PRILOHA K UCETNI ZA\aERCE
za účetníobdobí od
/sesta\€ná

podle

1.

1.2017 do 3t. 12.2017

§ 39 a nás]. v},hlášky č. 500/2002 Sb/

Oddil I. Základní informace /Vyltl.

§

39llal

A. Základni

údaje účetnijednotLT
A.1, Identifikace účetníjednotkT:

obchodní finna|

svRA.TEcKo,

Sidlo:

Unčín69, 592 42 .Iilnramo\,, okr. Žd'ár nad SáZalou

tč:

25511,173

Přá\,tií lb1n1a:

akcior,á společnost

n. s.

Rozlroduiícípředmětpodnikání: zemědčlství
Datu \zniku: ]], l0,

199 8

- obchodni

rej

střík veden)' u Klaiskólro soudu v Brně. oddil B,

Složka 2765

Rozvaholý den:

3I. 12.20I,7

Okamžik sesta|eni účerníZávěrk,v: 21, 2, 2018

N.lern-iť |liťt.]i |ťdlroll.\ pudle )lb /ol': n,:J.l
Podpisový Ziinam statutá_řního olgánu:

a,s"
§VEÁTECI{O,
jimíamov
Lhčin 69,59? 42
|cc|2|| 1 ú ! bÉ|ausi+ 11 l 3
7

lel.: 565

Zpracovala: Ambrožová Malie

Podsedník

5ý320 - 322

lvan

(g)

předseda představenstva

A.2. Popiš změn a dorlatků provedených v odchodním rejstřiku v uplynulém obdo|rí
Změny nebyly,
A,3. Popis organizační§truktury a jeji Zásadní změny v uplynulém období
clenéni na §tiedisla: - rostlinrrá r,íroba
- živoěišná \"ýŤoba - stáje strachujov, Unčín,Dalečín,Hluboké
- mechanizačnísředisko
- správní sťedisko

2
Infořmace o pouátých obecných účetníchásadách a metodách Áyhl. §39/1/b/
B Obecné účetnizásady
Účetrtr zÁvěrka byla piipravena v souladu se Zíkonem ě. 563/1991 sb., o účetnictví,ve zněnj
pozdějších předpisů a prováděcí rryhláškou č. 500/2002 Sb., Lterou se provádějí nělderá ustaíoveníZoU
pro účetrríjednotky, které jsou podnikateli účtujicímiv soustavě podvojného účetirictví.
B.a, PředpokJad nepřelržitébo trvání ÚJ
Účetní jednotka předpokládá, že princip nepřetžtého trvání není u ní ohíožena že Ziiloveň neexistuje
\Tznamní nejistota, že by nebyla schopna pokračovat nepřetrátě ve své činrrosti,
B,b. Způsob se§taÝení účetnichťkázů k 3 I. 12. 2017
provriděcí lryhláškor.r k účtovánípodnikatelů - účirmouk 1,1,2017
Výkazy byly vystaveny v sorrladu
změny účetnichmetod a jejich dopady
Změná v zahrnování nákladů do hodnoty nedokončenérostlinné qýroby:
Do ocenění nedokončené rostlinné vlrroby k rozvahovému dni jsou zahmuty jak příméfuák]ady, tak i
zemědělské púdy,
náklady nepiímé - mezi ně paťípŤedevšímpodíl pachtovného, týkajicí.§e najaté
iioáoL pá"rrtou"erro, zahrnutého do ocenění NV k rozvahovému dni činí:165 tis, Kč a odpovídá podílu,
polním inventriiem,
který za áané časovéobdobí /od 1.10. do 31.12./ připadá na \,ýměru půdy s

s

B.c. odchylka od standardních účetníchmetod
je
na
Ň",rOr"rr" čásového rozlišování pachtovného - smlolŇT jsou uzavirány a pachtovné smluveno
období kalendářniho roku.

B.d. opřa\T chyb minulých let
Nebyly uplatněny.
B,e. Významrré události. nAstalé po rozvabovém dni /§ l9ió

ZoÚl

Nenastaly.

později, ale do
B.í, vÝznamné údálosti, nastalé do rozvahového tlne, k nimž informace byla získána
okamžiku sestavení ÚZ l§19l5 zoÚ l
Nenastaly.
B.1, Způsob oceňování majetku a závazků

P"iáó

+
Á":"tr.- a zfuazĚí, jsou oceněny v historických pořizovacích cenách /tj, cena pořizení
nlittuovl, s rryjimkou cenin /oceněny jmenovitou hodnotot' a dále položek zde níže

"orrŇi"i
uvedených.

B.1. a) Oceňování zá§ob nakoupených
ŽÁoby ouko.rp"ne 1 ,ou oceněny pořizovací cenou podle par, 25 odst, c) zr{kona o účetnictvívčetně
souvisej ícíchnákladů.
132A.
Metoda vedení ásob pro SU:
Při výdeji se používávážený aritmetický plůměr /při každémpřijmď,

112A

Druhy náklailů zahrnovaných do cen nakupovaných zásob
Veďejší poňzovací náklady, které jsou zahmovány do pořizovacích cen nakupovaných zá§ob:
Doprava extemí
Doplava vlastní
Poskltnuté slevy a provize
poštovnéa balné
Clo a ce]ní poplatky
Poiistné pii dopravě

ano: skut,

ne
ano

ne
ano

ano
ano

skut.

ano
ano

ie

skut.

Pojistrré sklad.
Spotřební

_3-

zásob

daň
Daň zpřidanéhodnoty
Dodatečně přiznané bonusy
Skladové náklady

ne

ne
.ulo

ano
rre

ne
nc

ne

ne

B.l.b) oceněni zá§ob ÝTtvořených vlastni činností

sU: l2l:A

A

Metoda vedení pťo
l23:
l24: A
oceněny v cenách na úrolni ],yraložených vla§tních n.íkladůóez zalmutí ziskové madel a to:
u nedokončené\aíIoby stavební: na úro\ni rl,naložených přímých n ikladů a
ýysledovatelných nepřímých nákladů,6ez podílu 1foobní režiel
u nedokončené vlr.oby RV polniho inventáře: na úrovni v}Ťaložených

-

-

-

-

přímých nákladů a vy§ledovatelných nepřímých nákladů (vč. podílu
pacbtovného a výrobní režie RV)
u nedokončené ýhobY ostatní_ Dolotovaíůa vlastnich vÝrobků: na úlovni
kalkulovaných předem stanovených nákladů

Ocenění vla§tních \"ýIobhi RV vyrobených v roce 2017:
cena/m,i
Nločůi,ka
1.50
Chlér,ská rnla, kejda
90.00
\í]éko: standald
9.00
krlnné
3.00
;+ 000,00
Obilovin1
Slíma
260.00
Jilek + jete1
200.00
TTP. směsk),
200,00
630,00
Seno
820.00
j000,00
Branbol\ konzum
sadba
4000,00
odpad
t000.00
Piíchol,k}. a příťústkvzvířar: Oceněn,v v cenách na úrol,ni kalkulovaných piedem stanovených nákladů
najejich výrobu,
Dnrh
cefuf,m
Telata - příchovek
40,00
Telata do 3 měs. - přírustek
kg
40,00
Telata od 3 měs. do 1 roku
kg
45,00
Jalovice chor,né
kg
45,00
Ja]ovice hřezí
KD
30,00
Duhy n íkladůzahmovarrých do cen zásob vlastní \"ýroby:
druh
nedok.
zvířata
přimý
A
nahrpovalé
A
přímé
A
o§t, přímé
A
podíl \.ýrobní
A

Dnrh

m.i.
n13
t
1
1
t
t
t
t
t
t
t
t
t

nákladů
materiál
služby
mzdy
náklady
ležie

vÝroba výrobky
A
A
A
.A
N
A
A
A
N
A

B,l.c) Oceňováni dlouhodobého majetku rTtvořeného Ýlastní činno§tí

zvířata základního stáda se za}azují v cenách skutečných vlastních nákladů /při účtovánípříústku
na urovni předem stanovených nákladů./.
Průměrr,]á cena zařazovaných zvířat základního slida - dojnic v r. 201'7
Je 25.:'I3 Ké.
JinÝ investiční ma.jetek wtvoiený vlastní činnosti /st. činnosť:zaizzeni na úroMli skutečných
rynaložených nákladů.

,

-4-

B.ld) Použití ocenění reprodukčnípořizovací ceuou (RPC): RPC nebyla použita.

t

B.2 Způsob stanovení úpřay hodnot majetku (odpisy a opraÝné položky)

majetku
Učetrťodpisy dlouhodobého majetkujsou qpočteny z pořizovací ceny případně sníženéo přijatou
inve§tiční dota.i,
Účetrí jednotka uplatňuje časovou metodu účetníhoodepisoviiní, a to vždy s odpisem ť do
nulové účetnízů§tatkové hodnoty. Sazby účetrríchodpisůjsou stanoveny samo§tatně podle
předpoldádane živomosd skrrpin ptedmerů ločni procenlni sazbou, Účeni odpiso\ánije časo\é
rov oměmé s měsíčnímzúčtovánimodpisů, a to od měsíce zaiazení piedmětu.

B..2.a) Odpi§y dlouhodobého

Metoda komponenlniho odepisoVání úeíúpoužíVána,
Předpokládaná ávotnost u základnich skupin DM je stanovena následovrrě:
Pracovní
5 let
Nehmotný dlouhodobý majetek
30 let
Stroje a zařízení 10 let
Budov},
20 let
stroje, dopra\alí prostředky 5 let
sta!by
Zem, stroje íozmetadla 3 roky
Evidence drobného hmotného majetku - DHM s hodnotou do 3 tis. se odepisuje jednorázově do
nlákladů bez následné operaťr,ní evidence. Majetek v ceně od 3 - 40 tis. je zahmut do nlíkladů
s rr.islednou evidencí /na podrozv. úětu 750100/,
Dospělá zvířata - dojnice zařazení do DM ťdy bez ohledr.r na VC. Základní sLido se odepisuje
účetně3 loky. Pnní odpis v měsíci zařazení.
zúěny způ§obu oceňování a po§tupu odepisování a účtování:Nebyly.
odchylky od §tandardních účetníchmetod nebyly uplatněny,

stroje

B.2.b) opravné položky k majetku
A.s. neeviduje opravné položky. k majetku, zásobárn ani k pohledávkám po lhůtě splatnosti.
B.3. Způsob přepočfu údajův cizích měnách na českou měnu
DoložkY maietku a závazků

Měna

kurs

Účetní i ednotka nepoužila v r. 2017 přepočet cizí měny.
B.4. způšob stanovení reálné hodnoty Wbrnných položek majetku a závazků
zdroi iniormaci
Změna RH v tis.
Druh

Kč

maietl-u

ocenění leálnou hodnotou nebylo použito,
Informace o použitémoceňovacím mod€lu

a technice

při ocenění reáInou hodnotou.

c.l.a) ocenění majetkoťch podílůa účastíekviYalencí (podle výše podilu na vK emitenta)
Učetníjednotky, ve kterych má UJ podstatný nebo roáodující vliv

sídlo,
Právní forma.Ič

Nrázev a

Za poslední účetníobdobí

kapit. Vlast.kapitíl výsledek změna
absolutnívKčv%ZK
hosDod. ekv.Dřecenění

Podíl na zákl.

Účetní iednotka nemá pod§tatný nebo roáodující vliv v jiných ÚJ.
Dohody mezi společníky,Lleré zakládaji rozhodovaci práva na téchto ÚJ bez ohledu na výši podílu:

smloury:
zisku:

Uzavřené ovládací
Smlowy o převodu

Nevysk}tují se

nelryskytují se

nevyskltují se

I
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c.l,b) ocenění finančĎího majetku tržni cenou
ořizovací cen

Druh mai

ó.2. Ocenění derivátů
Rpzsah a podstata.

podmínty

období
ČasovÝ

pruběh

Změna reáné hodnory v b,o. rozvah.,

C.3. Použitíopravných polož€k namí§to ocenění el§ivalencí nebo r€álnou hodnotou
Z titrlu zjištěného sniženísL-utečnéhodnoty dlouhodobého ťrnančníhomajelku byla evidoviina
opramá položka (v tis. Kč)
Za poslední účetníobdobí
Název a síd]o, Podíl na zákl,kapitálu
vlastni kapitál Výsledek Změna výše
Prárryí forma.
absolutní v Kč v %
hospod.
oP
Družstvo České
8

IČ
Biomléko

výše pohledáv€k
Pohledávky
Dnrh.

Druh.
E-on

ZK

-400

-'136

a dluhů (závazků), kteřé k řozvahovému dni

dlužník

Prrai termín

viřitel

splatnosti

Pn"ý termín
l4,6,2011

sDlatnosti

oP
8

mají dobu splatnosti delšínež 5 let
VÝše v tis.

Kč

výše v tis. Kč
40

Yýše záxazkových vztahů, které jsou kr},ty věcnými zárukani
Pohledávky
vÝše v tis.
KonečnÝ t€rmín splatnosti Povaha a fomu ZfuukY
Druh.

Kč

dlužník

t.]věn,

do
t,Kč

Povaha a forma záruky
způsob zjištění

Měs/rok
Banka
PůvodníZustatek splatno
t.
roka
kon,spl4lla§ll LDVL]]]§!.q94ak_!q!Jbi
Díuh a účelúvěIu výše
21
PF
570
ČSoB ]eas shnovač
/PF.zás!,prá\,o
3,12019
k poh],na íič,
511
Česká spoř. iezačka 2 500
281
181
7i20I9
890
9D022 blankos., zajiš.přev.vl.práva
žaci stroje
Částlf splatné v r,2018jsou zaúčtovány na úětech krát. bankovních úvěrůveqiši Kč 862 tis.

t.Kč Kč

..
,,

kr.r,ůz
693

2,7
6,16
693

3/2018

136

Zfuazl<y

,

Výše záloh, závdavků, zápůjčeka úvěrůpoškytnutých členůmřídících,kontrolních a případných
správních orgánů
Uposk}tnutýchzápůjček
Druh
Úhmvtis.Kč Úrok.sazba splatnost Dosud sp!4§94q
Kategoíie
Řídícíorgány
Kontrolní olgány
Správní orgány
Způsob dosavadního q,rovnání zápůjček:-

osob

plnění

Celkováwýše

G. Výše a povaha jednotliťch položek ťnosůa nákladů, které jsou mimořádné §vým objemem
nebo původen

G.1. Dotace
G.l.a) Zúčtovanédotace na provozni účetyv běžném období

,
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Tifu1

,

Provozní dotac€ na zem.
Produkce bílk.plodin
Greening
Ekologické zemědělství
ošeťoviinítrav.porostu

ťrobu

335

1195
2 286
893
2 178

sAPS

LFA

kontrola uátkovosti
Krávy s trž.produkcí mléka
Nár.dotace TOP-UP
Pojištění RV aŽv
Finanční kázeň
Dot. 20A-temp.voda,oš.pazn.
o§tatní provozní dotace:
Uřad pláce - zaměstnanost
G.l.b) Zúčtovanédotace na inve§tice:

.

Způsob zachycení

]ožka D

l

,111

příjmy příš,období

3I.12.2011

dohad.pol.aktivní

z.ii.zotl

peněž,pros.

15.12.2011
1|.12.2011
31.I2.20I,7

perlěž.pros.

5.í2.20í,7

,+3

,784
13,+

peněž.pros.

příjmy příš,obdobi

31.I2.2ol7

16
63

peněž.pros.

í1.,7.201,7

12

31.12.2017

dohad.pol. akliv.

0
Y tis.

G,l.c) Významná plnění z poji
iist.plnálí

31.I2.20I,1

Kč

rozvah.dni

události
v tis.

Kč

G.l.d) Dalšívýznamnépoložka qý.nosů a nákladů, kteřé j§ou mimořádné §vým ob§ahcm
či nákladu
cástka v tis. }.č z
k

H. Celková výše pohledávek a závazků, yč. záruk a podmíněných závazků, které nejsou vykázány
ý rozý^ze
H.l.a, Po§lq/tnutá ručenía záruky jiným subjektůn (záruky bantrim jsou uvedeny v bodě h)
obiem nrčeníti
zachycen v

H.l.b. Ručcníposkytnutá jinými subjekty
Ručite1

u.z.

ručeDítis,

zevazt<r, ayptgvajícíz

Z..hv.Pn

\,

rn?\a?é

leasingoťch smluv (ti§. Kč)

H.3. Jiné podmíněné závazlg,

záyazkl

H.4, Penzijni závazky - nejsou
H.5. PohledávkT a závazky vůčiťIJ v konsolidačnímcelku a přidruženým ÚJ
stav k rozvahovému dni:
postavení
Pohled.ívky za ÚJ
Závazky \,ůčiÚJ

L

Pruměrný přepočtený počet zaňě§tnanců v průběhu účetnihoobdobíl 24

oddíl II. Dalši informace
1,Údaje k dlouhodobému majetku
1.a. Dlouhodobá aktiva

lozyaze

a
1,a.1.

Přírustky

a

úbytlry dlouhodobýclr

akŮa

ps

ťŤ-oloí
91iŤk u,P9 íth, Kcl
Nehmotne výsledky !ýzkumu

Soffva re
Ostatnj oceniLelná

a

účetníobdobi v pořiz. cenách (ti§.Kč)

v,iroie

rs pr.*ttu

prála

úu*tu u pc

-

Coodwill
oslatní dI. nebm.majeIek
Nedokončenj dL nehm,majetek

Popis jedrotlir"ýcb r"ýznamných položek příruslků Dehmotného
dl, maielku:
Položka
Způsob nab.vtí
Pořizovaci cena tis. Kč Piedóia odepiqov.iní (měsíců)
Popi§

jednotliťci l"ýznamných položek úbytkůnehmotného dl. majetku:
Rok nab.vti
Poiizovací cena ťs. Kč
uc.

Pozemkr.
Stavby"
Ilrnotné movité věci
ostatní dl.hmotný majetek
Z toho: DospéIá zÝíiata
Zálohy na dl.hm.maietek
Nedokončeíýdl.hm.majet9k

3 063

23 226
22 273
5 661

5

66I
0

120

4 100
28 838
5 408
5 408
0
1 104

Kč/

1 0,10

3

0

0

6 566

]286
]286

0
9 875

t

l5]9

15j9
0
lt lJ91

Popis,jednotlfi.ých ťznamných položek přírů§tků a úbytkůhmotného dl. majetku:
Způsob
Pořizovaci cena
PředD.doba ;deDisov.ání íroků)

P_oložka

nab\t

ti;.Kě

Při nabývání nemoyitosti:

Podmíněnost nab}tí pnívních účintnivkladu do katastru nemovitosť (§ 56 odst,7
vyhl.) k rozvah.dni:

Popis jednotlivých významných položek přírůstkůa úbytkůhmotnóho dt. maietkui
zoýacI

stky

?l:lhodob]!
!na"č!í
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba
Zápůjčkya úvěry dtto
Podíly podstatný vliv
Zápůjčkya úvěry - podst,vliv
zípůjčkya úvěry - ostatní
ostatní dl. fin. majetek

588

58800

1.a2. výše opřávek a opravných položek a změny za účetníobdobí

Nehm.výsledky výzkumu a vjvoie
Sofivare
ostatní ocenitelná práva
Goodwill
ostatní dl. nebm. Majetek
Zálohy na dl.nehm, majetek
Nedokončený dl. nehm .majetek

tis.Kč

úb}lkv u pc

I

Popis jednotliťch ťznamných opravných položek k nehmotnómu majetku (tis.Kč):
Pořizovao
Způ§ob

nab\4i

Položka
,

HmotnÝ maietek- stav oDrávek

Pozemky

oprávky

a oP (tis.Kč) PS

0

11389
16 802

stavby
tlmotné movité věci
ostatní dl.hmotný majetek
Z toho: Dospělá zvířala
Zálohy na dl ,hm. majetek
Nedokončený dl. hm. majetek

Opravné poIožky

KS
0

PS
0

KS
0

0
0

i63
19 028
12

j79]
3734
3,731
] 79]
0000
0000

0
0
0
0

0
0

Popis jednotliťch l,ýznamných opraY ých položek k nehmotnému majetku (tis,Kč)
p^i^;i"
7ňri<nh náhlŤí
Poiizovací cen Opravná Doložka Zněna O]

(ti:,5.o _

Dlouhotlobý finančnímajetek- §tav a změna opravných polože!

Podíly ovládaná

období

nebo obládajícícíos.

Zápůjčky a úvěry
Podíly - podstatný vliv
Zápůjčky a úvěry -podst.vliv
Zápůjčky a úvěry ostatní
Oriatoi a. nrr.

0

-uj"t"tr

8

výše úťoků,které se §taly součá§tí ocenění majetku (tis,Kč)
Měsíce nŇhu Pořizovací cena celkem Výše uřoků zahnrrt,ích do PC
Po]ožd
1.a3.

uroky
Do ocenění pořizovaného dlouho<lobého majetku nebyly zahmuty žádné
celku
konsolid
\
l rrt.t" l*'""t"ké.-b}. kí.rémaji |,Jd\lalni nebo ro7h,oduii(i,\liť U,l:
"
kapitálu
na
zrikl.
Podíl
Název a síŮ1o. prár,ní for ma, lČ
uc

1.b.Mat

s

d]iště
N,ííchárnet]bušienk. sPol. s 1,o,1C,tE9099l9
l]bušínek48. 592 65 RoYečúé

IA I\VEST

]0.15

3j9 l20 Kč

29,15

9

a. s. Tč,o 29263271

ZK

abso
9 465 ]20 Kč

Cihlářská 643/19, 602 00 Brno

1.c. Povaha a

obchoilní účeloperaci účetnij€díotlv, které nejsou zahřnutyv řozvaze

Majelek pořizovADý tormou fi oančrribo,pronájmu:,.
l,c.l. Majele[ pořizo\aoj formou finaúčnihopronájmul
poii
Ce]kor a1l pollz,
Dobt tlájmu Zaharjellí
Druh

Zbývá Spla!it

i (tis,

IndiÝiduální pŤefeřenčnílimity a kvóty
MJ
VÝše limitu
Položka
kg
1 159 501
\1léčník\,ót.l
evidenci.
podrozvahové
pouze
v
Kvótaje vedena
1.c.2,

1.c.3
SkrLpj

Pronájem majetku jiným §ubjektům

Kc

ba
na dobu neurčitou

Kč

7

-9,
Zatíženímajetku á§tavním pníyem nebo věmým břemen€m
_1_c.4
Majet€k zaštavený a z\tížEnýzáýazw ÚJ
objem zalíženého
Subjekt,jemuž
is.Kč
2 684 tis,

I

spořitclna a.s,

l,c.5 Posl§ (nulé zá rulrT a /ajišlétri jinj m subjeklům
objem 7aIiženého
subiekl.1a ken
1.c.6

5.78

Výše ročli odměny

Cizí majetek uvedený v řozvaze (najatý podnik neboj€lro část)
] a n]a
Ročnínái

1.c.7. Ostatni operáce nezahrnu.té v íozýaze - podúíněnézávazky
llrozící Dodmíněné ávazkv
odhad v,iše v tis. Kč
Závazla qplývalícíze smluvních pokut v obchodních vžazích:
Zá\ a7Ky \ ] pl)^ ajíci Z ručeni za j iné o.oby:
záýazky rwli.vajícíz probíhajícíchsoudních sporu:
ZáyaůJ wplývajícíze sankci za nedodržování pnávních předpisů:
1.c.8
T\rD

Zvláštní operace účetníjednotky

oDerace

Zaj ištění kuťsového rizikau pohledávek

§

\"ýznamnými rizilry či užit§
v objemu
Dro termín

Kč

Zajištění kursového riziÝ,a u záv azktt
Jiné operace

2.Informace o tran§akcích, uzavřených se §přízněnou stranou za jiných nežli běžných podmínek
Významnými akcionáŤi a. s.jsou:
Mícháma lĎušínek, spol, s r.o, Ubušínek
30, ]5 % akcií
FIDES AGRO spol. § Lo. Šaňiceldo2.7.2O77l
29.75 % akcií
FA ]NtrEST, a.
od, 3 .7 .2011
29.75 % akcii
Jedná se o firmy zabývající se v]hobou krrnných směsí a krmných doplňtů pro hospodáiská zýíŤata a
poradenstvím ve výživě zvířat. FA INVEST se zabývá správou vlastního majetku. Vzájemný
obchodní styk probíhá §tandardním způsobem bez j akýchkoliv mimořádných slev či výhod. Ceny
dodávek byly stanoveny na urovni ob\Tklé pro nezávislé subjelcy. YizZptáva o vztazíchmezi
propoj en}.mi osobami /samostatná zprával.

s,

2.a. Transakce mezi
§kuDina

ÚJ a členy řídících,kontro]ních a §přávních ořgánů
orgánů Povaha tránsakce
obiem tis. Kč DalšípaBi§

Rídícíorgány
Kontro]rť olgány
správní orgány

2.b, Transakce mezi

vlivem

úJ

ÚJ

a

jejími kon§o|idujícími účetnímijednotkami nebo ÚJ
transakce

s

podsratným

Dal

eln tls

2... Tran§akce nezi ÚJ a jelími kon§olidovanými účetnímijednotkami nebo přidruženými ÚJ
Povaha
obiem tis.
DalšíĎonis

]á

transakce

Kč

