Příloha k účetní závěrce za rok 2014
pro podnikatele
(v plném rozsahu)
I. Obecné údaje
1. Popis účetní jednotky
Název účetní jednotky:

Bobrava a.s.

Sídlo:

Modřická 205, 664 48 Moravany u Brna

IČ:

607 47 668

Právní forma:

akciová společnost

Rozhodující předmět činnosti:

zemědělská výroba, hostinská činnost, pronájem nebytových
prostor

Datum vzniku:

11. dubna 1995

Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku:
Kompletní změna osob statutárních orgánů a dozorčí rady, viz. údaje z OR.

Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky nad 20%:
Jméno fyzické osoby

Bydliště, sídlo

Počet akcií

tj. %

Josef Malý, st.

U Rybníka 350/16, Moravany

6 986

28,91

Jaroslava Malá

U Rybníka 350/16, Moravany

7 453

30,84

Josef Malý, ml.

U Rybníka 350/16, Moravany

8 792

36,38

Statutární orgán - představenstvo:
Josef Malý
Josef Malý ml.
Silvie Malá

předseda představenstva
místopředseda představenstva
člen představenstva

Způsob zastupování – jménem společnosti za představenstvo jednají:


Předseda představenstva nebo



Místopředseda představenstva nebo
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Dva členové představenstva

2. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
Ukazatel
Průměrný počet zaměstnanců
Mzdové náklady
Odměny statutárních orgánů
Náklady na sociální zabezpečení
Sociální náklady
Osobní náklady celkem
V tis. KČ

2013

2014
17
3033
0
765
0
3798

18
3657
0
997
0
4654

Výše půjček, úvěrů a poskytnutých záruk a ostatních plnění akcionářům společníků a členům statutárních,
dozorčích a řídících orgánů včetně bývalých členů těchto orgánů:
Účetní jednotka nevykazuje žádné půjčky ani ostatní pohledávky za akcionáři ani za členy statutárních orgánů.
Firma eviduje závazky za společníky z titulu bezúročných půjček.

II. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
1/ Způsob ocenění:
a/ zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii
Zásoby nakupované:
Účtování zásob se provádělo v roce 2014 podle způsobu B.
Oceňování nakupovaných zásob je prováděno ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících:
-

cenu pořízení

-

vedlejší pořizovací náklady

b/ hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností
Účetní jednotka takový majetek nepořídila.

c/ cenných papírů a majetkových účastí
Cenné papíry nejsou v držení společnosti.

2/ Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a
pořízeného v průběhu účetního období.
Bylo použito u dohledaného majetku v rámci inventarizace. Při ocenění jsme vycházeli z reálných tržních cen.

3/ Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen
nakupovaných zásob a složky nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni
vlastních nákladů.
Poštovné, přepravné, balné, manipulační poplatky.
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4/ Změny způsobů:
- oceňování

- rozdíl Kč

0

- odepisování

- rozdíl Kč

0

- postupů účtování

- rozdíl Kč

0

- uspořádání účetní závěrky

- rozdíl Kč

0

5/ Způsob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informací pro
stanovení výše opravných položek.
V roce 2013 nebyly vytvořeny opravné položky.

6/ Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové
metody při stanovení účetních odpisů:
Investiční majetek byl zařazen do jednotlivých odpisových skupin podle zákona č.586/1992 Sb.. Odpisový plán
účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka sestavila tak, že za základ vzala Metody
používané při vyčíslování daňových odpisů s ohledem na plánovanou životnost majetku, účetní a daňové odpisy
se nerovnají.

7/ Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:
Přepočet je proveden dle aktuálního kurzu ČNB.

III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát
1. Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek
a) Rozpis na hlavní skupiny (třídy) samostatných movitých věcí a souboru movitých věcí
s ohledem na charakter a předmět činnosti:
Rozpis hmotného majetku:
Pořizovací cena

Oprávky

Zůstatková cena

I. odpisová skupina

336

233

103

II. odpisová skupina

21044

11114

9930

III. odpisová skupina

414

288

126

IV. odpisová skupina

205

75

130

V. odpisová skupina

22 333

9120

13213

I. odpisová skupina

336

275

61

II. odpisová skupina

22625

12655

9970

2013

2014
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III. odpisová skupina

414

327

87

IV. odpisová skupina

205

79

126

V. odpisová skupina
V tis. KČ

24 712

9610

15102

Rozpis drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku:

Pořizovací cena

Oprávky

Zůstatková cena

Minulý rok

442

185

257

Běžný rok
V tis. KČ

691

367

324

b) Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví.
Nebyl takový majetek – ocenění majetku v účetnictví odpovídá tržnímu.

c) Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku:
Přírůstky
nákup investičního majetku

4760

dohledaný majetek při inventarizaci

0

vyřazený majetek – prodej
V tis. KČ

1550

d) Rozdíly mezi vstupní cenou ve smyslu § 29 odst. 1 písm.c) zákona č.586/92 Sb. o daních z
příjmů ve znění pozdějších předpisů a pořizovací cenou uvedenou v účetnictví u nepeněžních
vkladů do obchodních společností a družstev.
běžný rok: 0 Kč

2) Pohledávky
Ukazatel
Pohledávky z obchodního styku celkem
Z toho po lhůtě splatnosti
- od 90 - 180 dnů po lhůtě splatnosti
- 181 – 360 dnů
- nad 361 rok
V tis. KČ

Běžný rok
4 624
339
241
87
58

Minulý rok
4291
2119
100
80
14

3) Vlastní kapitál
a) Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období tj. rozpis případů, které měly
vliv na zvýšení či snížení jednotlivých položek vlastního kapitálu, zejména z titulu zvýšení
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nebo snížení základního kapitálu, případně emisního ážia, dary, dotace, výplata dividend,
pohyby mezi fondy…
Stav vlastního kapitálu k 31.12.2013

31197

Stav vlastního kapitálu k 31.12. 2014

35 574

ROZDÍL:

+ 4 377

b) Rozdělení zisku/ztráty předcházejícího účetního období
Za účetní období roku 2014 byl vykázán zisk v celkové výši 4.127 tis. Kč
Rozdělení zisku:
- zákonný rezervní fond

0 tis. Kč

- převedeno na účet nerozděleného zisku

4 127 tis. Kč

- vyplaceno akcionářům

0 tis. Kč

c) Základní kapitál
Celková hodnota: 24 165 tis. Kč
d) čerpání FKSP

- 117 tis. Kč

4) Závazky
Ukazatel
Běžný rok
Závazky z obchodního styku celkem
1837
Z toho po lhůtě splatnosti
0
- 180 dnů po lhůtě splatnosti
0
- nad 180 dnů
0
- nad 1 rok
0
V tis. KČ
Závazky dlouhodobé se splatností nad 1 rok – pozastávky – 0 tis. Kč.

Minulý rok
2427
1967
0
0
0

a) Závazky k podnikům ve skupině
-

nejsou

b) Závazky kryté podle zástavního práva
-

nejsou

c) Závazky neuvedené v rozvaze
Finanční pronájem podle jednotlivých smluv o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci (finanční
leasing):
K 31.12.2014 firma neeviduje žádný finanční pronájem.
Operativní leasing
K 31.12.2014 firma neeviduje žádný operativní leasing.
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5) Jednotlivě zákonné a ostatní (účetní) rezervy odděleně za jejich tvorbu a čerpání s
uvedením počátečního stavu příslušné rezervy na začátku účetního období:
a) Zákonné opravné položky:

0,-tis. Kč

b) Účetní opravné položky k pohledávkám:

102 tis. Kč

6) Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností podniku v členění na
tuzemsko a zahraničí:
Výnosy z běžné činnosti – TUZEMSKÉ
2013

2014

tržby za prodej vlastních výrobků

5402

13 518

tržby z prodeje služeb

5189

5 300

0

0

výnosy z běžné činnosti – ZAHRANIČNÍ
V tis. KČ

7) Pojištění majetku
Je sjednáno pojištění plodin ve výši 80 % úrody olejnin a 60 % obilovin.

8) Celkové výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj:
Žádné.

9) Významné události po datu účetní závěrky
Nejsou.

Moravany, dne 08.6.2015

Josef Malý
Předseda představenstva
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