AGROKLAS Staré Sedliště a.s.
Staré Sedliště 357, okres Tachov
DIČ: CZ18251978

Příloha k účetní závěrce za rok 2018
Obecné údaje:
Akciová společnost AGROKLAS Staré Sedliště a.s. se sídlem ve Starém Sedlišti 357, okres
Tachov, IČ:18251978, vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu
v Plzni dne 15.11.1991, oddíl B, vložka 124

Předmět podnikání:
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- zemědělská výroba
Rozvahový den:
Okamžik sestavení účetní závěrky:
Kategorie účetní jednotky:

31.12.2018
24.4.2019
malá účetní jednotka

Statutární orgán - představenstvo:
předseda představenstva
místopředseda představenstva
člen představenstva
- Dozorčí rada:
předseda
členové

Pavel Hodek
Ferdinand Hodek
Helena Horáková

Jaroslav Vojtuš
Dagmar Oravcová
Slávka Dostálová

Akcie:
184 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 2 000 Kč
84 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 20 000 Kč

Základní kapitál:
Základní kapitál společnosti je 2 048 000 Kč.
Celkový počet akcionářů je 8. Nikdo z akcionářů k 31.12.2018 nesplňuje samostatně
kritérium ovládající osoby.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle §707 odst.5 zákona
č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

B) Informace o použitých účetních zásadách, metodách, resp.odchylkách od nich
Účetní metody:
Zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou. V účetnictví je účtováno metodou A.
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován pořizovací cenou včetně vedlejších
nákladů na pořízení majetku.
Drobný hmotný a nehmotný majetek je účtován do nákladů.
Dlouhodobý finanční majetek je oceňován pořizovací cenou. K rozvahovému dni jsou
oceňovány reálnou hodnotou.

Příchovky a přírůstky zvířat se účtují na základě váhy a ceny za 1 kg na narozené tele, přírůstky
hmotnosti zvířat jsou účtovány podle kategoií v cenách za 1 kg, u březích jalovic vzrůstový
přírůstek dle krmných dnů do doby otelení.
Majetek, pohledávky a závazky v cizí měně jsou přepočítávány denním směnných kurzem ČNB.
Opravná položka k nabytému majetku - pasivní - je účetně odepisována do výnosů po dobu
180 měsíců.
Zvířata - pořízená od roku 2008 v pořizovací ceně do 40 000,- Kč jsou účtována na účet 026.027
dlouhodobého majetku, jsou odepisována účetně po dobu 36 měsíců. Daňové odpisy jsou ve
výši účetních odpisů.

C) Doplňující informace dle požadavků §39 a 39a vyhlášky 500/2002 Sb.
- Výše pohledávek a závazků, které mají splatnost delší než 5 let
Dlouhodobé závazky představují závazky k restituentům ve výši 374 tis.Kč a ostatní
dlouhodobé závazky 1.772 tis. a to ke Státnímu statku Křimice.
Za rok byly závazky vůči restituentům sníženy o 126 tis. a to převážně odpisem na základě
promlčení. Statek Křimice 136 tis.Kč - dle splátkového kalendáře.
- Výše záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů, které jsou kryty věcnými zárukami
a) krátkodobé úvěry
hodnota v tis.k 31.12.18
Moneta Bank
úvěr na pohledávky
1.200
zajištění: pohledávkami
Moneta Bank
provozní úvěr
2.500
zajištění: blankosměnka
Moneta Bank
RVG otáčející limit 3.000
0
zajištění: Zástavní smlouva k nemovitosti, Blankosměnka
b) dlouhodobé úvěry
Moneta Bank
Pořízení strojů,Ovalert v rámci 22.kola PRV
Blankosměnka
683,4 splatnost: prosinec 2019
Moneta Bank
Traktor Hattat,kypřič
200,2 splatnost: červenec 2019
Blankosměnka, Smlouva o zajišťovacím převodu práva
Moneta Bank
Senážní žlab
1.897
splatnost: únor 2020
Zástavní právo k nemovitostem, Blankosměnka
Moneta Bank
Žací lišta
357,9 splatnost: září 2019
Blankosměnka, Smlouva o zajišťovacím převodu práva
Moneta Bank
Řezačka
1.550
splatnost: prosinec 2022
Blankosměnka, Smlouva o zajišťovacím převodu práva
Moneta Bank
Traktor JD
2.466
splatnost: listopad 2022
Blankosměnka
Moneta Banka
Stroje přes MAS
1.162,8
splatnost: prosinec 2022
Blankosměnka
RCI Financial
Duster Primo
200,6 splatnost: prosinec 2020
PGRLF

Traktor Hattat
426,3 splatnost:20.3.2022
Blankosměnka, Smlouva o zajišťovacím převodu práva

- Plnění vůči členům řídících a kontrolních orgánů
není

- Náklady a výnosy mimořádné svým objemem, resp. původem
Výnosy: tržby za mléko
26.346,3
přímé dotace
13.084,5
Náklady: osobní náklady
13.972,3
- Pohledávky a závazky nevykázané v rozvaze
nejsou
- Průměrný přepočtený počet pracovníků
- Vlastní akcie

31,96

- nejsou

- Analýza dlouhodobých aktiv - údaje v tis.Kč

software
stavby
hmotné movité věci a jejich
soubory
dospělá zvířata
pozemky
oceňovací rozdíl k nabytému
majetku
nedokončené investice

pořizovací cena
121
42299

oprávky
-121
-24225

zůstatková cena
0
18074

42939
7919
4798

-36716
-4662
0

6223
3257
4798

-30865
7
67218

30712
0
-35012

-153
7
32206

Přírůstky dlouhodobého majetku v tis.Kč v pořizovacích cenách
traktor Hattat
876 - podpora de minimis 383 tis. Kč
poř.cena 493
vozík na mléko bez poj.
45
dospělá zvířata z vlastního chovu
2666

Úbytky dlouhodobého majetku v tis.Kč v pořizovacích cenách
dospělá zvířata
3111
prodej stroje
958
vyřazení stoje,zařízení
32

Závěrečné zhodnocení roku 2018
V roce 2018 bylo dosaženo zisku za účetní období ve výši 642 151,29 Kč po zdanění.
Společnosti vznikla daňová povinnost ve výši 104 740 Kč
Hospodářský výsledek po zdanení je proti roku 2017 nižžší o 117 tis.Kč .

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018:
Hospodářský výsledek po zaúčtování splatné a odložené daně je ve výši 642 151,29 Kč.
Představenstvo akciové společnosti navrhuje nevyplácet dividendy, hospodářský výsledek
ve výši 642 151,29 Kč převést na nerozdělený zisk.

Staré Sedliště 24.4.2019
Pavel Hodek
předseda představenstva
AGROKLAS Staré Sedliště a.s.

