
AGk4 VeIký Týhec , a. s. , Bystřická 704 , 783 72 Velkj, Týnec , oktes Olomouc

PRIL oHA
k roční účetní závěrce v plném lozsahu, zarok2014

l. 1, Akcioyá společnosl ÁGk4 Yelkj I:jnec býa založena nzhodnunm VjročhI čIehshé schůze zehěítělskéIlo
dřužstva YeIa Tln?r dne ].břez a 2000. Jedi ýrn akcionóřeh rtuto dobu blo ZD Velký Týnec se ú*ladním
ýkhdem 1,200.000,- Kč složeným I podobě ykladu emo|ilosli zápb do obchodniho rcjstříku vdeftého u
Křajshého soudu l, ostriýě brl pnyeden dne (4.dubna 2000. V roce 2000 brlo fozhodnulo o naýýšení zúkladniho
kapíúilu společnosrj o nepeněžitj vklad ZD yelký Týnec y hodnoíě l 2 t ril, Kč a pohled{i|,b, opňynhlch osob
y hodnolě rnih. 84,9 ,nil Kč. Washí nay!šentFroběhlo ý píůběllu loku 2001 s hodnolou celkoýého vklada družslýa
]3,200.000,- Kč a Pohledáýhmí opřá|něfiých osob v korrkíéín. hodnolě 86,700,000,_ Kč,

K l.Iedna 2001 přeýzala akciolá spokčnosl ÁGR4 Yelki Týiec réhěř *onpletní hospodářskou činnosl ZD
Velký Tlnec a pl ě ji pnvozoyala i ý náskdujících laech, ZD yel*j Týnec ,stoupílo na zdkladě fozhodnatI yČs ze
d e 7-6-20a2 do li*yiďace od 1.7.2002.

V plůbě],u nku 2014 došlo k několika zněnliň 1J íámci ajpku do obchodúm řejstříktl. y návaznosti na pře§un
adminisialhy do noýě posíovené buí|ol!, se zněnilo sídlo společnosli z člšh 370 na Bystřickě ulicí ,,a číslo 704 a
laké píoběhl! zjněry ý orgfuech a-š (1,iL aýedeno niže ), RolJněž bllr doplněn} dclší předňžlr podníkdnl Akcioýý
podílfrrn]| AG.DITANA §-..o., člen kohcem DITANA se běheh foktl 2014.\emění! a předýafilje hohon s0,4 ,o4.

Podíl ZD Yelký Tl,nec , lihýuaci jíž y soačashosli nedosahuje ani hodnol! 0,1 % z cekového počl ýrdanjcl akci[
ze s*upin! rutjilelů akcií v únci ílljc]úch osoh nevhst í žndnd více jah 2,5 % §oahrnného Počlu- c.]kóÝj ručel
ahcionářů §e proli loku 2013 neznhil a činí 22óí!ďcach l3 právnické osoby,

znFso ýfii Předuěí! potlnikdní j§ou:

zemžděktví včelně píodeje heulacovanich zehěděl\*jch vjlobků za účelern ?!)racoyání ,rebo

výruba kíhiý a bhnjch sněsí

činnos. účetních poradců, vedení účelnictýí

Roáodujícim předněiem činnosti akciové společnosti je klasickí zemědě]ská ťŤoba s cca 2/3 podíjem
produtce rost]inné ( obiloviny, olejniny, chnel ) a 1/3 podílen produkc€ živočišné ( mléko a hovézi
maso v uzaťeném obratu snída ). Z hlediska velikosti obhospodařuje a,§. \"ýněril 2.708 ha zem. půdy
a,očni celkové !ýnosy činilypiiblizně tEEmil,Kč,vroc€ 2014 pracovalo v a.§, 56 irvale
činrých pracovnftů.

organizační členění podniku je přjzpůsobeno podmtnlrán, kl€ré rychfuí z rozťíštěnosti \,ýToby a
vzdál€nosti igdnolli\Ých far€m. Rostlinná \"ýŤoba ie řízena odvětvově z iedno]ro sřEdjska ve velkém
Týnci a \"ýroba živočišná je pŤovozovám ve dvo far.ná§h ( Krčmaň a V€lbý Týnec ), v ránl§i tderýchje
aplikováLno sřediskové členěnl. Mechanizace a dílny jsou řízeňy stejĎým zpúsobemjako RV. VJŤoba
chme]e spadá pod sťedisko losrlinné výroby, Samoslatné stŤedisko je spráWi útvar. Z poh]edu
řízeni předseda představ€Dstva zastává pozici htavi ho ekonoma a přimo vede hlavrtí]ro agřonoma,
zootechnika, PEP, finanční, mždovou a sk]adovou účelií, Ce]kem v podniku pracuje 10 THP acca46
manuálních a obslužných pracovniků.

Přá\,ní formou podniku jako práWjcké o§obyje akciová společnost, Na aikladě Yý§ledL:! Vahé lřomady §pol€čno§ii
konané dne 23.čer.Ta 2014, došio k !ýaÉlnné zlněně z hiediska fungováni orgánů a.s,. Volen}tn olgánemje pouze
dvoučlenná dozorči rada, kierá jmenuje ři členy představenstva, Dozorčí radu k 31,12.2014 tvoři]j á§tupci najoritního

Ing, Miloš spurný

Ing, Radomír Běhal

- člen dozorči radv
Sýé§ed]ice 6) Psc 

'8] 
\4

- člen dozorčí rady
o]omouc _ Hotice, staškova 549/11
PSč 779 00



Stah]támím orgánem a_s, zůstává nadále představenstvo, které k 3].t2.20l4 pracovalo v náslcdujlcim složení:

lng. Miroslav Wrana _ předseda představeNtva
LLZice 90, PSČ 78' 0l

Ing, viktoí Plachý , člen př€dstavenstva
v€[.ý Týnec, Kornáov 545, PsČ 783 72

Michal Židák - člen představ€nsiva
Ve .ý Týnec, Masarykova, 81, PsČ 783 72

Na základním kapitáh a,s, se podílí v TozsáD přeD,šujjcim 20 % pouze sPoiečnosr AG.DITANA s,r.o,, člen konc€mu
DITANA, kferá vlastni 5,03ó ks akcii tj, 50,4 % základnfio kapitálu AGRÁ Velký T}hec, a.s,.

L2. AGRÁ Ve]ký Týnec, a,s. mák 31,t2,2014 u spo]ečnosti AGRáoDBYT V€lký TFec s,r.o. (jedná se o
odb),iovou oíganizaci ) 1 00 % obchodni podíl na základnim kapjtálu ve \.ýši 200,000,00 Kč_ současně Společnost vlastní
ý roce20l2 pořilEťý l/3 balfl( akcií fi,.my OLBENA a 5. , tČ 6070]708, v nommálnihodnotě 1,?29,000,- Kč za
částku 20 mit. Kč, Podíl u B ezuchovská a.s, , IČ 2582l067, v oominál]U hodnorc 2,]27 tis. Kč se v L 2014 nezměnil
a dosáhl hodnoty procentického podílu 32,4 %. U žádné další oryanřace najetkový podíl, který by
př€sahoval 20 % na jeji§h Zálladnim kapiLrlu, společnost AGRA velký Týnec, a.s. nev]astní_

Majetkové účasti ujn ch podniků dosály tedy k ] 1, 12.2014 nás]eduj ici výše :

chmelařství Žatec, a,s, - 46.065.-- Kč
AGTL{ODBYT V€lIď T}hec s,r.o. - 200,000,-Kč
Bezuchovská a,s_ " 2,326.542,-- Kč
oLBENAa.s. , 20,000.000,-- Kč

I.3, PŤ]]lněrný počet Zarnč§tn3nců během účetniho období dosáhl počtu 56 ptepočtených placo.!,niki, Z tohoto
počir pracovalo v podniku 10 iecnnicko-hospodářských praco,vníkri. Z celkového objemu
tlp]acených mzdoťch píosťedků 25,491 tjs, Kč připadlo lla THP 6.686 ús. Kč, íj. 26,2vo .

Řídicí manageinent v roce 20141vořili : před§eda a hla\.ní ekonon - lng. Miros]av Wrana
h]avni agro.om _ lng, Vikor Plachi
zootec}mik _ Michal Židák

lrťubá mzda zdrav, + soc. pqi,
iis. Kč % tis. Kč y,

AGRA ce]kem

ztoho, THP .elkem

25.491 100,- 8.387 l00,-

6,68ó 26,2 2.1,76 25,9
ztoho řidící management 3.2'72 12,8 1,037 I2,4

t.4. V průběhu roku 2014 byly posk}tnuty čl€nům předsiavcnstva a dozorči mď a,s. ( statutámi orgány
AGRA VeIký TýDec, a.s, ) odměny spoj€né s \^ýkonem této fiŤll(ce v celkovém rozsahu 420 tis,Kč.
V roce 2014 byla stejnějako v předchozich dvou letech v návaznosti na platbu dividend pro vš€cbny akcionáře,
ryp]acena i č]enům představenslva a DR tantiéma zpodílu na rozdělení zi§ku za rok2013 v celkovém
obj emu 300 tis. Kč. Pracouíkim a,§, nebyly v minulém roce poskytnufy žádné úvěry, půj&y, záruky
a příp. ostatnlp]něni s,lTjírnkou pokačováni plošně uzavřené smloulT pro asi 50 zaměstnanců na životní
]€pjtá]ové pojištěni s Českou poj išťovnou. Ročni přispěvek zaněstnavatel€ činí Ftršálně 6.000,00 Kč na
jednoho praco\Tika.

IL 1 , APlikace ob€cných účetnich ásad a metod se řidi ob€cně p]ahlýni zákonnými normami roku 20 14 a
zpmcovanými \.titropodnikovými srněmicerni akciové společnosti AGRA velhý Týnec, a.s,,



IL 2, Způsoby ocenění :

a) ásoby nakupované ve \"ýši pořizovacich cen
ásoby vlastníc]r vrŤobků v cenách tvoienýcb na bázi v]ashích nikladl] a stanovených iúemím

předpisem
b) hmotný a nehnotný dlouhodobý ,najetek lavoř€ný vlastni čirnostije oceňován hodnotou dolořných

v]asrních nákladů
cl cennó paplry a majelkove jčásli se ocenJj. cenou poilzení
d) prlchovlf a př{rdstlry zviřat se oce,iuji cenaui Y},tvořenýnli lra Základě Vlasliich nálladů a st ovcných iniemím

předpisem se snahou o mininalizaci mezjročních korekci,

Repfudul(ční pořizoYací ceny nebyly v průběhu řoku 2014 pol)žiq .

Il,3, v rámci pořizovacích cen nakupovaných záSobjsou zatmuty následující drlllry nák]adů: odb}tová a
skladová přiráŽiq cena obalů ( převábě papíIové p}lle u nal-upovaných Ks ), tecbnologické úpra}y
( např. moŤení, inkustace, m€dikování apod, ) a ve většině případů i doprawé. Ceny ásob vtastních
týToblQljsou ivořeny D/na]oženými přírnými náklady a dle rozlThové zák]adny použivaného úč€tniho
soítwaru i uíči|ým podíl€m nákladů n€pŤliných. Nedokončená ro§tlinná yýTobaje oceňována ana]ogickým
zpŮsobcm .

IL 4. V púběhu Ioku 2014 došlo k€ uDěnám způsobů oceňoÝíni, postupů odpisovánl a obsahovému v}Ťnezeni
položek účetní ávěrky pouze v rozsahu nezb},bém aiduatizaci legislativních norem v této ob]asti
plahých od ].].2014, Jinakje snahou a,s, zachovat plnou kontirruitu použivaných nást ojů v účetnictvi,
pi€de!ším z důvodu možnostj kornparace \"ýsledků hosp, či rostj v delším časovém období. Z toho
důvodu jsou peněžIí čásdry lyčlslené z titulu yýše iivedenýc]r opaťení v návaznosti na \"ýši majetku,
ávazku a hospodářs].' t]r§ledek v íoce 2014 naprosto nepodstatné,

lL 5. Za ťok 2014 neby]y D,|,,ořeny opnYné po]ožky k dlouhodobě ledob),tným pohledávkán . AGRA
Ve]t!í Týnec, a.s, má kdatu3t.t2,20l4po ze ] dlouhodobě Dedob],tnou pohled.áv]o v hodnotě
107.039 Kč, kerá předstaurje cca zbylou l/3 původni qŤnáhané částb, stile ješrě v exekuci,,

IL 6, AGRÁ Veliý TýTec, a.s. rná \Ttvořený odpisoYý plán s pouátin jak Lineámí odpisové metody
( nemovitosii W€sené do společnosti zakladatelem a.s, ), tak hlavně aychl€nébo odpisováni u většiny
zbývajíciho převedeného majetku au majetku nově pořizeného, Uč€tni odpisy NaHDM činízarok
20l4 celkem 23,03 5,3 53,- , Danové odpisy stejné kategorie jsou převá.arě z důvodu aplikace
degresivni odpisové metody a na\"ýše!í podle § 32, odst.2 ZDP ryšši o cca 9,01 mil, Kč a představuj i
celkem částku 32,044.871,_- Kč.

Il,7. Při př€počtu rtdajů v cizí měně na českouje uplatňován b&ný kurz lyh]ašoYaný ČNB.

IIL 1- AGRA V€]ký TýTec, a.s, vlastnila ke konci rcku 2014 člen§hý vktad u družsiva CHMELAŘSTVi
Zarec ve}ýši 46.065,- Kč , cca 32 o/a podil na základnlm kapitáIu společnosti Bezuchovsk a,s.
v }odnotě 2,3 26,542,- Kč a 3 3 % ( l/3 ) podílu na záktadnim kapitálu OLBENA akciová spo]€čnost
v hodnotě 20,000.000,- Kč , Trfoi oceněni \"ýše uvedených aldiv je problematické a AGRA Veiký
Týnec, a.§, nemáY současné době dostatek objelciwich informaci projejich seriozní ohodnocenj a
proto ponechává jako základní cenu přo třžní ocenění těchto položek cenu, Za kerou by]y Ďao aktiva do
spo]ečnosti pořizeny, V rcc€ 20 ] 4 neby] z vla§tnictví toboto maj€tku posb,tlut a,s, žádný podít na zisku,

IIl,2. Mezi dnem účetni ávěrky v roce 2014 a daiem, kdyjsou §chváleny hlavní í!četni \"ýkazy, nedoš1o k
žádným \"ýznamným událostern s vlivem na předkládané Závěrkové údaje,

TII 3]
a)
b)

viz, ,,Rozváa" k 31-12.2014
dtto
finančni pronájem AGRA ve[.ý Týnec, a,s, v upl)Ťu]ém úč€tnim období neprováděla



d) HDM _ rozpi§ na lrla,i.ní skupiny ;

pozemky
budo}y
stavby
přistroje a tech,ZaříZení
prac, stroj€ a Zařized
dopra\,ií prostředky
trvalé porosty
Zii\,I.sládo skotu
DI ]lM

26.551
59.210
54-a,7s
20.513
105.387

69 -991
].618
,7.352

410
51

l8,988
13.622

1.290
73.568
42.534

1,618

4]0

345 l58 l55,6] 3

lmén) hmomeho in\e§I:cn"ro n3jelkU \ roce 20I4 v lis Kč

Ps 321.269 ]39.869 ] 8] 400

pořiz€ni
vyřaz€ni / prodej
nedok,inv€Stice
álohy na inv€stice

+ 32.741
- 8,852

+ 32-,741
- z4 5961s -,l44

KS 345,158 155,613 ]89,545

Nově pořizený tlDM v loce 20]4: - žaci kombinace KRONE
- snykový natladač CASE
- plui LEMKEN
, rozmetadlo RAUCH
- fléra k BPs
- rozdružovač KVERNELAND
- kukuřičný adapter CLAAS
- silniční váha
, pozemky
- HTS ANNABURGER
- traldor FASTRAC 8280
- trakor JcB 3230
- návěs KRAMPE
- os,auto Vw Caddy
- os,auto NISSAN x tíail
- teplovody od BPS

- I,692.9,70,--
- 1,]38.000,__
_ 1,299.000,--
- 420.928,--
- 492.934,--
- 395,000,__
, 869-000,*
- ,723.198,--

- ó,584,469,__

- 4,100,000,-
- 2,990,000,--
- 2,0)-1.104,-
- 23,1.190,--
- 24,1.000,-
- 2,694.784,--

e)

Celkoýá hadnota noyě pořízeného HDM ( ýč.ahiýace rBJ ) před§tayuje čártlcll 3 2,740.70 ] ,- Kc.

Zařazaýací hodnaía bíoplyho])é síanice yellci Týnec (BPS ) činí 49,293.378,-- Xč ( té1,1ěř celá hadnola blla
uvedenajiž ý lánci přehledu pořLeného HDM y příIoze účetní zb,)ělbý za fuk20] 3 ),

najet€k vedený V opeŤatiní evidenci niino účtový roz\Th ( např, piedměty poslupné §pořeby
s poiizovacj cenou nižšinež 500,- Kč ) nebyl v roce 2014 kvaliftkov,ně hodnorově \Tčís]en,
Nakoupený DDHM €vidovaný na účtu 5 01 3 10 představoval v roce 2014 čZstku 250 iis.Kč,

majetek Zatížený zástavním píávem měta v roc€ 20 14 AGRA VelLŤ T)inec, a.s_ dvojí. ve prospěch posk}tnutého
úvěru od České spotitelny na ýýstavbu BPs Ve]ký Týll€c byla zastavena tato stavba a současnějsóu od r, 201]
ze skjného důvodu zastaveny i akcie spoiečnosti oLBENA a,s.. také na úvěr od ČS na výstavbu 2 Mw BPS
v iokalitč o]omouc Městsi.ý Dv r.



_q) na poříz€ni BPs byl v roce 2013 oievřen dlouhodobý invesrič!í úvěr u České spořitelny v částce 40,8 90 mil. Kč
s 15 _ leiou dobou spláceni, Uvěr se zača] splácel 3 0,4.201 4 v pralidetných měsičních splátkách ve výši
243,393,- Kč , Dnem konečné splatnosti je dattlnl3 i.3,2028, ZákladDi ťŤoková marže úvěru činl 1,6 % p,a, s tirn,
že lnuže být na zakladě sp]nění Wčirých podnínek dodatečně snižena o 0,2 5 resp, 0,50 % per annum,
V souvislosti Se zaj ištěnim úvěnr bylo zřizeno Zástani pIávo na pohledávky z produkce BPS a nemovftosr BPS
jako takovou , K 3 ] , 1 2.20 ] 4 činj]a hodnola nesplaceného úvěru 3 8,699,463 - Kč,

II1, 3,2. K 3 ] ,12,2014 nelněla AGRA veiký Tý!ec, a,s, závadry po lhůtě splatnosri nad 180 dnů, Pohled.ívky
po stejně dloUné llrůtě splatDosli předstawjí hodnotu 107,039,- Kč (jední se o částl íaz če]-veí.eí. z)al za
společnos1{ J,B,s, s.r.o. zn dodávku telat ). celkoyý pŤehled pohledávek a závaz]alje pravide]nou součásti
inventariZce maje&u a u pohledávek též praco\Ťich materiáIů pro tvorbu opramých potožek,

II]. 3 3, Účetní hospodářský ,!"ýsledek za rok 20 1 3 ( zisk 21,834,345,58 Kč ) byl na ák]adě roáodnuti
VH a.s. konané dne 23,6,2014 zaúčtovlán v čeí\.nu 2014 následujícím Způ§oben:

a) na divjdendy , 1.498,500,00 Kč
a) na tantiémy členů představenstva a dozorčí rady _ 300.000,00 Kč
b) vepospěch účtu 421200- zákoiný rezervni fond _ 1,000,000.00Kč
c) ve pIospěch účtu 428 000 - nerozdě]ený zisk minulých let _ 19,035,845,58 Kč

Základni kapitál a.s, zustává na úrovni zapsané v ob€hodním r€j sťIku, §. 99,900,000,-_ Kč ( úč. 4 l ] ),

Vlastni kapitál a,.s, sevroce2014 zvišil z původni hodnory 279,826.j 79,3 8 Kč na hodnotu
306,292.j81,59 Kč, tj. o 26,466.202,21 Kř.

Z \"ýše rrvedeného je zŤejmé, že v pruběhu rol:u 2014 a.s, přidětila ze zisku Zákonnému rezennimu
fondu 1,0 mit,Kč a na\"ýšila jeho uroveň na hodnotu 14,0 mil.Kč, dále Ze zisku posk},tla 1,498,500,-
Kč na akcionrářské divideldy a 300.000,- Kč na tantiémy čl€nům oťgánů a.s..

Počet akcioúřů činil k 3I .I2.2a14 229, z tohoto počru bylo 226 osob fyzických a 3 osoby právnické,

Ill- 3 -4-

a) pře§ný §oupis ávazkůje nedílnou součásti Inventarizace hospodďských plosťedku a
majerku a,s. k31.12,20i4, Zdeje plovedeno i detailni rozčlenění jednotli\ých poiožek ávazků z hlediska lhůt
splatnosti, resp, prodl€v těchto lhůt.

b) 
'vr,-k) 

l podnil-L"ú !e.k,upiné Dej.ou

c) zdva^y Lrye podle,,a"ran}o pra\a nej,ou

d) další áÝazky n€sledované v běhém účetnictví nejsou

lll- 3,5. AGR-A Velký Týnec, a,s, neměla v roce 2014 q,tvoieny žádné zákoDné rezeny,

]t1,3.6. Všeclrny výnosy z běhé činnostj byly vr,20t4 rcalizovány vtuzemsku,

Členěni,yýnosů dl€ činnosti : - Iostlima \.ýŤoba ^ 92.326 tis, Kč
- živočišná \"jŤoba - 44.183 tis, Kč

Z toho _ zvlŤata , 4,087 tis, Kč
- vroblr - 40,096 tis. Kč

, slxžby - 3,005 tis, Kč
- el. eneígie - 15,519 tis, Kč

Tl1,3,7, AGRA ve]hý T)inec, a,s. má 7,1n, že v rámci jehn mnj efir) se n€}ysk],ílií nolož ] s ýýŤáhýn
rozdíl€nl nr€zi tlžním a účetním ohodnocenínr. AGRA Ven ý Týnec, a.s. pŤedpokládá, že účeni
najetková podstata organizace uvedená v účetní Závěrce zarok2014 je reálná,



IV, t, CASH FLoW zaroi20]4

P, Stav penčžních prosťedl(u na začátku účet obdobi

Z. ÚčefuI hospodářský výsledek

A, 1, Úprary o rrepeněžrrí operace

A. 1,1. odpřy stá]ých aktiv
A, 1.2. Zrněna sta!,u opíaviýcb položek,Iezerv apod,
A, 1.3, Zisk ( žráta ) z pŤodeje stálých alíiv
A, 1.4, v}hosy z divjdend a podílů na zisku
A, 1,5, Vyúčiované nák]adové UŤok]

A * Čislý peněžní tok z pŤovoai činnosti

A_ 2_ Změna potieby pŤaco\Ťrího kapitálu

A.2.1. Změna siaw pohledávek
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazku
A, ž.3, Zllleru sLěýu ZásuL

A +* Čistý peněžní lok Z provoalí činnosti

A, 3. Výdaje z plaleb úřoků

A.4. Přijaté úroky

A, 5, zaplacená daň z přijmu a dorněrry dfu1ě

A. 6, Příjiny a výdaje z ninořádné činnosli

A **+ Čistý peněžní tok z provorní činnosti

B. ]. výdaj€ spoj€né s pořizenín stálých aktiv

B.2- Příiny z prodeje stá]ých akiv

B, 3. Půjčry a úvěry spňZrěným osoblán

B +** Čistý peněžnl tok vŤa}ujici se k investični činnosti

C. 1- Změna stal,tl dlouhodobých závazků

C. 2. Dopady aněn vla§tního jmění na peněžní prosředty

c.2.I. Z\"ýšenipeněžníchprosředků
C.2.z. Vyplácení podílu na v]astnímjmění společnikům
C.2.3. Peněžni dar,/ a doiace do vlastníhojmění
C.2.4. Ufuada ztTáty za spotečníkT
C. z.5. Přl,né p]atby na vrub fon{tů
C,2.6, Vyplaucné rlivirJuLly lcbu podily !a zisku

C, 3 , Přijaré dividendy a podily na zisku

Čistý peněží tok váahující se k finančni činno§ri

F. ČicÉ z\"ýš6!i_ l€5p, snífuní pBněžnroh prostř€dků

R. Srav peněžnich prostředhi na konci účetního o,b,do]ri

ZpracoÝal i lne Wrala Mj.oslav
Schváli] : lng, wmnaMnoshv - předseda představelstva a,s

Ve velkém Týlci dle ó,února20]5

40,298

34,875

t8,323

23.035
192

2.991

l,529

53.198

1,7.228

l7.,784
3,j20

35,9,70

,727

2,256

,r_r,

32-601

32-,740

4,55]

28.t89

2.I91

1,798

.
1-,798

3 989

4?3

40,,721

,1 AGRA Velký Týnec, a,s.
Bys!řická 704 (3)

783 72 VELKÝ TÝNEC
]č ?58§5476, Te], 585 391 551


