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2 ZPRÁVA PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 

2.1 Úvod 

Hospodářská krize ovlivňuje všechny obory, zemědělství a zahradnictví nevyjímaje. Také 
akciová společnost AGRO Brno-Tuřany se potýkala v roce 2009 s celou řadou problémů, 
vyplývajících jednak z vývoje trhu a jednak z vývoje počasí. 

V rostlinné výrobě panoval velký nedostatek srážek především v jarním období. Za duben a 
květen byl úhrn srážek v Brně - Tuřanech 2 mm, což výrazně ovlivnilo hektarové výnosy obilovin. 
Objem produkce obilovin se snížil, a když se k tomu přidaly velmi nízké realizační ceny, bylo jasné, 
že ekonomické výsledky rostlinné výroby nebudou dobré.  

V živočišné výrobě balancovaly výkupní ceny jatečních zvířat na hranici výrobních nákladů, a 
to jen proto, že výrazně poklesly ceny krmného obilí. 

V zahradnické výrobě ovlivnila jarní sezónu dlouhá zima. K vytápění skleníků se spotřebovalo 
více energie a vlastní jarní odbyt se zúžil v podstatě do 5 týdnů. Po ukončení jarní sezóny se odbyt 
zcela propadl a z této letargie se již do konce roku nevzpamatoval, pravděpodobně z důvodů nižší 
kupní síly obyvatel a poklesu výstavby nových domů a tím i nákupu a výsadby zeleně. 

Rovněž i slévárna přesného lití zaznamenala pokles zakázek z Evropské unie a musela 
přikročit k omezení činnosti. 

Velmi dobré výsledky si udržela zelárna a středisko těžké mechanizace. 

I přes uvedené problémy se podařilo v AGRO Brno-Tuřany, a. s. udržet přiměřenou rentabilitu  
a vytvořit kladný hospodářský výsledek, ovšem za cenu značných úspor, což pocítili i zaměstnanci 
podniku. 

V roce 2009 podnik splnil plán na 86%, tento výsledek považuje vedení společnosti s ohledem 
na dopady celosvětové hospodářské krize za úspěch a splnění cílů. V roce 2009 došlo též k zásadní 
změně akcionářské struktury, kde majoritní vlastník Jihomoravská zemědělská, a. s. získal  83,1% 
akcií. Došlo též k zásadní změně statutárních orgánů vč. personálního obsazení. 

Rok 2010 bude rokem hledání dalších úspor a zavádění opatření ke stabilizaci ekonomiky 
podniku a to ve spolupráci s majoritním vlastníkem.  

2.2 Plán roku 2009 

2.2.1 Celopodnikový plán na rok 2009  

Včetně vnitropodnikového zúčtování byl sestaven takto:  

Celkové výnosy 406 797 tis Kč
Celkové náklady 401 797 tis Kč
Zisk před zdaněním     5 000 tis Kč

Jedná se o plán bez vlivu změny  nedokončené výroby, bez vlivu opravných položek, daní, 
odpisu pohledávek a jsou v něm zahrnuty vzájemné obchody mezi středisky. 
  

Divize Plánovaný hospodářský výsledek v tis. Kč
Divize zahradnické výroby  2 000 
Divize zemědělské výroby  3 039 
Divize nezemědělské výroby  6 332 
Divize ekonomicko-správní -6 371 
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2.3 Dosažené výsledky za rok 2009 

Auditorem ověřený hospodářský výsledek podniku před zdaněním činil 4 293 tis. Kč, což je 
plnění na 86%. Ve srovnání s rokem 2008 se jedná o pokles o 35%. K 31.12.2009 bylo včetně

vnitropodnikového zúčtování  dosaženo těchto výsledků: 

Podnik Tis. Kč Plnění plánu 
Celkové výnosy 381 773 93,8 % 
Celkové náklady 377 480 93,9 % 
Zisk     4 293 86,0 % 

Jednotlivé divize se na plnění podílely takto 

Divize Hospodářský výsledek v tis. Kč v roce 2009 Plnění plánu 
Divize zahradnické výroby 2 388 119,4 % 
Divize zemědělské výroby 1 755 58,4  % 
Divize nezemědělské výroby 5 107 80,6 % 
Divize ekonomicko-správní -4 957 122,2 % 

Hodnoty zde uvedené jsou vztaženy na auditorem ověřené výsledky – tj. včetně vlivů změny 
nedokončené výroby. Výrobní plán středisek je sestavován bez vlivu změny nedokončené výroby.  

2.3.1 Divize zahradnické výroby 

V roce 2009 proběhly v divizi zahradnické výroby dvě poměrně zásadní změny -  začlenění 
prodejního centra střediska 040 okrasné školky pod obchodní oddělení 490 zahradnické divize a 
ukončení výroby na středisku 010 Přízřenice. 

Cílem začlenění odbytu střediska 040 okrasné školky pod obchodní oddělení 490 zahradnické 
divize bylo převedení na organizační model použitý u květinářských středisek a integrace jeho 
sortimentu do informačního a fakturačního programu. Tímto krokem bylo docíleno zavedení podrobné 
evidence, sjednocení a propojení systému prodeje všech zahradnických komodit, sjednocení nabídky a 
oddělení ekonomiky výrobní a obchodní části střediska. 

Druhou zásadní změnou bylo postupné ukončení provozu střediska 010 Přízřenice. Přes růst 
obratu zahradnické divize v posledních letech, se neustále prohlubovaly problémy s uplatněním 
produkce vlastní výroby. Tyto problémy kulminovaly v roce 2009 i v souvislosti s celosvětovou 
hospodářskou situací. Hlavními příčinami byl rostoucí levnější dovoz, rostoucí konkurence 
v zahradnické výrobě s modernějšími a nákladově úspornějšími výrobními provozy a na přelomu roku 
2008/2009 výrazný nárůst cen energií a v neposlední řadě rozkolísanost poptávky v našem výrobním 
sortimentu, kdy bylo velice obtížné stanovit optimální objem a sortiment vlastní výroby. 

Dlouhodobě jsme na tuto situaci reagovali investicemi do výrobních provozů zaměřenými na 
zlevnění výroby (automatizace, energetická náročnost), snižováním objemu výroby a úsporami ve 
výrobních provozech. Přes tyto opatření se nedařilo uplatnit na trhu celý objem plánované výroby. 
Proto se jako nejvhodnější reakce na tuto situaci jevilo ukončení činnosti celého jednoho výrobního 
celku a převedení jeho lukrativních výrobních položek náhradou za ztrátové na zbylá střediska. Pro 
toto omezení výroby bylo nejvhodnější středisko 010 Přízřenice, kde se kumulovalo nejvíce 
rizikových faktorů. Na druhou stranu je nutné zdůraznit, že zahrada produkovala zboží vysoké kvality 
a rozdělení výroby stejných kultur na více zahrad snižuje riziko napadení chorobami a následného 
výpadku produkce. 

Faktory, které zásadní měrou ovlivňují ekonomiku zahradnických provozů jsou totožné 
s provozy závislými na počasí a pracujícími s živým materiálem. Pro nás to jsou zejména ceny energií, 
které se výraznou měrou podílí na nákladech a nástup a průběh hlavních prodejních sezón. Průběh 
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počasí ovlivňuje nejen termíny prodeje, ale i stav porostů venkovních, i umístěných ve sklenících, kdy 
při nepříznivém počasí rostliny nerostou, nenakvétají a množí se choroby a škůdci. 

Divize zahradnické výroby splnila po započtení vlivů nedokončené výroby svůj plánovaný zisk 
ve výši 2000 tis. Kč na 119%. 

2.3.2 Divize zemědělské výroby 

Zelárna 
Zelárna pěstovala zelí  na 20 ha honu v areálu Brněnských Ivanovicích. Z této plochy bylo 

sklizeno celkem 1 648,4 t o průměrném hektarovém výnosu 82,42 tun. Za rok 2009 bylo 
vyexpedováno 989 426 kg kysaného zelí, průměrná realizační cena byla dosažena ve výši 12,52 Kč za 
1 kg. V měsíci červenci 2009 byla tuřanskému zelí udělena  značka kvality Klasa. 

Rostlinná výroba 
Rostlinná výroba obhospodařovala v roce 2009 celkem 1 470,86 ha orné půdy. V této výměře 

je započteno i 20 ha  zelí stř.070. Na jižní Moravě panovalo značné sucho, zejména v měsících dubnu 
a květnu. Jarní ječmen špatně klíčil, rostliny neodnožovaly a u ozimé pšenice docházelo k zasychání 
odnoží. Nízké výnosy byly doprovázeny dalším poklesem realizačních cen.  

Struktura rostlinné výroby v roce 2009 
Plodina Výměra osevu 

v ha 
Výnos 2009 

t/ha 
Výnos 2008 

t/ha 
Realizační cena 
v roce 2009 Kč/t 

pšenice ozimá 606,25 4,19 6,02 2 769
ječmen ozimý 56,48 4,02 5,41 3 067
ječmen jarní 447,68 3,52 5,23 3 720
řepka ozimá 158,48 3,49 3,32 6 363
slunečnice 94,37 2,86 2,36 4 358
kukuřice na zrno 49,34 8,82 8,05 2 204
kukuřice na siláž 31,50 31,73 28,68 -

Živočišná výroba 
V živočišné výrobě byla situace podobná, pokles realizačních cen zde částečně kompenzovaly 

velmi dobré naturální výsledky, zejména u prasat. 

Struktura živoč išné výroby  v roce 2009  
Komodita Produkce v t Užitkovost kg/kd Konverze kg/kg Realizační cena Kč/kg 
Prasata 191,6 0,85 3,16 29,24 
Býci 45,1 1,02 2,57 31,50 

Divize zemědělské výroby splnila svůj plánovaný zisk ve výši 3 039 tis. Kč, tj. na 58%. 

2.3.3 Divize nezemědělské výroby 

Tato divize byla vždy stabilizujícím prvkem ekonomiky společnosti celého podniku, ale v roce 
2009 byla  zejména slévárna tvrdě postižena dopady hospodářské krize, což se výrazně projevilo v její 
ekonomice. 

Těžká mechanizace 
Středisko těžké mechanizace plánovalo v roce 2009 zisk ve výši 6 230 tis. Kč. Plánovaný 

hospodářský výsledek se podařilo překročit a dosáhnout skutečnosti 6 627 tis. Kč, což je plnění plánu 
na 106 %. Středisko se věnovalo těžbě štěrkopísků ve vlastní pískovně v Hrušovanech u Brna, těžbě

štěrkopísku pro firmu Lasselsberger v Ledcích a pro cihlářský průmysl těžilo surovinu ve firmách 
Wienerberger  Novosedly a HELUZ  Hevlín. 
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Roční těžba veškerého materiálu  v pískovně Hrušovany zaznamenala v důsledku ekonomické 
krize a následného snížení odbytu zhruba čtvrtinový meziroční pokles a dosáhla objemu 95 tis. m3. Pro 
externího partnera v pískovně Ledce jsme v roce 2009 vytěžili 166 tis. m3 štěrkopísků. Pro cihlářský 
průmysl stř. 340 vytěžilo a dopravilo k technologiím 335 tis m3 suroviny. 

Výbornému výsledku střediska pomohlo důsledné snižování všech nákladů a také příznivý 
vývoj ceny nafty. Průměrná cena v roce 2009 byla 19,75 Kč / l , což znamenalo meziroční pokles o 
19,75 % proti roku 2008. 

I přes dopad hospodářské krize se středisko vyrovnalo s výsledkem na výbornou a bylo 
stabilizačním prvkem naší společnosti. 

Slévárna přesného lití 
V roce 2009 zasáhla slévárnu krize zakázek naplno. Nejhorší byly první tři měsíce, kdy 

vytvořila ztrátu cca 1 500 tis.Kč , kterou se  již v průběhu roku nepodařilo snížit. Od dubna 2009 
naplno najela výroba odlitků pro firmu Schäffer, která pomohla výrobu a ekonomiku stabilizovat. 

 Slévárna na odbytovou krizi zareagovala propouštěním nadbytečných pracovníků. Na konci 
roku 2008 snížila o osm pracovníků a v průběhu roku 2009 ještě o tři pracovníky. Zároveň došlo 
k přeorganizování výroby vytvořením pracovních skupin, které jsou odměňovány dle měsíčního 
úkolu. Tím došlo k zainteresování pracovníků na prodané výrobě v daném měsíci. 
 Při srovnání s rokem 2008 došlo v roce 2009 k poklesu tržeb o 14 mil. Kč a k poklesu zisku o 
2 784 tis. Kč. Celkem v roce 2009 vznikla ztráta 1 632 tis. Kč. 

Divize nezemědělské výroby splnila svůj plánovaný zisk ve výši 6 332 tis. Kč na 81 %. 

2.3.4 Divize ekonomicko-správní 

Všechna oddělení ekonomického útvaru a útvaru ředitele  zajišťovala služby pro výrobní 
střediska v roce 2009 bez větších problémů. Ekonomický útvar zajišťoval pro celý podnik účetní, 
mzdové a daňové agendy. Marketingové oddělení zajistilo mimo jiné i účast podniku na dvou 
mezinárodních zahradnických veletrzích Flora Bratislava a Zelený svět v Brně. Řádně byla vedena 
agenda bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany životního prostředí, styk s akcionáři a vlastníky 
pozemků, právní agenda, investice a zahraniční obchod. 

Rozpočet divize byl naplánován ztrátový ve výši – 6 371 tis. Kč. V souvislosti s nesplněním 
plánovaného hospodářského výsledku společnosti nebyly vyplaceny plánované prémie a divize 
dosáhlo hospodářského výsledku ve výši – 4 759 tis. Kč. 

2.4 Investiční činnost v roce 2009 

V roce 2009 investovala naše společnost do pořízení nového hmotného majetku celkem 16 316 tis. Kč

z toho: 
budovy a stavby  8 175 tis. Kč
stroje a příslušenství  2 548 tis. Kč
pozemky   5 593 tis. Kč

jednotlivé investice nad 500 tis. Kč

- rekonstrukce topení skleníků na středisku 080   6 206 tis. Kč
- klimatizace Volmatic do skleníků na středisku 080  1 330 tis. Kč
- rekonstrukce skleníků – prodejna střediska 490  1 432 tis. Kč
- pozemky celkem      5 593 tis. Kč

2.5 Cíle pro další období 

Nadcházející období bude v souvislosti s pokračující hospodářskou krizí opět velmi složité. 
Vzhledem k rostoucím cenám energií se musíme zaměřit  na maximální hospodárnost při 
spotřebovávání plynu i elektrické energie nejen u hlavních spotřebitelů tj. v zahradnictví  a ve 
slévárně, ale i v ostatních provozech a tyto energie v rámci liberalizovaného trhu nakupovat za co 
nejlepších podmínek. 
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Je nezbytné investovat  do prodejních míst zahradnické výroby v Brněnských Ivanovicích a 
Dolních Heršpicích s cílem zlepšit kulturu i úroveň  prodeje a pokračovat v restrukturalizaci 
zahradnické výroby  s cílem dosáhnout rentability vlastní produkce. 

Dále se bude investovat do výkupu pozemků a do vstupních, výstupních a monitorovacích 
systémů. Je důležité identifikovat možná rizika vývoje společnosti, investovat  s ohledem na potřeby 
jednotlivých středisek a zejména s ohledem na ekonomickou návratnost, zajistit maximální využití 
výrobních prostředků a potenciálu pracovních sil a k zajištění rozvoje společnosti přijímat opatření 
k úsporám výrobních nákladů současně s uplatněním mzdových motivačních nástrojů, plně využívat 
možných dotačních titulů a zajistit kvalifikované obsazení jednotlivých úrovní řízení. 

2.6 Činnost představenstva 

Představenstvo AGRO Brno-Tuřany,a.s. se v roce 2009  sešlo  cekem 17x,  z toho  15x na 
řádném zasedání a 2x na mimořádném zasedání. Tři zasedání představenstva byla společná s dozorčí 
radou. 

Na svých řádných zasedáních představenstvo pravidelně hodnotilo vývoj hospodaření a plnění 
plánů jednotlivých středisek a schvalovalo  potřebná opatření. 

Představenstvo na svých zasedáních projednávalo a schvalovalo veškeré výkupy  a prodeje 
pozemků a dalších případných nemovitostí a schvalovalo mimořádné investice , které nebyly ve 
schváleném plánu investic a jejichž  jednotlivá cena převyšovala částku 500 tis. Kč. 

Kontrola plnění přijatých usnesení byla prováděna vždy na nejbližším následujícím zasedání 
představenstva, které se uskutečnilo po uplynutí stanoveného termínu ke splnění usnesení. 

Závěrem chci poděkovat všem zaměstnancům podniku za kvalitně odvedenou práci a obchodním 
partnerům za spolupráci v roce 2009. 
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3 OBECNÉ ÚDAJE 

3.1 Popis účetní jednotky 

Podnik: AGRO Brno-Tuřany, a.s., Dvorecká 363/31, 620 00 Brno 
IČO: 47912961 
DIČ: CZ47912961 
RG.: B 1006 OR u KS Brno 
Vznik: 24.2.1993 

3.2 Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20% 

Na základě Veřejného návrhu smlouvy na odkup akcií ze dne 29.5.2009 získala Jihomoravská 
zemědělská, a.s. se sídlem Uherské Hradiště, Mariánské nám. 78, PSČ  686 01, IČO 28339479, akcie 
v celkové nominální hodnotě 218.925.000,00 Kč, což činí 83,1% základního kapitálu AGRO Brno-
Tuřany, a.s. Jihomoravská zemědělská, a.s. se stala tímto odkupem ovládající osobou společnosti 
AGRO Brno-Tuřany, a.s. ve smyslu § 66a Obchodního zákoníku.  

Na valné hromadě dne 1.10.2009 byly přijaty nové stanovy a byla provedena změna osob 
v orgánech společnosti. 

3.3 Změny a dodatky provedené v účetním období Obchodního rejstříku 

Na základě jednání valné hromady dne 21.5.2009  byla provedena změna osob v představenstvu 
společnosti. Na základě jednání valné hromady dne 1.10.2009 byly zapsána změna stanov a byla 
provedena změna osob v představenstvu a dozorčí radě  společnosti.  

3.4 Organizační struktura ú četní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období 

Organizační struktury charakterizuje organizační schéma jako součást vnitřních směrnic účetní 
jednotky. V uplynulém účetním období nedošlo k zásadním změnám. Organizační struktura 
společnosti je uvedena v závěru výroční zprávy. 

3.5 Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: 31.12.2009 

členové představenstva po volbách na valné hromadě 1.10.2009 
předseda:  Ing. Hunkes Jaroslav   
místopředseda:  Ing. Krejčí Jiří   
členové:  Ing. Jan Mach (ročník narození 1943) 
   Ing. Karel Vinohradský 

členové dozorčí rady po volbách na valné hromadě 1.10.2009 
předseda : Ing. Aleš Hodina 
místopředseda:  Ing. Jan Mach  (ročník narození 1970) 
členové:  Ing. František Dočekal 
   Ing. Jiří Lengál 
   Václav Šik 
   Mgr. Ing. Antonín Továrek  

3.6 Průměrný počet zaměstnanců během účetního období 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců : 241 
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4 HISTORIE A SOUČASNOST SPOLEČNOSTI 

Společnost AGRO Brno – Tuřany , a.s. byla založena 1.3. 1993 při procesu transformace jako 
jedna z nástupnických organizací bývalého  JZD Mír Brno – Tuřany a  své činnosti provozuje 
převážně na jihovýchodním okraji Brna a dále katastrech obcí Hrušovany u Brna, Novosedly a Hevlín. 
Ve snaze o rozložení rizik a dlouhodobou stabilitu je kladen důraz diverzifikaci výroby, společnost je 
rozdělena do čtyř divizí a od svého vzniku se zabývá zahradnickou výrobou, zemědělskou výrobou, 
těžbou štěrkopísků, zemními pracemi a slévárenstvím. 

AGRO Brno–Tuřany, a.s. během své existence získala celou řadu ocenění a zlatých medailí na 
mezinárodních zahradnických výstavách, je nositelem různých ocenění a certifikátů kvality svých 
výrobků.  

5 SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY AŽ PO KONCI ROZVAHOVÉHO DNE 

Dne 25.1.2010 byl dozorčí radou společnosti odvolán z funkce člena představenstva ing. Karel 
Vinohradský a za člena představenstva byl jmenován ing. Drahomír Kočí. 

Dne 29.1.2010 byl na zasedání představenstva odvolán ing. Jaroslav Hunkes z funkce předsedy 
představenstva a ing. Drahomír Kočí byl zvolen předsedou představenstva. 

Dne 5.2.2010 byl na zasedání představenstva odvolán ing. Drahomír Kočí z funkce předsedy 
představenstva. 

Dne 9.2.2010 byl dozorčí radou odvolán z funkce člena představenstva ing. Drahomír Kočí a ing. 
Pavel Soukop byl jmenován členem představenstva 

Dne 12.2.2010 byl na zasedání představenstva zvolen ing. Pavel Soukop předsedou 
představenstva. Ing. Jaroslav Hunkes byl odvolán z funkce ředitele společnosti a ing. Pavel Soukop 
byl jmenován ředitelem společnosti. 

Po těchto změnách pracuje představenstvo v tomto složení: 
• ing. Pavel Soukop - předseda představenstva  
• ing. Jiří Krejčí  - místopředseda představenstva 
• ing. Jaroslav Hunkes - člen představenstva 
• ing. Jan Mach (1943) - člen představenstva 

Ředitelem společnosti je ing. Pavel Soukop 

Dne 15.3.2010  došlo k uzavření kupní smlouvy na prodej skleníků  střediska 010. Kupní cena je 
stanovena na 500 tis. Kč. Účetní zůstatková cena prodávaných skleníků je 6181 tis. Kč, daňová 
zůstatková cena je 276 tis. Kč. Tento prodej výrazně ovlivní hospodářský výsledek  roku 2010. 

6 VÝDAJE NA OBLAST VÝZKUMU A VÝVOJE 

Společnost nevynaložila v roce 2009 v oblasti výzkumu a vývoje žádné výdaje.  

7 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 

  Společnost  se v oblasti ochrany životního prostředí   řídí dodržováním platné legislativy 
související s ekologií.Jedná se zejména o dodržování Zákonu o vodách (254/01 Sb.), Zákonu 
o ovzduší (86/02 Sb.), Zákonu o odpadech (185/01 Sb.) a Zákonu o obalech (477/01 S.).   

8 PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY 

 Dodržování pracovněprávních předpisů se ve společnosti řídí především zákoníkem práce, 
zákonem o zaměstnanosti, zákonem o důchodovém a nemocenském pojištění, zákonem na 
ochranu osobních údajů a dalšími pracovně právními předpisy. Interními normami jsou 
Vnitřní mzdový předpis a Vnitřní předpis o pracovní době. 
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9 INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍR Ů

V roce 2009 nebyly pořizovány žádné cenné papíry. 

10 VÝSLEDKY SPOLEČNOSTI V ROCE 2009 

Úplná účetní závěrka k 31.12.2009 včetně výroku auditora je přílohou této zprávy 

11 INFORMACE POŽADOVANÉ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH P ŘEDPISŮ

Nejsou informace, jejichž zveřejnění vyžaduje zvláštní právní předpis 

12 ORGANIZAČNÍ SLOŽKY V ZAHRANI ČÍ 

Společnost AGRO Brno-Tuřany, a.s. nemá organizační složku v zahraničí. 

13 PŘÍLOHY 

• Organizační struktura 
• Účetní závěrka 
• Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 
• Výrok auditora k výroční zprávě

• Výrok auditora k řádné účetní závěrce 
• Výrok dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami 



Organiza ční a řídící struktura AGRO Brno - Tu řany, a.s.
platná od 1.1.2009

dozor čí rada

hospodá řské vedení
Ing. Jaroslav Hunkes

Ing. Jiří Krejčí, Ing. Karel Vinohradský,
Ing. František Dočekal

středisko 010
Eva Pošvářová

středisko 040
Zdeněk Friedrich

středisko 060
Milan Kratochvíl

středisko 080
Ing. Jiří Komzák

středisko 490
Jitka Krejčí

divize zahradnické výroby
Ing. František Dočekal

středisko 070
Vladimír Stoklásek

středisko 100, 200
Ing. Pavel Soukop

divize země dělské výroby
Ing. Jiří Krejčí

středisko 340
Pavel Blažek

středisko 450
Ing. Antonín Suchomel

divize nezem ědělské výroby
Ing. Jiří Krejčí

vedoucí informační soustavy
pokladna
finanční účtárna
skladová účtárna
evidence majetku
fakturace
mzdová účtárna
personální oddělení
evidence akcionářů

půdní oddělení
vnitropodniková pošta
správa budov

ekonomický útvar
Ing. Karel Vinohradský

sekretariát
marketingové oddělení
právní oddělení
investiční oddělení
oddělení BP, PO, CO, ŽP
kontrola kvality
energetik
agrolaboratoř

Ing. Jaroslav Hunkes

oddělení export-import

Ing. Jiří Krejčí

celopodnikové služby

divize ekonomicko-správní
Ing. Karel Vinohradský

ředitel spole čnosti
Ing. Jaroslav Hunkes

představenstvo

valná hromada
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Uěetní zdvěrka
k 31.12.2009

Firma
Sídlo
Ičo
Dič
RG.
Vznik

AGRO Brno-TuÍ&t[9l.$.
Dvorecká 36313|,620 00 Brno
47912961
C7Á79t296|
B 1006 OR u KS Brno
24.2.1993

Rozvahovf den: 3t.12,2W

Den sestavení ričetni závérky: |.4.2oto



Rozvaha <ktiva k 31.12.2009 v tis Kě
Běžné ričetrí období Min č.obd.

Brutto Korekce Netto Nctto
Á'KTTVA CELKEM 622 4t2 -261464 360 948 374 53t

B. DlouhodobÝ maletek 519 819 -257 763 262 056 zffi994

B. I. DlorrhodobrÍ nebmotnÝ maietek 836 -695 t4l 238
3. Software 836 -695 t4l 238

B. II. DlorrhodobÝ hmotnÝ maietek 5r2 524 -250 ffi 26t 9r5 26s 998
B. II. 1 Pozemky 47 0A 0 47 0A 47 081

2. Stavby 244 574 -93 077 tst 497 1 5 1200
3. Samostafué movité věci a soubory movitÝch 168 070 -134783 33 287 4232s
6. JinÝ dlorrhodobÝ hmotnÝ rnaietek 52 806 -22749 30 057 25 275
7. NedokončenÝ dlotrbodobÝ bmotnÝ majetek t0 0 10 117

B. III. DloulrodobÝ Íinanění rnaietek 6 459 -6 459 0 758
3. osatní dloubodobe cenné papíry a podfly 6 459 -6 459 0 7s8

c. oběžná aktiva tu 72a -3 701 98 019 106397

c. I Zásoby 69 605 -340 69 265 67 428

c. I. I Materiál l 3  818 -t82 13 636 Í7 |28
2. Nedokončenri rrÝroba a polotovary 33 910 0 33 910 29 990
3. VÝrobkv 11 998 -158 l l  840 l 3 136
4. ZvtŤata tu3 0 I 443 1 88s
5. fuoži I 436 0 8 436 5 289

c. II. Dlouhodobe pohledávky I 1 3 1 0 I 131 1 142
c . I I .  I Pohledrívkv z obchďních vztahrl 52 0 52 52

4. Pohledávky za společnílcy' členy druž. az I 072 0 L 072 Í 072
5. Dlouhodobe poslq/tnuté zá|oby 7 0 7 1 8

8. oďožení dařová pohled.ívka 0 0 0 0

c. m. Krátkodobé pobledávky 27 337 -3 361 23 976 36 190

c .m.  I Pohledrívkv z obcbodních vztahú 23 853 -3 361 20 492 30 412
6. s it. dariové oohledrívky 791 0 79r 689
7. Knítkodobé poskytruté záIohy 2378 0 2378 4739
8. Dohadné ričtv aktivní 295 0 295 338
9. Jíné pohledávky 20 0 20 t2

c. rv. KrátkodobÝ finanční maietek 3&7 0 36/;7 I 637

c. tv. I Penize 177 0 177 r78
2. Úetv v bankích 3 470 0 3 470 1 459

D. T. Časové rozlišení 873 0 873 I 140

D. I.  1. Nákladv pfištícb oMobí 873 0 873 I 140

2t16



Ropaha- pasiva k 3L12.2009 v tts Kě
Stav v ričetním období
běŽném minulém

PASIV^A. CELKEM 360 948 374 í31

A. Vlastní lrapitá| 278295 276 805

A. I. ZÁHzdri kapitá 263 455 263 4ss
A - t . l 7ÁkJadní kapitál 263 455 263 455

A. II. Kapitáové fondy 30 30
2 ostatní kapitálové fondY 30 30

A. Iil. Rezcrvní fondv. nedělitelnÝ fond a ost.fo 2 635 2 280
A. trI. I ZákongÝ rez.eruní fond / NedělitelnÝ fond 2 63s 2 280

A. fV. VÝsledek hospodaiení minulÝch let 7 684 3 947
A. IV. I NerozdělenÝ zisk minulÝch let 7 684 3 947

a V . VÝsledek hospodaŤení běžného ričetního obd 4 491 7 093

B. C|zí zdroie 82 653 97 726

B. I. Rezervy 24/,6 I 653
B. I. I Rezerw ooďe zvláštních onírnrích pŤedois L 679 I 653

4 ostabrí tezeÍlly 767 0

B. II. Dlouhodobe závazkv l8 968 19 828
t0 odloženÝ dařovÝ záv azek 18 968 19 828

B. III. Knítkodobé závazkv t9 530 32981
B .m .  I Závazkv z obchodních rlztahú 5 887 9 782

4 Závazllsl ke společník m' členťrm drrrž. a k 78 90
5 TÁvazk,lkzaměstnancrlm 4 7r2 8 301
6 Západst ze sociálního zabemečent a zdrav 2 6tO 5 154
7 Stít. daĎové závarkll a dotace I 636 I 815
I Knítkodobé ofiiaté zálobv 207 352

10 Dohadné ričtv pasivní 4235 s 758
l 1 Iiné závazktt 165 1 729

B. IV. Bankovní rivěry a vÝpomoci 4t 7W $24
B. IV. 1 Bankorrní věrv dlouhodobé 24 294 35 s68

2 Běžné bankovní rivěrv L7 4r5 7 696

D|p|. |ng. Ludml|o BurcšovÓ
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V!,kaz zisk a zffáÍ k 3I.12.2009 v tis, Kě
Skutečnost u ríčetním

období
běfoém minulém

L Tržbv za prodei zboži 141 390 143 539
A. Nákladv vrmaložené na prodané zboží Ltz 579 ltr 342

+ obchodní rnarže 28 811 32 197

u. VÝkonv t92 548 224 653
n. 1 Tržbv za orodei vlastních vúrobkri a služeb 125 935 157 868

2 Znřra stavu zrísob vlastní činnosti 145 6 542

3 Aktívace 66 468 @243

B. V'Íkonová spoÉeba tt7 223 t39 295
B. I SooÉeba materiálu a energie 8296/, 103 943
B. 2 Služby 34 259 3s 3s2

+ Pňidaná hodnota 104 136 117 555

c. osobď nakladv 76 57t 89 627

C. 1 Mzdové náHadv 55 trz 63 363
C. 2 odrněna členťun oreánú společnosti a družstva 650 699

c. 3 Nakladv na sociální zabezpeěent a zdravotní pojištění t7 722 22 2s4
c. 4 Socirírlní nákladv 3 087 3  311
D. Daně a poplatky | 072 I 087
E. odoisv ďorrhodobého nehrnotného a hmotrého rnajetlnr 20 432 t9 617

ilL Tržbv z prodeie ďouhodobého majetku a materiálu L0 632 13 700
m. 1 Tržbv z prodeie ďorrhodobého majetku s3l I 583

2 Tržbv z prodeie rnateriiílu 10 101 t2 117

F. Zristat&ov á ceaaprodaného dlorrhodobeho majetku a materiálu 9  551 L2 t34
F. I Z statkov á cevprodaného dlotrhodobébo majetku 42 478

2 ProdanÝ rnateriál 9 509 11 656

G. ZfiLěna stavu rez.ew a opr.pol. v provoaní oblasti a kompl.nákl.pfišo t 725 203
rv. ostatní provozní v'-ft nosy 9 2t2 9 273

H. ostatní provoaí náklady 8 152 7 924
* Provozrrí rrÝsledek bospodaŤení 6 477 9 936

VI. Ttžbv z prodeie cennÝch papíni a podílri 0 I 618

J. Prodané cenné papíry a podily 0 t  618

M. Změna staw ÍezeÍIl a opravnÝch položek ve firranč4iqb!4q[ 758 0

X. V'Ínosové tuokv 38 57

N. Nárkladové ruokv | 923 2 203
xI. ostatní finanční rnÍlosy 734 1 2t6

o. ostatrí finanční nríklady 1 033 | 337
* Finanční rrÝsledek hospodaŤení -2 942 -2 207

a. DaĎ z pŤíimú zabďmou činnost -350 635

o. I . solanrá 510 84?

2 . oďoženrá -860 -207
** VÝstedek hospodaŤení za běžnou činnost 3 EEs 7 094

)ilI MimoŤádné vÝnosy 758 0

R MimoŤádné náklady 0 1

s. Datzpfiimri z mimoŤádné činnos{ t52 0

s. 1 . splatuá 152 0
* MimoŤádnÝ vÍsledek holpqclĚqg! 606 -1

r*** VÝsledek hospodafení za rričetní qb{qbí'(+L) 4 49t 7 093
**** VÝsledek hospodeŤení pÍed zdgněním 4293 7 72t

p|pl.lng. ludmila BurešovÓ f
^UD ITOR  Í . l / , I e / o . /  -Morllnská nÓm. 127 
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Zpráva pŤedstavenstva společnosti AGRO Brno .TuŤany' a.s.
o vztazích mezi propojenfmi osobami

1. Popis četní jednotlcy. ov|ádaná oooba

AGRO BrnoTuŤ!tr!9 t.S.
Dvorecká 363/3|,620 00 Bnro
47912961
c7A79t296t
B 1006 OR u KS Brno
24.2.1993

7-ákJadlíkapitáL 263 455 tis. Kč a je plně splacen

PŤehled činností:

PŤevažující činrrostí AGRO Bnro.Tuiany, a.s. je zemědělská rostlinná a živočišní vlroba
- zabradniclcá vjroba
. klasiclcá rostlinná polní vjroba
. živočišní vfoba
Další nejvjznamněj ší činností :
- homická činnost _ těžba štěrkopískri
- slévárenswí - slévríma pŤesného lití

ostatní činnosti AGRO Brno .TrrŤany, a.s. jsou uvedeny ve qfpise z obchodního rejsťíku

2. ovládajícíoeoba
Na zakladě Vďejného návrhu smlouvy na odlrup akcií ze dle29.5,2009 získala Jihomoravslcá zemědělská, a.s. se
sídlem Uherské uradiště, Mariánské nám. 78, PsČ 686 ol, IČo 28339479, akcie v celkové pgminální hodnotě
218925000,- Kč' což činí 83.t % ákladního kapitrílu AGRO Brno .TrrÍarrn a.s. Jihornoravská zemědělskrá; a.s. se
ťmto odkupem stala ovládající osobou společnosti AGRO Bnro.TuŤany' a.s. ve smyslu $66a obchodního aíkoníku.
Mezi ovládající a ovládarrou společností neexistrrje ovládací smlouva.

3. Fropojenéosoby
Jiné propojené osoby se spolďností AGRO Bnro .Tuňany, a.s. ve smyslu $66a) obchodního ákoníku lromě ovládající
osoby nejsou.

4. Osoby které spolďnost ovládá
AGRO Bmo.TrrŤany, a.s. neovládá žÁdné jlnré společnosti

5. Pos|cytnutá plněď a protiplnění
Mezi AGRO Brno .TuŤany' a.s. a Jihornoravsld zeÍnědělská, a.s. nedošlo během roku 20o9 k ádnÝm obchodním
transakcírr1 k žádnym jinym plněním a protiplněnírl k ádnÝm právním rÍkonúm učiněnjm v ájmu těchto
společností.

?Ávérďnéproh|ášení statutárniho orgánu AGRO Brno .TuŤany' as.

Prohlašujeme, Že jsme do Zprixy o vztzzichmezi propojenjmi osobami společnosti AGRO Bnro .TrrŤany, as.

ryhotovované dle $ 66a" ďst. 9, obchďního zíkoníkupro ričetrí období končící 3|.t2.2o09 uvedli veškeré,
v tomto ričetrím oMobí uzavŤené či uskutečběné a nfun k datu podpisu této smlouvy Ňrné:

. smlouvy mezi propojenjmi osobami,

. plnění a protiplnění poskytnute propojenjm osobám'

. jiné pravní rrkony rrčiněné v zájmtttěchto osob,

. veškerá opatfuní pfijat,ánebo uskutečněná v ájmu uebo na popud těchto osob.
PŤedstavenstvo qpolečnosti prohlďuje, že si není vědomo skutďnosti" žeby od vyše uvedeneho termínu
z uvedenfch vzahri mezi propojenÍmi osobami rzniHa společnosti AGRO Brno .TrrŤany, a.s. majetkovri nebo jiná jma.

V Brně dne 12.3.2010

Ing. Pavel Sottkop
pHseda pHstavenstva
AGRO Brno.Tuňany' a.s'



zPRÁyÁ NE ZÁyIs LÉHo A|JDrToRÁ
o ovĚ,ŘrivÍ vÝnoČruÍ zpnÁvy K 31. 12. 2009

Účetní jednotka: ÁGRo Brno _ TURANY, a.s.
Duorecká 363/31
620 00 Brno
IČ: 479 12 961

oaěŤila: Dipl. lng. Ludmila Burešoad
auditorkn, auditorské opráanění č. a275
práaněni posky toaat auditorské služby

a rozsahu stanoueném zdkonem č, 93/20a9 sb.
Maridnské nám, 127, 686 01 Uherské Hradiště

Zpráaa nezáaislého auditora k uyroční zprdaě je sestaaena ae daou ayhotoaeních.

Rozděloaník: I.x t|četní jednotka

lx auditorka

Datum: 5. lgětna 2010



ZPRÁvA NEZÁyIs rÉruo AUDITIRÁ
o ovĚŘrlrÍ vÝnoČr,tÍ zpnÁvy K 31,1.2.2009

zpnÁvA o ovrŘElrÍ vÝnoČNÍ zpnÁvv

oaěŤiln jsent sottlnd uyročttí z7:rríuy společnosti AGR7 Brno_ ruŘaruY, a,s,, Duorecfuí 363/31,620 00 Bnto,
IČ: 479 12 961, k31, 12.2009 stičetní z uěrkou, která je obsnžena Ttéto ayroční zpráaě. Za s1trríanost
uyroční zprríuy je zod7ltlaědny statutární orgdn s1lolečnosti, Myttt tikolent je uydnt nn zrikladě proaedeného
ouěŤení uyrok o soulndu ayroční zytráay s četní zríuěrkou,

ouěÍení jsent ylroaedla u soulndu s Mezinárodníni auditorslq1n standnrdy n souuisejícíni npliknčníni
doložkatni Kontory auditor České republiky. Tyto stnndardy ayžadují, aby nuditor naplánoaal n prouecll
oaěŤení tnk, nby získal pŤin Ť,enou jistotu, že inforntnce obsažené ae ayroční zprríaě, které poytisují skutečnosti,
jež jsou též 1tŤedntětem zobrnzení u tičetní zríuěrce, jsou ae ašech ayznamnyclt ohledech a souladu s pŤíslušnou

četní zduěrkou. Jsem pŤesaědčena, že proaedené oaěŤení poskytuje pťiměŤeny podklad pro uyjádŤení ayroku
auditorn.

Pot]Ie ntého nrízont jsott infornnce uuetlené ua uyroční zpráuě společnosti ACR? Brno _ TuŘÁNY, n,s, k 31.
12, 2009 ae ušech uyannntych ohledech a soulndu s uyše uaedenou četní zríuěrkou.

ZPRÁvA o  ovĚŘENÍ ZPRÁvy  o  vzTAzÍcr l  MEZI  PRIPI IENÝMI  os  IBAMI

ProuěŤil,i jsatn uěciiott siiráanost titlaj uoedenych ae zprríuě o aztnzích nrczi propoj-ettyttti osobatni spoiečnosti
AGR? Brno - TUŘÁNY, a,s., Duorecki 363/31, 620 00 Brno, k 31, 12, 2009, IC 479 12 961, Zn sestnaení
této zprtíay o aztazíclt jc zod1louědny stntutární orgán s1tolečnosti. Mym kolern je aydnt na základě proaedené
prouěrky stanouisko k této zprduě o aztazíclt,

Proaěrku jsem 1lroaedla a souladu s Mezin rodním standardem pro proaěrky a souuisejícíttti apliknčními
doložkan Kontory gtditor České republiky, Tento standard uyžaduje, abyclt pl nounln a prouedln 7trouěrku
s cílem získat stí.ední n nt jistoty, že zpráun o uztazích neobsahuje ayznnmné nespráanosti, Prouěrkn je
onrczenn p edeašínt nn dotrtzoaríní ylracounk společnosti a nn nnalytické postu7ly n ayběrouym zp sobent

1lroaedené prtluěŤaní uěctté s1trrÍunosti dnj , Proto prouěrka poskytuje nižší stupe jistoty než audit' Audít
z1lrríay o uztazích jsent neproaáděln, n ylroto neuyjadťuji uyrok nuditora.

Nn záklndě n proučrky jsem nezjistila žňdné uyaunmé nespráanosti tidnjťt uuedenych ue zylrúuě o aztnzíc|t
nrczi 7lroylojenyni osobnni společnosti AcRo Brno _ TURÁNY, n.s. k 31,12, 2009.

/ / '
/
. . . t , / - ) t _ ,Auditor: lng. Ludtt,tila Burešoaá

nuditorské opráunění č, 0275, oprtíuněnrí yloskytouat nuditorské
služby u rozsahu stanouenént zríkonem 93/2009 Sb.
Maridnské ndm, 127
686 01 Uherské Hradiště

Uh, Hrndiště 5, kaětnn 2010
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zPRÁvA NEZÁW; tÉno AUDIToRÁ
o ovrŘrivÍ uČwr,,lÍ zÁvĚnxv x 31', 1'2, 2009

u společnosti AGRO Bruo - TuŤany, a,s,

Zpráaa je určena akcionáíúm itčetní jednotky

zpnÁvA o ÚČtrvÍ zÁvĚncr

OaěŤila jsem pťiloženou četnÍ zúaěrku společnasti ÁcR o Brno _ Tuiany, a,s, se sídlem Duorecká
3 6 3 l 3 7 ,  B r n o , 6 2 0  0 0 ,  I Č : 4 7 9  7 2  9 6 1 . ,  s  P ž e d m ě t e m  p o d n i k á n í :
. hornicka činnost
b)otvírka, pfiprava a dobjnáni u!,hradních ložisek
c) ziizovaní, zajišťovaní a lilwidace lomú
d) ilprava a zušlecht,ovaní nerost prováděné v souvislosti s jejich dobjuáním
e) zfizovaní a provozování odvalft, uil.rvpek a odkaliŠt,pži činnos|ech provozovanych v písmenech a) až d)
. činnnost prováděná harniclcitm zp sobem
a) dob|uáni ložisek nevyhrazenfch nerostťt, včetně upravy a zušlecht,ovdní nerost prováděni;,ch v souvislosti s jejich
dob|náním a vyhledávaní a prťtzkum |ožisek nevyhrazenlle:h nerost prováděné k tomuto čelu
. opravy silničních vozidel
. diagnosticka' zhlšebni a poradenska činnost v ochraně rostlin
. slévárensní, modelársní
- opravy ostatnich dopravních prostÍedlttŽ a pracovnich strojú
- ujroba, obchod a služby neuvedené v pÍílohách l až 3 živnostenského zcikona
. silniční motorova doprava . nákladní vniÍrostátni provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny
včetně, - nák|adní vnitrostátni provozov,ana vozidly o největši povolené hmolnosti nad 3,5 tuny, - nák|adní mezinárodní
provozovlnÓ vozidly o největší povolené hmtltnosti do 3,5 tuny včetně, - nukladni mezinarodni provozovana vozidly o
největší pot,olené hmotnosti nad 3,5 htn.y, - vnilrostátní piíležitostná osobní

. zemědělská rostlinna a živočišná v.í,roba
- uiroba a uváděni uznaného osiva a sadby zelenin, květin,mlad.vch rostlin, ovocnych a okrasnych dževin, včetně
novošlechtění u uclržovucíhu šlechtění

tj, roanhu k 31,12.20()9, fiknz ztsku a ztrdty za období od 
.]'.l,2a09 

do 3I,12,2CI09 a pŤilohu této četní ilaěrky,
učetnť popisu použitlch zryzrumnych četních metod, Úaaie o společnosti jsou uuedeny o PŤíloze četní záuěrtry.

o , t po r t [ f l n6 s t  s t a t u t á rn ího  o rg ánu  če tní  j edno t ky  z a  če t l í  z áaě r ku
Za sestaaení četní zíaěrky pod uajíci aěrny a poctiay obraz a souladu s čes|cymí četními pŤedpisy odpoaídá
statutárnÍ orgán společnosti. Součástí této odpoaědnasti je naurhnout, zaaést a znjistit anitŤní kontroly nad
seslaaoaáním a aěrnym zobrazením ťtčetní závěrlry tak, aby neobsahornla vyznamné nespráanosti zpťtsobené
poduodem nebo chybou, zuolit a uplatiouat ahodné četní metady a proaádět dané situaci pŤiměŤené četní
odlady.

o d p o u ě d n o s t  a u d i t o r a
My,, tiko|em je uydat na aíkladě prouedeného guditu uyrok k této četni zaaěrce, Audít jsern proaedla u souladu se
ukonem o auditorech a Mezinárodními auditorskymi standardy n souuisejícími aplikačními doložkami Komory
auditorú České repubtiky' V souladu s těmito pŤertpisy jsern pouirtna tlodržouat etické norrty a naplánoaat a
prouést nudit tnk, abych získnln pŤiměŤenou jistotu, že četní záuěrkn neobsahttje uyznamné nesprátsnosti'
Audit zahrnuje prouedení auditorskyclt postupťt, jejichž cílem je zfsknt dúknzní informace o čdstklch a
skutečnostech uuedenych a itčetn{ ztÍaěrce, V1iběr auditorslcych postupťl ztiuisí na usudku auditora, učetně
posouztní rizik, že četnÍ závěrka obsahuje vyznamné nespráanosti zpťtsobené poduodem nebo c|tybou. PŤi
posuzoudní těchto rizik gutlitor pŤihlédne k urritf ním kontrolánt, které jsou releuantní pro sestaaení a aěrné
zobrazení četní aiaěrky, Cílem posouzení unitŤnÍch kontrol je nttarhnottt uhodné auditorske postupy, nikoli



vyiúdťit se k {tčinnosti anitŤntch kontrot, Audit též ahrnuje pos.ouzrní ahodnosti potlžitych ťlčetnÍch metod,

pŤiměťenosti ,ůčetnici oclhadú prwed,eijch oedenÍm i posouze.ní.celkoaé prezentace četnÍ znuěrky. Domníaám se,

že ztsluné dútkazní íi7o,:*,,, iooil dostátečny a vhodn,! zÁklad pro uyjád|ent méha ulroku'

,,#,:I;,:xť,i,i,i,o,tnÍ 
záuěrka podáuá uěrny a poctiu! obraz aktia a,pasia spokčnosti k 31'. 1'2. 2a09 a nákladťl

av nosťt a uysledkuiiin, hospodirent za rok žoog , ',ilodu s českymi tlčetními pŤedpisy.

Vyroční zpráaa bude pŤedmětem sarnostatného ouěí.en{'

Auditor: Ing. Ludmila Burešwd
auditorské oprávněnÍ 7 5, opráuněná posky toaat auditorské

služby o rozsahu z.ákonem 93n0a9 sb.
Maridnské nám. 1.27
686 01 I-IhersM Hradiště

L]h. Hrndiště 8' dubna 201'0



Zoráva dozorčí rady o kontrolní činnost

Dozorčí rada V roce 2009 doh|íŽela na v kon pťrsobnosti predstavenstva pťi uskutečnování
podnikatelské činnosti AGRO Brno Turany, a's. a kontro|ovala, zda predstavenstvo
postupuje v sou|adu s obecně závaznymi predpisy, stanovami a usneseními va|nfch hromad

spoIečnosti.

Dozorčí rada prezkouma|a zprávu predstavenstva o vztazích mezi propojenlmi osobami

Zpracovanou ál" s 66a odst. 9 obchodního zákoníku. K uplnosti a obsahu této zprávy

nemě|a Žádné vi/hrady.

Dozorčí rada pÍezkouma|a i Ěádnou učetní závěrku AGRO Brno _ Tuiany, a's. za rok 2009.

Ve shodě s auditorem dospě|a dozorčí rada k závěru, Že predkládaná učetní závěrka podává

věrny a poctiv! obrazfinanční pozice společnosti, jejího hospodarení a jejích peněŽních toku

za rok 2009.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schvá|it učetní závěrku a návrh na rozdě|ení zisku

za rok 2009 pťedkládany pťedstavenstvem.

Dozorčí rada děkuje všem zaměstnanc m zapráci vykonanou pro spo|ečnost v roce 2009.

V Brně dne 14. května 2010

pŤedseda dozorčí rady


