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a) výrok auditora 

Provedl jsem audit přiložené účetnl závěrky společnosti AG CHEM[ GROUP s.r.o. 

(dále j en "společnost"), sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá 
z rozvahy k 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2019 a přílohy této 

účetnl závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další 
vysvětlující informace. Údaje o společnosti jsou uvedeny v úvodní části této přílohy. 

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv 

společnosti k 31.12.2019 a náklad,,, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 
31.12.2019 v souladu s českými účetnlmi předpisy (výrok bez výhrad). 

b) základ pro výrok 

Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů 

České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodni standardy pro audit (ISA), případně 
doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Moje odpovědnost stanovená 

těmito předpisy j e podrobnější popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní 
závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem, přijatým Komorou audi

torů České republiky, jsem na společnosti nezávislý a splnil jsem i ostatní povinnosti, 
výplývajlcí z těchto uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní informace, které jsem 

shromáždil, poskytuji dostatečný a vhodný základ pro vyjádřeni mého výroku. 

c) ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 

Ostatními informacemi jsou v souladu s§ 2 písm. b) zákona o auditorech informace 
uvedené ve výroční ;,právě mimo účetni závěrku a moji zprávu auditora. Za ostatní infor

mace odpovídájí jednatelé společnosti. 

Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí 

mých povinnosti souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními 
informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném nesouladu s účetní 

závěrkou čl mými znalostmi o účetní jednotce, získanými během ověřování účetní závěrky 
nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně nesprávné. Také posuzuji, zda 

ostatní informace byly ve všech významných ohledech vypracovány v souladu s příslušnými 



-3-

právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňuji požadavky 
právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatnlch informací 

v kontextu významnosti, tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo 

způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací. 
Na základě provedených postupů, do míry, kterou dokáži posoudit, uvádlm, že 

- ostatní informace, které popisuji skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazen{ v účetní 

závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou a 

- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. 

Dále j sem povinnen uvést, zda na základě poznatků a povědomi o společnosti, k nimž jsem 
dospěl při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné věcné nesprávnosti. 

V rámci uvedených postupů jsem v obdržených ostatních informacích žádné významné 
nesprávnosti nezjistil~ 

d) odpovědnost jednatelů za účetní závěrku 

Jednatelé společnosti odpovídají za sestaveni účetní závěrky podávající věrný a poctivý 
obraz v souladu s českými účeními předpisy a za takový vnitřní kontrolnl systém, který 

považují za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné 
nesprávnosti zptisobené podvodech nebo chybou. 

Při sestavováni účetní závěrky jsou jednatelé společnosti povin11i posoudit, zda je 
společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní 

závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetrži

tého trvání při sestaveni účetní závěrky, s v_ýjimkou případů kdy jednatelé plánuji zrušení 
společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemájíjinou reálnou možnost než tak 
učinit. 

e) odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 

Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celkem neobsahuje 

významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora, obsa
hující můj výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že 

audit provedený v souladu s výše uvede,iými předpisy ve všech případech v účetní závěrce 

odhalí případnou 11ýznamnou nesprávnost. Nesprávnosti mohou vu,ikat v důsledku podvo
dů nebo chyb a považují se za významné, pokud /ze reálně předpokládat, že by jednotlivě 
nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnuti, která uživatelé účetní závěrky na 

jejím základě přijmou. 



-4 -

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy j e moji povinností uplatňovat 
během celého auditu odborný úsudek a zachovávatprofesni skepticismus. 
Dále je moji povinností: 

- identifikovat a vyhodnotit rizika významné nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvo

dem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika 
a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abych na jejich základě mohl vyjádřit 

výrok. Riziko, že neodhalím význanmou nesprávnost, k niž došlo v důsledku podvodu, je 
větší než riziko neodhalené význanmé nesprávnosti, způsobené chybou, protože součásti 

podvodu mohou být tajné dohody,falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení 
nebo obcházeni vnitřních kontrol jednatelů, 

- seznámit se s vnitřním kontrolním systémem společnosti relevantním pro audit v tako

vém rozsahu, abych nwhl provést auditorské postupy vhodné s oltledem na dané 

okolnosti, ,rikoli abych mohl vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému, 
- posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních 

odhadl, a informace, které v této souvislosti jednatelé společnosti uvedli v příloze 
účetní závěrky, 

- posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvá11ípři sestavení účetní závěrky 
jednateli a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná 

nejistota vyplývající z utlálosti nebo podmínek, Á1eré mohou významně zpochybnit 

schopnost společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže dojdu k závěru, že taková významná 
nejistota existuje, je mojí povinnosti upozornit ve zprávě na, informace uvedené 11 této 

souvislosti v příloze účetní závěrky a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit 
modifikovaný výrok. Moje závěry týkající se schopnosti společnosti trvat nepřetržitě 

vycházejí z důkazn.ích informaci, které jsem získal do data mé zprávy. Nicméně budoucl 

události nebo podmínky mohou vést k tomu, že společnost ztratí schopnost trvat 
nepřetržitě, 

- vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky včetně přílohy a dále to, 
zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede 

k věrném zobrazeni. 

Moji povinností je informovat j ednatele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasován{ 

auditu a o významných zjištěních, která jsem v j eho prť,běhu učinil, včetně zjistěných 
významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 



V Praze dne 9. dubna 2020 
Vyhotovil: 

Ing. Slavomír Ježek, č. oprávnění 1305 

(sídlo uvedeno na první straně) 

Projednání a převzetí zprávy: 
Igor Shevchenko, jednatel 

Dne: 1 O. dubna 2020 
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ROZVAHA 
v plném rozsahu 
ke dni: 31.12.2019 
(v celých tisicich Kč) 

IČ:615081 95 

Sestaveno dne: 8.4.2020 

Právní forma ůčetni jednotky: Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání ůčetní jednotky: 

Spisová znaéka: C 30090 

V líkvidaci: Ne 

Označení AKTIVA 

a b 

AKTIVA CELKEM (A. + 8. + C. + O.) 

A.. Pohledávky za upsaný základni kapitál 

8 . Stáli\ aktiva (B.I. + B.11. + 8.111.) 

8.1. OJouhodoby nehmotný majetek (součet 8 .1.1. a2 B.1.5.2.j 

1. Nehmotné výsledky vývoje 

2. Ocenitelná práva 

2.1 . Software 

2.2. Ostalnl ocenitelná práva 

3 Goodwill 

4 . Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 

5. Poskytnuié nlohy na dlOUhodobý nehmotný majetek a nedokonten9 
dlouhodoby n11hmotný majetek 

5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 

5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 
•-••-----H•·•• 

8.11. Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.11.1. až B.11.5.2.) 

1. Pozemky a stavby 

1.1. Pozemky 

1.2. Stavby 

2. Hmotné movité věci a jejich soubory 

3 Ocellovaci rozdíl k nabytému maJetku 

4. Ostatnf dlouhodobý hmotný majetek 

4.1. Pěstítelské celky trvalých porostú 

4.2. Dospělá zvlrata a jejich skupiny 

4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 

5. Poskytnutá z61ohy na dlouhoóooy hmotny tnaJo>tek a nedokontoný 
ólouhodobý hmotný rmlelek 

5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 

5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

Óis\o 
1ádku 

C 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

'!O 

11 

·12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Název a sídlo účetni jednotky 
AG CHEMI GROUP s,r.o. 
Rybnični 18/1 
Praha 6 
160 00 

Běžné účet:ní období 

Brullo Korekce Netto , 2 3 

75590 4 9-37 70653 

o o o 
11 996 4470 7 526 

902 877 25 

o o o 
902 877 25 

770 770 o 
132 107 25 

o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 

11 094 3593 7501 

1 346 o 1 346 

1 346 o 1 346 

o o o 
8 678 3 593 5 085 

o o o 
o o o 
o o o .. 
o o o 
o o o 

1 070 o 1 070 

o o o 
1 070 o 1 070 

M,nulé úč. období 

Netto 
4 

110 574 

o 
22 066 

25 

o 
25 

o 
25 

o 
o 
o 
o 
o 

7026 

1 346 

1 346 

o 
5 297 

o 
o 
o 
o 
o 

383 

o 
383 



0znaéenl AKTIVA Ólslo Běžné účemi obdobi Minuli! úč. obdob! 
ladku 

a b C 
Brutto Korekce Netto Netto 

1 2 3 4 

B.111. Olouhodoby flnančnl majetek {součet B.111.1. až B.lll.7.2.) 27 o o o 15 015 

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 28 o o o 15 015 

2. 7..ápůjčky a úvěry-· ovládaná nebo ovládajíc! osoba 29 o o o o 
3 Podíti - podstatný vliv 30 o o o o 
4. Zápůjčky a úvéry - podstatný vliv 31 o o o o 
5. Ostatnl dlouhodobé cenné papíry a podíly 32 o o o o 
6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 33 o o o o 
7. Ostatnl dlouhodobý finanční majetek 34 o o o o 
7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 35 o o o o 
7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finančnl majetek 36 o o o o ... .. 

C. Oběžná aktiva (C.I. -t C.11. + C.111. + C.lV.I 37 63 269 467 62802 84451 

C.I. Zflsoby (součet C. 1.1. až C.1.5.) 38 21402 o 21402 33770 

1. Mateiiál 39 o o o o 
2. Nedokončená výroba a polotovary 40 o o o o 
3. Výrobky a zboži 41 20329 o 20329 27472 

3.1 . Výrobky 42 o o o o 
3.2. Zboží 43 20 329 o 20329 27472 

4. Mladá a ostatní zvfřata a Jejich skupiny 44 o o o o ....... ··-- ·-· 
5. Poskytnuté zálohy na zasoby 45 1 073 o 1 073 6298 

C.11, Pohledávky (C.11.1 + C.11.2 + C.11.3) 46 40 214 467 39747 49 890 

1, Dlouhodobé pohfedávkY 47 136 o 136 136 

1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 48 o o o o 
1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 49 o o o o 
1.3. Pohledávky - podstatný vliv 50 o o o o 
1.4. Odležená daňová pohledávka 51 o o o o 
1.5. Pohledávky - ost.atni 52 136 o 136 136 

5.1. Pohledávky za společnfky 53 o o o o 
5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 54 o o o o 
5.3. Dohadné účty aktivní 55 o o o o 
5.4. Jiné pohledávky 56 136 o 136 136 



označeni AKTIVA Čfslo 
rádku 

Sétné účet111 období Minulé ůč. obdooi 

a b C 
Brutto Kore~ce Netto Netto 

1 2 3 4 

2. Krátkodobé pohledávky 57 40 078 467 39 611 49754 

2.1. Pohledávky z obchOdnlcn vztahú 58 30232 467 29765 46410 
•• •-•-••- • •-••n•• 

2.2. Pohledávky•- ovládaná nebo ovládajíci osoba 59 o o o o 
2.3. Pohledávky - podstatný vliv 60 o o o o 
2.4. Pohledávky • ostatnl 61 9846 o 9846 3 344 

4.1. Pohledávky za spoletníky 62 o o o o 
42. Sociálnl zabe.zpečenl a zdravotni pojištěni 63 o o o o 
4.3. Stát - daňové pohledávky 64 1 069 o 1 069 773 

4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 65 1 979 o 1 979 249 

4.5. Dohadné účty aktivní 66 34 o 34 49 

4.6. Jiné pohledávky 67 6 764 o 6 764 2273 

3. Časové rozlišeni aktiv 68 o o o o 
3.1. Náklady pfišlfch obdob! 69 o o o o 
3.2. Komplexní náklady prištlch obdob! 70 o o o o 
3.3. Přljmy prišUch období 71 o o o o 

c.m. Krátkodobý flnančnl majetek (C.111.1. + C.111.2.) 72 o o o o 
1. Podlly- ovládaná nebo ovladajicl osoba 73 o o o o 
2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 74 o o o o ----

C.IV. Pe11ěžni prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.} 75 1 653 o 1 653 791 

1 Peněžnl prostředky v pokladně 76 989 o 989 556 

2, Peněžní prostfedky na úctech 77 664 o 664 235 

o. časové rozlišeni aktiv (D.1. + D.2.+ 0,3.) 78 325 o 325 4 057 

1. Náklady pfíMich obdobi 79 325 o 325 336 

2. Komplexní náklady přištich obdob! 80 o o o o 

3. Príjmy příštích obdob! 81 o o o 3 721 



Oznaéenl PASIVA Cislo 
řádko 

Stav v běinem účet. oboobi sia~ v minulé účetním obdobl 

a b C 5 6 

PASIVA CELKEM (A.+ B. + C. + D.) 01 70653 110 574 

A. Vlastni kapitál (A.I.+ A.li. + A.Ill. +A.IV.+ A.V.+ A.VI.) 02 9 359 20026 
·-·· .. 

A.I. Zakladní kapltél {A.1.1. + A.1.2. + A.1.3.) 03 3000 3000 

1 Základní kapitál 04 3000 3 000 

2. Vlastni pod1ly (-) 05 o o 
3. Zrněny základního kapitálu 06 o o 

A.li. Ážio a kapitélové fondy (součet A.11.1. + A.11.2.) 07 o 11 640 

1. Ážio 08 o o 
2. Kapltálové fondy 09 o 11 640 

2.1. Ostatní kapitálové fondy 10 o o 
2.2. Oceňovaci rozdíly z pfeci:mění majetku a z.ávazkú (+/•) 11 o 11 640 

2.3. Ocel'IOvaci rozdity z pteceněn/ ofi pfeměnach obchodnícn 1<.orp-:iraci { .. /·) 12 o o 
2.4. Rozdlly z pfeměn obchodních korporaci(+/•) 13 o o 
2.5. Rozdíly z oceněni pli přeměnách obchodních korporací(+/-) 14 o o 

A.Ill. Fondy ze zisku (A.111.1. + A.111.2.) 15 300 840 

1. Ostatní rezervní fondy 16 300 300 

2. Statutární a ostatní fondy 17 o 540 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let(+/•} {A.IV.1. + AJV.2.) 18 4 546 2547 

1' Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých Jetí+/-) 19 4546 2 547 

2. Jiný vysledek hospodařeni minulých let { +/-) ?.O o o 
A.V. Výsledek hospodafení běžného účetního období(+/•·) 21 1 513 1 999 

A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku(-) 22 o o 
B+C. Cizí zdroje (součet B. + C.) 23 60899 89328 

B. Rezervy (součet 8.1. až 8.4.) 24 o o 
1. Rezerva na duchody a podobné závazky 25 o o 
2. Rezerva na da,) z príjmC1 26 o o 

····--·· 
3. Rezervy podle zvtášlnich právních predpis(J 27 o o 
4. Ostatn! rezervy 28 o o 

C. Závazky (součet C.I. + C.11. + C.111.) 29 60899 89 328 

C.I. Dlouhodobé závazky (součet c.1.1. až C.1.9.) 30 9832 4037 

1. Vydané dluhopisy 31 o o 
1.1. Vyměn1tetné dluhopisy 32 o o 
1.2. Ostatní dluhopisy 33 o o 



Označeni PASNA Crsto Stav ,, běžném učet. obdobi S-.av v minulé (.-éetnlm obdobl 
rád1<u 

a b C 5 s 

2. Závazky k úvěrovým Institucím 34 657 1 304 

3. Dlouhodobé prijaté zálohy 35 o o 
4 Závazl<y z obehodních vztahů 36 o o 
5. Dlouhodobé směnky k úhradě 37 o o 
6. Závazky - ovládaná nebo ov!ádajlcl osoba 38 o o 
~ ,. Závazky - podslatný vliv 39 9175 2 733 

8. Odložený dal\ový závazek 40 o o 
9. Závazky - ostatni 41 o o 
9.1. Závazky ke společnikum 42 o o 
9.2. Dohadné účty pasivnl 43 o o 

····-
9.3. Jiné závazky '14 o o 

C.11. Krátkodobé závazky (součet C. 11.1. až C.11.8.) 45 51 067 85 291 

1. Vydané dluhopisy 46 o o 
1.1. Vyměnitelné dluhopisy 47 o o 
1.2. Ostatní dluhopisy 48 o o 

2. Závazky k úvěrovým instítucfm 49 29676 63530 

3. Krátkodobé prljaté zálohy 50 34 55 

4. Závazky z obchodních vztahů 51 12890 17 961 

5. Krátkodobé směnky k úhradě 52 o o 
6. Závazky - ovládaná nebo ovíádajíci osoba 53 o o 
7. Závazky - podstatný vliv 54 o o 
8. Závazky ostat11I 55 8 467 3 745 

8.1. Závazky l\e spoleéníkum 56 1 932 o 
8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 57 5124 4193 

8.3. Závazky k zaměstnancum 58 529 629 

8.4. Závazky ze sociálního a zdravotního pojistěn i 59 301 503 

8.5. Stát - daňové závazky a dotace 60 314 188 

8.6, Dohadné účty pasivní 6 1 115 210 

8.7. Jiné závazky 62 152 -1 978 

c.m. Časové rozlišení pasiv (C.111.1 . + C.IU.2) 63 o o 
1. Výdaje příštích období 64 o 
2. Výnosy prištlch obdob! 65 o o 

o. Časové rozlišení pasiv (D.1. + 0.2.) 66 395 1220 

1. Výdaje příštích obdobl 67 395 1 220 

2. Výnosy pfištích obdobl 68 o o 

Podpisový z.áznam 

AG CHE"'' GROU,:> s r c 
Rybničná I .S -:,2 00 Praha· e, • 

iCO: 61508195, DIC: CZ61508195 



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění 
v plném rozsahu 
ke dni: 31.12.2019 
(v celých tisicich Kč) 

IČ:61508195 

Sestaveno dne· 8.4.2020 
Právní forma úcetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENIM OMEZENÝM 

Předmět podnikaní účetní jednotky: 
Spisová značka: C 30090 

V likvidaci: Ne 

Název a sídlo účetní jednotky 
AG CHEMI GROUP s.r.o. 
Rybniční 18/1 
Praha 6 
160 00 

Oznaéem TEXT Crs10 Skutečnost ~ účetním obdob! 
řsdku 

b 
bUném minulém 

a C 
i 2 

I. Tržby z prodeje výrobků a siužeb 01 6 281 3168 

li. Tržby za prodej zbožl 02 229 663 259551 

A. Výkonová spotřeba (součetA.1. ai A.3.) 03 220 290 252 016 

A1 . Naklady vynaložené na prodané zboží 04 201 916 220 473 

2. Spotreba materiálu a energie 05 943 1 138 

3. Služby 06 17 431 30405 
·--

B. Změna stavu zásob vlastni t innosti (+/-) 07 o o 
C. Aktivace (· ) 08 () o 
D. Osobní náklady (součet D.1, až 0.2.) 09 13 679 14 096 

D.1. Mzdové náklady 10 10165 10 436 

2. Něklady na socllllnl zabezpetent. zdravotní pojlttěnl a ostatnl néklady 11 3 514 3660 

2.1. Náklady na sociáln! zabezpečeni a zdravotnl pojištění 12 3 275 3406 

2.2. Ostatní náklady 13 239 254 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.} 14 -6 3 

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 o o 
1.1 úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmOinéM maJelllu - trvalé 16 o o 
1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmatného a hmotného ma;etl<u - ,jočasné 17 o o 
2. Úpravy hodnot zásob 18 o o 
3 Úpravy hodnot pohledávek 19 -6 3 

Ill. Ostatní provozni výnosy (součat m.1 az 111.3.} 20 4646 5 725 

1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 2 1 136 5000 

2. Tržby z prodaného materiálu 22 o o 
3. Jiné provozní výnosy 23 4 510 725 

F. Ostatni provozní náklady (součet F.1. ai. F.5.) 24 4 988 1 269 

F.1. Zostatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 211 871 
·--- -·· 

2. Prodaný materiél 26 o o 
3. Dané a DOPiatky 27 57 54 

4. RezeNy v provozní oblasti a komplexnl néklady p7fštich obdob! 28 o o 
5 Jiné provoznl náklady 29 4 720 344 . Provozní výsledek hospodařeni (+/-) 30 1 639 1 060 



Označeni TEXT Číslo Skutečnost v účetnlm obdob! 
řá<!ku 

a b C 
běž.něm l]'linulém 

1 2 

IV. Vynosy 2 dlouhodobého finantnfho majetku - j)Odlly (soutet IV. 1 + IV.2.) 31 7 292 3500 

1. Výnosy z podllů •·· ovládaná nebo ovládajícl osoba 32 4592 o 
2. Ostatni vynosy z podílů 33 2 700 3 500 

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34 3374 o 
v. Vynosy z ostatnlho dlouhodobého flnančnlho mařotku (souč. v. 1 + V.2.) 35 o o 
. ,. V'f'ICSY z oslatniho ~ finsnčniho ma;el~u • ovládaf'cl llet>o ,;:,,tádaná osoba 36 o o 
2. Ostatní výnosy z ostatnlho dlouhodobého finančního majetku 37 o o 

H Néklady so,Nisejlcf s ostatním dlouhodobým finančn1m majetkem 38 o o 
VI. Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + Vl.2.) 39 o o 
1. Výnosové úroky a podobné výnosy•- ovládaná nebo ovládající osoba 40 o o 
2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 o o 

I. Ůpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 o o 
J. Nakladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J,.2.) 43 3 030 2 533 

J.1. Nákladové úroky a oooobné náldady • ovtádariá nebo ovládajfcl osoba 44 1 646 o 
2. Ostatrn nákladové úroky podobné náklady 45 1 384 2 533 

VII. Ostatnl finanční výnosy 46 2156 4968 

K. Ostatní finanční náklady 47 3170 4996 
. Flnančnl výsledek hospodareni (+I•) 48 -126 -939 .. Výsledek hospodařeni před zdaněním (+/•) 49 1 513 1 999 

L Daňzpřljmú (součet L. 1 + L.2.) 50 o o 
L.1. Daň z pfíjmů splatná 51 o o 
" c. . Oal'i z. pfljrnu odložena (+/-) 52 o o 
- Výsledek hospodařeni po zdanění(+/•) 53 1 513 1 999 

M. Pi'evod pod!lu na výsledku hospodařeni společnlkúm (+/-) 54 o o 

·- Výsledek hospodařeni za účetní období(+/•) 55 1 513 1 999 

Čistý obrat za ůčetnl obdob!= I.+ li.+ Ill.+ IV. + V. + Vl. + VII: 56 250 038 276~2 

Podpisovy záznam 7 

v.· -

' 

1\G CHEl\11 GRCUP s.r -
Ryb 'lá 15, 162 00 l",ats.i 
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 

(v souladu s §39 Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění 

vyhlášky č. 472/2003 Sb., vyhlášky č. 397/2005 Sb., vyhlášky č. 349/2007 Sb., vyhlášky č. 469/2008Sb., vyhlášky 419/2010 

Sb., vyhlášky č. 413/20011 Sb., vyhlášky 467/2013 Sb., vyhlášky č.293/20104 Sb., vyhlášky č.250/2015 Sb. a vyhlášky č. 

441/2017 Sb.) 

 

Účetní období:  1. 1. 2019– 31. 12. 2019 

Rozvahový den:  31. 12. 2019 

 

Popis účetní jednotky 

Obchodní firma:  AG CHEMI GROUP s.r.o. 

Sídlo:    162 00 Praha 6 – Liboc, Rybničná 18/1 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

Identifikační číslo:  615 08 196 

Datum zápisu:   6. 7. 1994 

Zápis do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 30090 

Statutární orgán:  jednatel       

    Shevchenko Igor      

    datum narození 22. 06. 1966    

    Naardenská 670/8, 162 00 Praha 6 -Liboc   

    matriční identita: Ševčenko Igor 

    jednatel       

    Ševčenko Irina      

    datum narození 16. 11. 1964    

    Radčina 567/13, 161 00 Praha 6 - Liboc   

 

Údaje o fyzických a právnických osobách, které mají podstatný vliv nebo rozhodující vliv na 

této účetní jednotce s uvedením výše vkladu v %: 

Igor Ševčenko   podíl 60 %  splaceno 100 % 

Irina Ševčenko  podíl  20 %  splaceno 100 % 



Viktorie Ševčenko  podíl  20 %  splaceno 100 % 

Popis změn a dodatků provedených v roce 2018 v obchodním rejstříku: 

V roce 2018 nedošlo k žádným změnám. 

Předmět podnikání (v celém rozsahu zapsaném v obchodním rejstříku k 31.12. 2019:  

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 

Organizační struktura účetní jednotky 

Účetní jednotka tvoří jeden organizační celek. 

 

Jména a příjmení členů statutárních orgánů a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: 

 Ševčenko Igor – jednatel 

 Ševčenko Irina – jednatel 

Účetní jednotka prodala 100 % podíl ve společnosti Team -Trade s.r.o., IČO 271 52 511, se 

sídlem Praha 6, Rybničná 18/1, PSČ 162 00 12/2019.   

V 1/2020 zahájila likvidaci organizační složky ve Španělsku, která byla založena za účelem 

zjednodušení a zlepšení prodeje chemických výrobků na území Španělska a španělsky 

mluvících zemí. 

V roce 2019 byl provedeno ocenění hodnoty pozemku , který společnosti koupila v roce 

1997, cena odhadcem byla stanovena na částku 10 100 000 Kč. (původní hodnota 1 346 000 

Kč). 

Popis podnikatelské činnosti společnosti 

Společnost AG CHEMI GROUP s.r.o. se zabývá dovozem chemických výrobků vyrobených 

v Rusku a zemí EU. Dovezené chemické výrobky jsou dodávány společnostem jednak v České 

republice a v ostatních zemích EU (např. Německo, Rakousko, Polsko, Rumunsko, Švédsko, 

Velká Británie) a jednak do třetích zemí USA, jihoafrická republika).  

 

Průměrný přepočtený počet pracovníků během účetního období a z toho členů řídících 

orgánů: 20 pracovníků a z toho 1 řídící. 

Výše osobních nákladů vynaložených na zaměstnance a členy řídících orgánů: 



mzdové náklady 10 156 tis. Kč, náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 3 275  

tis. Kč.  

Úhrnné údaje o odměnách osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních a 

dozorčích orgánů – v roce 2019 nebyly vyplaceny žádné odměny. 

Výše půjček, úvěrů s uvedením úrokové sazby a hlavních podmínek, poskytnutá zajištění a 

ostatní plnění jak v peněžní tak nepeněžní formě osobám, které jsou statutárním orgánem 

(bezúplatné předání  osobních automobilů nebo jiných movitých a nemovitých věcí, platby 

důchodového pojištění) -  v roce 2018 byla poskytnuta bezúročná půjčka jednateli, která byla 

i v roce 2019. 

 

Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech 

oceňování  

Účetnictví účetní jednotky 

-v roce 2019 bylo zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů podle 

vyhlášky č. 500/2002 Sb. a podle Českých účetních standardů 

- účetní zápisy byly prováděny průběžně v účetním období po vystavení účetního dokladu na 

jednotlivé syntetické případně analytické účty podle účtového rozvrhu stanoveného účetní 

jednotkou pro účetní období 2019         

- účetní jednotka oceňovala majetek a závazky v průběhu roku 201 k okamžiku uskutečnění 

účetního případu a k datu sestavení účetní závěrky, tj. 31. 12.2019 v souladu s § 25 zákona o 

účetnictví 

- účetní jednotka v průběhu roku 2019 účtovala v souladu s účetními metodami stanovenými 

v § 4 odst. 2 zákona o účetnictví, přitom o veškerých nákladech a výnosech účtovala bez 

ohledu na okamžik jejich zaplacení nebo přijetí peněz, zatímco o veškerých výdajích a 

příjmech až do okamžiku jejich skutečného zaplacení nebo přijetí 

- při nákupu zboží se používá způsob A, za zůstatek zboží na skladě a zboží na cestě je plně 

odpovědný jednatel společnosti. 

  

Způsoby ocenění 

a) Zásoby  - pořizovací cenou 

b) Nehmotný a hmotný majetek   - pořizovací cenou s výjimkou nehmotného a 

hmotného majetku vytvořeného vlastní činností 



c) Pohledávky a závazky – jmenovitou hodnotou při vzniku  

d) Peněžní prostředky a ceniny – jejich jmenovitými hodnotami 

e) Cenné papíry a podíly, deriváty a části majetku a závazků zajištěné deriváty  -

pořizovací cenou 

f) Majetek nabytý bezúplatně – účetní jednotky nemá  

Způsob stanovení reprodukčních pořizovacích ceny u majetku oceňovaného této ceně a 

pořízeného v průběhu účetního období – účetní jednotka v roce 2019 nepoužila. 

Druhy nákladů souvisejících s pořízením, které se zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných 

zásob, a druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů – 

přeprava, clo a celní služby. 

Informace o odchylkách od metod podle §7 odst. 5 zákona s uvedením jejich vlivu na 

majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky – v roce 2019 

nenastaly. 

 

Způsob stanovení opravných položek a oprávek k majetku 

Opravné položky k pohledávkám byly stanoveny s ohledem na § 25 odst. 2 zákona o 

účetnictví následujícím způsobem.  

V roce 2018 vytvořeny opravné položky ve výši 467 tis. k pohledávkám společnosti Petkopet 

s.r.o. Opravné položky vytvořeny ve výši 100%.  

 

Způsob sestavení odpisových plánů na dlouhodobý majetek (účtovaný v účtové třídě) a 

použité metody při stanovení odpisů 

Hmotná majetek odpisovaný je odpisován zrychleně dle následující tabulky: 

Odpisová skupina  doba odepisování v měsících 

1        36     

 2        60 

 3     120 

 4     240 

 5     360 

 6     600 



O drobném nehmotném majetku (v ocenění do 60 000 Kč) a drobném majetku (v ocenění do 

40 000 Kč) se v účetní jednotce na účtech 018 a 022 neúčtuje. V roce 2018 bylo přerušeno 

odepisování. 

 

Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu        

Pro přepočet majetku a závazků vyjádřený v cizí měně na českou měnu účetní jednotka 

používá k okamžiku uskutečnění účetního případu pevný měsíční kurz vyhlášený ČNB 

k prvnímu dni jednotlivého měsíce. 

Pro přepočet ke konci rozvahového dne účetní jednotka užívá výhradně směnný kurz 

devizového trhu (platný v den, ke kterému se sestavuje účetní závěrka) vyhlašovaný ČNB. 

Vzhledem k tomu, že byla podíl ve společnosti Team-Trade s.r.o. prodán, nebylo provedeno 

ocenění změna reálně hodnoty v ocenění podílu ekvivalenci podle druhů finančního majetku.  

Doplňující informace k rozvaze (bilanci) a výkazu zisku a ztrát 

Nehmotný a hmotný majetek kromě pohledávek 

a) Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem – účetní jednotka nemá 

b) Pronajatý majetek – účetní jednotka nemá 

c) Drobný hmotný a nehmotný majetek  - majetek účtovaný přímo do nákladů na účty 

501 a 518  

d)  Cizí majetek uvedený v rozvaze – účetní jednotka nemá 

e) Účetní jednotka nemá žádné leasingové smlouvy 

Pohledávky 

a) Rozpis pohledávek, které k rozvahovému dni mají dobu delší než pět let  - nemá 

b) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti   7 222 tis. Kč  

Do 30 dnů po splatnosti       5 915   tis. Kč 

Do 90 dnů po splatnosti               5  tis. Kč 

Do 180 dnů po splatnosti          275   tis. Kč  

Do 360 dnů po splatnosti               0   tis. Kč 

Nad 365 dnů po splatnosti      1 027   tis. Kč   

c) Výše pohledávek určených k obchodování oceněnou reálnou hodnotou – účetní 

jednotka nemá. 

 



Závazky  

a) Rozpis závazků  u nichž  lhůta splatnosti je delší jak 5 let – účetní jednotka nemá.  

b) Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti   4 924 tis. Kč 

Do 30 dnů po splatnosti   1 561  tis. Kč 

Do 90 dnů po splatnosti       3 363 tis. Kč  

Do 360 dnů po splatnosti             0  

 

c) Závazky kryté podle zástavního práva – účetní jednotka nemá 

d) Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti k rozvahovému dni je 211 tis. Kč. 

e) Výše splatných závazků na veřejné zdravotní pojištění k rozvahovému dni je 91 tis. Kč  

f) Výše evidovaných nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů k rozvahovému 

dni je 431 tis. Kč. 

g) Závazky (peněžní i nepeněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 

účetní jednotka nemá. 

 

Změny ve vlastním kapitálu v průběhu roku 2019 v tis. Kč 

   Počátek roku  změny   konec roku 

Základní kapitál  3 000     3 000  

Ostatní fondy          0             0 

Rezervní fond      300           300 

Fond  na  reprezentaci    540         - 540          0                      

Oceňovací rozdíly z  

přecenění majetku            11 640     - 11 640                              0 

Nerozdělený zisk           2 547                        + 1 999  4 546 

HV  2019   1 999       -     486  1 513   

Celkem                       20 026                 -  10 667                     9 359   

         



Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní 

závěrky podle § 19 odst. 5 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví 

Pohledávky evidované k 31. 12. 2019 po splatnosti do 30 dnů byly do dne sestavení účetní 

závěrky uhrazeny v plné výši. 

Pohledávky evidované k 31. 12. 2019 po splatnosti ve lhůtě 31-90 dnů byly do dne sestavení 

účetní závěrky uhrazeny v plné výši. 

Závazky evidované k 31. 12. 2019 po splatnosti byly do den sestavení účetní závěrky 

uhrazeny v plné výši. 

 

Předpoklad nepřetržitého trvání společnosti 

Společnost v 2019 vykázala zisk ve výši 1 513 tis. Kč  a je předpoklad nepřetržitého trvání 

společnosti. Účetní  závěrka k 31.12.2019 byla sestavena za předpokladu nepřetržitého 

trvání společnosti a neobsahuje žádné úpravy, které by narušily nepřetržité trvání 

společnosti. 

Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). V 

prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a negativně ovlivnil mnoho zemí. 

I když v době zveřejnění této účetní závěrky se situace neustále mění, zdá se, že negativní 

vliv této pandemie na světový obchod, na firmy i na jednotlivce může být vážnější, než se 

původně očekávalo. Směnný kurz CZK/EUR oslabil, hodnota akcií na trzích klesla a ceny 

komodit zaznamenávají významné fluktuace. Protože se situace neustále vyvíjí, vedení 

Společnosti není v současné době schopné spolehlivě kvantifikovat potenciální dopady 

těchto událostí na Společnost. Jakýkoli negativní vliv, respektive ztráty, zahrne Společnost do 

účetnictví a účetní závěrky v roce 2020. 

Vedení Společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a 

dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku.  

Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2019 zpracována za předpokladu, že 

Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti 

 

Datum sestavení účetní závěrky : 08. 4 .2020 

Igor Ševčenko                                                     

jednatel společnosti 


