
����������	�
	�

Ú�etní záv�rka 

za rok 2010 

Obsah :  

1. Výro�ní zpráva

2. Výrok auditora

3. P�íloha k ú�etní záv�rce 2010 (v úplném rozsahu) 

4.�ádná ú�etní záv�rka – výkaz a rozvaha



NEVEKLOV a. s. 

VÝRO�NÍ ZPRÁVA 
ZA ROK 2010 



Identifika�ní údaje 

Firma: Neveklov a.s.  

Sídlo : Stranný 46, 257 56 Neveklov 

Právní forma : akciová spole�nost 

I�O : 00102083 

DI� : CZ00102083 

P�edm�t �innosti:  
- zem�d�lská �innost 
- silni�ní motorová doprava osobní 
- silni�ní motorová doprava nákladní 
- obchodní �innost 
- zemní práce rypadlem 
- montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických za�ízení 
- provád�ní staveb, jejich zm�n a odstra�ování 
- ková�ství a podková�ství 
- ošet�ování rostlin, rostlinných produkt�, objekt� a p�dy proti 

škodlivým organism�m p�ípravky na ochranu rostlin.

Základní kapitál : 70.000.000,- K� rozvrženo do 3266 ks listinných akcií na jméno ve 

jmenovit� hodnot� 20.000,- K� a  4680 ks listinných akcií na jméno ve 

jmenovit� hodnot� 1.000,- K�. Akcie jsou p�evoditelné jen se 

souhlasem p�edstavenstva. 

Firma zapsána v Obchodním rejst�íku vedeném M�stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
8238 

Obsah výro�ní zprávy 

a) Zpráva o vývoji �innosti ú�etní jednotky a o jejím hospodá�ském postavení 

b) O skute�nostech, které poskytují informace o podmínkách �i situacích, které nastaly až 
po konci rozvahového dne 

c)  Zpráva o p�edpokládaném budoucím  vývoji �innosti akciové spole�nosti 

d) Zpráva o výdajích na �innosti v oblasti výzkumu a vývoje  

e) Ú�etní záv�rka za rok 2010 a výrok auditora k této uzáv�rce 



f) Informace požadované podle zvláštních p�edpis�

g) Informace  o tom, zda ú�etní jednotka má organiza�ní složku v zahrani�í 

h)  Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 

i)  Zpráva o aktivitách v oblasti ochrany životního prost�edí  

j) Zpráva o pracovn�právních vztazích 



a) Zpráva o vývoji �innosti ú�etní jednotky a o jejím hospodá�ském postavení.

Akciová spole�nost Neveklov a. s. vznikla dne 9. srpna 1957 zápisem právního 
p�edch�dce do Obchodního rejst�íku M�stského soudu v Praze.  

�innost spole�nosti se nem�nila, její hlavní nápl� je dána �innostmi uvedenými na 
výpisu z obchodního rejst�íku.  
V roce 2010 nedošlo k žádným podstatným zm�nám ve výrobním programu.  

   

b) O skute�nostech, které poskytují informace o podmínkách �i situacích, které 
nastaly až po konci rozvahového dne. 

Ke dni auditu byly vyrovnány závazky splatné ke konci roku 2010 v��i orgán�m 
státní správy. 

c) Zpráva o p�edpokládaném budoucím vývoji �innosti akciové spole�nosti. 

Spole�nost bude pokra�ovat ve své �innosti, žádné zm�ny �inností ani organiza�ní 
struktury nejsou plánovány.   

d) Zpráva o výdajích v oblasti výzkumu a vývoje. 

Žádné výdaje v oblasti výzkumu a vývoje nebyly vynaloženy. 
  

e) Ú�etní záv�rka za rok 2010 a výrok auditora k této záv�rce. 

Ú�etní záv�rka za rok 2010 je obsažena v p�íloze.  Byla schválena na Valné 
hromad� akciové spole�nosti konané dne 11. �ervna 2011 v Neveklov�. 
Výrok auditora je p�ílohou této výro�ní zprávy 

f) Informace požadované podle zvláštních p�edpis�. 

Akciová spole�nost Nevekov a.s. není  firmou ve smyslu § 20, odst.1 písmene e) 
zákona o ú�etnictví a žádné informace podle zvláštních p�edpis�  nepodává. 

g) Informace o tom, zda ú�etní jednotka má organiza�ní složku v zahrani�í. 

Akciová spole�nost Neveklov a. s. nemá organiza�ní složku v zahrani�í. 

h) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. 

Akciová spole�nost Neveklov a.s. není ovládanou osobou ve smyslu § 66 a) 
obchodního zákoníku a nemá povinnost zpracovat zprávu o vztazích mezi 
propojenými osobami.  
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P�ÍLOHA K Ú�ETNÍ ZÁV�RCE 2010 
(v úplném rozsahu)

 OBECNÉ ÚDAJE 
 ------------ 

(1) Popis ú�etní jednotky

Obchodní jméno: Neveklov a. s. 

Sídlo: Stranný 46,  257 56 Neveklov 

Právní forma: akciová spole�nost

Datum vzniku: 9. srpna 1957 

P�edm�t �innosti:
- zem�d�lská �innost
- silni�ní motorová doprava osobní 
- silni�ní motorová doprava nákladní 
- obchodní �innost
- zemní práce rypadlem 
- montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických za�ízení
- provád�ní staveb, jejich zm�n a odstra�ování
- ková�ství a podková�ství
- ošet�ování rostlin, rostlinných produkt�, objekt� a p�dy
proti škodlivým organism�m p�ípravky na ochranu rostlin. 

- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpe�nými odpady 
- pdnikávní v oblasti nakládání s odpady vyjma nebezpe�ných
- opravy pracovních stroj�

   

Statutární orgán - p�edstavenstvo:

Ing. Pavel Vosolil, rok nar. 1956, bytem Rákosníkova 296, Neveklov,        

Josef Dalibába, rok nar. 1974, bytem Blažim 20, p. Neveklov,                   

Josef Š	oví�ek, rok nar.  1951, bytem Blažim   6, p. Netvo�ice,                  

Václav Stuchlý, rok nar. 1965, bytem K�e�ovice 20,p. Neveklov,               

Ing. Ji�í �ermák, rok nar. 1946, bytem Na Ro�kov� 479, Praha 10,                                           

Dozor�í rada:                                                                    

Ing. Milan Rabi�ák, rok nar. 1964, bytem  Stranný 15 

Daniela Pecha�ová, rok nar. 1957, bytem K�e�ovice 88,              

Marie Rabi�áková, rok nar. 1959, B�lice 37, p. Netvo�ice   

Základní kapitál spole�nosti �iní: 70.000.000,- K�



2 

Osoby, které se  podílejí 20 a více procenty na základním 
kapitálu ú�etní jednotky: 

% vkladu na základním 
         Obchodní jméno osoby              kapitál ú�etní jednotky  
                                             
                                               2009       2010  

Popis zm�n a dodatk� provedených v uplynulém ú�etním období v 
obchodním rejst�íku:

� beze zm�n

Popis organiza�ní struktury a její zásadní zm�ny b�hem
uplynulého ú�etního období: 

Vnit�ní organiza�ní struktura beze zm�n.

(2) Název a sídlo obchodní spole�nosti �i družstva, v nichž má 
ú�etní jednotka v�tší než 20 % podíl na základním kapitálu

             Obchodní spole�nost                     %
                                           podílu na

                          Vlastní    Ú�etní      základním 
         Název             kapitál       HV       kapitálu

                           2009       2009      2009   2010

         /   /    /      / 
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(3) Pr�m�rný po�et zam�stnanc� b�hem ú�etního období a výše 
osobních náklad�

    Ukazatel                Celkem      z toho: �ídící
                                                         pracovníci

Pr�m�rný po�et zam�stnanc�:
r. 2009       69          8 
r. 2010        64      7  

Osobní náklady: 
r. 2009        14951      1733  
r. 2010                           14793          1546

Odm�ny  ostatních �len� sta-
tutárních a dozor�ích orgán�
r. 2009       60 
r. 2010       60 

(4) Výše p�j�ek, úv�r�, poskytnutých záruk a ostatních pln�ní,
jak v pen�žní, tak v naturální form� (poskytnuté ú�etní
jednotkou

  Poskytnuto komu:             2009          2010 

Akcioná�i                               0            0                 

Spole�níci           0            0

Družstevníci                            0            0

�lenové statutárních orgán�             0            0

�lenové dozor�ích orgán�                0            0

�ídící pracovníci                       0            0

         C e l k e m                    0            0

Celkem bylo poskytnuto:               2009          2010 

P�j�ky 0 0
Úv�ry 0 0
Poskytnuté záruky 0 0
Ostatní pln�ní 0 0

C e l k e m                              0 0
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(5)INFORMACE O POUŽITÝCH Ú�ETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH Ú�ETNÍCH
ZÁSADÁCH A ZP
SOBECH OCE�OVÁNÍ
-----------------------------------------------------------------

(1) Ú�etnictví ú�etní jednotky

- �ídí se p�íslušnými ustanoveními zákona �. 563/1991 Sb., o 
ú�etnictví a vyhlášky �. 500/2010 Sb. 

- P�i oce�ování majetku a závazk� a p�i ú�tování o výsledku 
hospoda�ení bere ú�etní jednotka za základ:

∗ Veškeré náklady a výnosy, které se vztahují k ú�etnímu
období bez ohledu na datum jejich placení. 

∗ Rizika, ztráty a znehodnocení, které se týkají majetku  a 
závazk� a jsou ú�etní jednotce známy ke dni sestavení 
ú�etní záv�rky.

(2.1) Zp�sob ocen�ní

a) Zásoby

Po�izovacími cenami 
- zásoby nakoupené. 

Vlastními náklady 
- zásoby vytvo�ené vlastní �inností v�etn� p�ír�stk�
zví�at,

- p�íchovky zví�at.

Reproduk�ní po�izovací cenou 
- p�íchovky zví�at (nelze-li pro jejich ocen�ní zjistit  
vlastní náklady). 

Dle odborného odhadu jejich užitné hodnoty 
- po�ízené bezplatn�,
- nalezené (inventariza�ní p�ebytky),
- odpad, 
- zbytkové produkty vrácené z výroby nebo jiné �innosti.

− Zásoby v rámci jednoho syntetického ú�tu jsou vedeny na 
sklad� v ocen�ní cenou zjišt�nou váženým aritmetickým 
pr�m�rem z po�izovacích cen nebo vlastních náklad�.
Vážený aritmetický pr�m�r je po�ítán p�i každém p�íjmu na 
sklad.

Výdej zásob ze skladu se oce�uje v cenách, v nichž jsou 
zásoby ocen�ny na sklad�.

− Nedokon�ená výroba se oce�uje ve vlastních nákladech, 
tj. v p�ímých nákladech. 

- Polotovary vlastní výroby se oce�ují ve stejn� výši 
ocen�ní uvedené u ú�tu 121 - Nedokon�ená výroba. 

- Výrobky se oce�ují ve stejné výši ocen�ní uvedené u ú�tu
121 - Nedokon�ená výroba. 
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- Zboží na sklad� a v prodejnách je ocen�no v po�izovacích
cenách, u aktivovaného zboží ve stejné výši ocen�ní uvedené 
u ú�tu 121 - Nedokon�ená výroba. 

- P�i inventarizaci (p�i uzavírání ú�etních knih) se zjiš�uje
též užitná hodnota zásob (viz § 26 odst. 1 zákona �. 563/91 
Sb., o ú�etnictví), která se porovnává s ocen�ním zásob v 
ú�etnictví. Zjistí-li se skryté p�ír�stky hodnoty, 
nezaú�továvají se. Zjistí-li se skryté úbytky hodnoty, 
analyzují se a pokud není snížení hodnoty definitivní, 
vytvo�í se opravná položka (ú�. sk. 19). P�i definitivním 
snížení hodnoty se ú�tuje na vrub ú�tu 582 - Manka a škody. 

- Nevyfakturované dodávky se ocení podle uzav�ené smlouvy, 
pop�. odhadem. 

b) Nehmotný a hmotný investi�ní majetek

Po�izovací cenou 
- Nehmotný a hmotný investi�ní majetek nakoupený. 

Reproduk�ní po�izovací cenou 
- Nehmotný a hmotný investi�ní majetek nabytý darováním, 
- Nehmotný a hmotný investi�ní majetek nov� zjišt�ný a v     
ú�etnictví dosud nezachycený (p�. inventariza�ní
p�ebytek),

- Nehmotný investi�ní majetek vytvo�ený vlastní �inností,
pokud je reproduk�ní po�izovací cena nižší než vlastní 
náklady,

- Hmotný investi�ní majetek bezúplatn� nabytý na základ�
smlouvy o koupi najaté v�ci (finan�ní leasing), 

- Vklad nehmotného nebo hmotného investi�ního majetku, s  
výjimkou p�ípad�, kdy vklad je ocen�n podle spole�enské
smlouvy nebo zakladatelské listiny jinak. 

Vlastními náklady 
- Nehmotný investi�ní majetek vytvo�ený vlastní �inností,
pokud reproduk�ní po�izovací cena není nižší než vlastní 
náklady,

- Hmotný investi�ní majetek vytvo�ený vlastní �inností.

c) Cenné papíry a majetkové ú�asti
Oce�ují se po�izovací cenou. 

d) P�íchovky a p�ír�stky zví�at
Oce�ují se dle bodu (2.1), písm. a). 

Definice n�kterých pojm�:

∗ Po�izovací cena = cena, za kterou byl majetek po�ízen a  
náklady s jeho po�ízením související.

∗ Reproduk�ní po�izovací cena = cena, za kterou by byl 
majetek po�ízen v dob�, kdy se o n�m ú�tuje.

∗ Cena po�ízení = cena, za kterou byl majetek po�ízen bez  
náklad� s jeho po�ízením souvisejících.
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∗ Vlastními náklady u zásob vytvo�ených vlastní �inností
= p�ímé náklady na n� vynaložené, pop�. i �ást nep�ímých
náklad�, která se k této �innosti vztahuje. Finan�ní
náklady související s použitím cizích zdroj� (nap�. úroky), 
mohou být zahrnuty do vlastních náklad� pouze tehdy, 
spadají-li do období jejich vytvá�ení.
Vlastními náklady se rozumí bu	 skute�ná výše náklad� nebo 
výše podle operativních (plánových) kalkulací. 

∗ Vlastní náklady u nehmotného a hmotného investi�ního
majetku = veškeré p�ímé náklady a dále nep�ímé náklady 
(výrobní režie) bezprost�edn� související s vytvo�ením
nehmotného a hmotného investi�ního majetku vlastní 
�inností, pop�. nep�ímé náklady správního charakteru, pokud 
vytvo�ení majetku je dlouhodobé povahy (p�esahuje období 
jednoho roku). 

(2.2) Zp�sob stanovení reproduk�ní po�izovací ceny

Reproduk�ní po�izovací cena odpovídá kvalifikovanému ocen�ní
p�íslušného majetku v daném �ase.

(2.3) Druhy vedlejších po�izovacích náklad�

Do po�izovací ceny zásob se zahrnují: 
- p�eprava
- provize
- clo 
- pojistné 
- skonto 
- aktivace p�epravného v p�ípad� vlastní dopravy 
- vlastní náklady na zpracování materiálu 

(2.4) Podstatné zm�ny zp�sobu oce�ování, postup� odpisování a 

popostup� ú�tování proti p�edcházejícímu ú�etnímu období 

(viz. § 8 zákona �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví)

Beze zm�n.
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(2.5) Zp�sob stanovení opravných položek k majetku

Opravné položky vytvá�ené na vrub náklad�, které se nezapo-
�ítávají do základu pro  výpo�et dan� z p�íjm�:

  Ú�etní hodnota   Výše opr. položky
 Název majetku

 2009     2010       2009     2010

Zásoby 0 0 0 0 

Investi�ní majetek        0 0 0 0  

Pohledávky           0 0 0 0 

Krátkodobý fin. maj. 0 0 0 0   

    C e l k e m 0 0 0 0 

Opravné položky vytvá�ené na vrub náklad�, které se 
zapo�ítávají do základu pro výpo�et dan� z p�íjm� (ve smyslu 
ustanovení zákona �. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjišt�ní
základu dan� z p�íjm�):

Ú�etní hodnota    Výše opr. položky   
Druh pohledávky

2009 2010 2009 2010   

Konkurz a vyrovnání

Neproml�ené pohled.
po 31.12.2003:

 6 m�s. až do 20 %
12 m�s.   "   33 %

Podán návrh na za-
hájení �ízení:

18 m�s. až do 50 %
24 m�s.   "   66 %
30 m�s.   "   80 %
36 m�s.   "  100 %

C e l k e m
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(2.6) Zp�sob sestavení odpisových plán� pro investi�ní majetek a 
použité odpisové metody p�i stanovení ú�etních odpis�

Investi�ní majetek odpisovaný je odpisován rovnom�rn� podle 
následující tabulky: 

Odpisová
skupina

Doba odpisování v 
letech

Ro�ní odpisová
sazba v % 

1 3 33,3
2 5 20
3 10 10
4 20 5
5 30 3,40
6 50 2

- Nehmotný investi�ní majetek odpisovaný, za�azený v odpisové 
skupin� 2 a výše, se odepíše rovnom�rn� po dobu 5 let. 

- O drobném nehmotném a hmotném investi�ním majetku se v 
ú�etní jednotce neú�tuje na ú�tové t�íd� 0. 

(2.7) Zp�sob uplatn�ný p�i p�epo�tu údaj� v cizích m�nách na 

�eskou m�nu

Pro p�epo�et majetku a závazk� vyjád�ených v cizí m�n� na 
�eskou m�nu je používán tento kurz: 

P�epo�et ke dni uskute�n�ní ú�etního p�ípadu
1) denní kurz  (platný  v  den  uskute�n�ní ú�etního p�ípadu)

= Sm�nný kurz devizového trhu vyhlašovaný �eskou národní 
bankou

nebo
2) pevný kurz (stanovený ú�etní jednotkou k ur�itému datu a 

používaný po jí vymezené období s uvedením 
termín� jeho zm�n).

Den uskute�n�ní ú�etního p�ípadu pro ú�ely výpo�tu kurzových 
rozdíl�:
- den vystavení faktury (nebo obdobného dokladu) ú�etní
jednotkou, uvedený na faktu�e a den provedení úhrady,  
podle výpisu z ú�tu z banky, 

- den p�ijetí faktury (nebo obdobného dokladu) ú�etní
jednotkou a den provedení úhrady podle výpisu z ú�tu z 
banky,

- den p�íjmu nebo vydání hotovosti podle pokladního dokladu,
- den provedení finan�ní operace (vklad nebo výb�r z 
bankovního ú�tu, �erpání nebo splacení bankovního úv�ru)
podle výpisu z ú�tu z banky, 

- den poskytnutí zálohy a den jejího vyú�tování, pop�.
vrácení, 
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- den vyhotovení ú�etního dokladu, pop�. den uskute�n�ní
ú�etního p�ípadu, není-li shodný se dnem vyhotovení 
ú�etního dokladu, v ostatních p�ípadech.

P�epo�et ke dni sestavení ú�etní záv�rky
Používá se výhradn�:
Denní kurz (platný v den, ke kterému se sestavuje ú�etní

záv�rka)
= Sm�nný kurz devizového trhu vyhlašovaný �eskou národní 
bankou.  

- U pohledávek, u nichž termín splatnosti nastal do konce 
roku 1994 a je u nich zákonem umožn�n procentuální odpis,  
se p�i uzavírání ú�etních knih nezjiš�ují ani neú�tují
kurzové rozdíly. 
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  (6) DOPL�UJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISK
 A ZTRÁT 
   ---------------------------------------------------------- 

(1) Významné položky pro hodnocení finan�ní, majetkové a 
d�chodové pozice podniku a pro analýzu výkaz� a tyto 
informace nevyplývají p�ímo ani nep�ímo z rozvahy a výkaz�
zisk� a ztrát

Rozvaha

Aktiva:
- nejsou 

Pasiva:
- nejsou 

(2) Významné události, ke kterým došlo mezi datem ú�etní záv�rky
a datem, ke kterému jsou rozvaha a výkaz zisk� a ztrát 
schváleny k p�edání mimo ú�etní jednotku

K žádným významným událostem nedošlo. 

(3) Další významné informace

(3.1) Nehmotný a hmotný investi�ní majetek krom� pohledávek

a) Samostatné movité v�ci a soubory movitých v�cí (ú�. 022)

                      Po�izovací cena          Oprávky 
  Skupina majetku        k 31. 12.            k 31. 12.
                         (ú�. 022)            (ú�. 082)
     (ú�. 022) 
                      2009       2010      2009      2010

 Stroje, p�ístroje
 a za�ízení          29663 29663 21863 25007 

 Dopravní prost�.     5300  5349  5043  5195       

 Inventá�              96    96    96    96 

    C e l k e m      35059      35108 27002 30298 
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b) Nehmotný investi�ní majetek

   není 

c) Hmotný investi�ní majetek po�izovaný formou finan�ního
pronájmu

                Ukazatel                   2009      2010

1. Sou�et  splátek  nájemného za celou    36 m�s. 54 m�s.
dobu p�edpokládaného pronájmu        447 2947
(hodnota leasingové smlouvy)

2. Skute�n� uhrazené splátky nájemného
z finan�ního pronájmu ke dni ú�etní
záv�rky  379  775 

3. Rozpis �ástky  budoucích  plateb z
titulu  finan�ního  pronájmu (bod 1
mínus  bod 2)  podle  faktické doby 
splatnosti:   68      2172 

- splatné do jednoho roku         68  655 
- splatné po jednom roce    0 1517 
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d) P�ehled o p�ír�stcích a úbytcích investi�ního majetku 

Nehmotný a hmotný investi�ní majetek a investice: 

                      P�ír�stky         Úbytky
 Majetek   Stav                                      Stav
                            Aktiv.         Vy�az.
 (ú�et)   k 1. 1.   Nákup     a    Prodej    a     k 31. 12.  

     ostat.          ostat.

  011

  012

  013

  014

  018

  019

Celk 01

  021      95929               1270     94659          

  022      35059      49         35108 

  025

  026       4965   2369   3301      4033         

  028

  029

Celk 02   135953  2418   3301   1270    133800         

  031    3182   457          57        3582 

  032 

Celk 03     3182   457         57      3582 

  041 

  042     285 23298   2294     21289 

Celk 04     285 23298   2294       21289 
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         Po�izovací  cena     Oprávky          Z�statková
 Majetek     k 31. 12.       k 31. 12.           hodnota
                                               k 31. 12.
 (ú�et)
           2009    2010     2009     2010    2009     2010

   011 

   012 

   013 

   014 

   018 

   019 

 Celk 01 

   021  95929  94659  64258 65903 31671 28756 

   022  35059  35108  27002 30298  8057  4810 

   025  

   026   4965   4033   3192  2319  1773  1714 

   028 

   029 

 Celk 02 135953 133800  94452 98520 41501 35280 

   031    3182    3582 

   032 

 Celk 03   3182    3582 

   041 

   042   285    21289 

 Celk 04  285    21289 
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Finan�ní investice: 

 Finan�.   Stav       P�ír�stky         Úbytky       Stav
 invest.  k 1. 1.                                  k 31. 12. 
 (ú�et)         Nákup   Ostat. Prodej   Ostat.    

   061 

   062 

   063 16512           16512 

   066 

   067

   069       6           6 

 Celk 06  16518           16518 

e) Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze (nap�. p�edm�ty
dlouhodobé spot�eby neuvedené na ú�tu 018 nebo 028)

            Název majetku                2009        2010

         

            C e l k e m

f) Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním prá-
vem, pop�. u nemovitostí v�cným b�emenem

   

  Název hmot. majetku   Forma zajišt�ní    2009      2010
                                                           

 Teleskop.manipulátor 
      Merlo      invest.úv�r KB   1800    1800 

 Nemovitosti dle     investi�ní úv�r
  zástavní smlouvy   GE Money Bank      0  30000  

C e l k e m   1800  31800 
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g) P�ehled o majetku, jehož tržní ocen�ní je výrazn� vyšší 
než jeho ocen�ní v ú�etnictví

                       Ú�etní ocen�ní       Tržní ocen�ní
       Majetek
                       2009      2010      2009      2010

 žádný 

     C e l k e m

h) Po�et a nominální hodnota investi�ních majetkových 
cenných papír� a majetkových ú�astí v tuzemsku a v 
zahrani�í

V akciových spole�nostech:

Druh cenných
papír�

Emitent Po�et Nominální
hodnota

Finan�ní
výnosy

 Akcie: 

r.2009
r.2010

Mydlá�ka
a.s.

1200
1200

10000
10000

0
0

Celkem 0

Majetkové ú�asti v ostatních obchodních spole�nostech:
           

Název obchodní
spole�nosti

Hodnota
podílu

% na zák.
kapitálu

Finan�ní
výnosy

Mléka�ské hospodá�ské
 družstvo Benešov  

rok 2009 6
rok 2010 6

C e l k e m  r. 2010 6   
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(3.2) Pohledávky

a) Souhrnná výše pohledávek po lh�t� splatnosti

    Pohledávky po lh�t� splatnosti        2009       2010

  C e l k e m 592   84 

  z toho: 
  - do 30 dn� po lh�t� splatnosti 403    9 
  - do 90 dn� po lh�t� splatnosti  59    7 
  - do 180 dn�         "  63    0 
  - do 365 dn�         "  17    1 
  - nad 1 rok          "  50   67

b) Pohledávky k podnik�m ve skupin�

                Podnik                    2009       2010

             C e l k e m     0  0 

c) Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jišt�né jiným 
zp�sobem

    Název subjektu    Forma zajišt�ní    2009       2010

            C e l k e m
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(3.3) Vlastní kapitál

a) Popis zm�n vlastního kapitálu v pr�b�hu ú�etního období

Vlastní
kapitál
(ú�et)

Stav
k 1. 1. Zvýšení Snížení

Stav
k 31.12. 

411 70000  70000 

412

413

414    

421 2225  2225 

422

423 750  750 

427

428 2377  2307    70 

429

431  -2377    -2307 

252 -687 -65 -54 -698 

HV b�ž.r. 0        355 

b) Rozd�lení zisku, pop�. zp�sob úhrady ztráty p�edcházejí-
cího ú�etního období

Hospodá�ský výsledek roku 2009 ve výši -2307 byl rozd�len
následovn�:
- pokryt z nerozd�leného zisku z minulých let.

c) Odložený da�ový závazek – pohledávka za rok 2010

v K� Ú�etní hodnota  Da�ová hodnota Rozdíl 

ZC majektu 35279856 34923664 356192 

Da�ová
ztráta

2407033 -2407033 

Celkem  -2050841 

-2050841 x 0,19 = - 389660.

O da�ové pohledávce v �ástce 389660 K� nebylo ú�továno.
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d) Základní kapitál

Akciové spole�nosti

Akcie:

     Druh akcie       Po�et  Nominální  Nesplacený   Lh�ta
                              hodnota     vklad      splat. 

Akcie listinné :   
r. 2009   3266      20000 
r. 2010           3266  20000 

 Akcie listinné :   
r. 2009   4680       1000 
r. 2010   4680   1000 

C e l k e m 
r. 2009                                            x 
r. 2010                                            x 

Ve�ejn� obchodovatelné akcie: 

      Po�et kus�        Hodnota vydaných dluhopis� s právem 
                                  vým�ny za akcie 
    2009       2010           2009               2010

 C e l k e m : 
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(3.4) Závazky

a) Souhrnná výše závazk� po lh�t� splatnosti

     Závazky po lh�t� splatnosti        2009        2010 

C e l k e m 6300 4943 

z toho: 
- do 30 dn� po lh�t� splatnosti  486 1898 
- do 90 dn� po lh�t� splatnosti  555 1420 
- do 180 dn� " 3496 1574
- do 365 dn� "  559   51 
- nad 1 rok " 1204    0 

b) Závazky k podnik�m ve skupin�

                Podnik                  2009        2010

             C e l k e m

c) Závazky kryté podle zástavního práva

    Název subjektu    Forma zajišt�ní    2009       2010

             C e l k e m
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d) Závazky k vybraným subjekt�m po lh�t� splatnosti

Název subjektu 2009 2010

VZP �R    0   0 

OSSZ 0   0 

Finan�ní ú�ad   0   0 

Pozemkový fond �R 0 0

Celkem    0    0 

e) Závazky nevyú�tované v ú�etnictví a neuvedené v rozvaze

nejsou
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(3.5) Jednotlivé zákonné a ostatní (ú�etní) rezervy

   Druh rezervy      Stav      Tvorba �erpání     Stav
                    k 1. 1.                        k 31. 12. 

Zákonné celkem: 
r. 2009 
r. 2010 

z toho: 
- oprava HIM 
  r. 2009 
  r. 2010 
- p�stební �in.
  r. 2009 
  r. 2010 
- sanace 
  r. 2009 
  r. 2010 
- d�lní škody 
  r. 2009 
  r. 2010 

Ostatní celkem: 
r. 2009
r. 2010 

z toho: 
- rizika, ztráty 
  r. 2009 
  r. 2010 
- kurzové ztráty 
  r. 2009 
  r. 2010 
- záru�ní opravy 
  r. 2009 
  r. 2010 

Poznámka:

Nebyly tvo�eny.
























