
pníloIle r účprxí zÁvĚncn
za účetní období od 1.1.2013 do 3t.l2.2013

ll Základní údaje účetní jednotky

1a) Identifikace účetní jednotky

obchodní firma:

Sídlo:

IČ:

právní forma:

Rozhoduj ící předmět podnikání :

Datun vzniku:

Rozvahový den:

Okarnžik sestavení účetní závěrky :

SVRATECKO, a. s,

Unčín 69,592 42 Jimramov, okr. Žďár nad, Sázavou

2554I773

akciová společnost

zemědělství

l3. 10. 1998 - Obchodní rejstřík vedený Lr Krajského

soudu v Brně, oddíl B,vložka2]65

31. 12. 2013

10. 3 2014

Podpi sový záznam statutárního orgánu :

1 E.§,

Zpr acov ala: Ambrožová Marie

Podsedník Ivan - předseda představenstva
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lb) Fyziclré a právnické osoby, které nraji potlstatný nebo rozhodující

Firnla UI_ILíŘ a FAULHAMMER S. r. o. podíl na zákl. kap.

UbLršínek 48,592 65 Rovečné, lČo -18909939

I--IDES AGRO S. f. o, Šardice, IČo 60753951 ))

1c) Znrěny a cloclatky v obchodním rejstříku
V průbělrLr roku 2013 zrlěrly nebyly.

ltl) Organizačni strulrtura poclniku a její změn1,:--'/ 
úe-"tnijeclnotlra LrplatňLr.le střecliskový sl,stétn. Každé stl'edisl<o má svého vedoucího

Předseda představenstva - Podsedrlík lvan

Stř. ŽV Stř,. nrecharrizace Stř, správní

Podsedník Ivan Gregor Pavel Podsedník lvan

Středisko ŽV se dělí na stáje: StraclrLrjov. Unčín. Dalečín, HlLrboké.

Altc iovou spo lečrrost tlavetlel< ZaStLl pLú e předseda představenstva.

1e) Jrnéna a příjmeni statutárnich orgánů
Předseda představeIlstva: Podsedník lvan

vliv v UJ:
9 465 l20 Kč

9 339 120 Kč

30,1 5%

29.15 %

Stř. RV
Kozáčkol,á Retlata

Místopředseda:
Členové:

Dozorčí rada:
Předseda:

Lrrděk Bílý
Ing. lvo Mička
Gregor Pavel
Ing. Jan Uhliř

Ing, Cregor Radek

)

Mísropřecisecla: Volldra Petr - crd 31,5,2013

Členové; MVDI. lvo Pairlík - od 29,5,

Akcior,á společnost nemá prrclstatný nebo rozhodující vliv
Dohodi, riezi společníky, které zakládají rozhodovací prár,a

rrevy,sltytuj í se.

LJzavřellé ovládací smlouvy: nevyskytLrjí se

Srlllouvy o př"evcldLt ziskrr: nevyskytLrjí se

Subjekty, v rrictlž je úJ společníketn s tleotlezeným ručenínr

]. Ptlčet zatrrěstnanců :r říclícich pracovnílrů UJ:
P rů rlěrný počet zatl,těsttlatlcťl běhenr účetrr íh o obdob í :

clo 30.5,13 MVDR Ivo Paulík

20lj do 28.5.13 Vondra Petr

v jiných účetních jednotkách
na těchto ÚJ be, ohledu na výši podílrr:

nevyskl,tu.jí se

1,J

4

Náklad_v pojistnélro 1 506 3B2

Ost.osobní náklacly 62 |4

Oclměn.u- členťrm představenstva a čleIlťtrrr clozorčí racly v roce 2013 vYPlácenY nebYlY,

lrenzijnizávazky vůči býr,alýrn člerrůrrr statutárIlích a doz,orčích orgánů vyplacerly 19b.vlr
+. pťrjčiri., úr,ěry, z:iruky a ostatní plněni členům statutárních a řidících orgánŮ /i bý'valýni

ratec,-srrq_s§sL Drr-rh plrrění Forrna - úhrn l, tis, Kč U pťúček sazba

nlr,WO-naktuOy 4 469 1059

Pi.artnu.n.tuo přísp. živ. lpenz.lpojištění 6 tis, I(č,
3 tis. KčDozorčí rada

Ostatní nebyly.
5. [nformace o aplikaci obecných účetních zásad

5.1.Způsob1, vedení a oceňování zásob
a l ) Zásoby rrirkor,iperré

o..,1ě.i pořizňcí cenou poclle par.25 odst. c) zákona č. 563/91 Sb. o ťrčetnictvi,

včetr-rě sotrvisei ících nákladů.
Metoda vedení zásob pro SU: i 12 A I32 A,
Při výdeii se používá vážený aritmetický průměr,

z toho řídícíclt



nedokončená výroba
výrobky RV a ŽV
zvííata

Nedokončená výroba stavební a
nákladů.

RV se oceňuje na úrovni vynaložených přímých

ZásobY rostlirrné výroby se oceriují na úrovni kalkulovaných předem stanovených
rrákladů - bez celopodnikové režte luobilovin jedna cenď.

Itláklady zahrnované do cen zásob:
a) vedlejŠÍ Pořizovací náklady, které byly zahrnuty do pořizovacích cennakouPených zásob: doprava externí, poštovné a balné, pojistné přidoPravě, sPotřební daň, obaiy, poskynuté slevy a ostatní sor,rvisející

rráklady lnapŤ, moření osiv/
Nezahrnujeme pojistné skladových zásob, DPH, dodatečně přiznané
bonusy, skladovací náklady. vlastní dopravu

b) druhy nákladů zahtnovaných do cen zisobvlastní výroby

přímýmateriál A A A
nakupované služby A .A Apřímémzdy A A A
ost. přímé náklady A A A
podíl výrobní režie N A A

a3) Příchovky a přírůstky zvířat
PříchovkY a PřírŮstky zviŤat se účtují na základ,ě kalkulovaných předem
stanovených nákladů na jejich výrobu.

Oceirění vlastních výrobků vyroberrých v roce 2013:
Druh , m._t. cenďmj.lvloctlvl(a m3 1,50
Chlévská mrva t 60,00
Mléko: standard l 8,50krmné l 3,00
Telata - příchovek, přírůstek kg 40,00
Telata do 3 měs. - přírůstek kg 40,00
Telata od 3 měs. do 1 roku kĚ 41,00
Jalovice chovné kg 40,00
Jalovice březí KD 30,00Obiloviny t 3 560,00Sláma t 260,00JíIek+jetel t 200,00
TTP, směsky t 200,00Serráž t 6.j0,00Seno t 820,00
Brambor1, konzunr t 3000,00sadba í 4000,00odpad t 1000,00

- J-
a2) Zásob}, v),tvořené vlastní výrobou

Zásoby vlastní výroby se vedou na účtech: 12I .,.
123...
124. .,
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a4) Dlouhodobý hnrotní najetek r }ri ořeni vlastní činností

ZvÍÍaía základního stáda se zaŤazttlí v cenáclr skutečných vlastníclr nákladů /při
ťlčtování přírůstkLr na ťlro.,'-ti předer-rr stanovených náktadů/.
Prťlměrná cenazaíazovanýcl'ziířatzákladrrílrostáda-dojnicvr. 2013.je 27 532Kč
.Iiný investiční ma_ietek qltvořený ,u.lastní činnosti: zaŤazení na úrovni skutečných
vynaložených nákladťr. V roce 2013 r,1,19|en vůz rra kulaté balíky v celkové hodnotě
Kč 57 561

5.2 Reprodukční pořizovací cena
Použita u vícenálezů majetku v případech: nebyla použita,
Druh rnajeti<u Výše ocenění RPC v tis, Kč

5.2. Změny postupů oceňování, odpisování a účtování: běhern roku nebyly.
5.3 Způsob stanovení opravných položek

Diouhodobý nelrmotný nraj etek:
Dlouhodobý hmotný majetek a majetkové irčasti: -
Zásoby bez obratu:
Pohledávky po lhůtě splatnosti :

- spl. nad 12 měsíců 4 636,80
- spl. nad 12 měs. 9 090,--

20 % úč, hod.
I00 % ,,

5.4 Způs,ob sestavení odpisových plánů pro DHM
A/ UČetrrí jednotka uplatňuje časovott metodu účetního odepisování, a to vždy

s odpisem aŽ do nulové účetní zůstatkové hodnoty. Sazby účetních odpisů jsou
stanoveny samostatně podle předpokládané životnosti skupin předmětťr roční
Procentní sazbou. Učetní odpisování je časově rovnoměrné s měsíčnínr
zúčtovánírn odpisů, a to od měsíce zaŤazení předmětu.
Předpokládaná životnost u zákiadních skupin DM.|e stanovena následovně:
Nelrmotný dlouhodobý rnajetek 5 let
Budovy 30 let Stroje azaŤizeni 10 let
Stavby 20 let Dopravní prostředky 5 let
Zern. stroje - rozmetadla 3 roky
Ostatní nelrnrotný majetek /mléčné kvóty/ je odepisován ťrčetně 10let.

B/ Evidence drobného lrrtrotr'ého majetku - DHM s hodnotou do 3 tis. se odepisu.je
jednorázově do nákladů bez následné operativní evidence, Majetek v ceně od
3 - 40 tis. je zahrnut do nákladů s následnou evidencí /na podrozv. účtu
750100/. ZceIa nový pořízený majetek s hodnotou od 30 do 40 tis. je sledován
na účtech DM s odpisem 2 let.

C/ Dospětá zvířaía- dojnice * zařazení do DM vždy bez ohledu na VC. Základní
stádo se odepisuje ťrčetrrě 4 roky, Prvrí odpis v měsíci zalazeni.

5.5 Odchylky od standardních účetních metod - nebyly uplatněny.
5.6 ZpŮsob přepoČtu údajů vcizích měnách: v roce 2013 se nevyskytl žádný případ

účtování s cizí měnou,
5.7 ZpŮsob stanovení reálné hodno§ * ocenění reálnou hodnotou nebylo vr. 2013

použito,
Ocenění majetkových podílů elrvivalencí - nepoužito.



DopLŇuJící txE,on}IAcE 
^ 

*t-ru^ zE AvÝl<azazlsKu a zrnÁt.6.1Yýznamné položk1, roz,ahl-podstatné pro hodno..ni |ori* Új 
.-

Majetek s tržním oceněním výrazně uýssi* než účetním:
A, s, eviduje na Podrozvahol,ých Účtech 760000-760300 hodnotu přidělených dotacíod MF rra výstavbu objektů v'ŽV v ceikové hoclnotě 53 723tis. Kč.
Jirrý majetek s tržrrím oceněnín než účetnírrr se v a. s. nevyskytuje.

Majetkové účasti na jiných subjektech v zahraničí nejsou, v tuzemsku:

KooS a, s. Jimramov 50 ks x i0 000 soo ooo,oo 100 000,00SAGRAS, a, s. 265 ks x 1 000 1 655 000,0 0 269 520,00
139 ks x 10 000

Teietník Rožná a. s. 749 ks x 1 000 1 373 000,0 0 205 950.00
44 ks x 10 000

Vklad Čpst<p BIOMLÓKo družstvo
Celkem zaKč

6,2/ Tituly přírůstků a úbytků DM podle hlavních skupin:

8 000.00 8 000"00
583 470,00

6.3/ Rozpis hlavních skupin movitého majetku v Kč
aarru

Pozemky
Budovy a stavb5l
Movité věci
Dospělá zviřata
Podmíněnost nabytí právních
odst,7vyh1./ k rozvahovému dni:

energetické stroje
pracovní stroje
přístroje azaŤizení
dopravní prostředky

přírůstkv v tis.
39
60

163

2 340
účinků vkladu do

51 886
8 144 433

182 855
7 0l0 842

-ú
0
1

0
643

katastru nemovitostí lpar.56

51 886
5 899 784

182 855
4 849 743

0
2 244 649

0
2 161 099

mostatné nrovité věci Áa1+JJ 183 422
Celkem 16 072 449 Il 624 45l 4 447 998

Budovy a haly ú 593 766 7 488 005 10 105 761

Celkenr 22 5l8 75I q i52 0r: B 366 738

Základní stádo - skot 6 231 158 3 574 892 2 656 266

NedokonČený majetek k31.12.2013: 80 000,-- Kč - rezeryace příkonu u E.oN aKč 25 874 - poŤízení materiálu k výrobě 2 ks podvozků.

6.4.DIouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu:Drulr Doba nájmu Zahájeni Celková poři), Zuyuasplatit
s.Kč/a. s. nemá %



6,5 VYbrané významné Položky,rr*Í^ ,'rku a ztráty pro hodnocení pozice úJPoložka čáslkar tis, Kč __Zdůyqd!§qMiilořádnévýnosy r
ó.6 Doměrky daní za minulé obclobí:

zdůvodnění
0

6.7 Rozpis odložené daně z příjmů:

Rozclíl,o.ffi - 5 933 19% p -1 12]Daňové ztráty rrrinulých let O D% P 0Zaúčtováno Kč 14 342 - 5921481,
PS odložené daně rra MD účtu 481 byl 1 141 598 Kč, KS MD I t27 256 Kč,

6.8 Rozpis rezery

I)..l vi Rok předp. Změna stavu Aktuální hoclnota.i,Olozka + dť,
Rar".ry "* nemá

6.9 Dlouhodobé bankovní úvěry:

Uvěr CSOB leasing traktor M. Co.*i"k l9ďJ026 343,07 5 l 212011 pF

A, ,, ,,, §HL"J :i;il?,,Zi ; '?,'tr;,tr iiCástkY sPlatné v r.2014 jsoLrzaúčtovány na úrčteclr krátkoclobých bankovních úvěrů,

6,10 splatn é závazky sociálního a zdrayotního pojištění
Datum splatnostiSociálnípojištění F 15.t.2014

Zdravotní pojištění 54 15,1.2014

6,1 1 D:rňové nedoplatky:
Titul daně
Daň z mezd 7O Ď.1.2014
DpH za 12 i* 25.I.2O14

6.12 Polrledávky určené k obchodování oceněné reálnou hodnotou * nejsou.

6'13 cet64@i
Dotace SZIF na plochu SAPS mč pen.prostř... TOP-Up 82 aonáana pot.,, LF'A oš,rrréně příz. obl. 1 202 krátk.pohledávka
Dot. oš. luk a pastvin AEO 651 krátk,pohledávka
Dot, AEO -orná TTP I787 krátk,pohledávka
Dotace KU, nák. fond 36 petr, prostř.
Dotace krávy s trž. prod.ml. 3O7 krátk. pohledávka
Dotace Mze na pojištění RV a ŽV 49 krátk,pohleciávka
Celkem dotace 7 589 tis. Kč

Dotace ťrrokŮ ÚvěrŮ Prostřednictvím PGRLF 117 tis. Kč - pen.pros, 67,+odhad 50 tis.
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6.14. Zúčtované dotace na investice:

Titul
nebyly

Mléčná kvóta
Produkční kvóty

Telata do 3 měsíců
Býčci do 1 roku
Jalovičky
VBJ

Zásoby - Zboži

Kč řiiata d

6.15 Individuální preferenční limity a kvóty:položka výše limitu M.I
1 159 501 kg

6.16 Druhy zvířat v dlouhodobém majetku a zásobách
Dlouhodobý majetek - Dospělá ,riŤutui"li"h skupiny

Uč.skup. 121100 6 zař. do r. 2008
121108 220

Zásoby - Mladá zviřataa jejich skupiny
závěrk. dni

59
24
14I
39

Katesori vířat t krrsů k záv

6.17 Lesní porosty nad 10 ha
kalita vÝměra ha dřevní

a. s. nemá

6,18 Celkové výdaje vynaložené v úč. období na výzkum a vývoj - nebyly vynaloženy.

7.Yýznamné
7a/

informace týkaiícíse majektu a závazků
1edáv dl edáv k uhod. záv

Celkem k
Splatnost

3I.I2.
nad 6 měs.
nad 36 měs.
nad 5 let

1 451 tis.
107 tis.

0
0

5 826 tis.
2 858 tis.

0

0

83 0

7bl Pronájem majetku jiným subjektům: podnájemní smlouva na pozemk y 8,22 ha _
celkový roční nájem 8 tis. Kč.

7cl zatížení majetku zástavním právem nebo věcným břemenem
Zástavni právo na úvěr u ČS ve výši Kč 1 462 tis. na budovu čp. 69 a2 pozemky
v. KU UnčírT. Splatnost úvěru do 8l20l4.
UvěrY u CSOB Leasing - vlastnické právo k PF /shrnovač píce, traktor McCormick,
secí stroj SULKY/.

7dl Jiným subjektům záruky a. s. n€poskytla.
7e/ Cizí majetek uvedený v rozvaze není.



7f l Penzijní závazky nejsou.
7gl závazky vůči ÚJ v konsoliclačním celku k rozvahovému dni ne.jsou.
7hl Ostatní významné skuteČnosti nastalé mezi rozvahovým <lnem a datem ukončení

závěrkových prací,
Udá1 v tis. K

500

B.Clenění náktadů a výnosů porlle druhů - v tis. Kč
Výkony 16 935
Tržby z prodeje HIM a materiálu 1 442
Ostatní provozní výnosy 7 63I
Ostatní finanční výnosy 1l7
Výkorrová spotřeba 13 894
Osobrrí náklady 6 037
Daně a poplatky 163
Odpisy HIM 4 T3
Zůst. cena prod. HIM a mater. 1 157
Ostatní provozní náklady 348
Nákladové úroky I87
Ostatní finanční náklady 28
Daň z pr'í|nru zaběž. činrrost - oc]lož. 14

9. lnformace, které nejsou vykázány v rozyaze
9a, Cell<ová výŠe závazkŮ nezachycených v rozverze lvč. hrozícich závazků /tis. Kč./

Závazky vyplýva.iící z leasing. Šmuu hbývajicisplátky/
závazky vyplývající ze sm]uvních pokut v oLchoání cň vztazích: -
Závazk5,- virplývající z rltčení zailné osoby:
Závazky vyplývající z pr.obíhajících souclních sporů:
závazky,yplývající ze sankcí za nedodržovániprávních předpisťr: -

9b, Drobný nehmotný majetek spoleČnost nem:i. Drobný hmotný majetek v operativní
evidenci - výše I{č 828 tis,

9c. zvláštrrí operace účetní jeclnotky s významnými rizi§ či užitky - nebyly.

10. T'ransakce uzavřené se spřízeněnými stranami:
VÝznannými akcionáři a. s..jsou:

Firrna UhlÍř a Faullramnrer, spol. s r.o. Ubr_ršírrek 30,15 oÁ akcíí
FIDES AGRO s.r.o. Šardice 29,75 %o akcii

Jedná se o firmy zabýva.jící se výrobou krmných směsí a krmných doplňků pro
lrosPodářskázvÍŤaía a poradenstvím ve výživě zl,iřaí. Vzájemný ouctrooni stykprobíhá
starrdardním zPŮsobem bez jakýchkoliv rr-rimořádných stev el výhod. Ceny dodávek byly
Stanovell}i na Úrol'ni obvyklé pro nezávislé sr-rbjelrty. Viz Zpráva o iztazích mezi
propojenýnli osobartli /samostatn á zprával.

10:r/ Tr:rnsakce uzzrvřené jinak než|i zl běžných potlmínek _ se neuskutečnily.
10b/TransakcemeziÚla.1e1imivětšinovýmiakcionáři:neby1y'

Zádost o
Ukončení
škodní a

úvěr rra rTákup řezačky
či rozbělr určité výroby

pojistné události



b
10c/ Transakce mezi ÚJ a_Čten},.o.u.,l"n, řídících a dozorčích orgánů: zvlášní nebyly1l' Celkové náklattY na odměny statutárnímu auditorovi: pouze náklady na odměny
_ _ auditorovi za povirrný audit v ťrčetním období - 25 tis. 

rrqr\rquJ ]

12. Změny podílů v účetní jedrrotce během období:
rrl Nově vydané akcie v r. 2013 nebylv.
bl Základní kapitál k rozvahovO*u a,ri,
Drlrh akcie jmen.hodnota počet ks součinA 840

B 8400
10l9 855 960
3 635 30 534 000

spIaceno
855 960

30 534 000
Počet akciorrát'ů k rozvalrovénu dni: 149.

c/ popis změn ..lastního kapitálu v průběhu účetního obdobíVLASTNÍ KAPITÁL
vlastní kapitál 26 ]33 52 26 785z toho; základní kapitát (41 1) 31 390 0 31 390fondy ze zisku 400 0 400ztráta mirrulých let 3 649 1 408 5 057výsiedek nintrlého/běžrrého rokr-r - 1 408 1 460 52

d/ Ntívrh rozdělení HV:
Zisk ve výši Kč 52 O31,23 rozděILt násleclovně:

5 oÁ ve výši Kč 2 601 zaúčtovat na útčet rezervního fondu
a KČ 49 430,23 zaúČíovat na účet 429 snižení neuhrazen é ztráty minulých let.

e/ vyplacené dividendy a podíIy na zislru za uplynulé účetní období:
nebudou vypláceny

13, llozvrh trŽeb Podle druhu Činnosti a podle umístění: tržby /výno syl zběžnéčinrrostibyly realizor,ány pouze v tuzenlsku. rriuy za vl. výrobky: SV 
" 

2 o:o ti..
ZY 10 773 tis.

zazboži 724 tis.
,, zá služby: i 799 tis.
,, z prodeje FIIM a mat . I 142 tís.

11. výskyt významné nejistoty pro možnost pokračování v činnosti ÚJ
UČetrrí jednotka Předpokládá, že princrp nepřetržitého trvání není uníohroženaže
:::"J:::::xistr-rje 

význarrrná nejistota, ze by neuyla schopna pokračovat nepřetržitě ve
SVe ClnlloSTl .

15, Přehled o PeněŽních tocích: přelrled je sestaven nepřímou metodou. Viz příloha.
uplatňovaná zásada pro určování obsáhu perrěžních prostředkťr

Nebyly uvažovány


