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Popis

Účetní jednotka AGROPODNIK,a.s. , Velké Meziříčí ( Mateřská společnost ) byla založena zapsáním do
obchodního rejstříku k 30. listopadu 1992.
Rozhodující předměty činností jsou :
-

výroba krmných směsí
prodej a aplikace průmyslových, vápenatých a statkových hnojiv
hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů
nákladní doprava, práce mechanizačními prostředky
pytlování síranu amonného technického
kovovýroba
pronájem nebytových prostor

Konsolidovaná účetní závěrka je sestavena k 31.12.2016 a je sestavována k tomuto datu poprvé

Společnost má zapsaný základní kapitál ve výši 95 088 tis. Kč
-

Osoby podílející se 10 a více procenty na základním kapitálu akciové společnosti:

a)

POEX Velké Meziříčí,a.s. IČO 25518356
počet akcií: 18 ks
listinné akcie znějící na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
počet akcií: 100 ks
listinné akcie znějící na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 10 000 Kč

20 %

podíl na základním kapitálu:

19 000 000,00 Kč

nominální hodnota celkem:

b) AGROFERT, a.s. , Roháčova 1099/83, 13000 Praha 3, IČO: 26185610
počet akcií: 4 727 ks
listinné akcie znějící na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 2 500 Kč

12 %

podíl na základním kapitálu:

11 817 500,00 Kč

nominální hodnota celkem:
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c) ZEMAS AG, a.s. Mostiště, 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 25575806
počet akcií:50 ks akcií znějících na jméno, každá z nich o jmen. hodnotě 100 000 Kč
743 ks akcií znějících na jméno, každá z nich o jmen. hodnotě 10 000 Kč
6 ks akcií znějících na jméno, každá z nich o jmen. Hodnotě 1 000 000 Kč

19 %

podíl na základním kapitálu:

18 430 000,00 Kč

nominální hodnota celkem:

Orgány společnosti

Jména a příjmení statutárních orgánů a dozorčí rady k 31.12.2016 :

předseda představenstva:

Ing. Josef Vondráček od 27.9.2006

místopředseda představenstva

Ing. Radvan Kosek od 27.9.2006

člen představenstva

Martin Bobek od 15.6.2010

předseda dozorčí rady

Ing. Pavel Kratochvíla předsedou od 15.6.2010

člen dozorčí rady

Ing. Jiří Vondráček od 15.6.2016

člen dozorčí rady

Ing. Stanislav Prokeš od 15.10.2007

V období od 1.1.2016 do 31.12.2016 došlo ke změně v obchodním rejstříku na pozici člena
dozorčí rady

Plnění členům statutárních orgánů a dozorčí rady :

-

půjčky s uvedením úrokové sazby – žádné
poskytnutá zajištění – žádné
bezplatné užívání osobních automobilů – žádné
bezplatné předání movitých a nemovitých věcí – žádné
využití služeb poskytovaných účetní jednotkou – žádné
platby důchodového připojištění – žádné
vzniklé nebo sjednané penzijní závazky bývalých členů jmenovaných orgánů - žádné
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Organizační struktura podniku:

Ředitelství akciové společnosti

–

ředitel, výrobní úsek, obchodní úsek,
ekonomický úsek, úsek služeb, sekretariát, právník,

Divize ZZN - středisko Žďár nad Sázavou – provoz SILO Žďár nad Sázavou
provoz VKS
provoz DOPRAVA Žďár nad Sázavou
provoz NS Veselíčko
středisko Křižanov – provoz SILO Křižanov
provoz SILO Bystřice nad Pernštejnem
provoz AGROCHEMIE a ASANA Křižanov
provoz NS Velká Bíteš

-

Divize AGP -

středisko opravárenství
středisko MTZ
středisko kovovýroby
středisko obchodní činnosti – provoz VM a provoz Vlkov
středisko služeb

V roce 2016 nedošlo ke změně organizační struktury společnosti

Kategorie podniku
Jedná o střední účetní jednotku

Ovládací smlouva a smlouva o převodu zisku
Účetní jednotka nemá uzavřenou ovládací smlouvu ani smlouvu o převodu zisku

Subjekty, v nichž má účetní jednotka větší než 20 % podíl na jejich základním kapitálu

Agropodnik a.s. Velké Meziříčí má u subjektu JHYB s.r.o. IČ: 46976191 podíl na základním
kapitálu ve výši 98 % v nominální hodnotě celkem 10 000 000,- Kč ( datum zápisu do obchodního
rejstříku 19.září 2008 ) a AGROPODNIK,a.s., Velké Meziříčí s touto firmou Jhyb, s.r.o. sestavuje
konsolidovanou závěrku a tato je uložena v sídle společnosti Agropodnik.
Kapitalizací pohledávek ve výši 10 mil. Kč u firmy Jhyb, s.r.o. došlo ke získání majoritního podílu
v této společnosti a to ve výši 98,48 % na základním kapitálu čímž se Agropodnik stal majoritním
vlastníkem a společnost Jhyb s.r.o. plně ovládá
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Účetní jednotka Jhyb, s.r.o. ( Dceřiná společnost ) byla založena zapsáním do obchodního rejstříku
k 4.. listopadu 1992.
Rozhodující předměty činností jsou :
-

základní zemědělská výroba
živočišná výroba
šlechtitelský chov prasat

Společnost má zapsaný základní kapitál ve výši 10 154 tis. Kč
Osoby, které se podílejí na základním jmění účetní jednotky a výše jejich vkladu v % :
K 31.12.2016 jsou podíly společníků následující:
-

AGROPODNIK, a.s., Velké Meziříčí, se sídlem Třebíčská 1540, 594 01 Velké Meziříčí 98,49 %,
ZEMAS AG, a.s., se sídlem Martinice 87, 594 01 Velké Meziříčí – podíl 1,51%.

Jména a příjmení členů statutárního orgánu ke dni uzávěrky:
jednatel

Ing. Stanislav Prokeš od 29.9.2011

jednatel

Ing. Radvan Kosek od 1.7.9.2015

prokura

MVDr. Tomáš Staněk

Organizační struktura podniku:
Ředitelství vedení podniku je zajišťováno prokurou ( MVDr. Tomáš Staněk ) pod kterou spadá
-

Provoz chovu prasat
Provoz údržby
Provoz inseminační stanice
Provoz čistírny odpadních vod

Organizační struktura konsolidačního celku:
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Účetní metody a obecné účetní zásady
ZPŮSOB OCENĚNÍ
a) Oceňování investičního majetku
Investiční majetek se oceňuje tzv. vstupní cenou, za kterou se podle zákona o účetnictví
považuje:

Vstupní cena

Způsob pořízení

Pořizovací cena

nákup

Složky vstupní ceny
CP ( cena fakturovaná dodavatelem)

(PC)

+ vedlejší pořizovací náklady (montáž,
clo, přepravné, projektová příprava, provize aj.)

Vlastní náklady

vlastní činností

přímé náklady (přímý materiál a přímé

(VN)

náklady + ostatní přímé náklady) plus
nepřímé náklady (společ. náklady souv.
s výrobou IM, tzv. výrobní režie)

Cena pořízení
(CP)

finanční investice

jen cena pořízení bez vedlejších

pořízené nákupem

nákladů

b) Oceňování zásob

Druh zásoby

Způsob ocenění

nakupované

pořizovací cena

(materiál,zboží)

Složky ocenění
cena pořízení + vedl. pořizovací nákl.
(přepravné, provize, clo, pojistné,
posun a vlečné ČD, odpis palet aj.)

zásoby

vlastní náklady

vlastní výroby

ostatní přímé náklady

pořízené bezúplatně
(přebytky zásob)

přímý materiál + přímé mzdy +

reprodukční PC
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Z vnitropodnikových služeb se do pořizovací ceny zahrnuje přeprava nakoupených zásob
vnitropodnikovou dopravou a vlastní náklady na zpracování zásob.
Zásoby stejného druhu (za předpokladu, že byly pořízeny za různé pořizovací ceny či vlastní
náklady) se oceňují průměrnou pořizovací cenou (průměrnými vlastními náklady).
Pořízení a úbytek materiálu se účtuje způsobem A.
Cena krmných směsí jsou tvořeny dle receptur, které jsou sestavovány v souladu s požadavky
odběratelů a jsou tedy různé. Ceny těchto výrobků jsou stanovovány určenými pracovníky výrobně
obchodního úseku (zakázka = položka). Zakázky jsou zadávány dle odbytu a nepromítají se přes sklad.
K hodnotě recepturou daných komponentů se připočítá stanovený rozsah zpracovacích nákladů a
normovaná hodnota rozprachu.

ZPŮSOB STANOVENÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK

Opravné položky byly vytvořeny k nepromlčeným pohledávkám v maximální výši stanovené
zákonem. K pohledávkám, pokud byly podány u soudu a nebo pokud byly přihlášeny do konkurzu, jsou
opravné položky ve výši 100 %.

Druh opravných položek

Stav k 31. 12. 2016

391 100 OP 100 % (pohl. do 30 tis. Kč)

33 285,00

391 700 OP 100, 50 % u soudu

219 752,26

391 800 OP 100 % (soud + konkurz)

462 599,92

391 900 OP účetní

1 286 588,25

Celkem

2 002 225,43

ZPŮSOB STANOVENÍ ODPISOVÉHO PLÁNU PRO DLOUHODOBÝ MAJETEK

Odpisy jsou peněžním vyjádřením opotřebení investičního majetku za určité období a je třeba
odlišit odpisy daňové a účetní.
Daňové odpisy jsou vypočteny podle zákona o daních z příjmů. Výše daňových odpisů se zahrnuje
do nákladů pro výpočet daňového základu. Je používáno především rovnoměr ného odpisování, u
vybraných nově pořízených předmětů IM může být dle odpisového plánu použito zrychleného
odpisování s přihlédnutím na využití a opotřebení těchto předmětů.
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Účetní odpisy se evidují na účtu 551 a účtují se jako přírůstek oprávek k investičnímu majetku.
Doby životnosti:
Budovy a stavby: administrativní
ostatní

50 let
50 let

Samostatné movité věci a soubory věcí:
dopravní prostředky osobní

5 let

dopravní prostředky nákladní

5 let

stroje a zařízení

9 let

inventář

3 let

Konkrétní dobu životnosti pro účely účetních odpisů daného předmětu stanoví vedoucí úseku
a schválí ředitel dle předpokládané intenzity využívání a amortizace předmětu s přihlédnutím k tomu,
aby se roční účetní odpisy staly ve své plánované výši odpovídající složkou kalkulačních výrobních nebo
režijních nákladů.

STANOVENÍ KURZŮ CIZÍCH MĚN

Pohledávky i závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu. Pro přepočet cizí
měny na českou měnu Agropodnik a.s. používá denní kurs ČNB, vyhlášený v den před uskutečnění účetního
případu. Vzhledem k časovému nesouladu mezi dnem vzniku pohledávky či závazku a dnem jejich úhrady
mohou vznikat při přepočtu na Kč kurzové rozdíly. Ty se podle své povahy účtují buď do
-

finančních nákladů na účet 563 – Kurzové ztráty
finančních výnosů na účet 663 – Kurzové zisky

POPIS ODCHYLEK JEDNOTEK OD ÚČETNÍCH METOD STANOVENÝCH ZÁKONEM O ÚČETNICTVÍ Č. 563/1991 SB. A JEHO
PROVÁDĚCÍMI PŘEDPISY, S JEJICH ŘÁDNÝM ZDŮVODNĚNÍM A S UVEDENÍM JEJICH VLIVU NA MAJETEK A ZÁVAZKY,
FINANČNÍ SITUACI A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY:

Žádné odchylky od účetních metod společnosti v účetním období neměly
Daně
odložená ( Rozdíl mezi účetními, daňovými zůstatkovými cenami a novým zůstatkem s použitím
platné daňové sazby pro daný rok )
z příjmu ( se počítá dle platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale
nebo dočasně neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy např. tvorba a zúčtování opravných
položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy apod. )
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Doplňující údaje ke konsolidaci
osobní náklady, zaměstnanci, odměny, půjčky

o

Účetní jednotka

Mzdové
náklady

AGROPODNIK
Jhyb
CELKEM

v tis. Kč

Odměny členů stat.
orgánů

Sociální a zdravotní
pojištění

360
0
360

8 444
2 078
10 522

34 367
8 527
42 894

Sociální náklady
790
205
995

Půjčky a úvěry osobám, které jsou statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo
jiného řídícího a dozorčího orgánu nebyly poskytnuty.
Průměrný počet zaměstnanců u konsolidačního celku je 110 a z toho 12 v řídící funkci.
AGP

Jhyb

9

3

- fyzické osoby

86

24

- přepočtený stav

85

84

85

86

2016
průměrný počet zaměstnanců - řídící

evidenční stav k 31. 12.

o

Dotace 2016
12 495 tis.Kč

Přiznané dotace společnosti Jhyb s.r.o.
Dotační titul

Kč

2.A.a.1.

4 500,-

2.A.e.2.h.

160 000,-

2.A.e.2.g.2.

1 930 000,-

2.A.e.1.a.R.

44 800,-

2.A.e.2.e.4

20 097,-

8.F.b.

7 838 000,-

Pojištění /dohadná pol./

67 000,-

Plocha

33 291,47

Prasnice

2 397 774,58

Přiznané dotace společnosti AGROPODNIK,a.s.
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0 tis.Kč

o

Rezervy

Firmy netvořily v roce 2016 rezervy

o

Struktura pohledávek z obchodního styku mimo konsolidační celek
k 31.12.2016

Pohledávky do lhůty splatnosti

17 855

Pohledávky po lhůtě splatnosti do 30 dnů

6 376

Pohledávky po lhůtě splatnosti do 90 dnů

6 669

Pohledávky po lhůtě splatnosti do 365 dnů

4 304

Pohledávky po lhůtě splatnosti nad 365 dnů

900

Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem

18 249

CELKEM pohledávky z obchodního styku

36 104

o

Struktura závazků z obchodního styku mimo konsolidační celek
k 31.12.2016

Závazky do lhůty splatnosti

15 386

Závazky po lhůtě splatnosti do 30 dnů

1 741

Závazky po lhůtě splatnosti do 90 dnů

2 676

Závazky po lhůtě splatnosti do 365 dnů

1 305

Závazky po lhůtě splatnosti celkem

5 716

CELKEM závazky z obchodního styku

21 102

o

Konsolidované výkazy

VÝSLEDOVKA

2016

Náklady

473 311

Výnosy

-491 117

HV běžného období

-

17 806

Zúčtování konsolidačního rozdílu

-14

Menšinový podíl na HV

144

HV bez menšinového podílu

-

11

17 676

ROZVAHA

2016

AKTIVA
A.

256 485

Pohledávky za upsaný základní kapitál

0

B.

Dlouhodobý majetek

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

119 551

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

104 712

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek

274

B.III.1

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

B.IV.

Kladný/záporný konsolidační rozdíl

4 565

B.V.

Cenné papíry a podíly v ekvivalenci

0

C.

Oběžná aktiva

C.I.

Zásoby

78 130

C.II.

Pohledávky

33 030

10 000

0

136 636

Odložená daň

4

C.III.

Krátkodobý finanční majetek

0

C.IV.

Peněžní prostředky

D.

Časové rozlišení aktiv

25 472
299

PASIVA
A.

Vlastní kapitál

A.I.

Základní kapitál

A.II.

Ážio a kapitálové fondy

-

256 485

-

161 542
-

95 087
-

4 314

A.II.2.6 Kurzové rozdíly z konsolidačních úprav

0

A.III.

Fondy ze zisku

-

6 720

A.III.3.

Konsolidační rezervní fond

A.IV.

Výsledek hospodaření minulých let ( +/-)

-

37 749

A.V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) bez
menšinových podílů

-

17 676

A.V.2

Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci (+/-)

0

A.VI.

Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)

0

0

B. + C. Cizí zdroje

-

94 447

B.

Rezervy

0

C.

Závazky

-

94 447

C.I.

Dlouhodobé závazky

-

39 738

C.II.

Krátkodobé závazky

-

74 898

D.

Časové rozlišení pasiv

-

297

Menšinový kapitál

-

195
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Výše bankovních úvěrů a finančních výpomocí

o

tis. Kč

Název
Dlouhodobé bankovní úvěry
Krátkodobé bankovní úvěry
Krátkodobé finanční výpomoci
o

Stav k 31.12.2016
21 587
20 980
1 300

Bankovní úvěry, leasingy

Dlouhodobé úvěry JHYB
2377/14/5638 ČSOB

2374/14/5638 ČSOB

oprava ( modernizace ) stáje
prasnice, předvýkrm

kontokorent ( běžný účet )

Č. smlouvy
Druh úvěru

do 31.3.2015
čerpání úvěru
5 000 000

Výše úvěru
první

20.4.2015

69 000,-

další 69 000 vždy k 20 dni kalen. měs.

Splatnost

poslední 22.3.2021

5 000 000

101 000,-

bez udání důvodu 3. měsíční výpovědná
lhůta

( písemná žádost: možnost mimořádné
splátky )

Úrok

poplatky

1M PRIBOR + 1,70 %

7D PRIBOR + 2,30 %

spravování 0,- / měs

spravování 300,- / měs

realizace úvěru: 10 000,-

realizace úvěru: 8 000,-

rezervace zdrojů 0,10 % p.a

rezervace zdrojů 0,25 % p.a
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1143/16/5638 ČSOB

Č. smlouvy
Druh

Rekonstrukce haly

úvěru
do 31.3.2017
čerpání úvěru
7 000 000

Výše úvěru
první

25.4.2017

83 334,-

další 83 334 vždy k 25 dni kalen. měs.

Splatnost
poslední 25.3.2024

83 278,-

( písemná žádost: možnost mimořádné splátky )

Úrok

1M PRIBOR + 1,60 %
spravování 100,- / měs

Poplatky

realizace úvěru: 7 000,rezervace zdrojů 0 % p.a

Leasing JHYB
ČSOB Leasing, a.s.

Spalovací pec Newbourne
Číslo smlouvy

7301254

Výše úvěru (bez DPH)

680 625,- Kč

Datum čerpání úvěru

28.11.2013

Splatnost (poslední splátka)

28.11.2016
úrok FIX

měsíční splátky
bez DPH

Splátky:

1. splátka

21 267,00

2 - 13. splátka

21 267,00

14 - 25. splátka

21 267,00

26 - 36. splátka

21 267,00

v r. 2013

21 267,00

2014

255 204,00

2015

255 204,00

2016

233 937,00

zůstatková prodejní cena

0,00
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Krátkodobé úvěry AGP

Č. smlouvy

99008445395

899578

Druh

kontokorentní úvěr

Škoda Roomster

úvěru

KB

ŠkoFin

Evidence
pohledávky u KB
pod č.

Výše úvěru
Splatnost

zajištění i pohledávkami
pod reg. číslem:
10000362314

23 000 000

102 108

na dobu neurčitou

od 16.3.2015 do
16.2.2016 / měsíčně

Čerpání

Č. smlouvy

Druh
úvěru
Výše úvěru

Splatnost

od 5.2.2015

99015401622

1286/15/5638

KB

ČSOB

Profinancování nákupu
zemědělských komodit ze
sklizně 2016 ,průmyslová
hnojiva a chemické ochranné
prostředky

Profinancování nákupu
zemědělských komodit ze
sklizně 2014 ,průmyslová
hnojiva a chemické ochranné
prostředky

18 000 000

20 000 000

první splátka 30.11.2016

první splátka 30.11.2015

2.-7. splátka posl. den
v měs

2.-7. splátka posl. den
v měs

poslední splátka
30.6.2017

poslední splátka
30.6.2016

7 x 2 500 000 Kč
Splátky
1x
Poznámky

500 000 Kč

8 x 2 500 000 Kč

čerpání do 30.10.2016 čerpání do 23.10.2015
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Č. smlouvy

Druh
úvěru
Výše úvěru

Splatnost

0412/16/5638

0280/15/5638

ČSOB

ČSOB

Profinancování nákupu
oběžných aktiv na sezónu
2016

Profinancování nákupu
oběžných aktiv na sezónu 2015

15 000 000

15 000 000

první splátka
30.11.2016

první splátka 30.11.2015
druhá splátka 31.12.2015

druhá splátka
31.12.2016

třetí splátka 29.1.2016

třetí splátka 31.1.2017

Splátky

Poznámky

3 x 5 000 000 Kč

3 x 5 000 000 Kč

čerpání do
31.10.2016

čerpání do 30.10.2015

Dlouhodobé úvěry AGP

Číslo

99006636017

99010733933

1270/16/5638

smlouvy

KB

KB

ČSOB

Evidence pohledávky u
KB pod č.

35-780011527

35-1151681557

Druh

zásoby +

úvěru

zásoby +

pohledávky

Sušárna zrnin
stř. Žďár

pohledávky

18 700 000

3 973 000

11 700 000

Splatnost

31.8.2016

28.2.2018

30.7.2021

Splátky

200 000 Kč

125 000,- Kč

200 000 Kč

měsíčně

od 31.7.2015

měsíčně

11 700 000

98 000

100 000

Výše
úvěru

Poslední splátka

Splatnost vždy
k poslednímu dni v
měsíci

splacen a
převedeno na ČSOB
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Leasing AGP

SG Equipment Finance

SG Equipment Finance

Suška Křižanov LAW

Traktor New Holland T7.250 AC
Plus

17002221 / 12

17003064/13

kupní cena (bez DPH)

4 356 000,00 Kč

2 449 218,00 Kč

Splatnost (poslední
splátka)

15.4.2016

15.3.2016

Číslo smlouvy

SG Equipment Finance

SG Equipment Finance

Traktor Massey Ferguson
7622 Dyna - VT

Rozmetadlo Sulky DPA
Polyvrac XT – 150 H

17006760/16

17006766/16

kupní cena (bez DPH)

2 670 841,00 Kč

2 121 000,00 Kč

Splatnost (poslední
splátka)

15.02.2019

15.4.2019

Číslo smlouvy

SG Equipment Finance SG Equipment Finance
Auto MAN TGS 18.440 4x2
+ nástavba sklápěcí VLH

Přívěs SVAN TCH 18
včetně nástavby DUMET –
ZNZ s.r.o.

cisterna JOSKIN
QUADRA ČSOB
Leasing, a.s.

17003831/13

17003832/13

7404214

kupní cena (bez DPH)

2 707 992,00 Kč

998 500,00 Kč

2 018 000,00 Kč

Splatnost (poslední
splátka)

15.11.2016

15.11.2016

4.4.2017

Číslo smlouvy

Přívěs PANAV XR018H
s nástavbou VLH

ČSOB leasing, a.s.
Číslo smlouvy

Auto MAN TGS 18.440 4x2 +
nástavba sklápěcí VLH

ČSOB leasing, a.s.

7513729

7511324

kupní cena (bez DPH)

1 280 785 Kč

3 654 684 Kč

Splatnost (poslední
splátka)

cca 30.6.2018

cca 30.6.2018
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Majetek

o

cizí nehmotný a hmotný majetek uvedený v rozvaze na podrozvahových účtech ( 760 … )
nehmotný majetek – žádný
hmotný majetek – žádný

majetkové účasti v zahraničí
-

žádné

Drobný nehmotný a hmotný majetek neuvedený v rozvaze :
Drobný hmotný majetek: - vedený na podrozvahových účtech ( 759 … ) 8 275 740,65 Kč
- do 1 000,-- Kč

přímé zahrnutí do nákladů bez operativní evidence

- do 40 000,-- Kč

přímé zahrnutí do nákladů s následnou operativní evidencí

Drobný nehmotný majetek: - žádný

Hmotný a nehmotný dlouhodobého majetek

Rozpis nehmotného dlouhodobého majetku
nevyskytuje se
Rozpis hlavních skupin dlouhodobého majetku
V tis. Kč
Hmotný dlouhodobý majetek pořizovací cena
energetické a hnací stroje

oprávky ( 082 )

zůstatková cena

578

522

56

pracovní stroje a zařízení

69 588

51 802

17 786

přístroje a zvl. Zařízení

13 604

12 552

1 052

dopravní prostředky

41 528

32 841

8 687

706

706

0

4 085

1 745

2 340

130 089

100 168

29 921

inventář
zvířata
celkem
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Dlouhodobý majetek, uvedený v roce 2016 do užívání celkem ( 042 ): 8 639 ( tis. Kč )

Pořízení budov a staveb

85

Pořízení strojů a zařízení

2 193

Pořízení dopravních prostředků

2 672

Pořízení pozemku

330

Pořízení zvířat

Významné položky:

3 359

traktor Massey Ferguson

2 670

rozmetadlo Sulky

2 121

pozemky katastr Vlkov

330

Dlouhodobý hmotný majetek – prodej 2016 ( 641 ): ( v tis.Kč )

Tržby za prodaný dlouhodobý hmotný majetek

14 218

Významné položky:

5 616
4 900
2 468
300
230
200
180
120
110
100

technologie
hrazení
prasnice
lokotraktor
traktor Same Deutz Fahr
přívěs speciální skříňový
traktor Zetor
postřikovač návěsný
rozmetadlo chlévské mrvy
rozmetadlo chlévské mrvy

přecenění vkladu ve společnosti Jhyb
Podíl AGP na základním kapitálu JHYB = 98.48%
vlastní kapitál JHYB za 2016 = 14 539 924,35
( 98,48% * 14 539 924,35 ) - ( - 2 472 737,29 přeceněný vklad z roku 2015 ) = 16 792 654,78
Poznámka: 4 185 846,28 dorovnání do zkapitalizovaného vkladu 10 milionů
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Ostatní

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky

Statutární orgán společnosti AGROPODNIK,a.s., Velké Meziříčí je odpovědný za sestavení
konsolidované účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními
předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní
závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

ostatní

závazky k podnikům ve skupině - žádné
závazky kryté podle zástavního práva - žádné
závazky nezachycené v rozvaze – žádné
penzijní závazky – žádné
závazky vůči propojeným osobám – žádné
splatné závazky sociální a zdravotní pojištění – žádné
doměrky splatné daně z příjmu za minulé účetní období – žádné

prohlášení společnosti

-

Společnost prohlašuje, že nenastaly žádné události po datu závěrky, které by musely být
zohledněny v Daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2016.

-

Účetní jednotky nevynakládají na výzkum a vývoj žádné prostředky.

-

Účetní jednotky nemají žádnou organizační složku v zahraničí.

Ve Velkém Meziříčí, 5.4.2017

……………………………………………

……………………………………………………….

Ing. Radvan Kosek

Ing. Stanislav Prokeš

ředitel Agropodniku a.s. Velké Meziříčí

jednatel v Jhyb s.r.o.

místopředseda představenstva
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