Z práva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014
zpracovaná podle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích (ZOK)

a) Struktura vztahů
Osoba ovládaná :

SVRATECKO, a. s., DIČ CZ25541773
Unčín 69, 592 42 Jimramov

Osoba ovládající: Firma UHLÍŘ a FAULHAMMER, spol. s r. o., DIČ CZ48909939
Ubušínek 48, 592 65 Rovečné
a
FIDES AGRO, spol. s r. o., DIČ CZ60753951
696 13 Šardice 709
Osoby propojené (ovládané stejnou ovládající osobou):
------

b) Úloha ovládané osoby (v seskupení propojených osob):
Výrobní podnik se zaměřením na zemědělskou výrobu

c) Způsob a prostředky ovládání (§75 ZOK)
- formou podílu na hlasovacích právech v nejvyšším orgánu ovládané osoby min. 40%

d) Přehled jednání učiněných v účetním období v zájmu ovládané osoby,
pokud se týkaly majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané
osoby
Nebyla taková jednání

e) Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a ovládající nebo
mezi osobami ovládanými
Uzavřena smlouva na dodávku BIO krmného obilí a dodávek BIO krmných směsí s Firmou
UHLÍŘ a FAULHAMMER, spol. s r. o. – dodávky se uskutečňují v průběhu roku dle potřeb
odběratele.
1) Dodávky zboží mezi spojenými osobami v r. 2014
Dodavatel:
Firma UHLÍŘ a FAULHAMMER, spol. s r. o.
Předmět dodávky
Krmné směsi

Odběratel:
SVRATECKO, a. s.
Objem v tis.Kč
6 444

Dodavatel:
FIDES AGRO, spol. s r. o.
Předmět dodávky
Krmné komponenty

Odběratel:
SVRATECKO, a. s.
Objem v tis.Kč
280
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Dodavatel:
SVRATECKO, a. s.
Předmět dodávky
--

Odběratel:
FIDES AGRO, spol. s r. o.
Objem v tis.Kč

Dodavatel:
SVRATECKO, a. s.
Předmět dodávky
Obilí krmné bio

Odběratel:
Firma UHLÍŘ a FAULHAMMER
Objem v tis.Kč
2 371

Ceny dodávek byly stanoveny na úrovni obvyklé pro nezávislé subjekty.
2) Dodávky služeb mezi propojenými osobami v r. 2014
Dodavatel:
Odběratel:.
Firma UHLÍŘ a FAULHAMMER, spol. s r. o.
SVRATECKO, a.s.
Předmět dodávky
Objem v tis.Kč
Přefakturace telef. poplatků
24
Účetní služby
29
Sušení obilí
55
Dodavatel:
SVRATECKO, a. s.
Předmět dodávky
Traktorové práce
Doprava nákladní

Odběratel:.
Firma UHLÍŘ a FAULHAMMER
Objem v tis.Kč
29
2 089

Dodavatel:
Firma FIDES AGRO, spol. s r. o.
Předmět dodávky
--

Odběratel:
SVRATECKO, a. s.
Objem v tis.Kč

Dodavatel:
SVRATECKO, a. s.
Předmět dodávky
Doprava

Odběratel:
FIDES AGRO, spol. s r. o.
Objem v tis.Kč
6

Ceny dodávek byly stanoveny na úrovni obvyklé pro nezávislé subjekty.
3) Poskytnuté půjčky
Žádné půjčky nebyly poskytnuty.
4) Nájemní smlouvy
Nájemní smlouvy v r. 2014 nebyly.
5) Jiná plnění, příp. pokyny a právní úkony ovládající osoby
Jiné plnění nebylo.
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f) Posouzení, zda vznikla ovládané osobě újma a její vyrovnání podle § 71 a
72 ZOK
Z titulu uskutečněných transakcí nevznikla ovládané osobě žádná újma. Není proto třeba
posuzovat její vyrovnání podle § 71 ZOK.

Vyhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi spojenými
osobami
Z uvedených vztahů mezi spojenými osobami neplynou žádné výhody ani nevýhody.
Konstatování podle § 82 odst.3 ZOK:
Statutární orgán měl dostatečné informace pro vypracování této zprávy.
Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami předkládá – za statutární orgán ovládané
společnosti:
V Unčíně

dne

………………………
Podsedník Ivan – předseda představenstva

16. 2. 2015

………………….…………….
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Vyjádření kontrolního orgánu ovládané osoby podle § 83 ZOK:
Kontrolní orgán posoudil veškeré vztahy existující mezi propojenými osobami s tímto
závěrem:
k újmě u osoby ovládané z titulu uskutečněných transakcí podle názoru kontrolního orgánu
nedošlo.
Zpráva byla projednána kontrolním orgánem dne

19.2.2015

Za kontrolní orgán:
…………………………..
Ing. Gregor Radek

………….…………….
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