
Vyroční zpráva za rok 2013
o irospcrdař,ení SVRATtiCKou a"s. pro valnou hromadu

r\kciová sPoleČnost. . r'znik]a 13.10, 1998 zápiserrr clo obclrotlního rejstříku líajského soudu v Brně.,oddÍl B, r"loŽi<a 2765 Za clobu sl'élro trr,átlí rreznrěniia náplň sué čjnnosti, stále hlavní výrobou jezenrědělstvÍ, ZŮstává stejný i Předmět podrrikání zaznamel7aný ve výpise z obchodního rejstříku /t','roba, obchod a sluŽbY'neuvedené vpříl. 1-3 živnost. zákona, poskytování slr_ržeb,zeměděIství,
l'1''roba staveblrích hnlot. r'Ýroba strojů a zaiízen, r,elkoobcl-roc] a rrialoobchod, oplav)_ ostatníchdŮPraVnícl} Prostr'eclkŮ. silrriČrlí nlotorová cloprava. tlLrhlář.strlí. obráběčstr,í. zámečnictr,,í,,.
Základní kapitál: 31 389 960 Kč.
SVRATECKO, a, s, .je sPolečrrostí ovládanou, nebot' významnými akcionáři této společnosti jsouFiDES AGRO. sPol. s r. o, Šardice /vlastní 29J5 oÁ akciíla Firma uúiiŘ" eAULHAMMER, spo1
s r. o, Ubr,ršínek /vlastní 30,15 % akcií společnosti
C]ellierl nrá a, s. 149 akcionářťr

0bsah výroční zprávy :

l. lníbrnrace o tnitrttlénr 1,ýr,oji činr.rosti účetní jednotlry
2. Další f'irranční a nef-rnančrrí infbrrnace

ai Infbrrrrace o skuteČnostech. které poskytr,rjí inťormace o podmínkách či situacíclr. které
rlastaly až ptl i<orrci rozvahového dne
b/ Irribrn'ace o předpokláclaném budoucím vývoji činnosti společnosti
c/ Intbrrlrace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
cil lrrfbrnrace o aktivitách v oblasti oclrrany Ziv"Prostredí a pracovně právrrích vztazích
e/ Intbrrrrace o tom. zda ťrčetrrí.jednotka má organizačr.í siožku v zahraničí
1,/ lrrfbrnlace o pořizor,ání vlastních akcií - poa,ti,

l n fbnnace c: v ztazich rnezi propoj enýrni Ó so bami
Povirulost zveře.j ňovárrí dalšíclr iníbnnacíj, Informace význanrné Pro posouzení majetku a jiných aktiv, závazkůa jiných pasiv, firranční

situace a výsledku hospodaření účetní.jedrrotky.
ai CÍle a nretoclY řízení rizik r'č. politiky zajišt8ní všech hlavníclr typťr plánovaný,ch transakcí
b/ Cerrová. Úvěror'á a likvidní rizika a rizika souvisejicí s token-i hotovclsti4. Účetrrí zár,ěrka a její ověřerrí auditorerr-i

1. Infbrmace o mirrulém vývoji činností účetní jednotky

l{ostlinnťl vÝroba
S1lolcČtlost SVRAT'},jCI(L], a. s, hospoclaří převážně rra púdě pronajaté ocl vlastníkťr pozemkťi na
z,ii]<ladě ná.jernních smllv. V Pl'íPtrclě procieje půdy se přeclstal,ertstvo srraží §.to pozetnk1, oclkoupit dot'lastnictví sPoieČnosti- V roce 2013 rrapř. nakoupila společnost celkenr 0,15 ha za 38 tis, Kč,
|'abLllka trclává 1lřehled užívané půdy:
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SVRATECKO, a, s, má za sebou další rok hospodaření r,ekologickérn systému, prťrběh zimy seProievil oPět negativně tra přezin.ování eko tritik ale. Začátk n tř.r,.u a dubna nastaly mrazy anaPadl sníh, který zPťrsobil vYzimovátrí ozimého tritikale. \aopak výnosy žita byly velmi dobré.ZaČátek -jara Provázelo cl'ladnější a deštivé počasí. i<teré se příznivě projevilo na sklizni TTp a
ie telor.,in,

Přeh]ed výnosťt.jednotlivých plodin \,, roce 201 3:
Plodina r-lměravha v@
obiloi,,iny..tt .-@s.iz 2,36
z toho: pšenice jar. 21,29 43,91 2,06

žito oz. 36,53 729,4 3.50
oVeS
tritiliale oz.
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ost, r,íceleté pícnirry
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l)rťtrrrYslor'á hno.iiva - s r'Íjirlrkou dolonritického vápence" SVRATECKo a, s, od r. 2009. kclyl'stottpila clo pt'echodrrélro obciobí ekologického zeměclělství, rrepoužívá. Spotřeba živin cJodávaných
clo Pťlc11'-je dána celkovot-t produkcí lrr-roje a,močťrvky, která je odvislá oclpočtu chovaných zviŤat_VDJ ve stá-iích a na PaSt\/ě. Hodnoty živin na ha'jsou prakticky identické jako 1oňsk ý rok. AZpnlonitoring potvrclil sníženolt ph realtci půdy a nutnóst vápnění. nebot, většina našich polí i luk je na
llil ..labč l.,t selá irz kl sela,

Celkerl 57 6.89

živin na ha ze statkových hnojiv při
OP*hnťr.] +močťlvka

64,79 kg/ha
37.20 kg/lra
95,89 kg/ha

409.00

100% využití činí:
TTP - včetně pastvy

24,07 kg/ha
9,35 kg/ha

54,67 kg/ha

o. Staré Město poc1 Sněžníketn. pro které
tnateriál. Prode.j proběhl v úttloru 2014.

Prťtrtrěnré lrodrroty
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SVI{AI-ECKO. a, s, spolr,rpracuje s llrmou PRO-BIO. s. r.
jsnle pěstovali pšerrici jarní BIo Aranlru..jal<o množitelský

Zir oč.išná r.i,rob:,t
ZivoČiŠrrá vÝroba je umístěna na 4 střediscích s uzar,řeným obratem stáda, Základní stáclo kra, jesousti'eděncl na f-arně DaleČÍrr, kde probílrá výroba lxÍeto Ta za rok 2013 činila 1008 207 1s llrťtměrtlotr LrŽitkovostí 15"22 l/clen. Proclej n-rléka se uskr_rtečňr_rje přes Družst,o čpst<ÉtJION{LEKO clo nrlékárnY Glaserne Meierei v Něnlecklt. L]e]oroční prode.j činil 903 777 I s
.Pl'ťlrněrnou výkuPrrí cenoll 10,18 I(č/l, což činí v prťlměru nárťrst oproti roku 2012 7,62 Kč za
l itr. .

Koncetn rtlku.jsme měli ve stájíclr ceikem 489 ks skotu - 226ksdojrric,48 ks jalovic,39 ks VBJ, 59teiat do 3 měsícťr a 117 telat clo 1 roku l24býčkůa 93.jaioviček/,
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Porovnání výrobY mléka v l a přírŮstkŮ jednotlivých kategorií r,kg oproti roku 2012

2a13
dojnice-mléko-výroba

prode.j
telata: do 3 měs.

do 1 roku
ialovice chovné

Užitkovost a produkce dle jednottivých
kategorie - užitkov

775 204
11 808
26 619
13 892

kategorií zvířaí:
201
72,8
0,62
0,67
0,65

1,00
l,29

13l12
118,9 oÁ

122,5 oÁ

125.4 %
140,0 oÁ

903 777
14 503
24 088
21 3l5

l47
74

do.inice
telata do 3 rněsíců
telata do 1 roku
.jalovice chovné

jalovice březí
.|alovice chovné

lt
kg
kg
kg

KD
KD

2
15 ))
0,76
0,84
0.91

Spotř.b? j,u9.ný"h k.-iu nu j.dnotku, 2012 2013 ind.l 13/1?doJnlce lt 0,43 0.4 93
te]ata do.jednoho roku KD 1,00

ks ))7
1,27 l27
1,55 68
I,47
0 c)5

Mechanizační středisko
V roce 20i3 SVRATECKO, a. S, Provozovalo stále silniční motorovou dopravu pro jiné jednotky
nákladnín'i autY, TrŽby za dopravudosáhly výše Kč l g5g tis - nárůst op.oti minulému roku o 353tis, KČ, Z dťrvodu ÚsPorY notorové nafty byl vyroben viz naodvoz krrlatých balíků a sena a koupilase Škoda Šr tso N.-VěiŠÍ investice cio strojů iroběhne na jaře letošníhoioku, kdy budeme kupovatřezaČkLr CLAAS JAGUAR.850, protože stará je již zcetanwyhovující.. V souóasné době vyřizujemepro zaplacení úvěr u Ceské spořitelny.

!]dměňování 2012 20t3
Vyplac. náklaci. odměny v tis.Kč

|ry- evid. počet pracovníků 21,3 23,16
Průměrná měsíční odrrrěna Kč rc 744 16 O12
Prťlměrný stav trvale čin. prac, 23 23
Prostonáno kalendářních dnů 3ů 627
t.j. trvale čirurých pracovníků 0,86 I,72oZ pracovní rreschopnosti 4,07 7,42Prům, počet pracovníků po odpočtu PN 17,23 15,74
Průměnrá odměna po odpočtu PN 16 679 15 938
Průnrěrr-rý počet zaměstnanců v roce 2013 bvt 23 osob.

Dotace
V roce 2013 jsme zaúětovali do výnosů dotace ve výši Kč 7 706tis. Kč, ztétočástky činily
Provozní dotace KČ 7 589 tis. KČ, 117 tis, Kč jsou dotace úrokťr k úvěrům obdržené prostřednictvímPGRLF.
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!, č,r n.peněžní prostředl<1
LTlr.\r)': UvěrodC'11'.'sPořitelnyposkytnutý,vsrpnu2013 naprol,ozníúčelyvevýšil(č1462tis.je
sPlatný d,"§12!1a: Cástka 500 tis. již byla ulrrur.nu z obdržen(ch dotací v ťtnoru.
i-Jvěr1' cld CSOt] l,easirrg l' celkové výši Kč 3 319 tis, rla nákLrp traktoru. shrnovače a secího stro.|ejsrJr-i sPlirceni' měsíČně Částkor-r 57 tis, včetně ťrroků apojištční až do l2.12017a3/2018. úr. sazba5 uÁ
s v,yi,ízeninr poclpory úrokťr od PGRLF.

Pr'rrěŽrlÍ urostředkv: Poklaclna k 3 1 .1 2.2013 vykazovala zůstatek v hotovosti 29 L)07 Kč,;.*__-;:*.'.-----
ttcct u Leslie sPor'ilelny a.s, v Bystřici n. P. - 314 tis, Kč au GE Money Bank 89 tis, Kč.

i'ohleclávky z obclrodrrí činnosti:- l 451 tis. I(č
z toho ve splatrrosti 1 015 tis. Kč

nad 360 dnů 23 tis. Kč
nad 36 měs. 0

Ptlhledávka dlouhodobá - 83 tis, I(č

Zár,az-ky z obchodní činnosti ..ttero-1SZTiTe
Z toho ve splatnosti 18 tis. Kč

rlad 360 clnťr 193 tis. Kč
nad 36 měs. 0

ZávazkY vůči lrlDES S.r.o. a Firmě Uhlíř a Faulhammer činí ke konci roku 5 633 tis.Kč - 96%.Z,lvlazky ani poliledávky v cizí rněně a. s. nenrá,.
ZávazkY li 31.12.2OI3 k OSSZ a zrlr, po.jišt'ol.nánt: Kč l79 tis. I(č - ťrhrada 13,1.2014

k }"Ú - claň z přrjnu a DPH: Kč 58 tis. - ťtlrracla 13.1.2014

popis změn r,lastního kapitálu v průběhu účetního obrlobí
-v;!*i]'l'NÍ,§lPITÁL poeateoni stav ,mena toneen, stau
\ lastl]l Kalrltal 26 733 52 26 785
z ttlho: zťrltlaclní ltapitái (411) 31 390 0 31 390

1bndy ze zisktt 400 0 400
ztyáta minulých let 3 649 1 408 5 057
výslecielt min, /běžnéiro roku - l 407 l 460 52

|',]ávrlr n:r z*účtování hospodářského výsleclku - zisk ve výši Kč 52 031,23
Pi,ecJstavenst,o a,s. SVR,,\TECKo rTa,rl,rr-rje toto zaúčtování hosp, výsleclku:' 5% -tiČ2ó01 zaťrčtovatnaúčctrezervníhofbnduaI(č49 430,23naťtčet 429 _snížer.rí ztráíyrnirrulých iet.

2.

ttl ZPrávtl tl sl<uteČnostech, lrteré poskl,tují informace o poclmínkách či situacích, které nastalyaž po rozvitlror,ém dni : žáclrlé r,Ýznan-rrré skutečrlosti n.,-,oituly,,

bl7Pl"tiva o PředPokládaném budoucím vývoji činnosti společnosti: A. s. bude nadáIe pokračovatv ektrlogickélrr zemědělství.
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c/ Výdaje na výzkum a vývoj v roce 2013: společrrost neměla žádné významnéaktivity,

d/Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazíchzúčet,rí jednotka se řídí platnými předpisy v oblasti životního prostředí.
Pracovně právní vztahy - uzavřeny dle předpisů platných v České ..|ruti..,

e/ Informace o tomo zda ÚČetní jednotka má organi zační složku v zahraničí
Účetní jednotka nemá organizáční složku v zahraniěi.

f/ Informace požadované podle zvláštních předpisů:
-_|1formace o pořizování vlastních akcii - póOn,i.
Zádné vlastní obchodní podíly nebyly pořizovány,
-Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
Tato,zprávaje samostatnou přílohou výroční zprávy.
- UČetní jednotka nemá povinnost zveřejňování žádných dalších informací

a/ cile a metody řizení rizik vč. potltitiffini.ir
učetní jednotka neprovádí operace se za.jišt'ovacími deriváty
b/ 

_9enová, úvěrová a likvidní rizika a rizika související s tókem

|il;/
Podsedník Ivan - předseda představenstva

typů plánovaných transakcí :

hotovosti:
Učetní jednotka nevykazuje tato rizika.

UČetní závěrka za rok201.3 ajejí ověření auditorem : závěrka zarok2013 jeobsažena
v příloze této zprávy /včetně výroku auditora/,

V Unčírrě dne I0. 3, 2014
SVn§rECl{D, a.§.
U, -ín F9 $g?4zJimranpv

4t iz3 DlČ: cl255417re
: " 2 j?,o 322 G-)


