PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014

II. OBECNÉ ÚDAJE
Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání):
Zemědělství Blatná, a.s.
Čechova 32
38801 Blatná
IČ : 25168568
DIČ : CZ25168568
Právní forma:

akciová společnost

Předmět podnikání dle OR:

zemědělství včetně prodeje nezpracovaných
zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo
dalšího prodeje

Datum vzniku (zápis v obch. rejstříku):

23.října 1997

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více % na
základním kapitálu účetní
jednotky s
uvedením výše
vkladu
v procentech:
nemáme
Popis změn a dodatků, provedených
v obchodním rejstříku:
zapsána změna stanov společnosti

v uplynulém

účetním období

Popis organizační struktury podniku a její zásadní změny
uplynulého účetního období: ke změnám nedošlo

během

Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů:
předseda představenstva
Václav Maňhal
místopředseda
Hana Benediktová
členové představenstva
Josef Vaněk
Miroslav Chára
Miloslav Pichner
předseda dozorčí rady
Ing. Oldřich Kníže
místopředseda dozorčí rady
Ing. Miroslav Jeníček
člen dozorčí rady
Rút Mourková
Název a sídlo obchodní společnosti či družstva v nichž má účetní
jednotka větší než 20 % podíl na jejich základním kapitálu
s uvedením výše podílu. Uvádějí se i případné smluvní dohody mezi
společníky, akcionáři, které zakládají rozhodovací práva bez
ohledu na výši podílu na základním kapitálu u těchto podniků:
nemáme

Ovládací smlouvy byly uzavřeny s těmito podniky: nejsou
Smlouvy o převodech zisku byly uzavřeny s těmito podniky: nejsou
Průměrný počet zaměstnanců během účetního období
z toho řídících pracovníků

21
1

Výše osobních nákladů v členění dle výkazu ZZ - zaměstnanci
mzdové náklady (521, 522)
tis.
náklady na sociál.a zdr.zabezp. (524 až 526)
tis.
z toho výše osobních nákladů na řídící pracovníky
mzdové náklady (521, 522)
náklady na sociál.a zdr.zabezp. (524 až 526)

6587
1992

tis.
tis.

Další odměny ostatních členů statutárních a dozorčích orgánů:
Ředitelé, náměstci, vedoucí,
peněžní i naturální formy)

včetně

bývalých

(týká

613
208
4

se

neposkytovány žádné výhody
III. INFORMACE O ÚČETNÍCH METODÁCH,OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH
A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ
(2.1.) Způsob ocenění:
a) zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii
zásoby nakupované - oceňování v pořizovací ceně
vlastní produkce - oceňování v cenách stanovených plánovou kalkulací
nedokončená výroba - ocenění ve vlastních nákladech
b) Dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vytvořeného vlastní
činností
dospělá zvířata - pořizovacími cenami
hmotný majetek - pořizovacími cenami
c) cenných papírů a podílů, derivátů a části majetku a závazků
zajištěné deriváty - pořizovacími cenami
d) příchovků a přírůstků zvířat - v cenách stanovených plánovou kalkulací
(2.2) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku
oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období:
nebyla použita
(2.3.) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle
zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob a druhy nákladů
zahrnované do cen vlastních výrobků:
dopravné
(2.4.) Podstatné změny způsobů oceňování, postupů odpisování
a postupů
účtování oproti
předcházejícímu účetnímu
období
s uvedením důvodů těchto změn a vyčíslením peněžních částek
těchto změn ovlivňujících výši majetku, závazků a výsledku hospodaření,
pokud je možno je reálně stanovit:
žádné změny

(2.5.) Způsob stanovení opravných položek k majetku:
opravné položky nejsou tvořeny.
(2.6.) Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek
a použité odpisové metody pro stanovení účetních odpisů:
- daňové odpisy se odpisům účetním: nerovnají
- za dospělá zvířata považujeme dojnice
odpisový plán
stavby
stroje, přístroje
dopravní prostředky
základní stádo
os.automobily
jiný hmotný majetek

30
5,10
5
4
4

let
let
let
roky
roky

Drobný dlouhodobý hmotný majetek účtujeme přímo do nákladů
na účet 501100 a evidujeme v podrozvahové evidenci na účtu 7501xx.
(2.7.) Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:
neúčtujeme v cizích měnách

IV. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
(2) Významné události, ke kterým došlo mezi rozvahovým dnem a
okamžikem sestavení účetní závěrky (§19/5 ZÚ)
nejsou
(3.1.) Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek
a) rozpis dlouhodobého hmotného majetku na hlavní skupiny (třídy)
s uvedením pořizovací ceny (např. účet 022) a oprávek k tomuto majetku
(účet 082)
PC
oprávky
budovy a stavby
63678
15576
samostatné movité věči
26046
14265
pozemky
9743
b) rozpis dlouhodobého nehmotného majetku
ceny a oprávek k tomuto majetku

mléčná kvóta

PC
456

s uvedením pořizovací

Oprávky
456

c) hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu:
nemáme
hmotný majetek pořízený na úvěr:
vstupní
lis Welgner
krmný vůz Frasto
traktor John Deere 7530
traktor John Deere 6230
telesk.manipulátor
pluh

cena v tis. Kč
603
1162
1849
1399
575
652

d) přehled o nejdůležitějších titulech pro přírůstky
dlouhodobého majetku podle jeho hlavních skupin (tříd):
Movité Ost.poz. Zvířata
věci
účet
zákl.stáda
účet 021 účet 022 031
účet 026

a úbytky

Stavby

A Pořiz. cena
k poč. ÚO
Přírůstky
nákup
vlast.režie
ostat.pořízení

63220

22537

7564

458

3718

2179

Výdaje
prodej
likvidace
restituce,vyp.p
ostatní výdaje
B Pořiz. cena
ke konci ÚO
OPRÁVKY
C Počáteční stav
k poč. ÚO
Zvýšení
odpisy
zůst.cena vyřaz

209

63678

26046

081

082

14617

12481

959

Snížení
vyřazení z evid
D Konečný stav
ke konci ÚO

15576

9743

CELKEM

5258

98579

2394

6355
2394

1611
320

1820
320

5721

105188

086

2252

29350

1993

1270
787

4222
787

209

1931

2140

2378

32219

14265

0

0

e) souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze (např. drobný hmotný
majetek vedený na podrozvahových účtech ):
mléčná kvóta 1930888 kg
f) rozpis majetku zatíženého zástavním právem s uvedením účetní ZC:
nemáme
g) přehled majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho
ocenění v účetnictví:
žádný
h) počet a nominální hodnota dlouhodobého finančního majetku (cenných
papírů a majetkových účastí) v tuzemsku a v zahraničí podle
jednotlivých druhů cenných papírů, přehled o finančních výnosech plynoucích
z jejich vlastnictví:
druh cenného
emitent
počet
nominální
papíru
hodnota
akcie
AGRO Blatná, a.s.
409
5000

i) rozpis položky "Zřizovací výdaje"
žádné
j) pronajatý majetek

- pozemky 1150 ha

k) nájem podniku nebo části -

žádný nájem podniku

l) Přijaté dotace na investiční účely
Státní fond životního prostředí
(3.2.) Pohledávky
a) souhrnná výše pohledávek po splatnosti
b) pohledávky k podnikům ve skupině
c) pohledávky kryté zástavním právem nebo jištěné
jiným způsobem s uvedením povahy a formy
tohoto zajištění
d) pohledávky se splatností delší než 5 let

1460

tis.

58
0

tis.
tis.

0
0

tis.

e) Výše pohledávek určených k obchodování, oceněné reálnou hodnotou - nemáme
(3.3.) Vlastní kapitál
a) popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období
Základ. Emisní Ost.kap. Zákonné Statut. Hosp.
Kapitál
kapitál ážio
fondy
fondy
fondy výsledek celkem
411,491 412
413,414, 421,422 423,427 428,429
419-252
418
431
Poč. stav

31630

46730

0

4946

0

2087

85393

986

986

Vklad
Dotace,dary
Ostatní +
Vypoř.podíl
Dividendy
Pen.čerpání
Ostatní VH běž.roku
Převody + Kon. stav

31630

46730

0

105

1980

-2085

0

5051

1980

988

86379

b) rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty, předcházejícího
účetního období:
Dle rozhodnutí valné hromady byl zisk za rok 2013 ve výši 2085 tis.Kč
převeden ve výši 105 tis. do rezervního fondu, zbytek do fondu rozvoje.

c) základní kapitál
31630 tis.Kč
počet a druh akcií
počet
nominální
výše aicií
listinné akcie na
jméno
949
20000
736
10000
5290
1000
d) doměrky daně z příjmu za minulá období

nesplacená část vkladu

0
0
0
žádné

(3.4.) Závazky
a) souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti
69
b) závazky k podnikům ve skupině
0
c) závazky kryté podle zástavního práva s uvedením
povahy a formy tohoto zajištění
0
d) závazky (peněžní i nepeněžní) nevyúčtované
v účetnictví, např. záruky přijaté za jiný podnik
z titulu bankovního úvěru nebo směnečného práva
0
e) dlouhodobé bankovní úvěry
vznik
0
f) Odložený daňový závazek
8160

tis.
tis.
tis.

tis.
tis
tis

g) Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení
žádné
h) Splatné závazky na zdravotní pojištění
žádné
i) Daňové nedoplatky

žádné

(3.5.) Zákonné a ostatní rezervy
nejsou tvořeny

(3.6.) Cenné papíry
a) Počet a jmenovitá hodnota nebo ocenění dle §25 ZÚ vydaných akcií
v průběhu účetního období podle každého druhu akcií zvlášť:
0
b) vyměnitelné dluhopisy a nebo podobné cenné papíry a práva
(počet a rozsah práv)
0
(3.7.) Výnosy
Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností podniku
v členění podle druhů činnosti a podle zeměpisného umístění trhů
RV
ŽV
Přijaté dotace na provozní účely

13077 tis.
24641 tis.
10361 tis.

(3.8.) Údaje o přeměnách
K přeměnám nedošlo

Blatná 11.3.2015

................
podpisový záznam
statutárního orgánu

