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V, ro ní zpr vo

ZÁrlAOní riaoie spole nosti

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

Společnost je zapsána v obchodním rejst íku vedeném Kraiskr 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 zprávy:

Na Valech 4L1,/1,,74L OL Nov Jičín

286 286 59

Společnost s ručení omezenym

Vriroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách 1 až 3

živnostenského zákona

3t. L2.2oI9

27 . 04.2o2o

Podpisov záznam statutárního orgánu četní jednotky:

lng. B etislav Matula

2lStrónko



zpróv0 20l 9

Siru nó chorokteristiko etní iednotky

ALL|UM AGRO s. r. o. obchoduie se vstupy o v stupy zemědělské prvovyroby, iednó se o nókup o prodei
komodit rostlinné v roby (obiloviny, oleininy, pekórenské komodity), pr myslov ch hnoiiv, ogrochemick ch

p íprovk no ochronu rostlin o osiv. Nošimi cílov mi obchodními portnery isou zemědělské podniky o soukromí

zemědělci, kter m dokóžeme zoiistit komplexní distribuční služby o kvolitní plotební podmínky. Zemědělsk m

prvov robcrjm nobízíme podporu v rómci ieiich celého v robniho cyklu, spolehliv m o prově en m portner m

poskytuieme možnost p edfinoncovóní formou dodóvek s odloženou splotností ož po dobu 27O dnú.

0rgonizu ní strukturo ALL|UM AGRO .r.o.

V, ro ní

3lStrónko

5t edisko
Správa

St edisko
Olomouc

kencrló krďírč íi

vedoucí sťediska
Kutná Hora

vedoucí sďedlska
Nov Jlčín



V, ro ní zpróvo

Zpróvo o podnikotelské innosti o stovu moietku spole nosti

Společnost Altium Agro s. r. o. sestovilo zo rok 2019 rjčetní zóvěrku v soutodu s plotn mi p edpisy. Úč"tní
zóvérko,7próvo ouditoro o Zprávo o vztozích mezi propoien mi osobomí isou součóstí této V roční zpróvy.
V prriběhu roku 2019 nedošlo k žódné zósodní skutečnosti, kteró by mělo neočekóvon vliv no stov moietku

o v voi hospodó ského v sledku společnosti.

Obchodní činnost se vyvíielo témě v soulodu se stonoven m plónem prodeie, kter by! splněn no rirovni

95 %. V roce 2O19 bylo zobchodovóno zboží v obiemu 904 mil. CZK, což p edstovuie snížení tržeb oproti
p edchozímu období o 5 oÁ. D vodem poklesu tržeb byl nižší tunov obiem reqlizovqn ch dodóvek komodit
rostlinné v roby o pr myslov ch hnoiiv než se p edpoklódolo v obchodním p!ónu. P esto všok mrjžeme v voi
hospodo ení společnosti hodnotit ioko p ízniv , neboť ve sledovoném období se nóm podo ilo nov šit čistou

obchodní morži o 5,3 mil. CZK o provozní hospodó sk v sledek o 1,7 mil. CZK ve srovnóní s p edchozím
obdobím. Hospodó sk v sledek p ed zdoněním byl po p ičtení finončního v sledku ve v ši l0,1 mil. CZK
p ekročen v porovnóní s predikcí pro rok 2O19 dvoinósobně o dosóhl hodnoty l8 mil. CZK.

Ve finončním v sledku hospodo ení ie neiv znomněiší položkou klodné soldo Ostotních finončních v nosr) o
nóklodrj ve v ši l 2,ó mil. CZK, ve kíerém isou zohrnuty čóstky z vypo ódóní termínov ch měnov ch derivótťl
v pr běhu kolendó ního roku o toké čóstky zqrióovoné z titulu p ecenění finončních derivótrj no reólnou
hodnotu ke dni 3l. l 2. 2019. Jednó se o siednoné měnové forwordy o sv/opy k zoiištěni kvrzovych rizik
budoucích cizoměnov ch finončních Ťokrj.

Hlovní rídoie z ódné ri etní zóvěrky zo rok 20l9 v tis. K

2019 2018

stálá aktiva netto

oběžnt majetek netto

ostatní aktiva netto

AKTlvA

27 637

151 619

2782

28263

139 688

42L4

Vlastníkapitál

Cizí zdroje

Ostatnípasiva

56 931

I24 934

773

42573

L29 32o

272

182 038 t72165 PAslVA 182 038 I72t65

v kaz ziskri a ztrát 2019

V, nosy

Náklady

HV p ed zdaněním

92o273

905 916

L7 999

959 759

964 049

-5 272

HV po zdanění 14357 -428o

4lStrónko



20l9

Vybroné ekonomické ukozotele v tis. K

V voi vlostního kopirólu v tis. K
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tnformoce o použiií finon ních o investi ních instrument

Vzhledem k tomu, že společnost reolizuie svou obchodní činnost v rómci celé evropské unie, ie čóst nókupních

o prodeiních kontroktrj siednóvóno v cizích měnóch. K zoiištění proti kurzovému riziku společnost využívó
finonční derivóty (měnové forwordy o swopy), které slouží v soulodu se strotegií ízení rizik společnosti ioko
zoiišťovocí nóstroi. Tyto instrumenty podle česk ch ričetních p edpis nesplňuií kritério pro zoiišťovocí
ričetniďví, proto ie o nich ríáovóno ioko o derivótech určen ch k obchodovóní, veškeré změny ieiich reóln ch

hodnot isou tok ríóovóny p ímo do finončních nóklod či v nosr3, což p i v rozněiších změnóch směnného

kurzu zp sobuie vyšší volotilitu hospodó ského resp. finončního v sledku společnosti, neboť dopody
z p ecenění derivótrj ovlivňuií více rjčetních období (období od doto uzov ení finončního derivótu ož do
doby ieho reólného vypo ódóní).

V, ro ní zpróvo

Vybran ekonomick, ukazatel v tis. Kč r.2OL9 r.2018 r.2OL7

Tržby z prodeje zboží 903 738 953 374 886 120

Náklady vynaložené na prodané zboží 858 903 9L3793 846 250

obchodní marže 44 835 39 581 39 870

p idaná hodnota 33 201 29 046 28 018

Osobní náklady 19 196 L7 737 18 932

Provoznív sledek hospoda ení 7 852 6 130 4 065

Finanční v sledek hospoda ení lot47 -tl n2 15 301

* ztoho nókladyav nosyz p eceněnífinančníchderivátit 12 616 -9 637 17 02j

V sledek hospoda ení p ed zdaněním L7 999 -5272 19 365

prťrměrn, počet zaměstnanc 24 os. 25 os. 24 os.

P idaná hodnota na 1os. 1 383 tL62 L L67

5lStrónko
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V, ro ní zpróvo

V, znomné skute nosti po rozvohovém dni

V l. óvrtletí roku 2O2O zosóhlo svět pondemie nókozy Covid-l9, kterou zprisobuie nov typ koronoviru. Po

celém světě bylo zovedeno opot ení proti ší ení pondemie. V tuzemsku byl v b eznu vyhlóšen nouzov, stov
o součosně bylo p iiotó opot ení ke zmínění či zostovení ší ení nemoci (omezení volného pohybu osob,
moloobchodu o poskytovóní služeb). Toto opot ení p ineslo velké neiistoty ohledně budoucího ekonomického
v voie ve většině zemí. Dochózí k propodu cen okcií, ceny ropy, rozontnímu poklesu ekonomické oktivity o
mimo iiné toké k v roznému oslobení směnného kurzu koruny. V době sestovení této V roční zprívy
nedokóžeme odhodnoui, ioky vliv budou mít možné dopody pondemie no hospodo eni spoIečnosti,

neočekóvóme v znomn tlum nošich podnikotelsk ch oktivit. Obchodní činnost ie reolizovóno
v zemědělském sektoru, kter by po zrušení protipondemick ch opot ení nemusel byt zosožen tok zósodním
zp sobem ioko pr mysl o sektor služeb.

P edpoklódon v, voi ričetní iednotky

Ačkoliv ekonomické dopody zp sobené ší ením nókozy nedokóžeme odhodnout, ie z eimé, že doide
k rozontnímu ritlumu celosvětové ekonomiky. l p es tuto velmi složitou dobu spoienou s více neiistotomi

p edpoklódóme v nósleduiících obdobích stqbilní v voi společnosti p i stóvoiící orgonizoční strukíu e, nodóle
budeme pokročovot v dosovodní obchodní činnosti v oblosti prodeie o nókupu zemědělsk ch komodit. Pro
nósleduiící období ie plónovóno dolší nov šení sklodovocích kopocit ve st edočeském regionu, kde v oreólu
v Močovice počítóme s v stovbou nové víceričelové holy.

Tržby z prodeie zboží s v hledem pro rok 2020 v tis. K
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V, ro ní zpróvo

V voi provozního zisku o p idoné hodnoty s v hledem p o rok 2020 v tis. K
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V, ro ní zpróvo

Zpróvo o vztozích mezi propolen mi osobomi

7práva o vztozích bylo zprocovóno dne 30. 03. 2O2O o ie p ipoieno k této V roční zpróvě.

Ú etní zóvěrko 20l9 o zpróvo o ouditu

Úč"tní zóvěrko ie uvedeno v p íloze č. l

ápróva o ouditu ie uvedeno v p íloze č.2

8lStrónko



V, ro ní zpróvo

P íloho č. l

,

U etní

zg rok

76lvěrku

20 l9
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ffi VYKAZ ZISKU A ZTRATY

v plném rozsahu
(v celych tisících Kč)

za období 0]-.01.2019 - 3LL2.20I9

Obchodní firma nebo jiny název ričetní
jednotky
A::]Ul\4 AGTo 

] i:l

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

Na Valech 41,1/1,

Nov Jičín

741,01

Rok Měsíc IČ

2019 12 28628659

Označ.

a

TEXT

b

číslo
ádku

c

skutečnost v rlčetním období

běžném minulém

I Tržbv z prodeie Wrobkrj a služeb 001 1 515 2 4I1,

il. Tržbv za prodei zboží 002 903 738 953 3]4

A, V konová spotreba 003 872 052 926 740

A. ]. Náklady vynaložené na prodané zboží 004 858 903 913 793

^.2.
Spotreba materiálu a energie 005 1 831 2 033

A. 3. Služby 006 11 318 10 914

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

c. Aktivace (-) 008 0 0

D, Osobní náklady 009 19 196 17 737

D. ]. Mzdové náklady 010 13 846 L27BL

D.2. Náklady na sociálnízabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 011 5 350 4 956

D.2.7, Náklady na sociálnízabezpečení a zdravotní pojištění 012 4 823 4 386

D.2.2. Ostatní náklady 013 527 570

E Úpravy hodnot v provozní oblasti 014 5 624 2 535

E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 015 4 ].35 4 313

E.1.1 Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 016 4 135 4 313

E.1.2. Upravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného maietku - dočasné 017 0 0

E.2. Úpravy hodnot zásob 018 23 18

E.3. Úpravy hodnot pohledávek 019 I 466 l 760

I[. Ostatní provozní v nosy 020 19I 1 401

I[. 1. Tržby z prodaného dlouhodobého maietku 021, 397 0

lIL2. Tržby z prodaného materiálu 022 0 2

IIL 3. Jiné provozní v nosy 023 394 1 399

F. Ostatní provozní náklady 024 1,320 4 044

F. 1. Zťrstatková cena prodané ho dlouhodobého majetku 025 0 0

F.2. Zťrstatková cena prodaného materiálu 026 0 0

F, 3. Daně a poplatky 027 13 69

t.4, Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady príštích období 028 0 0

F, 5. Jiné provozní náklady 029 l 247 3 975
* Provozní 14 sledek hospoda eni (+l-) 030 7 852 6 130

IV. Vlilnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 031 0 0

IV. 1. Vynosy z podílťr - ovládaná nebo ovládající osoba 032 0 0

Iv,2. Ostatnív nosy z podíl 033 0 0

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 034 0 0

V. Vlinosy z ostatního dlouhodobého finančního ma_jetku 035 0 0

V. 1. Vynosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba 036 0 0

. v.2. Ostatní v nosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 037 0 0

H. Náklady souviseiící s ostatním dlouhodobym finančním majetkem 038 0 0

VI. Vynosové riroky a podobné v nosy 039 189 787

VI. 1 Vynosové roky a podobné v nosy - ovládaná nebo ovládající osoba 040 0 0

VI. 2. Ostatní v nosové uroky a podobné vynosy 041 189 IB7

I Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 042 0 0

) Nákladové uroky a podobné náklady 043 2 64]- 1 884

J.L Nákladové uroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 0M 0 0



Označ,

a

TEXT

b

číslo
ádku

c

skutečnost v četním období

běžném minulém

).2. Ostatní nákladové roky a podobné náklady 045 2 64L 1 884

VII. Ostatní fina nční uj,nosy 046 L4 040 2 396

K. ostatnífinančn náklady 047 l 44L 12 10].
* Finanční v ,sledek hospoda ení (+l:) 048 Lo L47 LL 402

** V sledek hospoda ení p ed zdaněním (+/-) o49 L7 999 - 5272
L, Daň z príjmrj 050 3 642 992

L, ].. Daň z prijm splatná 051 2 529 0

L.2. Daň z príjmťr odložená 052 1 113 992
** V sledek hospoda ení po zdanění (+l-) 053 L4 357 4 28o
M. Prevod podílu na rnj,sledku hospoda eníspolečníkrim (+/-) 054 0 n

*** V sledek hospoda ení za ričetní období (+/-) 055 L4 357 4 28o
* Čisty obrat za ričetní období = t. + It. + tII. + lV. + V. + VI. + VII. 056 920 273 959 769

Společnost s ručením omezenym

právníforma četní i p edmět podnikání

27.04.2020

sestaveno dne schváleno valnou hromadou dne
Podpiso4i záznam statutárního orgánu četníjednot
nebo pod pi soŇ záznam fuzi která ie rjčetn



ffi-_!}S-,ž-cs,5
RozVAHA

v plném rozsahu
(v cel ch tisících Kč)

za období 01,01.2019 - 3L.L2.20L9

Obchodní firma nebo jin název četní jednotky

o!:lYY,19To 
:.::.

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

Na Valech 41,1,/1,

Novyi Jičín

741,0L

Rok Měsíc IČ

201,9 12 28628659

Označ

a

TEXT

b

číslo
ádku

c

Běžné ťrčetní období Minulé ričetní
období - Netto

4
Brutto

1

Korekce
2

Netto
3

AKTIVA CELKEM 001 201 995 19 951 182 038 I721,65

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

B. Dlouhodobyi majetek 003 45 606 17 969 27 637 28 263

B.I Dlouhodobti neh motn\i maietek 004 602 602 0 0

B.I. 1 Nehmotné vvsledky vvzkumu a vrivoie 005 0 0 0 0

B. I. 2. Ocenitelná práva 006 602 602 0 0

B.L2,1. Software 007 602 602 0 0

B.L 2.2. Ostatní ocenitelná práva 008 0 0 0 0

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

B. I.4. ostatnídlouhodob, nehmotn majetek 010 0 0 0 0

B. I. 5,
Poskytnuté zálohy na dlouhodobli nehmotnli majetek a

nedokončen dlouhodob nehmotn majetek
011 0 0 0 0

B.I.5, 1 Poskytnuté zálohy na dlouhodob nehmotnli majetek 0].2 0 0 0 0

B. I. 5, 2. Nedokončeny dlouhodoby nehmotn maietek 013 0 0 0 0

B, II. Dlouhodobli hmotnri maietek 074 44 991, 17 354 27 637 28 263

B, IL 1. Pozemky a stavby 015 23 307 2 627 20 680 2L 466

B. II. ],, ],. Pozemky 016 794 0 794 794

B. II 7.2. Stavby 017 22 5),3 2 627 ].9 886 20 672

B,II. 2. Hmotné movité věci a 1ejich soubory 018 21 004 1,4 721 6 277 6 797

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

B. II.4. Ostatní dlohodobti hmotn, maietek 020 0 0 0 0

B. II. 4. r Pěstitelské celky trval ch porost r 02I 0 0 0 0

B,II.4.2. Dospělá zví ata a ieiich skupiny 022 0 0 0 0

B. II.4. 3 Jinli dlouhodoby hmotnli majetek 023 0 0 0 0

B.II. 5.
Poskytnuté zálohy na dlohodob hmotny7 majetek a

nedokončen,i dlohodob,í hmotn maietek
024 680 0 680 0

B.II. 5. ]. Poskytnuté zálohy na dlouhodob, hmotnri majetek 025 500 0 500 0

B. II. 5, 2, Nedokončen dlouhodob, hmotnli majetek 026 180 0 180 0

B. III. Dlouhodoby finanční majetek 027 13 13 0 0

B. III. ], Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 028 0 0 0 0

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

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

B.II1.4. Záprjičkv a rvěry - podstatnti vliv 031 0 0 0 0

B.III. 5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 032 ],3 13 0 0

B.III. 6. Záp jčky a ťrvěry - ostatní 033 0 0 0 0

B. III. 7. Ostatní dlouhodob finanční majetek 034 0 0 0 0

B. I]I. 7. 1. Jinri dlouhodoby finanční maietek 035 0 0 0 0

B. In. 7. 2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobli finanční majetek 036 0 0 0 0

c. oběžná aktiva 037 153 607 1 988 151 619 139 688

c.I Zásoby 038 63 448 23 63 425 78 906

c,I. 1. Materiál 039 28 0 28 28

C.L2. Nedokončená v roba a polotovary 040 0 0 0 0

c.I.3. Vtirobkv a zboži 041 59 422 23 59 399 77 54l

c.I.3.1 Vrirobkv 042 0 0 0 0

c.L3.2. Lbozl 043 59 422 23 59 399 77 541,

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



Označ

a

TEXT

b

číslo
ádku

c

Běžné četní období Minulé
období

ťrčetní

- Netto
4

Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

c,I. 5, Poskytnuté zálohy na zásoby 045 3 998 0 3 998 l 337

c.II. Pohledávky 046 89 373 ]. 965 87 408 58 933

c.II. 1. Dlouhodobé pohledávky 047 1 750 0 1 750 2 428

c.il.1.1 Pohledávky z obchodních vztah 048 0 0 0 0

C. II. ].. 2. Pohledávky - ovládaiící a nebo ovládaiící osoba 049 0 0 0 0

c. II. 1. 3 Pohledávky - podstatnl vliv 050 0 0 0 0

c. il. ]..4, Odložená daňová pohledávka 051 0 0 0 328

c. il. ].. 5, Pohledávky - ostatní 052 ]. 750 0 1 750 2 100

c. [. 1. 5.

1.
Pohledávky za společníky 053 0 0 0 0

c. II. 1. 5.

2.
Dlou hodobé poskytn uté zálohy 054 1 750 0 1 750 2 100

c. II. 1. 5.

3.
Dohadné ťrčty aktivní 055 0 0 0 0

c. [. 1. 5.

4.
Jiné pohledávky 056 0 0 0 0

C. |I. 2. Krátkodobé pohledávky 057 87 623 1 965 85 658 56 505

c.II. 2. 1. Pohledávky z obchodních vztah 058 76 42l l 765 74 656 52 824

c.I|.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládaiícíosoba 059 0 0 0 0

c.II. 2. 3, Pohledávky - podstatn vliv 060 0 0 0 0

C.I|,2.4. Pohledávky - ostatní 061 Il 202 200 1,], 002 3 681

C.lI.2.4.
],.

Pohledávky za společníky 062 0 0 0 0

c.11.2.4.
2.

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063 0 0 0 0

c.I1.2.4.
3.

Stát - daňové pohledávky 064 825 0 825 ]. 588

C.l1.2.4.
4.

Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 409 0 409 406

C.l|.2. 4.

5.
Dohadné čty aktivní 066 97 0 97 11

c.II.2.4.
6,

Jiné pohledávky 067 9 87l 200 9 67l L 676

c.III. Krátkodobyi finanční majetek 068 0 0 0 0

c.I[. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069 0 0 0 0

c,IIl. 2. Ostatní krátkodob\' finanční maietek 070 0 0 0 0

c.lV. Peněžní prost edky 071 786 0 ]86 1 849

c.IV. 1. Peněžní prost edky v pokladně 072 174 0 174 138

c.IV. 2. Peněžní prostredky na ťrčtech 073 612 0 612 L77L
D. časové rozlišení aktiv 074 2782 0 2 782 4 2]^4

D, ], Nákladv p íštích období 075 2 607 0 2 607 3 ].87

D.2. komplexní nákladv p íštích období 076 0 0 0

D.3 P íimy p íštích období 077 175 0 175 l 027

c



Označ.

a

TEXT

b

číslo
ádku

c

Bežné četní období

5

Minulé rjčetní období

6

PASIVA CELKEM 078 182 038 l72 165
A. Vlastní kapitál 079 56 931 42 573

A.I. Základní kapitál 080 200 200
A.I. 1. Základní kapitál 081 200 200
A,I.2. Vlastnípodíly (-) 082 0 0
A.I.3 Změny základního kapitálu 083 n 0

A.II Ážio a kapitálové fondy 084 0 0
A.II. 1 Ážio 085 0 0

^.ll,2.
Kapitálové fondy 086 0 0

A.II. 2. 1 Ostatní kapitálové fondy 087 0 0

^.I1.2.2,
Oceňovací rozdíly z p ecenění majetku a závazků (+/-) 088 0 0

A.I]. 2,3 9ceňovací rozdíly z p eceněníp ip eměnách obchodních korporací(+/-) 089 0 0
A.I|.2. 4. Rozdíly z p eměn obchodních korporací (+/-) 090 0 0
A.II. 2. 5. Rozdíly z ocenění p i p eměnách obchodních korporací (+/-) 091 0 0

A.III. Fondy ze zisku 092 0 0
A.IIL 1 Ostatní rezervnífondy 093 0 0
A.III.2. Statutární a ostatní fondy 094 0 0

A.IV. Vyisledek hospoda ení minullich let 095 42 374 46 653
A.IV. ]. Nerozdělen zisk minullich let 096 42 374 46 653
A.IV.2. Neuhrazená ztráta minullich let 097 0 0
A.IV. 3. Jin vlisledek hospoda ení minullích let 098 0 0

A, V. Vlisledek hospoda ení běžného rjčetního období (+/-) 099 14 357 4 280
A, VI. Rozhodnuto o zálohové vliplatě podílu na zisku (-) 100 0 0

B.+C. Cizi zdroje 101 L24 934 l29 320
B. Rezervy l02 0 0

B. 1. Rezerva na drichody a podobné závazky 103 0 0

B.2. Rezerva na daň z p íjmťr 104 0 0

B. 3. Rezervy podle zvláštních právních p edpisťr 105 0 0

B,4. Ostatní rezervy 106 0 0
c. Závazky l07 I24 934 l29 320

C.I. Dlouhodobé závazky 108 4 354 6 005

c.L1 Vydané dluhopisy 109 0 0

c.I.1.1 Vyměnitelné dluhopisy 110 0 0

C,L L.2 Ostatní dluhopisy 111 0 0

C.I.2. Závazky k rivěrovl m institucím 1I2 2 678 4 32I
c.I. 3. Dlouhodobé p ijaté zálohy ].],3 0 0

c.I.4. Závazky z obchodních vztahr] 714 0 0

c.L5 Dlouhodobé směnky k r]hradě 115 0 0

c.I. 6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116 0 0

c.I.7. Závazky - podstatny vliv lú 0 0

c.L8. Od loženli daňovli záv azek 118 785 0

c.I. 9. Závazky - ostatní 119 89], l 684
c.I. 9, ]. Záv azky ke s polečníktl m L20 0 0

c,I. 9, 2. Dohadné ričty pasivní L21, 0 0

c, I. 9. 3. liné závazky 1,22 891 L 684

c. il. Krátkodobé závazky 123 120 580 123 3],5

c. II. 1. Vydané dluhopisy 124 0 0

c.il.1.1 Vyměnitelné dluhopisy 125 0 0

c. II. 1. 2. Ostatní dluhopisy 1,26 0 0

C.II.2. Závazky k ťrvěrovyim institucím L27 37 726 48 564

c. II. 3. Krátkodobé p ijaté zálohy 728 3 438 0

c.II.4. Závazky z obchodních vztahrj 129 74 L62 65 388

c.II. 5. Krátkodobé směnky k uhradě ],30 0 0

c.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131 0 0

c.II.7. Závazky - podstatn vliv 132 0 0

C.II. 8. Závazky - ostatní 133 5 254 9 363

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



Označ.

a

TEXT

b

číslo
ádku

c

Bežné ťrčetní období

5

Minulé četní období

6

c.II. 8, 2. Krátkodobé finanční vlipomoci 135 0

c.II. 8. 3, Záv azky k za městna ncťr m 136 686 630

c.IL 8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění I37 434 34l
c.II. 8. 5. Stát - daňové závazky a dotace 138 82L 97

c. n. 8. 6. Dohadné ťrčty pasivní 139 2 52L L 3]'2

c,II. 8. 7. )iné závazky l40 792 6 983

D. časové rozlišení l4l L73 272

D. 1. Vlidaje p íštích obdobi l42 L73 272

D.2. Vrínosy p íštích období 143 0

Společnost s ručením omezenym

právníforma rjčetní P edmět podnikání

27.04.2020

sestaveno dne schváleno valnou hromadou dne
Pod pi sovy záznam statutá rního org á n u ťrčetní j ed notky
nebo podpisovy záznam fyzické osoby, která je ťrčetníj

c

c
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společnosti

ALLIUM AGRO s.r.o.

za období

od 01. 0].. 20L9 do 31 . L2.2019

&*-t-,op)-lzflrea (Ct3.
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1 oBEcNÉ tNFoRMAcE

Obchodní jméno četníjednotky:

Sídlo:

Spisová značka:

Právní forma četní jednotky:

p edmět podnikání:

Datum vzniku tičetní jednotky:

ldentifikační čís!o společnosti:

Základní kapitál:

Běžné ričetní období:

Minulé četní období:

ALLIUM AGRO s.r.o.

Na Valech 4LUt,74LOt Novr Jičín

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

společnost s ručením omezen m

vriroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách 1 až 3 živnostenského zákona
(velkoobchod se zemědělskrimi komoditami - produkty rostlinné vlíroby,
pr myslová hnojiva, agrochemické p ípravky, osiva, pohonné hmoty)

22.06.2010

28628659

200 tis. Kč

01. 01. 2019 - 3L. L2.20L9

01. 01. 2018 - 3L. 12.20L8

Účetní závěrka spotečnostije sestavena ke dni 31. L2.zltg.

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

t.L Změny a dodatky v obchodním rejst íku v uplynulém četním období

Ve sledovaném období žádné změny v obchodním rejst íku nebyly.

L.2 Organizačnístrukturaspolečnosti

rcl. n.2019 eviduje společnost 23 zaměstnancťr, obchodní činnost je provozována na st ediscích v Novém Jičíně,
Močovicích a v kromě íži.

2|stránka

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí
více iak 2O% naZR

% podíl na základním kapitálu
k 31. 12. 2018

%podil na základním kapitálu
k 31. 12. 2ot9

lns. B etislav Matula 28% 28%

Jaroslav knopf 25% 25%

lng. Petr Matula 25% 25%
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Organizační struktura ALLIUM AGRO s.r.o.

Stlcdbto
prúvr

Ředitel

3t r&b tll b $lldlb
ilw rah íutna llfr. olotmoc

rt *o tsrilrH|tlt;
Ccrrolhj otcňodr lHnrlr}l Obóo&ra rnrnelrfl Otóodtti rnrrrtrll

llll
H'rrÍrolltÍ( Obdrodnlrdrrrm obóo rdntrrrn Ob.ňo tir.a.í.nr ,

1.3 Statutární orgán

Jednatel: Jaroslav Knopf
bytem Slévárenská 330, 284OL Kutná Hora
vznik funkce: 22. 6.2010

Jednatel: Ing. B etislav Matula
bytem P íbor - Hájov L24,742 58 P íbor
vznik funkce: 7.6.2OL2

L.4 Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány

Položka l rok 2018 2ot9
Pr měrn, p epočtenr stav zaměstnanc 24,9L 23,75

- z toho ídících pracovníkťt 4 4

Osobnínáklady v tis. CZK L7 737 19 196

- z toho ídících pracovník 6 518 6 023

V prťrběhu ričetního období 2019 společnost neposkytla žádnou p jčku, rivěr či záruku společníkťrm, statutárním orgánr3m
(jednatel m) ani ídícím pracovníkťrm. Rovněž k datu sestavení roční ričetní závěrky neeviduje žádnou pohIedávku

z těchto titulťt za citovan, mi osobami.
Společnost poskytla osobám, které jsou statutárním orgánem a ídícím pracovník m jiná plnění (poskytnutí služebního

automobilu k soukrom, m riče! m) v celkové hodnotě 584 tis. Kč.

Prťrměrn,i p epočten počet zaměstnanc dle 39 odst. 1 písm. i)

Pr měrnÝ p epočten, stav zaměstnanc dle kate8orií 2ot9
Řiaici zaměstnanci 4

obchodnímanaže i 8
Ad ministrativa, sk!ady L2

Celkem p epočtenr stav zaměstnanc 24

2 účrrní METoDy A oBEcNÉ účrrruízÁsnov

Účetnictví společnosti je vedeno a ťrčetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o r]četnictví

v platném znění, vyhláškou č. 50012002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563ll99t Sb.

3
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o Četnictví, pro ričetní jednotky, které jsou podnikateli čtujícími v soustavě podvojného ričetnictví, v platném znění
a Českrimi četními standardy pro podnikatele v platném znění.

ÚČetnictví respektuje obecné ričetní zásady, p edevším zásadu o oceňování majetku historickr mi cenami, zásadu rlčtování
ve věcné a Časové souvislosti, zásadu opatrnosti a p edpokIad o schopnosti ričetní jednotky pokračovat
ve sv ch aktivitách.

Pro vedení ričetnictví využívá rjčetní jednotka od 01. 01. 2015 certifikovan, lS Money 55.

Údale v této tičetní závěrce jsou vyjád eny v tisících korunách českrích (Kč).

3 pŘEHLED vÝzneunÝcn účrrNícH pMvtDEL A posTupů

3.1 Dlouhodob hmotn majetek

Dlouhodob m hmotn,im 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,í hmotn majetek je oceněn po izovacícenou.

Reprodukční po izovací cena - není použita.

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

Dlouhodob hmotn majetek je odepisován v souladu se zák. č. 586/1992 Sb. dle odpisornich ptán . Účetní odpisové
plány jsou stanoveny dIe p edpokládané doby použitelnosti, odpisy se uplatňují měsíčně, poprvé v měsíci za azení.

Dlouhodobr hmotnr majetek v po izovací ceně od 10 tis. kč do 40 tis. kč je ričtován jako dlouhodob,i hmotnr majetek na
samostatném analytickém čtu. Majetek spIňující 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 čtu spot eba materiálu. Na čtech
majetku není samostatně evidován, je o něm vedena pouze operativní evidence.

Majetek po ízen,i formou finančního pronájmu je odpisován u pronajímatele.

3.2 Dlouhodob, nehmotnt majetek

Dlouhodobrim nehmotn,im majetkem se rozumí nehmotnr majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a
jehož oceněníje vyšší než 60 tis. Kč.

Nakupovan dlouhodob,i nehmotn majetek je oceněn po izovací cenou.

Technické zhodnocení, pokud p ern šilo u jednotlivého majetku v rlhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč, zvyšuje
po izovací cenu dlouhodobého nehmotného majetku.

Dlouhodob nehmotnti majetek je odpisován lineárně na základě jeho p edpokládané doby životnosti.

-Dlouhodob nehmotnti majetek v po izovací ceně od 10 tis. do 60 tis. Kč je ričtován jako jin,i dlouhodobri nehmotnri
majetek a odepisuje se jednorázově v měsíci za azenído užívání.
Drobn nehmotn,i majetek v po izovací ceně do 10 tis. Kč je čtován p ímo do nákladťr na vrub čtu Stg - ostatnísIužby a
dále je evidován v operativníevidenci.
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3.3 Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceňovány po izovacími 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.
Vtideje zásob ze skladu jsou ríčtovány cenami zjištěn mi vážen, m aritmetickrim pr měrem.
Opravné položky k zásobám jsou Wo eny v p ípadech, kdy snížení ocenění zásob v ričetnictví není trvalého charakteru,
nap . na základě věkové ana!,izy zásob nebo na základě anal zy 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 pochybnym a nedobytntim 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 50%

nad 365 dní Loo%

Závazky z obchodních vztah jsou zaričtovány ve jmenovité hodnotě.

3.5 Úvěry, v p iční náklady

Úvěry jsou za čtovány ve jmenovité hodnotě.
Vtip jční náklady z rivěr souvisejících s po ízením nebo v stavbou dlouhodobého majetku nejsou dIe rozhodnutí rjčetní
jednotky součástí vstupní ceny dlouhodobého majetku, jsou tičtovány jako náklad ovlivňující hospodá skt vtisledek
v období jejich vynaložení.

3.6 P epočet dai 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 ričetního p ípadu.
K datu rjčetní závěrky jsou relevantní aktiva i pasiva p epočtena kurzem ČtrtB platn m k datu, ke kterému je ričetnízávěrka
sestavena. Takto vzniklé kurzové rozdíly jsou proričtovány v, sledkově.

Daně

Pro čely v, počtu daňov,ich odpisťr je použita zrychlená metoda.

Splatná daň za četní období vychází ze základu daně, ktení je odlišn,i od ričetního hospodá ského rn sledku o náklady
nebo v nosy nezahrnované do základu daně dle platntich česk,ich daňovrich zákon . Závazek společnosti z titulu splatné
daně je vypočítán pomocídaňové sazby platné k datu četní závěrky.
Daňovri závazek za čtovanri v ričetní závěrce se mrjže lišit s vypočtenou splatnou daní z p íjmťr dle daňového p iznání
vzhledem k časovému nesouladu sestavení ričetní závěrky a daňového p iznání a možnosti zahrnutí dalších
p ipočitatelnr ch a odčitateln ch položek k základu daně v daňovém p iznání v období mezi datem sestavení ričetní
závěrky a datem vyhotovení daňového p iznání.

Vripočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového p ístupu. Odložená daň je zaričtována
v sledkově s rnijimkou p ípadťr, kdy se vztahuje k položkám čtovan, m 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 ceIkové 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 ričtováno jako o derivátech určen, ch k obchodování. Změny reálné hodnoty derivátťr jsou

rlčtovány do finančních nákladťr nebo rl nosťr. Deriváty četní jednotka eviduje v podrozvahové evidenci dle jejich druhu.

3.7

5|Str
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3.9 Použití odhadťt

Sestavení ričetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a p edpoklady, jež mají vliv na vykazované
hodnoty majetku a závazk k datu četní závěrky a na vykazovanou rn ši rn nosťr a náklad za sIedované období. Vedení
společnosti stanovilo tyto odhady a p edpoklady na základě všech jemu dostupnrich relevantních informací.

4 DopLŇUJící lruronruRcE K RozvME A vÝKAzu zlsKu A zTRÁTy

4.t Dlouhodob, nehmotn, , hmotn, majetek a dlouhodob finanČní majetek

o po izovacícena dlouhodobého majetku v tis. kč

software 602 0 0 602 0 0 602

nedokončenti dlouh. nehm. majetek 0 0 0 0 0 0 0

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

dlouh. nehmotn mojetek celkem 602 0 a 602 0 0 602

stavby 20748 7765 0 225L3 0 0 225t3
samostatné movité věci 19 391 4L4 13 L9792 2 830 1 618 2loo4
pozemky 794 0 0 794 0 0 794

nedokončen dl. hm. majetek 0 0 0 0 2944 2764 180

poskyt. zálohy na dl. hmotn majetek 0 0 0 0 2749 2249 500

dlouh. hmotn majetek celkem 40 933 2 779 73 43 099 8 523 6 637 lu 997

dlouh. |inanční majetek 73 0 0 73 0 0 73

Celkem dlouhodob majetek 41 548 2t79 13 437t4 8 523 6 631 45 606

o oprávky dlouhodobého majetku a opravné položky k dlouhodobému majetku v tis, kč

o zrjstatková cena dlouhodobého majetku v tis. kč

software 587 15 0 602 0 0 602

nedokončen dlouh. nehm. majetek 0 0 0 0 0 0 0

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

dlouh. nehmotn majetek celkem 587 75 0 602 0 0 602

stavby t076 765 0 1 841 786 0 2 627

samostatné movité věci 9 475 3 533 13 12 995 3 350 1 618 L4727
pozemky 0 0 0 0 0 0 0

nedokončen, hm. majetek 0 0 0 0 0 0 0

poskyt. zálohy na dl. hmotn, majetek 0 0 0 0 0 0 0

dlouh. hmotn majetek celkem 70 557 4 298 73 74 836 4 736 7 678 77 354

opravná položka dlouh. finanční maj. 13 0 0 13 0 0 13

d louh. ft na nčn í majetek 73 0 0 73 0 0 73

elkem dlouhodob majetek 11 151 4 313 13 15 451 4 136 1 618 t7 969

software 15 0 0

nedokončen, dlouh. nehm. majetek 0 0 0

poskytnuté zálohy na dlouh. nehm. majetek 0 0 0

dlouh. nehmotn mojetek celkem 75 0 0

stavby 19 672 zo 672 19 885

6ls

po izovací cena
Stav k

1.1.2018
P ír stky

2018
úuvttv
2018

Stav k
31.12.2018

P ír stky
2oL9

úuwtv
2ot9

Stav k
3L.L2.2ot9

Oprávky, Opravné položky Stav k
1.1.2018

P ír stky
2018

tjuvtkv
2018

Stav k
31.12.2018

P ír stky
2019

úuvtrv
2019

Stav k
31.12.2019

z statková cena Stav k 1. 1.2018 Stav k 31. 12. 2018 Stav k 31. 12. 2019
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zt)statková cena Stav k 1. 1.2018 Stav k 3L.12.2018 Stav k 3L. t2.20t9

samostatné movité věci 9 916 6797 6277
pozemky 794 794 794
nedokončen hmotn majetek 0 0 180

poskytnuté zálohy na dlouh. hmotn, majetek 0 0 500

dlouh. hmotn majetek celkem 30 382 28 263 27 637

dlouh. finonční mojetek 0 0 0

Celkemdlouhodob maietek 30 397 28263 27 637

Drobn nehmotnri a hmotnri majetek neuvedeny v rozvaze:
K 31. 12. 2019 je v operativní evidenci evidován drobn dlouhodobri hmotn, a nehmotnr majetek ve vriši t L24 tis. Kč,
jedná se o kancelá ské vybavení, vtipočetní techniku a software.

4.2 Zásoby

4.3 Pohledávky

4.3.t Dlouhodobépohledávky

V položce C. ll. 1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy jsou ve v ši L75O tis. Kč vykázány zaplacené zálohy na dlouhodob,
pronájem skladovacích kapacit, z toho zálohy poskytnuté na období delší než 5 let činí 525 tis. Kč.

Krátkodobé pohledávky

časová struktura krátkodob, ch pohledávek v tis. kč

* Krátkodobé pohledávky po splatnosti do 30 dnrj r. 2018: 19 705 tis, Kč, z toho 13 594 tis. Kč po splatnosti do 14 dnťl
* Krátkodobé pohledávky po splatnosti do 30 dn r. 2019: 24 774 tis. Kč, z toho 10 o82 tis. Kč po splatnosti do 14 dnrj

V položce C. X. 2.4.3. Stát - daňové pohledávky je vykazována pohledávka ve rniši 825 tis. Kč, jedná se o pohledávku
z titulu nadměrného odpočtu DPH dle daňou ch p iznání za zdaňovací období LL a I2|2OI9.

V položce C.ll. 2.4.6. Jiné pohledávky ve vr ši 9 87t tis. Kč jsou zahrnuty pohledávky z pevn ch termín. operací za čtované
z titulu p ecenění finančních derivátťt sjednan,ch k zajištění měnov ch rizik společnosti na reálnou hodnotu k

rozvahovému dni, a to ve v,íši 4 505 tis. Kč. Dále jsou v této položce zahrnuty poh|edávky z poskytnutrich peněžidch
zápťrjček a pohledávky dle smluv o postoupenípohledávek ve vt ši 5 366 tis. Kč, z toho je k rozvahovému dni po splatnosti
366 tis. Kč. K datu sestaveníričetnízávěrky bylo splaceno ].66 tis. Kč.

produkty rostlinné u roby

hnojiva, agrochemické p ípravky, ostatní zboží

Celkem zboži (brutto)

2018

brutto 28364 19 705 5 870 2 49I t4 560 28 640 57 oo4

opr. položky 56 7 436 499 499

netto 28364 19 705 5 870 2 435 7 L24 28 L4L 56 505

20L9

brutto 50 195 24774 7 509 3 485 758 902 37 428 87 623

opr. položky 77o 294 902 1 965 1 965

netto 50 195 24774 7 509 27t5 467 0 85 658

7lSt

Zásoby - zboží dle komodit v tis. Kč Stav k 3L. t2.2018 tav k 3I. t2.20t9
56 379 26 4L5

2L L62 33 007

77 54t 59 422

Rok Kategorie
Do

splatnosti

Po splatnosti
Celkem po
splatnosti

Celkem
0 -30 dn 31-90 dnťr

91-180
dn

181-365
dn

nad
365 dn
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4.4 časové rozlišení aktivní

Na ričtech Náklady p íštích období je k31. L2.2OL9 vykazováno 2 607 tis. Kč, ztoho se jedná ve rnši 2331- tis. Kč

o nájemné skladovacích prostor zaplacené dop edu, ve v ši 276 tis. Kč o vyfakturované pojistné vztahující se k období
r.2O!9 a dalšídrobné náklady ttikající se následujícího ričetního období.

4.5 P íjmy p íštích období

V položce D. 3. P íjmy p íštích období ve v ši 175 tis. Kč jsou zahrnuty očekávané p ljmy v následujícím období z titulu
vyplaceného bonusu na pojištění za bezeškodní prťrběh k ričetnímu období r. 2OL9 ve rniši 138 tis. Kč, dále pak z titulu
vyplacení dodavatelského bonusu za odebrané zboží dle uzav en,ich kupních smluv vroce 2019 ve vt ši 11- tis. Kč a
očekávané p úmy ve vriši 26 tis. Kč za p eplatky p i vyričtovaníenergií vztahující se k běžnému ričetnímu období.

4.6 Vlastní kapitál

Změny vlastního kapitálu jsou uvedeny v samostatném Vrikazu o změnách vlastního kapitálu.

4.7 Závazky

4.7.t Dlouhodobé závazky k rívěrov m institucím

Společnost Allium Agro s. r. o. vykazuje k 31. L2.2OL9 dlouhodob,i bankovní rivěr ve rn ši 2 678 tis. Kč. Jedná se o věr na

po ízení a rekonstrukci nemovitosti, kter 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. 2Ot4.

4.7.2 Odložen daňov závazeka pohledávka

. vypočet odložené daně v tis. kč

Použitá sazba daně: 19 % ÚOale v tis. Kč

odložen daňov, závazek 947

Vyšší ričetní zrjstatková cena majetku než daňová 4 985

Odložená daňová pohledávka 162

Tvorba četních opravn, ch položek k pohledávkám, v budoucích letech daňové náklady 349

Tvorba četních opravn, ch položek k zásobám, v budoucích letech daňové náklady 23

NezapIacené zdravotní a sociální pojištění 481

Daňová ztráta k uplatnění v dalších zdaňovacích obdobích

celkem odložen daňov, závazek 785

P vodní odložená daňová pohledávka 328

Rozdíl k dotičtování - odložen závazek L tL3

4.7.3 Dlouhodobé závazky ostatní

Na rjčtu Jiné dlouhodobé závazky jsou evidovány závazky v celkové \^íši 891 tis. Kč splatné v letech 202L-2O22 z titulu
poskytnut, ch rivěrťr na po ízení dtouhodobého majetku se splatností 60 měsíc . K těmto uzav enrim smlouvám o

ričelou ch rivěrech byl sjednán zajišťovací p evod vlastnického práva k p edmětu financování, celková v še zajištěného
dlouhodobého hmotného majetku je 4 151tis. Kč (po izovací cena zajištěného majetku).

4.7.4 Krátkodobé závazky

o Časová struktura krátkodob,ich závazkťr v tis. Kč

* Krátkodobé závazky po splatnosti do 30 dnrj r. 201& 19 655 tis. Kč, z toho 19 3tltis. Kč po splatnosti do 14 dnrj.
' * Krátkodobé závazky po splatnosti do 30 dnrj r. 2019: 9 838 tis. Kč, z toho 8 700 tis. Kč po splatnosti do 14 dnri.

Rok Kategorie
Do

splatnosti

Po splatnosti Celkem po
splatnosti Celkem0-30dní 31-90 dní 91-180 dní

20L8 krátkodobé 101 906 19 655 1 138 515 2L409 123 315

20L9 krátkodobé 109 851 9 838 648 243 Lo729 120 580

8lS
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4.7.5 Krátkodobé závazky k tivěrov m institucím

Společnost Allium Agro s. r. o. vykazuje k 3L. L2. 2019 krátkodobé bankovní věry ve vriši 37 726 tis. Kč. Jedná se
o provozní věry ve niši 36 083 tis. Kč, které jsou zajištěny z ízením zástavního práva ke krátkodob, m pohledávkám
z obchodního styku, zástavním právem k zásobám a zajišťovacím p evodem vlastnického práva k zásobám, a dále o věr
na po ízení a rekonstrukci nemovitosti ve u ši L 643 tis. Kč, kteni 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. 9.2Ot4.

4.7.6 Dohadné čty pasivní

Na čtech Dohadné čty pasivní je k 3t. L2. 2019 vykazováno 2 521tis. Kč, z toho ve vriši 582 tis. Kč se jedná o dohad
na dodané zboží a poskytnuté služby, které k datu 3t. L2.2019 nebyly vyfakturovány. Ve vt ši 1 906 tis. Kč je za čtován
dohad na nevyplacené odměny zaměstnancťrm za 4. Q. 20L9, dále je v položce C. ll. 8. 6. ve v,iši 33 tis. Kč zahrnut dohad
na poskytované bonusy odběratelťrm za odebrané agrochemické p ípravky v r. 2019, které budou vypláceny v prťrběhu

následujícího období,

4.7.7 Jiné závazky

V položce C. l1. 8. 7. Jiné závazky jsou vykazovány krátkodobé závazky z poskytnudch věr na po ízení dlouhodobého
majetku ve v ši 780 tis. Kč a da!ší drobné ostatní závazky ve v,iši 12 tis. Kč.

4.8 Daňové závazky a dotace

V položce C. ll. 8.5. Stát - daňové závazky a dotace je k datu 3L. L2. 2OL9 za čtován závazek ke správci daně ve vt ši

125 tis. Kč z titulu zálohy na daň z p íjm fyzick,ich osob ze závislé činnosti a dále závazek na siIniční dani ve vt ši 3 tis. Kč.

Tyto závazky byly uhrazeny správci daně v termínu splatnosti, tj. do 20.01. 2O2O resp. 31. 01. 2020. Splatná daň z p íjmu
právnickrich osob k rihradě za běžné zdaňovací období je vykázána ve rn ši 693 tis. Kč, zálohy na daň z p íjmu právnick, ch

osob byly ve zdaňovacím období 20L9 zaplaceny v částce 1 835 tis. Kč.

Splatné závazky z titulu sociátního a zdravotního pojištění a daňové nedoplatky

Závazky pojistného na sociální zabezpečení a závazky ve ejného zdravotního pojištěníjsou placeny v ádnt ch termínech
splatnosti (uhrazeno 14. 01. 2O2O|. Společnost neeviduje žádné daňové nedoplatky u místně p íslušn ch finančních
a celních orgánťr.

4.10 V nosy z běžné činnosti podle hlavních činností

e služeb (služby sklad ,

Tuzemskri trh 63,5 % 68,6 %

Dodávky do EU 35,2% 3o,9 %

z toho: Německo t8,9 % L7,0 %"

Rakousko 5,5 Yo 6,3 %

Polsko 8,4Yo 3,7 Yo

V voz (země mimo EU) L,3Y" 0,5 Yo

Celkem too% too%

9i:

Položka k 31. 12. 2oL8 k 31. 12. 2ot9
závazkv na ve einé zdravotní poiištění 118 133

z toho Do splatnosti
závazkv poiistné na soc. zabezpečení 223 301

z toho po splatnosti
závazkv soc. a zdrav. poiištění celkem 34L 434

V nosy z běžné činnosti 2018 2ot9

Tržbv za prodei zboží 953 374 903 738

2 4LL 1 515

celkem tržbv 955 785 905 253

vÝnosv z běžné činnosti dle zeměpisnÝch trh 2018 2019
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4.1L Transakce se sp ízněn mi subjekty

Sp ízněnt misubjekty jsou:

o mate ská společnost, dce iná společnost, sesterská spoIečnost, spoluovládané společnosti s dalšími společnostmi
o společnosti s rozhodnrim podí|em ve společnosti nebo subjekty, které společnost spotuov!ádají s dalšími

společnostmi
. osoby, které ovládají, spoluov|ádají nebo mají rozhodující vliv ve společnosti včetně jejich rodinn,ch p íslušníkťr

a dalších společností, které tyto osoby ov!ádají, včetně jejich rodinn,ich p íslušníkťr
r k!íčoví členové managementu společnosti včetně jejich rodinn ch p íslušník a dalších společností, které tyto

osoby ovIádajI včetně jejich rodinn, ch p íslušníkťt
Tyto transakce ve sledovaném ričetním období neproběhly. DIe ustanovení 82 Zákona o obchodních korporacích byla
rjčetní jednotkou sestavena dne 30.03. 2020 Zpráva o vztazích, která je p ílohou Vriroční zprávy společnosti.

5 zÁvezrv NEuvEDENÉ v účerntcwí

5.1 Soudní spory

Společnost se netičastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by mělo podstatnri dopad na společnost.

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

Společnost k datu sestavení ričetnízávěrky neeviduje závazky z tituIu uzav en, ch leasingornich smluv.

5.3 Ručení poskytnuté t etím osobám

Záruky t etím osobám nebyly poskytnuty.

vÝzrunnnruÉ položrv z RozvAHy (BILANcE) NEBo vÝrnzu ztsKu A zTRÁTy, JEJlcHž uvEDENí JE poDsTATNÉ

pRo ANALÝzu A pRo HoDNocENí FtNANční n MAJETKovÉ stTuAcE A vÝsLEDKu HospoDAŘrní účerrrrí

JEDNoTKY

Jiné provozní v nosy a náklady6.1

V nosy z postoupen,ch pohledávek

P ijatá pojistná plnění

Ostatní p ijaté kompenzace a náhrady

Ostatní provozní vt nosy nerozlišené

Jmenovitá hodnota postoupent ch pohledávek

Ostatní provozní náklady nerozlišené

10 lS

Jiné provozní v nosy 2018 2019

687 0

110 L42

387 13

2L5 239

Celkem 1 399 394

Jiné provozní náklady 2018 2019

687 0

Odpis pohIedávky L 62L 0

Pojistné I 322 L L79

345 68

Celkem 3 975 t247



Ostatní finanční v nosy 2018 2oL9

Kurzové zisky 983 938

Vtinosy z derivátov ch operací t 4L3 13 Lo2

Ostatní finanční uinosy nerozlišené 0 0

Ce!kem 2 396 t404,o

6.2 ostatní finanční v, nosy a náklady

Ostatní finanční náklady 2018 2ot9

Kurzové ztráty 955 857

Náklady z derivátouich operací 11 049 486

Ostatní finanční náklady nerozlišené 97 98

Celkem t2 tot t 44t

V položce Vll. Ostatní finanční vrinosy jsou ve \^ ši 13 102 tis. Kč zahrnuty Vtinosy z derivátovrich operací, z toho ve u ši
6 078 tis. Kč byly zaričtovány v nosy z titulu p ecenění finančních derivát na reálnou hodnotu k rozvahovému dni, které
se tr kají změny reálnrich hodnot měnorn ch forwardťr a swapťr uzav en ch za rjčelem zajištění finančních tokťl s datem
vypo ádání v následujících obdobích. Tyto deriváty jsou v četnictví spoIečnosti klasifikovány jako deriváty k

obchodování.

V položce K. Ostatní finanční náklady jsou ve \^íši 486 tis. Kč zahrnuty Náklady z derivátornich operací, z toho ve v,ši
151 tis. Kč byIy za čtovány nákIady z titulu p ecenění finančních derivát na reálnou hodnotu k rozvahovému dni, které
se trikají změny reáln ch hodnot měnov,ch forwardťr měnouich forwardrj a swapťr uzav en ch za čelem zajištění
finančních tok s datem vypo ádání v následujících obdobích. Tyto deriváty jsou v četnictví společnosti klasifikovány
jako deriváty k obchodování.

tNFoRMAcE o zMĚtrtĚ uspoŘÁoÁní A ozNAčovÁní PoLožEK RozvAHY n v xnzu ztsKu A ZTRÁTY A JEJlcH

oBsAHovÉ wtugzrruí n způsoBů ocEŇovÁNí (vE sRovNÁNí s pŘrocHozíM oBDoBíM} A zDůvoDN Ní

TĚCHTO ZMĚN

Ve sledovaném obdobítakové změny nejsou.

8 tNFoRMAcE o zÚČroVANÝcH ČnsrrÁcx (VE V Šl ocENĚNÍ NEUPRAVENÉM o PoLoŽKY PoDLE 26 oDsT. 3 -
REZERVY, oPMVNÉ PoLoŽKY A oDPlsY MAIETKU} PŘED PRoVEDENÍrtn lalcn vzÁrruruÉxo zÚČrovÁNÍ
v pŘípaoEcH upRAvENÝcH účrrnírtnl METoDAM|

Ve sledovaném obdobítyto p ípady nenastaly.

9 vÝzruertnruÉ uoÁt-osTl, KTERÉ sE sTALy MEzl RozvAHovÝru orutM A oKAMžtre ru sEsTAvENí účrrruí zÁvĚnry

Závěrem roku 2019 Wpukla v Číně epidemie virové choroby Covid-19, kterou zp sobuje nov, typ koronaviru. Během
prvního čtvrtletí 2020 se virus postupně rozší il na další světové kontinenty. Dne 11. 03. 2020 WHO ší ení koronaviru
proh!ásila za pandemii a 13. 03. 2020 byla Evropa vyhlášena za hlavní epicentrum nákazy. Dne 12. b ezna 2020 vyhlásila
česká vláda nouzovli stav a byla p ijata opat ení k zastavení ší ení pandemie (omezení volného pohybu osob,
ma]oobchodního prodeje a poskytování služeb}. Po celém světě dochází k ritlumu ekonomick,ich aktivit a rozsáhl m

ekonomick,im škodám, MMF kvťrli pandemii odhaduje propad globální ekonomiky o t i procenta. V době sestaveni této
rjčetní závěrky se situace stále vyvíjí, negativní vliv této pandemie na světorni obchod, firmy i jednotlivce se očekává vážni1

(hodnoty akcií k]esly, cena ropy byla na historick,ch minimech, došlo k oslabení směnného kurzu CZK/EUR). Vedení
společnosti podniklo veškeré možné kroky a opat ení ke zmírnění jakrichkoliv negativních dopadťr na společnost a její

zaměstnance. V době sestavení této četní závěrky nebyl zaznamenán pokIes tržeb z prodeje zboží a služeb, nedošlo
k omezení podnikatelské činnosti, taktéž nebyly p erušeny dodavatelsko-odběratelské vztahy, nedošlo ke změně
dostupnosti rivěrťr, sjednané dodávky dle kupních sm|riv byly ádně plněny, nebyla zaznamenána neschopnost odběratelťr
platit své závazky.

l-i



P íloha k tičetnízávěrce 
I 

rO19

Vedení četní jednotky zvážilo možné dopady pandemie COV|D-19 na své obchodní aktivity a podnikání a dospěla
kzávěru, že nemajív, znamn,i vliv na p edpoklad nep etržitého trvání rjčetní jednotky, rjčetnízávěrka k3L.L2.2O19 byla
zpracována za p edpokladu, že společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

10 POPIS ODCHYLEK OD ČÚS A DŮVODY TĚCHTO ODCHYLEK

Ve sledovaném obdobíse odchylky od ČÚS nevyskytují.

11 DALší lNFoRMAcE DLE 39b vyHLŇKy č. soo/zooz sb., KTERou sE pRovÁoúí trtĚtlrrnÁ usreNovENí
áronn č. ssg/rggl sb. vE zNĚNí pozDĚJšícH pŘEDp ů

11.1. lnformace o navrhovaném rozdělení zisku nebo vypo ádání ztráty

O rozdělení zisku společnosti vytvo eném v běžném četním období rozhodne valná hromada, která proběhne v termínu
do 30. 06. 2O2O, záměrem bude část vytvo eného zisku rozdělit mezi společníky, zb,(1vající část bude p evedena do
nerozděleného zisku společnosti.

lL.z. lnformace o povaze a obchodním čelu operací četní jednotky, které nejsou zahrnuty v rozvaze a jejich

finanční dopad na ričetní jednotku

Účetníjednotka obchoduje s finančními deriváty pro zajištění měnovr ch rizik finančního toku společnosti a dále k zajištění
rizik proti poklesu komoditních cen. Jedná se zejména o měnové a komoditní forwardy. O derivátech ričtuje ričetní
jednotka jako o derivátech určen, ch k obchodování a k datu 3L. L2. 2019 jsou p eceněny na reálnou hodnotu, kdy

dopady změn reálné hodnoty jsou zohledněny ve finančním uisIedku hospoda ení společnosti v poIožce Ostatní finanční
náklady, resp. Ostatní finanční vlinosy. Pohledávky a závazky z titulu uzav enrich pevnrich termínouich operací jsou

zachyceny v podrozvahové evidenci.

11.3. Ostatní informace dle 39b Vyhlášky 500/2002 Sb.

o 39 b odst. L. až5.
Nevyskytuje se.

o 39 b odst. 6. písm. a), b)

Nevyskytuje se.

L2 sEsTAVENÍvÝrnzu zlsKu A zTRÁw PoDLE pŘÍlonv Č. g wxLŇKY č. 5oo/2oo2 sb.

Tento vt kaz nebyl sestaven.

13 pŘrHlro o zMĚNÁcH vLAsTNíno rnprÁlu a o pENĚžNícx rocícx
V kazy byly sestaveny a jsou součástí četní závěrky 2OL9.

Sestaveno dne 27 . 04. 2020

Podpisov záznam statutárního orgánu četní jednotky:
lng. B etislav Matula, jednatel

M
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Prehled o peněžních

Ke dni: 31.12.2019
úl: ALL|UM AGRo s,r,o.
Sídlo: Na Valech 411/1

Novyi Jiěín
lČ: 28 628 659

tocích
rcB-c.o;\'r- 

-'J

cFa\ii-Et
tisících kč

Položka Popis
šrezne u etnl

období
Mlnule ucetnl

období
Stav peněžních prost edkťt a ekvivalentťr na počátku roku ,l 849 1 908
peněžní toky z hlavni v dělečné činnosti
učetni zisk nebo zlráta zbéžné činnosti p ed zdaněnim ,l6 886 4 28a

1 pravy o nepeněžni operace 4 724 8 3,t8
1.1 Odpisy stál ch aktiv s v jimkou ZC, a dále umo ování, oceň. rozdilu.. 4 135 6 621

A,1.2 Změna stavu opravn ch položek areze^l ,l 466 0
A.,t.3 Zisk z prodeje stáltich aktiv _397 0
A.1.4 V nosy z dividend a podílťr na zisku 0 0

1.5 Vyučtované nákladové a v\inosové r]roky 2 452 1 697
1.6 p ípadně pravv o ostatní nepeněžní operace

Čist peněžni tok z provozní činnosti p ed zdaněním 21 6,10 4 038
\.2 Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu ,l3 623 9 556
A.2,1 Zména stavu pohledávek z prov. činnosti, aktivnich rlčtr]r čas. rozlišení a dohadnÝch r]čtťr -25 675 22 669
|\.2,2 Změna stavu kráikodob ch závazkťr z prov. činnosti, pasivních rjčt čas. rozlišení a dohadn ch učtťl -3 429 -44 384
c.2.3 změna stavu zásob 15 481 31 271
\.2.4 Změna stavu krátkodobého finančního maietku nespadaiicí do peněžnich prost edkťr

Čist peněžní tok z provozni činnosti p ed zdaněnim 7 987 13 594
{.3 Vyplacené roky s v iimkou kapitalizovan\ich -2 641 1 884
q.4 Pňjaté roky 189 187
A.5 Zaplacená daň z p íimu za běžnou činnost a za doměrky daně ,l 835 1 568
{.6 p iimv a v daie sooiené s mimo ádnÝmi ěetními p ioadv 0
\.7 Prijaté podily na zisku 0

Čist peněžní tok z provozni činnosti 3 700 ,l0 329
peněžni toky z investični činnosť

3.,| V daie spoiené s nabytím stálrich aktiv -3 509 -2,179
3.2 P íjmy z prodeje stálych aktiv 397
3.3 Zápů)éky a věry sp izněn m osobám

Čist peněžni tok vztahuiici se k investiční činnosti 3 112 -2179
Peněžní toky z finančni činnosti

1 Dopadv změn dlouhodob,ích závazkťr 1 651 -3 209

-,z Dopady změn vlastniho kapitálu na peněžní prost edky 0 -5 00c
J.2.1 Zv šení peněžních prost edkťr z titulu zv šení základniho kapitálu 0

}.2.2 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společnik m 0
J,z,ó Další vk|ady peněžních prost edkťr společníkťr 0
).2.4 Uhrada ztráty společn íky 0
),2.5 p ímé platby na vrub fond 0

C.2.6 Vyplacené podíly na zisku vč, srážkové daně ... 0 _5 000
Cist peněžni tok vztahuiíci se k finančni činnosti 1 651 -8 209
Čisté zv šeni / snižení peněžnich prost edkťr 1 063 -6o
Stav peněžnich prost edkťr a ekvivalentů na konci roku 786 1 849

Datum: 27.04.2020

Podpisov záznam osoby odpovědné za sestavení četní závěrky:

Podpisov záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je četní jednotkou
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ZPRÁVA NEZÁUSLÉHO AUDITORA

P íjemce zprdvy., společníci společnosti

Obchodní jméno společnosli; ALLIUM AGRO s.r.o.

Sídlo společnosli.,Na Valech 4llll, Novy Jičín,741 01

Identffikační číslo společnosti: 286 28 659

Období četní zdvěrky: 20t9

P edmět a čel ově ení: ově ení ťrčetní závérky v souladu s právními p edpisy

Auditor., lng. Romana Hanyšová, l. Máje l146157, Bílovec 743 0l, oprávnění číslo:2160

Adresa auditora; l. Máje 1146157 , Bílovec 743 0l



v ,rok auditora

Provedla jsem audit p iložené ričetní závěrky společnosti ALLIUM AGRO s.r.o. (dále také
,,Společnost") sestavené na zák|adě česk ch četních p edpisťr, která se skládá z rozvahy
k 31.12.2019, vykazu zisku a ztráty, p ehledu o změnách vlastního kapitálu a p ehledu o
peněžních tocích za rok končící 31.I2.20l9, a p ílohy této četní závěrky, která obsahuje
popis použitli ch podstatn ch ťrčetních metod a další vysvětlující informace. ÚOa.j" o
Společnosti jsou uvedeny v vodní části p ílohy této ričetni závérky.

Podle mého názoru ričetní závérka podává věrn; a poctiv; obraz aktiv 
^ 

pasiv
společnosti ALLIUM AGRO s.r.o. k 31 .l2.20l9, nákladri a v; nosri a v sledku jejího
hospoda ení, změn vlastního kapitálu a peněžních tokti za rok končící 31.12.2019
v souladu s česk mi ričetními p edpisy.

Zdklad pro v rok

Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorťr České
republiky pro audit, kterl mi jsou mezinárodní 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 audit četní závérky. V souladu se
zákonem o auditorech a Etick;im kodexem p ijat; m Komorou auditoru České republiky jsem
na Společnosti nezávislá a splnila jsem i další etické povinnosti vypl; vaj ící z uvedenych
p edpisri. Domnívám se, že d kazní informace, které jsem shromáždila, poskytují dostatečn
a vhodny zák|ad pro vyjád ení mého vyroku.

Ostatní informace uvedené ve vilroční zprdvě

Ostatními informacemi jsou v souladu s 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené
ve vyroční zprávě mimo ťrčetní závěrku a moji zprávu auditora. Za ostatní informace
odpovídá j ednatel Společnosti.
Mťrj vlirok k ričetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. P esto je však součástí
m;ich povinností souvisejících s ově ením ťrčetní závěrky seznámení se s ostatními
informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve vyznamném (materiálním)
nesouladu s ťrčetní závěrkou či s rn mi znalostmi o ťrčetní jednotce získanymi během
ově ování rčetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako vyznamně (materiáIně)
nesprávné. Také posuzuj i, zda ostatní informace byly ve všech vyznamn;ich (materiálních)
ohledech vypracovány v souladu s p íslušn;imi právními p edpisy. Tímto posouzením se
rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních p edpisti na formální náležitosti a
postup vypracování ostatních informací v kontextu vyznamnosti (materiality), tj. zda p ípadné
nedodržení uvedenych požadavkri by bylo zpťrsobilé ovlivnit ťrsudek činěn na zák|adě
ostatních informací.

Na základě proveden ch postupti, do míry, již dokážu posoudit, uvádím, že

o ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též piedmětem zobrazení v četní
závěrce,jsou ve všech vyznamn;.ich (materiálních) ohledech v souladu s ričetní závěrkou a

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

Dále jsem povinna uvést, zda na základě poznatkri a povědomí o Společnosti, k nimž jsem
dospěla p i provádění auditu, ostatní informace neobsahují vyznamné (materiální) věcné

žr4?



nesprávnosti. V rámci uvedenych postupri jsem v obdržen ch ostatních informacích žádné
vyznamné (materiální) věcné nesprávnosti nezj istila.

Odpovědnost jednatele Společnosti za četní závěrku

Jednatel Společnosti odpovídá za sestavení ťrčetní závérky podávající věrn; a poctivy obraz
v souladu s českymi ričetními p edpisy a za takovli vnit ní kontrolní systém, kterl považuje za
nezbytny pro sestavení ričetní závěrky tak, aby neobsahovala vyznamné (materiální)
nesprávnosti zprisobené podvodem nebo chybou.

P i sestavování četní závěrky je jednatel Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost
schopna nep etržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v p íloze ťrčetní závěrky zá|ežitosti
t kající se jejího nep etržitého trvání a použití p edpokladu nep etržitého trvání p i sestavení
ťrčetní závěrky, s v jimkou p ípadri, kdy p edstavenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo
ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit ítčetní závěrky

Mym cílem je získat p imě enou jistotu, že ťrčetní závěrkajako celek neobsahuje vyznamnou
(materiální) nesprávnost zptisobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora
obsahující mťrj v; rok. P imě ená mírajistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že
audit proveden; v souladu s vl še uvedenymi p edpisy ve všech p ípadech v ričetní závérce
odhalí p ípadnou existuj ici vyznamnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat
v d sledku podvodťr nebo chyb a považují se za vyznamné (materiální), pokud lze reálně
predpok|ádat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která
uživatelé rčetní závěrky na jejím zák|adě p ijmou.
P i provádění auditu v souladu s v še uvedenymi p edpisy je mou povinností uplatňovat
během celého auditu odborny ťrsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je mou
povinností:

o Identifikovat a vyhodnotit rizika vyznamné (materiální) nesprávnosti ťrčetní závěrky
zprisobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na
tato rizika a získat dostatečné a vhodné d kazní informace, abych na jejich základě mohla
vyjád it vlirok. Riziko, že neodhalím vyznamnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v
drisledku podvodu, je větší než riziko neodhalení vyznamné (materiální) nesprávnosti
zp sobené chybou, protože součástí podvodu mohou byt tajné dohody (koluze),
falšování, rimyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnit ních kontrol.

? Seznámit se s vnit ním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v
takovém rozsahu, abych mohla navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané
okolnosti, nikoli abych mohla vyjád it názor na ričinnost jejího vnitního kontrolního
systému.

o posoudit vhodnost použitl ch ťrčetních pravidel, p imě enost provedenl ch ťrčetních
odhad a informace, které v této souvislosti jednatel Společnosti uvedl v p íloze četní
závěrky.

o posoudit vhodnost použití p edpokladu nep etržitého trvání p i sestavení ťrčetní závérky
jednatelem a to, zda s ohledem na shromážděné drikazní inťormace existuj e vyznamná
(materiální) nejistota vypl; vající z událostí nebo podmínek, které mohou vyznamně



zpochybnit schopnost Společnosti nep etržitě trvat. Jestliže dojdu k závěru, že taková
vyznamná (materiálnÍ) nejistota existuje, je mou povinností upozornit v mé zprávě na
informace uvedené v této souvislosti v p íloze četní závérky, a pokud tyto inforTnace
nejsou dostatečné, vyjád it modifikovanl vyrok. Moje závěry tykajicí se schopnosti
Společnosti nep etržité trvat vycházejí z d kazních informací, které jsem ziskala do data
mé zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost
ztratí schopnost nep etržité trvat.

Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah ťrčetní závěrky, včetně p ílohy, a dále to,
zda učetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události zptisobem, kter; vede k
věrnému zobrazení.

Mojí povinností je informovat jednatele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu
a o vyznamn; ch zjištěních, které jsem v jeho pr běhu učinila, včetně zjištěnlich vyznamnlich
nedostatkri ve vnit ním kontrolním systému.

Datum zprávy auditora: l8.5 .2020 Auditor:

oprávnění č. 2160

Zpráva projednána dne l8.5.2020
$_L,UUffi ÁGRfr .!o.0l
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ALLIUM AGRo

Zpráva o vztazích

zpracovaná společností

ALLIUM AGRO s.r.o.

za četní období roku

2o19

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

sídlem Nov Jičín, Na Vatech 4ttlt, psČ 741- ot,
zapsaná v obchodním reist íku vedeném

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

Zpráva o vztazích za četní období roku 2OL9

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. 2OL9 do 3].. L2.2OL9 částku 200.000,00 Kč, p ičemž byl tvo en vklady společníkri
takto:

. lng. B etislav Matuta, nar.08.06. 1968, bytem P íbor, Hájov L24, PSČ 742 58

l lng. Petr Matuta, nar. 03. 01. 1969, bytem Hukvaldy, Rychaltice 100, PSČ 739 46

vk|ad:

splaceno:

Wše obchodního podílu:

vklad:
splaceno:
vYše obchodního podílu:

vklad:
splaceno:
v še obchodního podílu:

vklad:
splaceno:
v,iše obchodního podílu:

56.000,00 Kč

Loo%
28%

50.000,00 Kč

Loo %
25%

50.000,00 Kč

Loo %
25%

24.ooo,o0 Kč

Loo %
L2%

20.000,00 Kč

Ioo%
Lo%

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

! lng. Roman Kreidl, nar. 22.05. !966, bytem Zlín, Družstevní 4565, PSč 760 05

r Martin Provazník, nar. 07. t2. L974, bytem Kutná Hora, Masarykova 457119, Hlouška,
PSČ 284 01

vklad:
splaceno:
vYše obchodního podílu:
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2.

ALLIUM AGRo
s.r.(o.

Ve smyslu ust. lq a 75 lOK ve spojení s ust. 78 ZOK se ve vztahu ke Společnosti
považují za ovládající osoby všichni společníci Společnosti, tj. ing. Petr Matula, Jaroslav
Knopf, ing. B etislav Matula, ing. Roman Kreidl a Martin Provazník (dále jen ,,Ovládající
osoby").

Ovládající osoby byly v rjčetním období roku 2OL9 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 smlour4y

Společnost uzav ela během ričetního období roku 2OL9 s Ovládajícími osobami následující
smlouvy:

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

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

nezávislá osoba jednajícís péčí ádného hospodá e.

Společnost uzav ela během četního období roku 2OL9 s Propojenr 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 jednajícís péčí ádného hospodá e.

lll.
Úkony učiněné v zájmu Propojen ch osob

V uplynulém rjčetním období nebyly uskutečněny žádné další kony v zájmu Propojent ch

osob.

3.

1.

2.
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lV.
Opat ení p ijatá v zájmu Propojen, ch osob

V uplynulém ričetním období nebyla uskutečněna žádná opat ení v zájmu či na popud
Propojen, ch osob.

V Novém Jičíně dne 30. b ezna 2020

A

/hl-l^-
ALL!UM AGRO s.r.o.

lng. B etislav Matula, jednatel
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