
V y r o č n í   z p r á v a   za  rok   2014 
 

 

SVRATECKO, a. s., Unčín 69, 592 42  Jimramov, DIČ CZ 25541773 
 
Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v příl. 1-3 živnost. zákona , poskytování 

služeb v zemědělství, výroba stavebních hmot, výroba strojů a zařízen, velkoobchod a maloobchod, 

opravy ostatních dopravních prostředků, silniční motorová doprava, truhlářství, obráběčství, 

zámečnictví. 

 

Základní kapitál: 31 389 960 Kč 

 

Obsah výroční zprávy : 

1. Informace o minulém vývoji činnosti účetní jednotky 

2. Další finanční a nefinanční informace 

a/ Informace o skutečnostech, které poskytují informace o podmínkách či situacích, které 

nastaly až po konci rozvahového dne 

b/ Informace o předpokládaném budoucím vývoji činnosti společnosti 

c/ Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje 

d/ Informace o aktivitách v oblasti ochrany živ. Prostředí a pracovně právních vztazích 

e/ Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku v zahraničí 

f/ Informace požadované podle zvláštních předpisů 

f1/ Informace o pořizování vlastních akcií – podílů 

f2/Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 

f3/Povinnost zveřejňování dalších informací 

3. Informace významné pro posouzení majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, finanční 

situace a výsledku hospodaření účetní jednotky. 

a/ Cíle a metody řízení rizik vč. politiky zajištění všech hlavních typů plánovaných transakcí 

b/ Cenová, úvěrová a likvidní rizika a rizika související s tokem hotovosti 

4. Účetní závěrka a její ověření auditorem 

 

 

1. Informace o minulém vývoji činností účetní jednotky       

Akciová společnost vznikla 13. 10. 1998 zápisem do obchodního rejstříku Krajského soudu 

v Brně., oddíl B, vložka 2765  

Společnost vlastní 147 akcionářů. Rozhodující podíl má Firma UHLÍŘ a FAULHAMMER, 

spol. s r. o. a FIDES AGRO s. r. o. – celkový podíl na ZK 59,9 %. 

Za dobu svého trvání se  nezměnila náplň činnosti, stále hlavní výrobou je zemědělství. Další 

činnosti zapsané v Obchodním rejstříku – silniční motorová doprava – nákladní, opravy 

dopravních prostředků a pracovních strojů, obráběčství, výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 – 3 živnostenského zákona. 

            Průměrný počet zaměstnanců v roce 2014 byl  24 osob. 

A. s. hospodaří na 734,03 ha převážně pronajaté půdě od vlastníků pozemků na základě  

nájemních smluv. Představenstvo se snaží tyto pozemky odkupovat do vlastnictví 

společnosti.  

            SVRATECKO, a. s. má za sebou 6. rok hospodaření v ekologickém systému.  
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Živočišná výroba je umístěna na 4 střediscích s uzavřeným obratem stáda. Základní stádo krav je 

soustředěno na farmě Dalečín, kde probíhá výroba mléka.  

Svratecko investuje průběžně do obnovy zemědělských strojů – v minulém roce se jednalo o nákup 

řezačky a krmného vozu. Oba nákupy budou hrazeny úvěrem. 

 

Návrh na zaúčtování hospodářského výsledku:  

Představenstvo a.s. SVRATECKO navrhuje toto zaúčtování   hospodářského  výsledku: 

zisk ve výši Kč 1 819 670,93 rozdělit následovně:   5 % - 90 683 Kč zaúčtovat na účet rezervního 

fondu a Kč 1 728 988,93   na účet 429 – Neuhrazené ztráty minulých let. 

 

 

2. Další finanční a nefinanční informace 

 

a/ Zpráva o skutečnostech, které  poskytují informace o podmínkách či situacích, které nastaly     

    až po  rozvahovém dni : žádné významné skutečnosti nenastaly. 

b/Zpráva o předpokládaném budoucím vývoji činnosti společnosti: A. s. bude nadále pokračovat  

    v ekologickém zemědělství.  

c/ Výdaje na výzkum a vývoj v roce 2014:  společnost neměla žádné významné aktivity. 

d/ Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích: 

    Účetní jednotka se řídí platnými předpisy v oblasti životního prostředí.  

    Pracovně právní vztahy – uzavřeny dle předpisů platných v České republice. 

e/ Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku v zahraničí 

    Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí. 

f/  Informace požadované podle zvláštních předpisů: 

    f1/  Informace o pořizování vlastních akcií – podílů. 

           Žádné vlastní obchodní podíly nebyly pořizovány. 

     f2/ Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 

           Tato zpráva zpracovaná ve smyslu § 66a/ obchodního zákoníku je samostatnou přílohou  

           výroční zprávy. 

     f3/ Účetní  jednotka  nemá povinnost zveřejňování žádných dalších informací 

 

3. Informace významné pro posouzení majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, 

finanční situace a výsledku hospodaření účetní jednotky: 

a/ Cíle a metody řízení rizik vč. politiky zajištění všech hlavních typů plánovaných transakcí: 

    Účetní jednotka neprovádí operace se zajišťovacími deriváty 

             b/ Cenová, úvěrová a likvidní rizika a rizika související s tokem hotovosti: 

                 Účetní jednotka nevykazuje tato rizika.    

  
          Účetní závěrka za rok 2014 a její ověření auditorem:  závěrka za rok 2014 je obsažena  

          v příloze této zprávy  /včetně výroku auditora/. 

 

 

V Unčíně dne  25. 2. 2015 

 

 

                                                                                  ………………………………….. 

                                                                   Podsedník Ivan – předseda představenstva 


