7 2018

Tržby za prodej zboží 886 I20 953 374

Tržby z prodeje služeb (služby sklad , aplikace hnojiv) 2 25L 2 4LL

Celkem tržby 888 37I 955 785

V nosy z běžné činnosti dle zeměpisn ch trhťr 2aI7 2018

Tuzemskt trh 67,3% 63,5%

Dodávky do EU 3L,$Yo 35,2%

z toho: Německo L7,5o/o L8,9%

Rakousko 9,4Yo 5,s%o

Polsko 4,s%o 8,4Yo

Ytjuoz (země mimo EU) 0,g%o L,3Yo

Celkem LOOTo Ioo%

9
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4.11 Transakce se sp ízněn mi subjekty

Sp ízněn, mi subjekty jsou:

o mate ská společnost, dce iná společnost, sesterská společnost spoluovládané společnosti s dalšími společnostmi
o společnosti s rozhodnt m podílem ve společnosti nebo subjekty, keré společnost spoluovládají s dalšími

společnostmi
. osoby, které ovládají, spoluovládají nebo mají rozhodující vliv ve společnosti včetně jejich rodinnl ch p íslušníkri

a dalších společností, které tyto osoby ovládají, včetně jejich rodinn, ch p íslušníkri
o klíčoví členové managementu společnosti včetně jejich rodinn, ch p íslušníkrj a dalších společností, které tyto

osoby ovládají včetně jejich rodinnt ch p íslušník
Tyto transakce ve sledovaném rjčetním období neproběhly. Dle ustanovení 82 Zákona o obchodních korporacích byla

četní jednotkou sestavena dne 25. 03. 2019 Zpráva o vztazích, která je p ílohou Vr roční zprávy společnosti.

5 zÁvAzKy NEUvEDEtrtÉv účrrnrruí

5.1 Soudníspory

Společnost se neričastnila 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 en ch leasingovr ch smluv,

5.3 Ručeníposklftnutét etímosobám

Záruky t etím osobám nebyly poskytnuty.

6.1

vÝzruennnÉ FotožKy z Rozt AHy (BltANcEl NEBo vÝKAzu zlsKu A zTRÁTy, JEJrcHž UvEDENí JE poDsTATNÉ

PRo ANALÝZU A PRo HoDNocENí flNANčNí A MAJETKoVÉ sruncr A VÝSIEDKU HosPoDAŘEttí tjčErní
JEDNoTl

Jiné provoznív nosry a náklady

V, nosy z postoupen,ích pohledávek

P ijatá pojistná plnění

Ostatní p ijaté kompenzace a náhrady

Ostatní provozní vrinosy nerozlišené

Jmenovitá hodnota postoupen\ích pohledávek

Odpis pohledávky

Ostatní provozní náklady nerozlišené

10 lStránka

Jiné provozní v nory 2018

687

110

387

2L5

Celkem 1 399

Jiné provozní náklady 2018

687

L 62L

Pojistné L322

345

Celkem 3 975



Ostatní finanční v nosy 2oL7 2018

Kurzové zisky 768 983

V nosy z derivátovt ch operací L7 475 L 4L3

ostatní finanční vr nosy nerozlišené 0 0

Celkem L8 243 2 396

6.2 Ostatní finanční v nosy a náklady

Ostatní finanční náklady 2oI7 2018

Kurzové ztráty 1418 955

Náklady z derivátovr ch operací 45I LL 049

Ostatní finanční náklady nerozlišené Lo7 97

Celkem L 976 12 LoL

V položce Vll. Ostatní finanční vr nosy jsou ve v ši 1 413 tis. zahrnuty V, nosy z derivátovr ch operací, z toho ve v ši 819 tis.
byly za čtovány v nosy z titulu p ecenění finančních derivát na reálnou hodnotu k rozvahovému dni, které se t kají
změny reálnt ch hodnot měnov, ch forward a swap uzav en ch za ričelem zajištění finančních tokri s datem vypo ádání
v následujících obdobích. Tyto deriváty jsou v četnictví společnosti klasifikovány jako deriváty k obchodování.

V položce K, Ostatní finanční náklady jsou ve v}rši 11 049 tis. zahrnuty Náklady z derivátovrich operací z toho ve v,íši
7 402 tis. byly za čtovány náklady z titulu p ecenění finančních derivát na reálnou hodnotu k rozvahovému dni, které se
tl kají změny reáln, ch hodnot měnov, ch forward měnov, ch forward a swapťr uzav en, ch za čelem zajištění
finančních tokrj s datem vypo ádání v následujících obdobích. Tyto deriváty jsou v ričetnicwí společnosti klasifikovány
jako deriváty k obchodování.

lNFoRMAcE o znn n uspoMoÁtrtí n označovÁruí pot ožtr RozríAHy n vÝrnzu ztsKu A zrnÁrv A JE lcH

ogsexovÉ wnnarrí n zpťlsoaů ocrŇovÁrí pr snovnÁní s pŘrocxozínn oaDoaíml n zoůvoonĚní
rĚcrro znnĚn

Ve sledovaném období takové změny nejsou.

8 lNFoRMAcE o zúčrovlnÝcn čÁsn<Ácx pr vÝšl ocen ní rrupnnvgrÉu o potožrv FoDtE 26 oDsT. 3 _
REzER\ly, opnnvrÉ potožw A oDplsy MAJETKu1 pŘto pnoveornínn tEJrcH vzÁJrnnrÉno zúčrovÁní
v pŘípnorcn upnnvrnÝcx účernínnl METoDAMI

Ve sledovaném období tyto p ípady nenastaly.

g v znmruÉ uoÁlosrt, rrrRÉ sr stely MEzl noananovÝM DNEM a oxnnnžlreu sEsTAvEt{í účrrrízÁvĚnxv
V znamné události mezi rozvahonim dnem a okamžikem sestavení četní závěrky nenastaly.

10 popls oDcHyur oo čús e oúvoov r c}tTo oDc}lyLEK

Ve sledovaném období se odchylky od ČÚS nerryskytují.

lt olší tnronMAcE DtE sgu wxlÁšttv č. soo/zoo2 sb., KTERou se pnovÁoúí lŘrrnÁ usrelovení
árorn č. 563/1991 sl. vr znĚní pozoEšíctt pŘronsů

11.1. lnformace o navrhovaném rozdělení zisku nebo vypoHdání ztráty

O vypo ádání vtytvo ené ztráty v běžném četním období rozhodne valná hromada v termínu do 30. 06 .2019, záměrem
bude uhradit ztrátu ze zisku minuh ch !et.

p íloha k učetní závěrce

LLi
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l1,.2. lnformace o povaze a obchodním účelu operací účetníiednotky, které nejsou zahrnuty v rozrraze a jejich

finanční dopad na účetníjednotku

Účetní.lednotka obchoduje s finančními deriváty pro zajištění měnouých rizik finančního toku společnosti a dále k zajištění
rizik proti poklesu komoditních cen. Jedná se zejména o měnové a komoditní forwardy. O derivátech účtuje účetní
jednotka jako o derivátech určených k obchodování a k datu 3L. L2. 2018 |sou přeceněny na reálnou hodnotu, kdy
dopady změn reálné hodnoty jsou zohledněny ve finančním vtýsledku hospodaření společnosti v položce Ostatnífinanční
náklady resp. Ostatní finanční v,ýnosy. Pohledávky a závazky z titulu uzavřených pevných termínovrich operací jsou
zachyceny v podrozvahové evidenci.

11.3. Ostatní informace dle § 39b Whlášky 5O0/2OO2 Sb.

. § 39 b odst. 1. až 5.

Nevyskytuje se.

o § 39 b odst. 6. písm. a), b)

Nevyskytuje se.

L2 sEsTAvENÍVÝKA;zu zlsKu AZTRÁTí PoDLE pŘÍLoxv Č. r wnlŇrY č. 5oo/2oo2 sb.

Tento \^ikaz nebyl sestaven.

13 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VIASTNÍHO KAPFÁIU A O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Výkazy byly sestaveny a jsou součástí účetní závěrky 2018.

Sestaveno dne 26. 04.2OL9

Podpisov(I záznam statutárního orgánu ričetní jednotky: M
lng. B etislav Matula, jednatel

L2
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P ehled o peněžních tocích

Ke dni: 31.12.2018
úl: ALLIUM AGRo s.r.o.
Sídlo: Na Valeďt 41111

NovY Jičín
tČ: 28 628 659

Datum: 26.4.2019 /

podpiso vy záznam osoby odpověd né zasestavení rjčetní ávé,xy: 
W

Podpisorn áznam statutámího orgánu nebo frzické osoby, která je tĚetní jednotkou:
a

v cel ch tisících kč

Položka Popis
E ezne ucetnl

období
Mlnule ucetnl

období
p stav peněžníď prost edkťr a ekvivalent na poétku roku 1 908 2zffi

peněžní toky z hlavni v dělečné činnosti
z Úoetni zisk nebo Árátazbéžné činnosti p ed zdaněním 4 28o í9 316

A.1 úpnavv o nepeněžní ooerace 8 318 5 215

A.1.1 Odpisv stát ch aktiv s vÝiimkou ZC. a dále umo ováni. oceň. rozdílu... 6 621 4 265

A.1 .2 změna stavu opravn,íďt položek a rezeN 0
A.1 .3 ziskz prodeie stál ch aktiv 0 1

A.1.4 v, nosv z dividend a podíft na zisku 0

A.1.5 vyučtované nákladové a rn nosové uroky 1 697 967

A.í.6 p ípadně upraw o ostatní nepeněžtí operace
A* čist peněžní tok z provozní činnosti pred zdaněním 4 038 24 531

A.2 zména stavu nepeněžtíďt složek pracovního kapitálu 9 556 _9 788

A.2.1 Změna stavu pohledávek z prov. činnosti, aktivníďt uct cas. rozlišení a dohadn ch uďťl 22 669 -6 895

A.2.2 změna stavu kákodob ďt ávazkil z prov. činnosti, pasivnich tiď čas. rozlišení a dohadn ď ,iaťl 44 384 4/-787

A.2.3 změna stavu zásob 31 271 47 680

^.2.4
Změna ďavu krátkodotlého finančního majetku nespadající do peněžníďt prost edkťl

A* čistÝ peněžní tok z provomí činnosti p ed zdaněním 13 594 14 743
A.3 Vyplacené uroky s v iimkou kapitalizovan ch í 884 1 í36
A.4 Pnjaté úroky 187 í69
A.5 zaobrcrl'tá dan z p íimu za běžnou činnost a za doměrkv daně í 568 1 714
A.6 p íimy a y daie spoiené s mimo ádn mi učetními pripady 0

^.7

pniaté podílv na zisku 0

A** iist, peněžní tok z provozní činnosti 10 329 12 062
Peněžní toky z investiční činnosti

B.1 v daie spoiené s nabytím stál ď, aktiv -2 179 _8 455
B.2 p íimy z prodeie stá} ch aktiv 0 1 180

B.3 zápťtickv a uvěry sp ízněn m osobám
B*, čist peněžní tok váahuiící se k investiční činnosti -2 179 -7 275

peněžni tokv z finanční činnosti
c.1 Dopady změn dbuhodob ch závazkťr -3 209 1 085

.2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostredky -5 000 _,4 000

c.2.1 zv šení peněžníďr prost edkťt z titulu zu šení základniho kapitálu 0 0

c.2.2 wplacení podílu na vlastním kapitálu spoleďrík m 0 0

c.2.3 Další vklady peněžn ích prostňedkťt společni kťt 0 0

c.2.4 ÚrrraOa áréftv spolďníky 0 0

c.2.5 pňmé platbv na vrub fondťt 0 0

c.2.6 vyplacené podíly na zisku vč. srážkové daně .. -5 000 _4 000

c* čist peněžní tok váahuiící se k finanční činnosti _8 209 _5 085

F Čiste an šení / snížení peněžníďr prost edkťr -59 _298

S Stav peněžníďt prost edk a ehrivabnt na konci roku 1 849 1 908

0

c

0

0
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zpRAvA I\E ztvISLn Ho AUDIToRA

P íjemce zpróuy: společníci společnosti

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

Sídlo společnosti: Na Valech 4llll, Nov;f Jiěín, 741 01

Identiftkační číJlo společnosti:286 28 659

Období četní a věrky: 2018

P edmět a ěel ově ení: ově ení četní závérky v souladu s právními p edpisy

Auditor: lng. Romana Hanyšovrá, 1. Máje 1146157, Bílovec 743 0l, oprávnění číslo: 2160

Adresa auditora: l. Máje 1146157, Bílovec 743 0I
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Výrok auditora

Provedla jsem audit přiložené účefiď závěrl<y společnosti ALLIUM AGRO s.r.o. (drále také
,,Společnost") sestavené na zálkladě českých účetních předpisri která se skládá z rozvahy
k31.12.2018, qýkazu zisku a tráty, přehledu o změnách vlastního kapitalu a přehledu o
peněžních tocích za rok končící 3|.l2.20l8, a přílohy této účetrú závérky, která obsahuje
popis použitých podstatrrých účetních metod a další vysvětlující informace. Úda;e o
Společnosti jsou uvedeny v úvodní črásti přílohy této účetní závérky.

Podle mého názora účetní závérlra podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
společnosti ALLIUM AGRO s.r.o. k 31.12.2018, nákladů a výnosů a výsledku jejího
hospodaření, změn vlastního kapitálu a peněžních toků za rok končící 31.12.2018
v souladu s českými účeúními předpisy.

Základ pro ulrok

Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České
republiky pro audit, kterými jsou mezinarodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a
upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Moje odpovědnost stanovená těmito předpisy
je podrobněji popsarra v oddílu Odpovědnost auditora za aldit účetrd závěrky. V souladu se
zákonem o auditorech a Eticlcým kodexem přijatým Komorou auditoru České republiky jsem
na Společnosti nezávislá a splnila jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených
předpisů. Domnívám se, že důkazní informace, které jsem shromáždila, poskytují dostatečný
a vhodný zák|adpro vyjádření mého výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zpróvě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené
ve qýroční zprávé mimo účetní závěrku a moji zpávu auditora. Za ostátli informace
odpovídá j ednatel Společnosti.
Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztatruje. Přesto je však součastí
mých povinností souvisejících s ověřením účetrď závérky seznámení se s ostatrdmi
informacemi a posouzeni, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním)
nesouladu s účetrú závěrkou ěi s mými znalostmi o účetní jednotce získanými během
ověřování účetní závérky nebo zda se jinak §rto informace nejeví jako v}znamně (materiálně)
nesprávné. Také posuzuji, 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 nráležitosti a
posfup vypracoviání ostatních informací v kontexfu qýznamnosti (materiality), tj. zda případné
nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě
ostatrúch informací.

Na zrákladě provedených posfupů, do míry, jiždokážuposoudit, uvádím, že

o ostafiď informace, které popisují skuteěnosti, jež jsou též předmětem zobrazeri v účetní
závěrce, jsou ve všech výnamných (materiálních) ohledech v souladu s účetní ávěrkou a

o ostatď informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsem povinna uvést, zda la zÁkJadě poznatků a povědomí o Společnosť, k nimž jsem
dospěla při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné



nesprávírosti. V rárnci uvedených posfupů jsem v obdržených ostatních informacích žádné
významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistila.

Odpovědnost jednatele Společnosti za účetní zóvěrku

Jednatel Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věmý a poctirný obraz
v souladu s českými účetními předpisy azatakový vnitřní kontrolní systém, ktery považuje za
nezbytrrý pro sestavení účetrí závérky tak, aby neobsahovala významné (materiální)
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závérky je jednatel Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost
schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závérky záležitosti
t}kající sejejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení
úěetní závérky, s vfiimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo
ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možrrost, nežtak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní zóvěrky

Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsatruje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora
obsahující můj výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že
audit provedený v souladu s výše uveden;imi předpisy ve všech případech v účetní závérce
odhalí případnou existující rnýznamnou (materirální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat
v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za výmamné (materiální), pokud lze reálně
předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická roáodnutí, která
uživ atelé účetní záv érky na j ej ím základé přij mou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je mou povinností uplatňovat
během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je mou
povinností:

o Identifikovat a vyhodnotit rizika výnarnné (materiální) nesprávnosti účetrď závérky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské posfupy reagující na
tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abych na jejich zát<ladé mohla
vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalím v,ýznamnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v
důsledku podvodu, je větší než ňziko neodhalení výmamné (materiální) nesprávnosti
způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou b}t tajné dohody (koluze),
falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlrášení nebo obchrázení vniřních kontrol.

o seznámit se s vnitřrúm kontrolním systémem společnosti relevantním pro audit v
takovém rozsahu, abych mohla nawhnout auditorské posfupy vhodné s ohledem na dané
okolnosti, nikoli abych mohla vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního
systému.

o posoudit vhodnost použitých účefiťch pravidel, přiměřenost provedených účetních
odhadů a informace, které v této souvislosti jednatel Společnosti uvedl v příloze účetní
závérky.

o posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvrání při sestavení účetní zavěrky
jednatelem a to, zda s ohledem na shromážděné dukazrú informace existuje výmamná
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou výzramně
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zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdu k závéru, že taková
vymamná (materiální) nejistota existuje, je mou povinností upozornit v mé zprávě na
informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závérky, a pokud §rto informace
nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný ,.Yrok. Moje závěry fýkající se schopnosti
Společnosti nepřetržitě řvat vychazeji z ďtkaanich informací, které jsem získala do data
mé zptávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost
ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závérky, včetně přílohy, a dále to,
zda účetd závérka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, kteqý vede k
věrnému zobrazeri.

Mojí povinností je informovat jednatele mimo jiné o plánovaném rozsahu a naěasování auditu
a o významrtých zjištěních, které jsem v jeho pruběhu učinila, včetně zjištěných významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Datum zptávy auditora: 21 .5 .2019

Zpráva projednána dne 2l .5.2019

_->

Auditor:ln ;{

oprávnění ě. 2160

ALLlt ffi AGffiS s"r.o.
l,{a Valeci 41l 11 . 7+1 0l Nov Jiďn
IČ: 286 ?B 651 DIČ, czzasžslsg

@

?.MB



Zpráva o vztazích

ALLIUM AGRo
s.r.CD.

zpracova ná společností

ALLIUM AGRO s.r.o.

za ričetní období roku

zot8

ALLIUM AGRO s.r.o.
identifikační číslo: 286 28 659

sídlem Noq[ Jičín, Na Valech 4LL|L, psČ 74101,
zapsaná v obchodním rejst íku vedeném

Krajsk m soudem v Ostravě, oddíI C, vložka 35543.
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Zpráva o vztazích za učetní období roku 2a18

dle ustanovení 82 zákona o obchodních korporacích

l.

obecná ustanovení

1. Společnost ALL|UM AGRO s.r.o. (dále jen ,,Společnost") vznikla dne 22. června 2010, kdy
byla zapsána do obchodního rejst íku. Základní kapitál společnosti činil v období od
01. 01. 2018 do 3L. L2.2018 částku 200.000,- Kč, p ičemž byl tvo en vklady společníkr)
takto:

tng. B etislav Matula, nar.08. 06. 1968, bytem P íbor, Hájov tZl,pSČ74258

tng. Petr Matula, nar.03. 01. 1969, bytem Hukvaldy, Rychaltice tOO, PSČ B9 46

vklad:
spIaceno:
vriše obchodního podílu :

vklad:
splaceno:
v še obchodního podílu:

vklad:
sp!aceno:
vriše obchodního podílu:

vklad:
sp Iaceno:

vriše obchodního podílu :

56.000,- Kč

Loo%
28%

50.000,- Kč

Loo%
25%

50.000,- Kč

Loo%
25%

24.oo0,- Kč

Lao%
L2%

20.000,- Kč
Loo%
La%

. Jaroslav Knopf, nar. 02. 01.1953, bytem Kutná Hora, Ma!ín, Slévárenská 33O, PSČ Zg+ Or

l lng. Roman Kreidl, nar.22.05. 1966, bytem Z|ín, Družstevní 4565, PSč ZOO OS

r Martin Provazník, nar. 07. L2. t974, bytem Kutná Hora, Masarykova 457lI9, Hlouška,
PSč 284oL

vklad:
splaceno:
v še obchodního podílu:

2|Stránka



2. Ve smysIu ust. lq a 75 ZOK ve spojení s ust. 78 ZOK se ve vztahu ke SpoleČnosti
považují za ovládající osoby všichni spo|ečníci Společnosti, tj. ing. Petr Matula, Jaroslav
Knopf, ing. B etislav Matula, ing. Roman Kreidl a Martin Provazník (dá!e jen ,,Ovládající
osoby").

3. Ovládající osoby byly v ričetním období roku 2018 ovládajícími osobami ve vztahu
k následujícím ovládan, m osobám (dále jen ,,Propojené osoby"):

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

ll.
Uzav ené smlourry

1. Společnost uzav ela během ričetního období roku 2018 s Ovládajícími osobami následující
smlouvy:

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

z těchto uzav en, ch smluv nevznikla společnosti žádná rijma a smlouvy by p ijala i

nezávislá osoba jednající s péčí ádného hospodá e. '

2. Společnost uzav ela během rlčetního období roku 2018 s Propojen,mi osobami
následující smlouvy:

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

Z těchto uzav en ch smluv nevznikla Společnosti žádná rljma a smlouvy by p ijala i

nezávislá osoba jednající s péčí ádného hospodá e.

ll!.
Úkony učiněné v zájmu Propoien ch osob

V uplynulém četním období nebyly uskutečněny žádné další rlkony v zájmu Propojen, ch
osob.

3Istránka



ALLIUM AGRo
s.r.c).

!V.

Opat ení p ijatá v zájmu Propojen ch osob

V uplynulém ričetním období nebyla uskutečněna žádná opat ení v zájmu či na

Propojen, ch osob.

V Novém Jičíně dne 25. b ezna 2019

ALLIUM AGRO s.r.o.
lng. B etislav Matula, jednatel

popud
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