
       Příloha k ú četní 
               závěrce

                    Zemědělské družstvo Zlatý potok Sudín 1, 518 01 Ba četín

                                 za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017

 přílohu sestavil:     statutární orgán:

Andršová Lenka                                                                       Moravec Ji ří



      Příloha k ú četní závěrce v plném rozsahu

                                                             I.
                                                  Obecné údaje

Název účetní jednotky: Zemědělské družstvo Zlatý potok
DIČ: CZ47468009

Sídlo: Sudín 1, Bačetín, PSČ 518 01
Právní forma: Družstvo

Rozhodující p ředmět činnosti: Zemědělská výroba
Datum vzniku: 1.11.1992

Kategorie ú četní jednotky: malá
Rozvahový den: 31.12.2017

Okamžik sestavení ú četní závěrky: 8.3.2018 14.30 hod

Popis zm ěn a dodatk ů provedených v ú četním období v obchodním rejst říku:
Ladislav Mat ějů              -  vznik členství v kontrolní komisi 12.5.2017
Vladimír Štencl              -  vznik členství v kontrolní komisi 12.5.2017
Michal Cvr ček                -  vznik členství v kontrolní komisi 12.5.2017
Ing. Josef Frydryšek       -  zm ěna funkce v p ředstavenstvu 12.5.2017
Jiří Moravec                   -  zm ěna funkce v p ředstavenstvu 12.5.2017
Radek Mat ějů                 -  změna funkce v p ředstavenstvu 12.5.2017
Zdenka Mat ějů               -  změna funkce v p ředstavenstvu 12.5.2017

Organiza ční struktura podniku a její zásadní zm ěny b ěhem ú četního období:
Členská schůze - Představenstvo - Předseda - vedoucí RV, ŽV, dílen, ekonom - 
technik RV, ŽV, účetní

Jména a p říjmení členů statutárních orgán ů ke konci ú četního období:
jméno a příjmení funkce

Moravec Jiří předseda

Matějů Radek místopředseda

Ing. Frydryšek Josef člen

Matějů Zdenka člen
Novotný Jiří člen

Matějů Ladislav předseda kontrolní komise

Štencl Vladimír člen kontrolní komise
Cvrček Michal člen kontrolní komise

Zaměstnanci 2016 2017
Průměrný počet zaměstnanců: 31 31
                     - z toho řídících: 5 5
Výše osobních nákladů 12679 13742
                     - z toho řídící pracovníci: 2535 3047



                                                            II.
      Informace o použitých ú četních metodách, obecných ú četních zásadách 

                                        a způsobech oce ňování

Obecné ú četní zásady
* účetní výkazy,p říloha k záv ěrce jsou zpracovány v K č

Způsoby oce ňování
druhy aktiv: ocenění:
materiál
nedokončená výroba
polotovary vlastní výroby
výrobky
zvířata
zboží
DHM vytvořený vlastní činností
DNM vytvořený vlastní činností
cenné papíry 
majetkové účasti
příchovky a přírůstky zvířat

Druhy náklad ů souvisejících s po řízením zásob:
* balné, poštovné, doprava,  atd.

Způsob sestavení odpisových plán ů pro DM a použité odpisové metody p ři
stanovení odpis ů:

Účetní odpisy           

  Odpisová skupina Roky odpisu Odpisová sazba
1 4 25,00%
2 8 12,50%
3 15 6,70%
4 30 3,40%
5 45 2,25%
6 2 50,00%
7 10 10,00%
8 6 16,67%
9 35 2,86%

k OS 2                  102 8+2 4,20% 12,50%(R01-07)
k OS 1                  105 5 22,25%
k OS 1                  106 6 16,67%
k OS 1                  112 12 8,33%
k OS 1                  115 15 6,70%
k OS 2                  205 5 11,00%
k OS 2                  207 7 14,30%
k OS 2                  208 8 12,50%
k OS 2                  210 10 10%
k OS 4                  415 15 6,70%
k OS 5                  535 35 2,86%

Způsob uplatn ěný p ři přepočtu údaj ů v cizích m ěnách na českou m ěnu:
* denní kurz ČNB   ( EUR)

skutečné  náklady
xx
xx
xx
vlastní náklady (vlastní ceník)

cena pořízení + vedlejší náklady
skutečné vlastní náklady 
xx
vlastní náklady (vlastní ceník)
cena pořízení + vedlejší náklady
xx



                                                            III.
                       Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Přehled významných položek neuvedených samostatn ě v rozvaze a výkazu
zisků a ztrát:

* výměra pronajatých pozemků v roce 2017 1297,14 ha

* celková výše dotací pro rok 2017 možný nárok 9 825 558,43 Kč
vyplaceno 2017 5 072 703,51 Kč
k vyplacení 4 752 854,92 Kč

Rozpis ú čtu 022 a 082 na hlavní skupiny:
skupina rok 2016 rok 2017

022 082 022 082
stroje, přístroje a zařízení 35750 27158 37750 28540
dopravní prostředky 4709 857 4674 1102
inventář 877 627 748 539
DdlHM původní (z 028) 1432 1432 1414 1414
celkem 42768 30074 44586 31595

nedokončený DM  účet 042 34 34

Dlouhodobý hmotný majetek po řízený formou poskytnutého úv ěru:
součet splátek uhrazeno zbývá 

stroje,přístroje,zařízení :     
 secí stroj HORSCH 2231 2231 0

nákl.auto TATRA 3901 1235 2666
nakladač NEW HOLLAND 2546 339 2207

celkem 8678 3805 4873

Přehled p řírůstků a úbytk ů dlouhodobého majetku podle jeho hlavních skupin:

Přírůstky dle hlavních skupin nákup vl. činností vložení ostatní
dlouhodobý nehmotný majetek
budovy, haly, stavby 111
stroje, přístroje, zařízení 2 372
dopravní prostředky 32
inventář
ostatní dlouhodobý majetek / ZS 2 408
pozemky

Úbytky dle hlavních skupin odpisy prodej (PC) likvidace ostatní
nehmotný investiční majetek
budovy, haly, stavby 1 354
stroje, přístroje, zařízení 1 755 373
dopravní prostředky 312 66
inventář 40 129
DdlHM původní (z 028)
ostatní dlouhodobý majetek / ZS 1 389 1 277
pozemky  

Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze: 2016 2017
 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek xx
 - drobný dlouhodobý hmotný majetek 805 808



Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem  (věcným b řemenem)
položka majetku 2016 2017

nový kravín,  p.č .96, 97/1,  97/2 zástavní právo 6 000 6000
dílny Sudín,  p.č. 72/1,  72/2 2 500 2500
suška,  p.č. 78, 168/12, 168/42, 168/59, 4 000 4000
168/60, 168/62, 427/3
( smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č.0600/08/5110, č.2142/08/5110)
truhlárna, p.č.165/1, 165/2, 166
( smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č.1223/10/5648)

Pohledávky 2016 2017
do     60 dnů 4
do   120 dnů 1
do   180 dnů
nad 180 dnů     OP 11
jiné pohledávky nad 180 dnů   -   OP

pohledávky do splatnosti - obchod.vztah 2434 2976
pohledávky do splatnosti - ostatní 5821 5442

pohledávky celkem (rozvaha) 8271 8418

Pohledávky kryté podle zástavního práva

druh pohledávky 2016 2017
pohledávky z obchod.vztahu zástavní právo 2 039 2 039
( smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám č.0601/08/5110)

Popis zm ěn vlastního kapitálu v pr ůběhu ú četního období
druh změny částka 2016 2017

411 *převod na vypořádací podíl -50 18482 18432
422 *nedělitelný fond 50 4175 4225
427* ost.zajišťovací fond 1 700 22692 24392
428* nerozdělený zisk 589 3053 3642
428* členský vklad 7 7
428 *vyr.rozdílu při VP 158 158
428* odl.daň-ukončení účtování 561 561
429* odl.daň.závazek -61 -61
429* vyr.rozdílu při VP 333 -4116 -4449

HV běžného roku 2289 4254
celkem 47240 51161

Rozdělení zisku (úhrada ztráty) za minulé ú četní období
položka částka 2016 částka 2017

členská schůze 12.5.2017
převod z HV ve schval. řízení (ú.431000) -4723 0 -2289 0
převod z nerozděleného zisku (ú.428000) -9 281 3 053 589 3 642
převod HV na zajišť.fond  (ú.427000) 14 004 22 692 1 700 24 392
převod HV na podíly na zisku ( ú.364000)
vyplacení podílů

forma zajištění

forma zajištění



Základní kapitál 2016 2017
*411 18482 18432
411000  *základní kapitál zapsaný v OR x 4025 4025
411200  *základní kapitál nezapsaný v OR 14457 14407

Závazky 2016 2017
do     60 dnů 21
do   120 dnů
do   180 dnů
nad 180 dnů
závazky do splatnosti 1374 695
závazky z obchod. vztahu celkem 1395 695
ostatní závazky 8845 8805
jiné závazky - VP,KS,splátky stroje 18485 16736
závazky celkem - rozvaha 28725 26236

                                       
Závazky splatné v ůči státním institucím 2016 2017
pojistné na SZ 211 387
veřejné zdravotní pojištění 90 166

Závazky kryté podle zástavního práva

druh závazku forma zajištění 2016 2017
Dlouhodobý úvěr  ČSOB ( stav )-kravín zástavní právo 7067 5935

Výnosy z b ěžné činnosti
          tuzemsko          zahraničí

druh činnosti 2016 2017 2016 2017
vlastní výrobky a služby 27 308 27 647 x x
prodej HM a materiálu 2 069 1 799 x x

Náklady auditorské spole čnosti

Celkové náklady auditorské společnosti za účetní období činily: 2017
tis.Kč

a) nepovinný audit účetní závěrky 33

V Sudín ě          dne   8. 3. 2018

Podpis statutárního orgánu: Vypracoval: Andršová Lenka


