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ulčená č]cnťln dl,užstva

zeměclěls ké dr užs tvo s eve r Lo ukovec

Síc1lo:
olč,

Zprár,a jc zpncor,árra ve J vritiscich.
VÝlisk č, 2

29,1 1l l-oukov u Mnichova l]rirdišlě. Loukovec 16
CZ00105597

Výrok auditora

Provcdli.jsme aLrdit přiložeúé ťLčelní Závčíky drllžstva Zcmědělské družslr,o Sever Loukovec
("D.užstvo") sestaveDé na základč českých ťlčctnich piedpisů. ktelá se skládá z rozvahy k 3l.
12, 20J6. l,ýkaztr 7isku a Ztrát),za lok končící k ]], ]2. 2016. a přiloh},této účetní Závělty.
ktelá obsahuje popis použitých podslirlných ťlčeliích metod a da]ší v},Svčtluiící inlbnnacc.
lJdajc o DlužstlLrjsotl uvcdeny v příloze tóto ijčetniZávčrky.

Podle našcho íázoru účetní závěrkn podává r,ěrný a poctivý ohraz aktiv a pasiv
Družstva k 3l. l2. 20l ó a náklndů a \,ýno§ů a výsledku jcjiho hospodařeni za rok l{ončící
31. 12. 20l6 v souladu s českými účetnimi předpis1,.

Vjrok nezár,islóho aridilora k řádné ťtčetlri závčrce

bcz r,ýhrad.

Přiloll,v: Rozvaha. VýkaZ Ziskll a Ztrát},. Pií]olra k účctní ZáVěrce.
Výročrrí zpráva

lprála Iczlivislého audilora č, 6i 20l7
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Organizační kancelář Cz, s.r.o.

V Hůrkách ]29] 8 l58 00 Praha5 DlC: C7 ;6115666
Č, rcq, N]os \ l']azc. odd,C. ýl,80.,l53 ú,wwok cz,cz

základ pro vÝrok

Audit.jsme provedli v souladu se zákonenr o auditorcch a standardy Kc,nory au.lit,,ru ČR pro
aLldit, ktelýni jsou rnezinároclní stiudalťy pro audit (lSA) připadnč doplněné il t!|ra\enš
souvisciícírni aplikačnínli doložkami, Naše odpo\,ědnosi stanoyená lěn'rito předpisy je
podrobně.ji popsiinit v o(ldí]u Odpovědnost auclitora za audit účctní Závčík],. \r souladu se
zákonern o auditorcch a Ltickým kodcxenr piijalým Komorou .iuditorů Č'R jsmc na ťlčctrlí
jednotce nezál,islí a splrrili jsnre i další etické polinnosti v,vplývajíci z uvedených piedpisťL,
Donlnír,ámc sc. žc dirkazní informacc, ktcró jsme shomáždi]i, poskytuií dostatcčný a vhoclný
základ pro vyjádření našeho výr,oku.

ostatní informace uvedené ve výroční zp!é!ě

ostatnimi intbnnaceni jsou v Souladu s § 2 písm. b) zákona o auclitorech inforrnace uveder'é
ve lýroční zprávě rnimo účetní závěrliu a rTaši 7.právu auditora. Za oslirlni inl'ormace odpovidá
představcnstvo l)ružstva.
Náš \,ýrok k účetní Zá\,ěrce se k oslatním ir'folmacinr nevztahujc. Přcsto je však součástí
našich povinnosti sorrvisejících s o\,ěřenim účctní 7ávčrky seznárneni se s ostatními
informacemi a posouzení. zdir oslatní inlornlace nejsou vc Ý!;znam]lén] (n1ateriálním)
nesoulac]u s účetni Závěrkou či s naširni a,nlostmi o ťlčetní jedllotce ziskanými bčhcnl
ověio\,áni účelní zá\,ěrky rrebo zda sejinak §to informacc rrcjevijako \ýaamlrě (nrateriálně)
llcspťá\,né. Také posLrzujeme. zda oslatní irríormacc bvIv vc všcch \''fiz11am11ých (materiá]ních)
ohlcdr:clr vyplacovfury v souladu s přisltršnýnli prár,ními přcdpisy. 'l'imto posouzenil1l se
loztlmi.7da ostatní informacc splňují požatlavky právních piedpisťr na í'ormálni nálcžitosti a
postup vyplacováni ostatrrích irllblrlaci v kontextu !ýZnamnosli Gnaterialily). tj_ 7da případnó
ncdochžení LLledených požadaYků by by]o způsobiló ov]ivrrit itsudek činěný na Základě
ostatních infomlaci.

Na základě ploleclených poslupů, do míry. již dokážemc posoudit. uviidine. že

. oslatní inlonnace. které popjsuji skutečnosti, jež jsou též přcdmčtcnr zobrazení r, účetni
zí\,ěrce. jsou Ve Všech výZnamných (materiálnich) ohledcch v sou]adLL s účetní Zá\,ěťkoLl ir

r ostatní inlonlacc by]}, q,praco\,ány v sotrladrr s právrrínri předpis_v,

Dále jsme polirrrri u\,ést. zda na základě poznatkťi a povědomí o Družstvll. k ninrž.jsme
dospčli při provádůli arrditu ostatni infolmace ncobsahllií výZnamné (lnateriálni) věcné
nesplá\,nosti. V rámci uvcdcny'ch |ostupů.jsme v obdržených ostatních infomracích žáclné
\,ýZnilnl11é (maleliiilií) VěcĎé nesprá\,nosli nezjistili.

lplr]\3 nezáVjSlého audilora č, ó" 20l7 SlÉ|k. 2 /:l
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V Hůrkách l29]/8, l5800 Praha5
Č r.p Mos v Pral. ól]d a' Vl 804i']

DIČ:CZ26,1l5ó6ó

odDovědno§t Dředsta stvi za účetní závěrku

Předslavenstvo Družstva odpovidá Za sestavení ilčetní 7ávěrk} podávajíci včrn]i a pocti\,ý
obraz v souladu s českýrnj účefuín1j předpisy a za takový vnitŤní kontrolni systém. který
považuje Za nezb),tný plo sesta\,ení ťIčetni závěrk1, tak. abv neobsahovala r,ýznarnnó
(matcriální) ncsprávnosti 7působcné podvodenl nebo chybou-

Při sestavování účetní 7ávěrky je předslavelrstvo Dťužstva povjnno posoudit, Zda jc Družstvo
schopno nepřetržilě tr\'at. a pokud.ie to relevaútní. popsat v pří]oze účetni závětky záležilosti
§ikaiici scjeiího nepřetržitého tr,\,ání a použití předpokladu nepřetťžilého trviini při sestavcni
účelllí zá\,črky, s vj,jirnkou připadů, kdy představenstvo pl./tnujc a,ušení dlužstva nebo
ukončení jeho činnosli. resp. kdy nemá jinou rcálnou rnožnost, íež tak učinit.

Za clohied rracl procesem účetního r,ýkazrrictví v ilčetni j e(]nolce odpovíclá kontrolní komise.

Odpa!&bo§]L4ldital4 z4 !!!!!i! !!če]!!í záyěrky

Našin1 cilem jc ziskat jistotu. žc ťlčelní Závěrkirjako celek neobsahujc Vý7namnoLl (mateťiálni)
nespr,á\,nost Způsobcnou podvodcm ncbo chyboll a vydat Zprávu audjtora obsahující náš
\,ýrok. Přinlěřená rníťa jistoty je velká míra j istoq. nicmónč není ZárukorL, že auclit provedcrrý
! souladu s výšc uvcderrými přcdpisy vc všech piípadech v účetní zál,črce odha]i případnou
existujicí liznarnnou (maleriální) nesprávnost, Nesprávnosti mohou vznikat v dúslcdku
podvodů nebo chyb a pol,ažují se za r,ýznamné fnateriální), poktld 17c rcálně piedpokláda1, že
jednotlivě nebo Y souhrnu molrly ovlivnit ekononrická rclzhcrdnutí, ktcrá uživatcló účetní
závěr k1,, na jcjím základč při_jmou.

Při provádění aLrdil v sorrlirdu s vÝše uvedenirnj přeclpisyje naší povinnosti up]atňovat bčhem
celého arrditrr ítsrrdek a Zachovávat plofesní skepticisnlus, Dáleje naší povinnosti:
. ldentiikoyat a vyhodnoti1 rizika výzlamné tiateriální) nesprávnosti účetní závěIky

způsobcnó podl,odcm nebo chybou. navrhnout a provóst takové iruditorské posttlpy
reagrrjící na tato lizika a získat dostatcčl]é a vhodné důkozni irríbrmacc. abychorn najejiclr
zíkladě nrohli y),jádiil výrok. Riziko. že neodhalínre ť7nalltnou (materiálni) ncsprávnost.
k rriž došlo v důsledku podvodu..je l,čtší než riziko neodhaleni vý7namné (nateriální)
ncsprá\,nosti způsobené chybou. pl,otože součástí podvodu mohou být tajné dohod!.
lilšováni. úml,slná opomcnutí, ncpravdivá plol ášeií nebo obcházcní vnitiníclr kontrol
přlrdstavenstvem Družstva.

Organizační kanc e|ář Cz, s.r.o.

. scznámit se s \nitiním kontřolním systómem účetní jedtrolky relevantrríln pro audit v
lakovéln rozsahu. al]vchonl nlohli navrlrnout auditorské postup,v vhodné s ohleclem na d:uré
okoliosli. nikoIiv vyjiidřit názor na účinnost vnitiního koitrolního systómu.

. posoudit vhodnost použitých ťlčctnich pravidel. přiměřenost provcdcných iLčetních odhadů
a infomace. kleré v této souvisl()sli přcdstavenstvo Dlužstva uvedlo v přílozc účctni
Závělkv,
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Organizační kancelář Cz, s.r.o.
@uK".

V Hťukách 1292]8. l58 00 Praha 5

Č, i:q, Mos ! Plazc. od.l,C. vl, 80.153
DlČ,: CZ264l56ó6

Posorrdit vhoc]nosl předpcrkladLr nepřctťžjtóho tívání pii seslaVeni úč(rtni zá\,črky
přcdstavcnstvclll a to. Zda s ohlcdcm rra shromúžděrlé dirkazní inlbrmace existtrje
!ýZúaml1á (mateťiálií) nejislota v,vpiývajici z události ncbo podílínek. ktelé lnohou
vÝznanrnč zpoch,vbnit schopnost účetl jednotky tlvat ncpřctržitč, Jestliže dojdeme k
Zá\,čru. že tako!á VýZnanrná (nrateťiální) nejistota existujc. ic naší povjnnosti trp.,zornit v
naší Zpíávě na inloŤmace rrveclené v lélo sollvislosti v přilo7c ťtčetní Zá\,ělky. a pokud tío
inlillr'lace nejsou doStatečné. vljádřit rrrodilikovaný výr,ok. Našc 7ávčíy týkaiící se
schopnosti ťlčctní icdnotky tr,\,at nepietržitě \,)rcházejí z dírkazních inlormací. ktelé jsme
7ískali do data naší zptáv1. Nicrnéně brrdouci udáJosti ncbo podmínky mohou \,óst k tornu.
že DružstYo Ziráci schopnost trvat ncpřetržilě.
V1,lrodnotil celkovorr plezentaci. členěni a obsah úóelr]í Závěrky. \,čctnč přílo]r]-. a dále to,
zda účctni závčrka zobrazrrjc podkladol,é lransakce a události n]ťisobetrr, kterýrn vecle k
l,ěínén]Ll7ohía7ení

Naší povinrrostí .jc iníbrmovat představenstvo a kllrxro]ní komisi mimo jiné o plánovanénr
ro7sahu a načaso\,ání irudilrr a o výzr'anrnÝch Zjištělich, klerli jsrrle v ieho píúbčhu učinili.
\,čctně úištěných ťýZnanných iedoslatků \,c vnitřnín kontťolnim S\slénlu.

Auditoťskii spo]ečnos1 :

Sídlo:
DIa]:
Evidcnčni čis]o arrditcl],ské spo]ečnosliI

Jnéno slatutárního auditora:
1 ]\,jdenční čísl(),ludilola:

orgallizačií kaiceliiř Cz. s,r.o,
l50 00 Pťaha 5. Pod Skalou ]A
CZ261I5666
361

Ing, Markéta Nosková
1139

Dalunr zprávy atrditora: 2l, březrra 20I7

Po.1njs slállllljmího :rllí]itorr:

Zpláva nezi!is]ého aLlditora č 6i)al1 Stránka 4 z 4



Zetnědělské družstuo 1§ever Loukouec
294 í í Loukov u Mnichova Hradiště, Loukovec í 6
rÓo : ooro5597 DrÓ : czoo1o5597 Ú;et : xr uraaá roteslav 1210181 / o1oo
zális do oR u Městskéhó sóudu v Praze dne 16. redná 1954. oddil Dí, xclt, Ýložka 1692
r.l.íó^ 326 789 4oo h.bo 326 7a9 406
E R\oil I zdloukovec@zdloukov.c,cz, wwli/.ždloukovec c,

,-.:ťF"#]*j+' ,:...

vÍnočnÍ zpRAuA a kalendářní rok 2016
zemědělské dlužstvo seuer Louk(pec
Loukouec č.p. 16, 294 11 Loukou u Mnichoua Hradště
CZoo1o5597
oo105597
dlažstuo

Předmět podnikání: rostlinnd a áuoďšná uýrobcl" prouozouaní BPS

l1 onocnÉ, únl.rn ;
1a) Rozvaha a Výkazu ziskú aztáíza rok 2016 - Viz příloha č. 1
1b) Příloha k účetni záVěrce - Viz při|oha č, 2
1c) Auditorské ověřeni účetni záVěrky za rok 2016 - Viz přiloha č. 3
1d) osoby s vice než 10 % -ní účastí na základnim jměni ,. nejsou

Dceřinné podniky : Sever odbyt, s.r_o.
Neošetřené pohledáVky 180 dnů po lhůtě splatnosti . nejsou
závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti ,. nejsou

1vÝnox auntronl :

Učetní závěrku za rok 2016 ověří auditorská společnost olganizačni kancelář Cz, s.r,o,
Se sidlem Pod Skalou 1A/622, l58 00 Praha 5.

Auditorka - ing. Nosková, zapsaná v seznamu auditoru pod č. 1139,

3) DůLEžITE sKurnčNosn ,
a) k nimž došlo rrrezi konánírn členské schúze družstva a datem, ke kteréuru jsou rozvaha a výkaz

zisků a árát scbváleny k předání mimo účetní jednotku: nebyly

4) PŘEDPOKLÁDINÝ rnfvo.1 onuŽsrvl :

V roce 2016 lykázalo družstvo kladný výsledek hospodařeni. Další r}voj bude přímo závislý na vý-
voji cen hospodářských komodit a v současné době ho nclze odhadnout.

$ \"ýZKUM A VÝVoJ :

Družstvo nemělo v minulém roce žádné aktivity v oblasti rli,zkumu a wývoje. Pověřeni pracovníci
družstva aktivně spolupracuji s Agriární komorou ČR, jednotliqmi chovatelskými a pěStitelskými
s\a4 a sdruženlm pro biutnasu.

Ó) AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ;

Družstvo má zplacovanou kompletní nitrátovou směmici, propracované odpadové hospodářstvi, tří-
děni odpadů a jeho hospodařeni probíhá v souladu s platnými pŤedpisy.

obchodní jméno :
Sídlo:
DIč :
lčo :
právní forna:

V Loukovci clne 21,3.2016

Podpis statutámího orgánu: lng. JosefLojda íM,
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ROZvAHA (biLance)

V plnén lo?sahu

ke dni 3t,12,2016
Y Lis,czl

ázev a sídlo úĎ, jednotky

ZeněděL8ké d,r]žslvo sev€I lóukovec

],oukovec 16

294 li ],oukov u Mnichova HndišLě

0?načeni TlxT
čís1o
řá&u

Běžné účetní obd.bí Min. úč,
ohdobí

NetLoBrutto NeLlo

AiTlvA CEIJ,BM 50]898 L944L7 ]0948L 305917

PohLedáv]ry za upsaný žá*Ladní kalitá]

B, DLou|odobý najet€} 418452 i9441? 22!a35 218052

B. ],
B,L1,
B,1.2,
B,I.2,1
B.|,2.2
B. ]. ],
B.1,,l.
B,L5.

B,I.5,1

B, ] ,5.2

D]ou]rodoií nehmotnli najetek
Nehmotné výs]edky výzkumu a vf/oje
oceniLeLná pláva
softvale
Oslalní ocenilelná pIáVa

Goodri1

0sLatní dLouhodobý neimoLný najelek
Poskytnulé zálo]ry na dlou]rodobý nehmolný

rlajelek a n€dokolč€ný dl,nehn. n,

}oskyhuté zá]ohy na dlouiodobý
nehmolný liájelek
Nedokončený dLouiodobli nehfi , najet€]t

B,]L
B,I],1.
!.I1.i.1
1,II.L,2
B,1I.2,
B,lL ],
B,I],4.
B,I1.4.1
!.II.4.2
B,]L4,]
B,lL 5,

B,I1,5. L

!,]1,5,2

D]ou]rodobý hmotný lrraj€lek
Pozem}y a sLavby

lozell]kl
stavbl
lholné norité věci a jejích sou}ory
oceňovací rozdí] k nab}tému najetku
Oslalní dlou]rodobý ]rnolný najetek
!éslilels}é ce]ky lrýaLých porostů
lospěLá zvířala a jejich skupiny
,jiný dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálo]ry na d]ou]mdo!í inolný
majelek a nedokončený d],]rmotný n.

toskyhuté zálohy na dloulrodobý

hnotný lllajele]t

Nedokončený dlouiodoblí hnotný mjelek

3971l7

2|2495

]58]5

l7266I
U628]

L2]05

12305

63]

6]]

194417

?0495

70495

Ll8557

5]65

5]65

203]00

l]8001
358]5

I02I66
57126

6940

6940

63]

6]]

I99865

L35?55

28195

10]560

56403

7Il2

1I12

5]5

5]5

B,1II.
B,IIL L,

1.I1],2.

E,1II.],
B,1II.4,
B,i]L5,
B,I1],6,
1,I11,?.
1,1iI.7,1
B,III.7,2

Dlou.]rodobí f inalrční Najetek
PodíLy - ovLádaná nebo ovládající osoba
Zápůjčky a úvěry
ovládaná neio ovládající osoba

Podí]y - pod§tatný VLiv
zápůjčky a úvěry podstatný vliv
oslalní dlou]rodo}é cenné papíry a podí]y
Zápůjčky a úvěry osLatni
0slatní dlouiodobý finanční Mjet€k
,]iný dloxnodobý finančni najetek
Posk}tnuté záIohy na dlou]údo}ý
finanční majete}

20?35

200

2a52I

L4

207]5

2aa

2a52I

14

18L87

200

1]9?3

l4



TExT
čís1o
řádku

Běžné úč€tní obdobi !]rn, uc,

období
BInito llor€lce NetLO

c, oběžDá a}tiva 85]99 85]99 81l78

C,L
C,1,1.
c, ],2,
c, L3,
c,I.3,1,
C.í.3,2.
c.L4,
C,L5.

Zásoby

MaLeIiá]
Nedo}ončená výroba a poLolovary
vFoblry a zboží
VýIob}y

zbaží
Mlada a o§talní zvířata a jejich skupiny
Pos]qtnuté zálohy na Zásoiy

5448]

z769

9?06

]l468
3L468

10540

54483

2769

9706

31468

31,168

L0540

6199L

3]91

i069,1

36591

36591

11]15

c,i],
c,I1,i,
c.II.L,1,
c,]I. L,2 ,

c,lL 1,3,
c,IL1,4,
c,I],1.5,
c.I1,i,5.1
c,Tl.L,5,2
c,1I.1,5,3
c,lL 1 ,5,4
c,i],2.
c,I1,2.1.
C.IL2.2.
c,lL2,3,
c.II-2,4.
c.II_Z,4.I
c,I],2.4,2
c.I1.2.4.3
c,IL 2 ,,1,4

c,lL 2,4,5
c,lL2,4,6

PohIedávlty

Dlouiodobé po]r]€dáv]ql

roh]edávky z obchodních vztahů
pohledávky ovládaná nebo ovládající os
Pohledávky podstatný vliv
Od]ožená daňová po]r]edávka

PohLedá!,}y ostaLní
Po]r]edávky Za spo]ečníky
llouhodobé pos}yLnulé zálohy
Dohadné úĚty atti!Ťí
.]iné po]rledávky

n]á*odobé pohLedávky

Po]r]edávky Z oiclrodních vztahú
poh]edávky -ovládaná nebo ovládající os
Poh]edávky -podstatný vLiv
Pohledávky ostatní
Pohledáv]ry Za §poleční}y
sociá]ní zabezp€čení a ?drav, pojištění
stát daňové poh]edáVky

firátkodobé posltytlulé zá]ohy
Dohadné ilčty a}til,rrí
,]iné poiledávky

22798

22198

t2894

9904

1284

252

8368

2z198

2z198

L2894

9904

i2M
252

8]68

r9]00

L9?00

L2058

754z

135

600

6905

2

c.I11,
c,]i1,1,
c,1I1.2,

r,rálkodobý f inanční na j elek
podí]y -ovládaná nebo ovládaj, osoba

Ostalní krátkodobý finančlí najetek

c, ,

C, N,l.
c.IY.2,

?enéžní plostiedky
!€něiní llosLřed]íy v po}Ladně
peněžní lloslředky na účtecl

8118

l12
?986

81l8
I32

7986

6087

104

598]

D,

D,l
!,2
D.3

aasové rczlišení aitiv
Náklady piištíc]r období

íolrrll€xlli náilady !říšlích období
pří jllly piíštíc]r období

47

47

41

47

87

87



0značení TExT
čí6Lo
řád}u

Běžné úĎ,

období obdObí

Pls]VA cELl,EIl 309481 ]0591]

A, v]aslni kdpiiá] I88222 I71134

A,I.
A,I. L

A.L2
A.1,3

Základní kapitá]
Zá}]adní kapitá1
vlastní lodíly { )

Zmény základní]ro ]íapitálu

4992L

4992I

504?r

504?1

A,IL
A,1],1.
A,I1,2.
A.I1.2,1
A.II.2.z

A,lL 2,3

A,i],2.4
A.I1,2.5

Ížio a ]GliláLové rondy
Ážio
(apilá]ové fondy

0Btatní kapilálové fondy

0c€iovací lozdíLy z př€cenění
lllajetku a závazků (l )

Oceňovací rozdíly z piecenění
při přeměnách o!ch. koryolací (|-)
Rozdíly z přeněn obchod. ]orlorací (+ 

)

Rozdíly z ocenění pii přeměnách

obchodníc]r koryorací (l )

L0266

I|z66

Ia266

8680

8680

8680

A,1II.
A,1II. L,

Fondy ze zisku
o§talní lezenní fondy

sLaLuLámí a oslatní fondy

Ll7940

4083

1L]857

90302

4038

86z64

A.I!,
A,IV, ]

A,lV,2
A, ]v, ]

výsledek ]rospodaiení ídnu],ých ]el
Nerozdělený zisk ninulých Let
Neu]rlazená ?Lráta ídnrrlých ]et 1,]
Jiný výsledek hospodaření lllin. l€l

1+,)

l+]

1?054

1?054

A.V, VísLedek hospodaření běžné]ro

účetního období 1+-)

10095 IL2z1

A,vr, ioz]rodrruto o zálohové ví?lalě
podí}u na zisku (-)

B.lc. clzí zdroje 121259 128l8]

B,

B,1
B,2
B,3

B.4

iez€ a na důchody a podobné ?ávazky
ReZe]Ya na daň 

' !říjmu
Rezen1 podLe zvláštníc]r plál,Ť, liedpisů
Oslatní rezenY

69L7

6911

6194

6794



0značerri TEXT
čís1o
iád}u

Béiné úč.
oidoii

lilin, úč

cbdobí

c,
c,1,
c,Li.
c,I, L,1
c.I, L,2.
c.L2,
c, ],3 -

c,1,,l,
c,1,5,
c,1,6,
c, ] ,7,

c, i,8,
C.I.9,
C. L 9 ,1,

C, L 9.2 ,

C,1,9.3,
c, ]L
c, ]L 1,

c,I],1. r
c,I],1,2
c,I],2,
C.l].3,
C, ]1.4,
C, ]L 5,

c, ]L 6,

c, T],7,
c,i],8,
c,I],8, L

C.I],8,2
C.l].8,]
C.Ii.8,4

c, ]L 8,5
c,I],8,6
C,I],8.1

záT azkl
Dlouiodobé závazky
vydané diuiopisy
v}měnilehré d]uhopisy
0statní d]uhopisy
Závazky k úvěrovín inslilucín
Dlou]bdobé přijalé ?á]ohy

iávazky z obchodních vzlah:
Dloulrodobé snénky k úhmdě

u ávazry ovládalrá neio ovládaj, osoba

závaz\ -podstatrrý v]iv
odloi€ný daiový rávazek

Závazky ostaLní
Zá,/azky ke spo]ečnikůíl
Dohadné účty pasilTí
,]iné závazlry

fiIál}odobé závazkt,

vydané dluiopi6y
V}měnite}né dlu]rolisy
Oslalní dluiopi§y
Závazky k ivěIoťýn instilucííl
Králkodobé přijaté zá]ohy

ZáVazky Z obchodních v?tahů
kálkodobé sněnky k úiladě
závazky -ol,iádaná nebo ol,]ádaj, osoba

závaz}y -podstatní v]i!
závazkl ostaLní
Závazky ke spoleórrítůn
ířálkodobé linanční ťýloíloci
Zára?kl k Zaněslnancům

Závazky že sociáLního zabe?pečení

a ?draloll1í]ro pojištění
slát , daňové závaz]ty a dolace
Do]radné účlI pasimí
,]iné žávazkl

LL4342

6060]

5]?4i

51]59

92{2

]8485

9408

5848

1624

1945

1157

]25

513

22+

12r]89

66874

51525

9249

39?69

5]55

1?01

i912

L134

537

41]

D.

D. L,

D.2.

Časové lozlišení pasiv
výdaje příštích období
yíaory piíštích období

sestaveno dne I

2L.0],20r7

oodp 9oW zá?narL 5-a,,l;Jn:)o oroán. :", .edno(,(v,"bo pooplso]4i za;Ílal í]7 /LÁ asnl _ ],",; .e Lae|lr ].or-ol1,o,l1l", /l

lwtl- ,
prálŤí fol]lla účelní jednolky Předlllél podnikfuí |J

zerrrědélská ýýIoba
lozn,



!Ýkaz zisku a zllátl - drrrhové členění
v p]ném ro?sahu

]íe dni 31,12,20L6

V tis.czfi

Název a síd]o úĎ, jednolly
Zemědě]§kó družslvo seveI ],oxkovec

],oúovec 16

294 11 ]óukov u ltlnichova HIadišLě

Rok }lesic 1č0

2016 L2 00t0559l

TEl(T
čís]o
řád.ku

skulečno§L v úče|.období

!linuLén

I TIžby z prodeje ví,Ioblú a služeb 119000 1L7537

]I Tržby za prodej Zboží 197

A,

A.l
A.2

A.]

výkonová spolieba
Nák]ady tlraložené na prodané zboží
spolřeba maleIiálu a en€Igie
s]užby

9476t
L91

612a1

2?]60

9322L

66406

26815

B. Změna stalrJ zásob Vlaslni čionogti (+ ] 9450 69|3

c, Ňtivace () ,4708 45?8

D,

D. i.
D,2.

D,2,1.

D.z,2,

Osobú úkLadl
Mzdové ná]t]ady

Nák]ady lla scciální Za|€Zlečení,
ZdŤavotní pojištění a ost, náklady
Náklady ]ra sociáLní zaiezpečení e
zd]avotDí pojišlění
ostatní nák]ady

J22aL

z3775

B426

1949

|77

3|63]

22612

8025

15\z

4n

E,

Li,

E,L,t

E.LZ

E,2,
E, ],

Úpraq, hodrrol V plovozní oblasti
Ítpraq, hodrrol dlonhodobého nehnotn.

a hnotného lllajel](ll
Úprary hod:rol dLouh, nehnolného a hlrroL,

najetku lr]/a]é
ÚpIa\Y ]rodnoc d]ouh, nedirotné]ro a hrrrol,

majel}u doĎasné

ÚpIa,,T hodlol zásob

ÚplalT hodnol pohledál,e}

249a2

249a2

z49a2

22s96

22896

22896

11I.
I1],t
I11,2
ITT l

06Latní lloyozlí fírosy
TIžby z llodaného dLoxhodobého raj€lku
Tliby z prodaného naLeliálu
Jiné provozní Yílosl

559zI

]l5L
508

{|606

1881

58{

38141

l,
1,1
F,2
F.]
F,4

osLalni pmvorní náklady
ZŮstaLková cena prodané]ro dLouh, írajelku
ZŮstaLková cena plodané]ro lllat€Iiálu
laně a pop]allry v přovozní olLasti
iezeILJ v provozní obla§ti a koírpl€xní
náklady příšlích období

,]iné provozní náklady

3943

1851

457

t487

123

25

5159

144L

5L3

L596

L54.2

61

Plovozní yýs]edek ]ro6podaření (| ) 14569 111lI



0značení TFxT
óíslo
řádku

skutečnmi v íčei.obíj.bí

sL€dolanéln l,jinulén

Iv,

]v,1,

Iv- 2.

Výtrosy z dlou]rodobého fila!čního
majetku - podíll
ví,losy Z podílů
ovládaná nebo ovLádajíci osoba

Oslalní vfuosy Z podili

1246

1246

G. Náklady q,laložerré na plodané podí]y

V,1.

y.2.

výlosy z ostahí]ro dlou]rodobého

fiDančního lnajeLku

ví,]rosy ? ostahího dloui. fin, llrajetku

ovLádaná nebo ovLádající ogoba

0stahí víŤosy Z osl, dLorriodobé]ro

finalrčního najetku

52

H NákLady související s ostatním dlouhod,
finančním lllajelkeíl

vL
vI,1,

YI,2.

vínosové úroky a podobné vílrosy
vítosové úIoky a podobné viŤosy
ovLádaná nebo ovládající o§Oba

ostatní vínosové úŤoky a podoiné vínosy

1

]

]

1

r Úplalry hodrrol a IezeI,,T ve fin, oblasti

,],

,],1.

J.2.

Iáiladové úro]ry a lodobné nákLady

liákladové úro]ry a podobné nákLady

ovLádaná nebo ovLádající osoba

0stahí úi]adové úIŇ a lodob, ná}],ady

20]4

2034

2469

2469

v]1, ostalní f inanční výnosy L21 215

(, osLalní finanční nák]adl 2L3{ 21a2

Finaninl v,is]edek hospodai€ní 2194

výsled€l hoslodaření před zdaněnín 1| ) 117?5 13408



TExT
číslo
iád](u

skulečnost v účeL.období

sledovaném Mi!uIém

L, Daň z piíjŇ 1580 2I8L

L.1 Daň z piíjmu sltatná 1687 L895

l,.2. Daň z piíjmů odložená -7 286

výsled€} hoslodarmí po zdan&í 10095 II227

l{, Převod podílu Da výsledku hospodaření
8poL€čníkům (+-)

vý8]€dek hospodaiení za účetní
oMobí (+-]

10095 7L227

Čistý obrat za účeiDí období
I.rlT,+IIi,+Iv.+v.+v1,+vIL

17649L 158411

s€staveno dlei
21.0].201?

Podliso!,y 7áloan staruldmiho oTánu ú.e!nl jeolotk}
neho podp'soý' 7áalalll íúc}d ďoby, kler; ]€ ú(etDj JednoLkou

Will-
prálTi fona Účetní j edlotky
druž8lvo

pi€dŇt !oůIi]áí u
zeměděIská výioba

Pozn,:

,,-" it§ N4\/ .} ".J+\
/ -, !r'1\

,; . -- -.-;!,\.,.r,* 
.-"!l *-;,ČE ,

\,,.. .+/
Y]ťrop_ t.)/ lt4. J.2C/ř



ř,e;§§§ěis,iíq,j ď,*,tež*ť:§ů ťYť , l]*x§*;:al:
Loukovcc 16, 294 l! r xov, .l

iČa: oaia5597 rla: a.a)a: aaa97 !}a:et:]a') 
'a|,,.'.' 

9a]es]oý,)',aa),:,,:laiao
::ial]. a. oR u Městskélo |;oL]d! v Píaz€ dne 1r, :.a.: :r54, oddíl lrr. laii, Vložka 1§9:

tclctbn 326 789,100 nlall.i:6 7ll1).1l]ó
,i]a.,:ii.,r!.,i:':jil]lj].1,1ij|.1. . 1,:.ldl].i,]i..../

pŘíro*{A m účpTNí zryvŇxca

za kalendářn' -O 2076
za účetní období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 výše uv€dené účetní iednotky

e. ogpclvÉ úpeup
I.) ZÁKLADNí úDAJE

I.a) Datum vzniku: 1ó. iedno 1954

I.b) Rozhodujíci předmět činnosti: ZetněděBká wroba rosílihnó a živočišnd, provozovóní BPs,

I.c) osoby, podílejicí se 20 a vice píocenty na základnim jměni: NeJsou

I.d| Z'lné'ry a dodatky v obchodnim rejstřiku v uplynulém účetnim obdobi: Nejsou

I.e) Otganizačni struktura podniku a jeji zásadní změny;
strukturo Podniku zŮsláVó i noddle gtředisková, v aěkterých přípodech nosióvó č lenění družstvo na dvq
závody _

Podnik - závod Loukovec středisko 11a ^ Řv Loukovec
středisko 230 - Žv Loukoýec
středisko 320 - štaýebni středkka
středBka 920 - správní režie závodu Loukavec
středÉko 150 - RV Jiv;no
středisko 250 - žv Jivina
středisko 950 - správní režíe zóvodu Jivina

správni režie podniku - štředisko 910
vÝrobnó pelet- středisko 97a

- bioplynovó stanice- středísko 990

l.f) Jména a přijmení §tatutárnich a dozorěich orgánů;



meno d prlJmenl :Unkce

-o ido Josef ino- )ředsedo předsiovensivo zD
černÝ Joseí nístopředsedo předstdvenstvd zD
Alnnoh staňislov :leh předšfovenstvo zĎ
=ilip Jos€f člen předstdvenslvo zĎ
hmelická Helend člen předsidvenstvo zD

Iudl Vóclov člen předstovensfvo zD
paňíkovó Eva člen předstovehstvo zD
DokornÝ Petr en ř€dstdvenstvd zĎ
Berndrdovó Milehd eh předstovensivd zD
slrdková Tvetd :len předsiovenstvo zD
Flonderkd Jorosldv :len předslovenstvo zD
Hdh3l Pe,fr inq. )ředsedo kontrolní kotÍlise

Horókovó Mdrie !len kontrolní komise

Noimon Josef ino. člen kontrolňí kotnise

'orš Petr :len kontrolní kohise
llen kontrolní komise

II.) SUBJEKTY, v NICHŽ MÁ ÚČEŤNÍ JEDNoTXÁ vĚTŠi NEŽ 2oy.PoDiL NA JEJICH
ZÁKLADNÍM JMĚNÍ

d seve? odbyt s. r.o.
Fifmd Vznik c Joko odby+oýá organizace družstvo pfo VybPoná komodify. Jednci se o obiloviny, olejniny, Jotečný sko+
o drŮbež, Dle VýpišU z o b ch odníh o rej st ř íku, ved eného Mžštskýhl sou derr\ y P.oze oddi| c, v)ožka !!4233|
Doium zápisu; lz,kvělno 2006
obchodní firmo: sever odbyŤ. s.r.o
Sídlol Loukovec 16. psč ?94 11

Okres: Mladó BoIesIov
Idehtifikoční číslo: 274 54 649
próvní formo: společnost s ručením omezeným
Předměi podnikání: velkoobchod

sPecia|izovaaÝ maloobchod a moloobchod se smíšeným zl>ožim
zpros+ředkovdní obchodu o služeb

Vlastník 1oo % Podílu:
Zeř^ědě|ské d"užs+vo sever Loukovec
Loukovec 16. Psč 294 11

Iden- frkarni c s|o 0O1 05597
Vklod: 2OO OOO,- Kč Splocenol !0O %

Obchodní podíll 1OO%

Provozováni živnosti je přerušeno od 23.o5.2o11 .lo 31-12.2o2o

b) ÁGROPODNIK KNEZMOST o.s.
Dofum zópisu: l_prosince |992

sídlo: Kněžhosi, Koprník čp,32, okres Ml6dó Bo|eslav, P5č 294 02



Ideňiifikoční číslo| 463 56 í26

Próvní formo: Ákclovó spoiečnosi

Předněi podnikání: z€mědělskó činnosŤ

oPravy s lničních Vozide]

provozovón í v leč ky

podnikóní V oblošti noklddónís nebezpečnými odpody

pronójetn n€moVitoští

koniro ní t€stovóní zořízení no ochronu ros1 in

opro\y ostoÝních doPrdvních Pfostředků o Pracovních slrojů
mo ířství, lokýrniclví, noŤěračství
výfoba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1ož 3 živnoslenského zdkond

3i niční moiorovó doprova , nákladní provozovonó vozidly nebo jízdními souprovorni o nejvělší
povolené hmoŤnosti př€sohulící 3,5 Ťuny, jsoll-li určeny kpřepravě zviřal nehó věci, nókladní
provozovdná vozid|y nebo.1ízdními souprovomi o ne;větší povo ené hmotnosti nePřesohující
3,5 1uny, jsou |i určeny k přepravě zvířo} nebo věcí

Akcie| 2956 ks no jrného ve jřnenoviié hodnotě 10 ooo, - Kč
z toho zemědělské družstvo seveť Loukovec vldsthí 122o ks okcíí,

III.) PoČET zAMĚsTNANcŮ A osoBNÍ NÁKLADY

Průměrný počet zoměsinonců běh€m účelního obdobíV PřePočlených osobách: 75
z ioho řídících procovníků l 18

osobni náklady {V tjs, I(č) 32 201 tis.

Iv.) PůJčKY, úvĚny, zÁnuxy A osTATNí PLNĚNí PoSKYTNUTÁ čLENůM

Pů;čky č enům z FKsP: OKč

B. INFORMACE O ÚČETNÍCH METODÁCH A OBECNÝCH ÚČPrrÍCn
zÁsADÁcH

I.) zPŮsoBY ocENĚNÍ

I.a| zásoby



Lal) zásoby nakupované
- oceněny no úrovn] skutečných náklodů no pořízenívč souviselících nóklodů

Metodo Vedení A, Pro sU 112,

sioaovenl Cen) pro Jc lovdal Uby lku zdsob :

- prŮměrnou cenou zósob
Nók|ody souvise.iící š pořízenim zósob se:

3]ed!jí na sanoštalném andlytickém účŤu o zohrnulí do cenových odchy|ek ,klelé se vypořódóva.|í

1edenkrót na závěr ročního účetního období

La2| Zesoby wtvořené ve vlastní ťežii

Meiodo Vedeni Á plo sv 12]'_1?? !?3124

oceněny ý cenách na úrovni vynaložených vlasŤních nóklodŮ bez zohrnulí zisku, o loI
u nedokončeňé rosflinné výroby l no úrovniskutečných přímých nókiodů
un dakonČené vyrcby osŤoŤní, polotovorŮ o V astních VýrobkŮ |

nd úrovni kolk! ovoných př€deh stonovených ndklodů

I.b) Hmotný a nehmotný dlouhodobý rnajetek vytÝořený vlastni čirtností

I.bl) zvířata základniho stáda v cenách skutečných vlastních nákladů:
(při úč+ovdnípřírůšŤků na úrovni př€detn slohovených ndkladů)

I.b2) vytvořen jiný dlouhodobý majetek vlastni ěinnostii
ocenění ĎM Vlostnímj nók|ady ve s|ožení : mat €rid], pfocovní náklddy, jelichž sozbo obšdhule mzdy,
odvody z mezd o otnoriizoci nóřadí, nókiady no provoz mechonizoc€

I.c) Cenné papiry a majetkové účasti:
Účeiní Jednotka Vlcstnila V účetním období cenné PoPíry o ínoJetkové účosli no společnosíech i

1 Ágropodnik Kněžmos1 o,s, V notnin, hodnotě I_220 tB, Kč, r i 4t%
v účeiní závěrce 2at6 pčeceněho na 20 52! lis_ Kč

2 Vio|nilk cZ dr!žstvo, Hrodec Królové v hodnotě 13,5 lis. Kč, nepřeceněno z df.lvod! nedosíotecných
rníormoct

I.cl) Oceněni přírůstků cenných papirú:
oceněn1 pořiZovací cenod + piecenění .1]e vLasi,ního kapítá]u společnos'Li.

I.c2) Oceněni úbytků cenných papirů a majetkových úča§tí je provedeno:
N_-by l y.



I.d) Příchovky a přirůstky zviřat:

Oceněny v cenóch no úfovnl | - kalkulace vlostních nóklodů

II. REPRODUKČNÍ POŘIZOVACÍ CENA
- nebylo použiŤo

III. DRUHY NÁKLADU ZAHRNOVANÝCIr PO CPN ZÁSOS

Druhy nákladů zahrnovaných do cen zásob vlastni výíoby:

Nedok,Výrobo VÝrobky Zvířdto
Přímý noteriói dno dno ono

Nokupovoné s užby ono ono ano

Přímé nzdy ono ono ono

Vlostní sJužby ano ano ono
PodíI výro6ní režlz n€ ono ono

Iv. ZMĚNY zPůsoBů ocEŇovÁNí, oorrsovÁlví rr PosŤUPů účTovÁNí
- D]e pldlných prdvních předpisů , odpisovóní dospě]ých zVířar zořazených po 1 1.2008 s pořizovocí ceno!
nižší než 40 +is_ l(č je rovnoměrné po dobu 48 měsíců. odePisování drobného dlouhodobého hholného lnoJetku
je rovnoměrné po dobu 24 měsíců,

V, ZPŮSOB STANOVENÍ OPRÁVNÝCH POLOŽF,K

- Účetní Jednolkd n€,,ytvořilo o neevidule žódné aPlavné Pa ožky k zásobóm, k dlouhodobému hrnotnému rnoJetku
onl k pohiedóvkám,

vI. ZPÚSOB SESTAVENÍ ODPISOVÝCH PLÁNÚ PRO DLOUHODOBÝ MAJETEK

VI.a) Základní principy účetniho odpisového plánu
Předpoklódonó životnost předměiů je sianovena v odpisovém pl<ínu úče+níJednoŤky,

VI.b) Použitý způsob evidence předmětů postupné spotřeby a drobného
dlouhodobého majetkui
přílŤé zohfnuŤí do ndklddů

bez nósledné oper,evlde^ce da ?.alo,- Kč, vždy však podle konkrétních podmínek
Přimé zohrnuií do ndk odů ( dle povohy moletku )

s násl, operotivní €Videncí od 2.000,, Kč do 5,000,_ Kč, vždy všok podle konkrélních Podr^inek
Eyidence na účiu 022 028 od 5,000,- Kč do 39 _999 ,- Kč, vždy všok podle konkrétních Podhínek

vIL zPŮsoB PŘEPočTU úoa.rŮ v crzícrr MĚNÁCH NA Kč

vII.a) stanovení kurzů cizích měn
U pohIedóvek je používán:
- okiu<jlnídenní kurz ČNB (devizy střed),



U zóýa7ka ie Použiýán,
okt!á|ní denní kurz čNB

VILb) Zúčtováni kurzorlých rozdilů :

aoani L 31, 12, s poUžllim ok,ud1,1lho o€aaiho kU,zU CNB

C. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A \rýXAZU ZISKŮ A ZTRÁT

I.) VÝZNAMNÉ PoLožKY výl<ezú, PoDSTATNÉ PRo HoDNocENi pozlcE PoDNIKU

I.a) Doměíky daně z přijmů právnických osob za minulé období : 0,- Kč

I.b lankovních úwěrú k 31. 12. 2016 Ý Ké

věřite|
Nesplocenó výše

(úč.231+4ó1)
sploiné v ňásl.

roce Kú (úč.231)
Dlouhodobé

úvéry (úč.461)
Konečná
sploinost

splótky Výše splátky

37 500,00 Kč 37 500,00 Kč 0,00 (č 31-12,2016 37 500,00 Kč

čzská
19 037 069,50 (č 4 337 320,00 Kč 14 699 7 49 ,5o Kč 31 17 )a)1 333 640,00 Kč

českó
14 884 258,02 c 3 740 250,00 Kč 11 144 008,02 Kč 31-12-2a21 čtvrt etí 748 050,00 Kč

Češká 3poř íelno,
568 925,00 Kč 568 925,00 Kč 0,00 (č 2a.5,20,11 121000,00 Kč

s6 EqL]ipmen1
4a6 724,11Kč 4a6124,1I Kč 0,00 Kč 1s F, 2a1l 81957,00 Kč

5 MoRAVÁ 11l 145,34 Kč I24 260,98 Kč 52 884,36 Kč 10,5,2018 10 656,00 Kč

729 ,ll3,2o Kč 153 637,68 Kč 5l5 4l5,52 Kč 10 6 )a21 14 451,00 (č

Erste Leos n9,
319 207,98 Kč 319 20l ,98 Kč 0,00 Kč 2a 12,)01/ 26 999,00 Kč

s6 Eqlipm€ni
1 17J 467 ,22 <č 1 085 597,40 Kč 91869,82 Kč ]51 2o18 92 088,00 Kč

s6 Eqlipheni
6 929 103,54 (č 2 000 048,82 Kč 4 929 a54,1) Kč 15.5 -2o2o 7l2 412,0a Kč

Ersie Ledsin9,
1 103 214,35 Kč 6911l4,25 Kč 412 040,10 Kč 1_1_zo18 59 404,00 Kč



4 300 720,00 Kč 2171aoa,oa Kč 2 129 ]2o,0a <č 3I.1.2oI9 167 000,00 Kč

4 831 415,33 Kč 2 535 000,00 Kč 2 296 415,33 (č 2a.2.2021 195 000,00 Kč

5 512 396,00 Kč 1002 000,00 Kč 4 510 396,00 (č 31.3 -2023 83 500,00 Kč

6 799 400,00 Kč 1 600 800,00 Kč 5 198 600,00 Kč 31.3.2021 133 400,00 Kč

6 639 230,00 Kč 1 320 000,00 Kč 5 319 230,00 (č 31-1-2023 110 000,00 Kč

věřite|

Výše
kohlokoaeniního
úvěru dle sml.

Vyčerpáno
k 31.12.20!6

15 000 000,00 Kč 8 804 056,62 Kč

10 000 000,00 Kč 7 507 958,18 Kč

Zůstatek nesplacené výše úvěrů celkem: 89 845 tis., z toho úvěry krátkodobé §platné
v následujícím roce 38,185 tis.

I.c} Přijaté dotace íta investični a ptoýozíti úóely za úěetní období

a) Prol,ozni:

s útel celkovó výše v tis. (č
Mze cŘ Skolní zóvody 113

MZe cŘ kontfolo užilkovosii 113

MZe čŘ Bloloqlcko och.ano rost In 62

Mze cŘ Ď.ibe' - I|unení zoo^óz 90]

Mze cŘ Živolní podmínky doinic 44j
Mž€ cR Zmírněni škad způsobehých suchem 2 252

Mze čŘ xc7 459
SZTF )oiišŤění plodin o zvířat 299

1ZIF sÁPs - přílné ploiby 8 772

SZIF odděleňó Dlotbd zo cukr 104E

s7IF Kro,"^/ s lržnipfodukcí mléld 2 645
s7IF Kohpenzoce přímých plateb 242

5ZIF Brlkov nne plodrnv 4tl
9ZIF 7 42a

9ZIF rmořddno podporo



5ZIF Áqroenvifo - ]ouky | 3oj
5zIF 2 269
s7íF lOP UP - DUdo DTezvv|ovcl 548
P6ŘLF Úrokv z úvěrů (6ó8 110) 126

Ze|enÝ bonus za doda^ou elek+řinu 2í 165
Ce|ekm 51 113

II. HMoŤNÝ A NtHMoŤNÝ DLoUHoDoBÝ MAJETEK

u.a) DHM pořizoÝaný foímou íilaněniho píonájmui l w tis. Ii.él
součet spldtek ndjemného ce|kem ze yšzch uzovřených šnllv : 0
skulečně uhrozené splótky ke d^i účet^í závěrky | 0
Budoucí plo+by (bez DPH) - splc+né do 1 roku | 0

II.b) Tituly přirůstků a úbytků dlouhodobého rnajetku podle hlavníeh skupin :

PocÁTťčNi sTÁv /ŤIs. K(Y K()NEčI,l' STAV

SKUPINY DM
zc 2oas Přírůstky útytty zc
Pc 2016 20t6 2016 2016

NDM 0 0 0 0

BUDOW A sTAVBy (účei 021) lo7 56| 155 1o216,1

vĚcI MovIíE (účet o22) 56 403 22 914 21592 57 725

ZÁkLÁDNI 5T/iĎo (Llčet o2ó) 7l72 9 613 9 905 6 940

PoZEMKy (účet 031) 28 7 6aa 48

NEDoKoNČ,INVEsTT _ (úč.t o42) 535 30 3],] 30 ,13 633

cELKEM l99 866 70 14,| 6110] 203300

v ťoce 2016 došlo k pořízení nósledujících nejdůležitějšich položek dlouhodobého hmotného lnojetku
(včeině technického zhodnocení moje-fku):/tis_ Kč

Kohlbajn cÁsE
Pluh LEMKEN Dioíndnt
Troklor JOHN DEERE
Ko ový nok|adoč Vlacker doŽY
Ko|ový noklodoč \Nocker do ŽV
Rozdružovoč ŘoTo 6RIND

8 095
í 275
2 882
l268
1 268
1 17í



Ventilólory nd VKK t o?4
Vó|ce GALAXý 6Ea3O0 500
čhoto Tonvald (1echnické zhodnoceni) 155

Koupě pozehků do vlostnicŤví ZD vč. doně 7 737

II.c) Souhrnná \.ýše majetku k 31,12.2016 íreuÝedeného v rozýaze ý pořizovacich
cenách : o

II.d) Majetek zatiženÝ zegtavrrirn právem i

a) Zástavni právo k Demovilostcm:

Předmě+ zóstovÝ Ve prospěch Jlštění

soubor pozenkŮ o budoly
dle zóstovní sml, č, ZN za|/A/LcĎ o

ZNL/ 20r/ L4 / LcĎ

Českó spořitelno Investrční úvěr hno;lště

Soubor pozemků o budovy d|e zástavní
s'r'| č ZN/zoz/I4/LcĎ

Českó 3pořitelno Investiční úVěr výrobno p€lef

soubor pozemků o budovy d|e zástavní
sln|. č. ZNI/?6Í9 /lo/LcĎ a
ZNl/ 2619 / |0 /LcĎ

1esko sporrtelna rnv€stiční úVěr BPs

Pozehky k,ú, Hořní BUkovino, k, ú, Loukov Úvěry no koupi pozemků

h) l)alši 7aIištčni ll\ělti
Předrnět zástovy Ve prospěch Jlš+ěni

Zolrštěni b onkosměnkoLl komerční bonko Úvěry no nókup půdy

Zóst ava poh|edóv ek , 6|an kosměn ko l(omerční bonko l(ontokorehtňí úvěr

Zo;išfžnímovitou věcí s6 Equiprneni Pásový John De€re,
nákl, outonobil volvo š vlekeln,

komboin cÁsE
zoiišlění hovitou věcí rs1€ Leosin9 secí stroJ,

d|áIový pluh, tažený pěch

Zo iištění movilou věcí přihfnovoče krmení

Zdlištění movito! věcí, sfirěnkoiJ, zds+ovní

smIouvou k pohLedóvkóm 'eskó 

spořiielnú Úvěry no nókup rnovitých věcí

Blonkosh\ěnko, zóstovní právo

k poh]edóVkóm, k 1echnologii BPs

jeskó spořitelna Investiční úVěr BPs

8 anhosmenko zdstovo pohledóVek jeska 5Porlte no kontokor€hlní úVěr

Zolištění blonkosměnkou Investiční úvěry hhojiště,
vílrabna bdet



II.e) Majetek s tržnim oceuěním wýtazně vyššim nežje oceněni účetni:
- nevyskytu.!e še

III. VLASTNÍ KÁPITÁL

tálu v l'růběhu účetnih

III.b) Rozdělení zisku, úhrada ztráty :

členskó schůze schváli|a rozdě|eni zisku zo rok 2015 lokto: zisk z l 2015 byl řozděleh tokfo|
Úče+ czz 4oo lhvesliční fohd 10 ooo ooo, -- Kč
Účet 333 o14 Dividendy 1227 41o,-- Kč

III.c) Základni kapitál / v ti§. Kč /

.al poDi§ změn vlastniho kapitálu v prúbé}ru účetni}ro obdobi v kč:
složko zóklodního kopiiólu počóteční sŤav 7měna Konečhý sloÝ

záklodní čleňskú vkldd í411 100) 2 3o2 5oo - 15 o00 2 287 5ú
Dolší členské vklody (411 300) 48 168 32o -535 142 47 633 178

Osiothí kobiiólové fondv í413 0O0) 0 0 0

NedělilelnÝ fond A22 too) 4 037 885 45 000 4 oaz aas
Řezervni fond resiituční (427 000) o 0 0

Rezervní foňd výwřádoci (427 o!o) o o o

Fond wpořádací 627 O2O\ 0 0 0

sociálni íond G27 too\ 1 443 622 -42 503 4o1 119

Řezefýní íond (427 2ú\ 10 0oo ooo 0 10 0oo ooo

Rezervní fond ?izikoó A27 3@\ 12 317 91o sat 654 t2 a99 564

Řezervní fohd zo,iišt'ovocí (427 3o1) o o o

Ihvestični fond í427 4o0) 62 5o2 233 27 o54 422 89 556 ó55

HV Ve schvolovdcim řízení í431 000) tl 227 4lo -lt 227 4to 0

Nerozděl. zisk z min. období (428 0o0) 17 o54 422 -l7 o54 422 0

Nerozděl, zisk před schválením (42ó 0o0) o o o

Hospodářský výsledek běž. obd_ 10 o94 838



III.d) Zákonné a o§tatní rezervJr

Družstvo VytVáři rezervy na opravy dlouhodobého majetku podle zákona 593/1992 sb,:

. lok2012: lezerva na opravy technologie BPs 541 945,-- Kč
rezerva na opravy s]l Včeině posklizňové linky sklad zrnin 541 945, Kc

. rok 2013: - rezerva na opravy technologie BPS 541 945,-_ Kč
rezerva na opravy sil Včetně posklizňové linky sklad zrnin 541 945, Kč
rezerva na opravy technologie dojirny VKK 1 000 000,-- Kč

, lok2a14: - lezeNa na opravy techno ogie BPs 541 945,-- Kč
- rezerva na opravy silVčetně posklizňové linky sklad zrnin 541 945,- Kc
- rezerva na opravy technologie dojírny VKK 1 000 000,-- Kč

. rok 2015: - rezerva na opravy sil Včetně posklizňové linky sk]ad zrnin 541 945,, Kč
- rezerva na opravy technologie dojírny VKK 1 000 000,-- Kč

. rok 2016: rezerva na opravy sil Včetně posklizňové linky sklad zrnin 541 945,- Kó
- čerpání rezervy na oplavy technologie BPs V celkové Výši 1 626 000,-- Kč

Vytvoření rezervy na opravy techno ogie BPs ll 1 250 000, - Kč

Celková Výše rezeN č]ni 6 916 703,_ Kč, proslredky jsot] s oženy na učtech u České spořitelny,

Základníkapitál:
Počet členů družstva ke dn účetnízáVěrky

49 921
300



ULe) Tržby z běžné činno§ti l tis. Ké l a"z ao,act

D. pohledávkv a závazkv po splatnosti

Neošetřené pohledávky 180 dnů po lhůtě splatnosti :

ZáVazky 180 dnů po lhůté §platnosti :

neJsou
nejsou

Nóklody nq audatoro v roce 2016 - orgonizoční kancelóř cz,s.|.o. - oudatorská činnost 18.ooo,, Kč
doňové porodenství 12,000,- Kč

E. NÁKLADY NA STATUŤÁRNÍHO AUDITORA

V Loukovci dne 21,3,2o1ó
zPrdcovolI Ing, Pave Kňobloch

/,, ,,,

lll i ,t |lqtllU y, _
Podpls síof ýtórního o19ónUI

Ing, LoJdo oosef, Piedsedo předstovenstva ZD

'.//.4,z

Hlavní činnosti
celkem

( v tis, Kč)

Rostlinná \^iroba 54 605

zlvoclsna wíoba 56 494

Prodej pelet 1o2

Prodej elektřiny Včetně zeleného bonusu
(účet 648 040)

Z toho účet 648 040

25

2I

815

165

Tžby za prodej zboží I97

Prodej služeb 3 14B

Jiné provozníčinnoďi 1 273

ostatní tržby - materiál 50B

ostatní tržby - Dlouhodobý Majetek 1521

ostatní tržby - základní stádo 1 630

Finanční \.ýnosy 1, 246

celkem 725 374

,]aeit li z,| /i:, l.: i),. : ú |z. rja(1;|,|t: ll| ),,r,|| |.Icj ] || i.|1..I



@)ůK..O, ganizační kancelář Cz, s. r. o.

Ve rlipisu ze spisu audiiora jsou obsa]žcna Zjištění, kteťé auditor získal na Základě postupu
prováděni auditu porlle zákona o auditorech, auditorských standaldů piijatých KAť'R ,eene
pťovádční tcstů včcné správnosti úd aj ů vykázaných r, účetní závěrce k 3 l . l 2, 2 0 1 6. na základ ě

kterých auditor zpracoval Zprávu arLditora č. 6/2017 v soi adu s §20 Zádoia 93/2009 Sb,

t) Idcntifikacc účetní jednotkv

Předměiem or,ěření byla účetní závěrka sestavená k j1. ]2.20]6 včelně \jroin] /prx\)
Zcmčdčlské dřuž§tvo seyer Loukovec, cZ00_105597, sidlíci na aclrese 294 11 l-oukov u
Mnichova Hťadištč_ 1-orrkovec 16,

Auditorská společnost Organiznčni kancclář Cz. s,r.o. (clále jen jako ,,auditor") byla smluvně
zaváZána statutárnim olgálem ílčetni jednotky provedením auditorskélro ovčřcni této účetní
závěrky.

Základní kapitál: 49 921 tis, Kč.

Majoritní v]astník : družstvo nemá většinového vlastníka

Statutárni orgán: l1 členné piedstavenstvo

Do7oťčí orgán: 5 čierrr'á kontrolrrí konlise

ll1avní předmět čitx,losti: zcnlčdělská prvol,j,roba

Velikost účetníjednotky dle Zákorra č, 563/199i Sb,: stiední

Význarnnó zmčny v ťJJ v průběhu ověřovacího obdobi: nebyly

2) Podklady nro ověřování

Zástupci účetníjednotky předa]i k ovčŤcni auditorovi všechny r,lika7y a doklady účetní Závěrky Za
rok 20l6, Učetní závěrka k 31,12.2016 obsahLúe Rozvahu, Výkaz ziskLr a ztrát. Přílohu k účetní
Závěrce a V)hočni Zplávu. Auditor obdržel od ilčctní jcdnotky všcchny rclcv.urtní informacc i

další dokiady. ktelé požadoval pro správné zl,todnoccni svého výroku. zda účetní závěrka
neobsalrujc r,ýznamné nesprávnosti. Auditor získal i relevantní inlbrmace o nrajetku a závizcích a
polovnal účetní Zůstatky na inventarizační protokoly z dokladových i fyzických inventur. které
ťlčetní jednotka provedla v souladu se zákonen o účetnict\í. Pracovník audilorské firmy se
fyzických invcntur maietkll osobně Zúčastni],

DlČ:cZ264l5666

Výpis ze spisu auditoía k ověření účeíní zúvěrlql

zeměděIské družstvo sever Loukovec

za účeíní obtlobí I. I.20 I 6 už 3 l. I 2.20 I 6

Výpis 7! spisLl audilorá č,6 / 2017 St.áLka l z 4



/

@yK..O, ganizačni kancelář Cz, s. r. o.
V Hůrlá.h ]]9] 8 las 00 Prahi: DlČ:CZ]6.1]j66ó
ť] re! Mos \ Praz.,. odd C \i 80.]a] ÝB{,ok-cz,cz

3) Komunikace mezi účctní iednotkou a auditořam

Běhern celélro kontroLovaného obdobi nTěla ilčetní .jedn.Jlka rnožnost kdyko]i konlaktovat
auditora. ab,v- si or,ěřila dílčí poslup). \ijimcčné transakce či jirré piipaclnó nciasnosti,

Aud itor a j elro asistenti na\,štivili účetn i ,j ednotku o so bně l ul e<len énr obdobi. přičcnrž provedli
pťůběžnou kontrolll účetních výkaz[l_ poslupťL a pílolnich dok]adů a zkonzultovali reálný stav

l1lajetkll a Závazků,

{) l'ro},ěrkn formální sDrávnosti §c§taveni účetni závěrk},

Auclitor r_.llrodnotil podlc atrditorských stanclarclťL počátcčni sta\,} i 1ormální splá\nost Sestaveni

ťlčelní 7ávčIk),, Výroční zpráva splňuje náležitosti pod]e zákona o účetnictvi a ťLdaje v ní rrvcdcné

nejsou \ ],ozpoiu s ťldajiv o\,ěiovanó účetnizávěrce.

Vcdcni účetnictví a sestavcní účetní Závěrky bylo provedeno ve všech významnÝch ohlec]ec]r

ilplně. prťlkaznýnl Způsoben a správnč, B}l!, posollzen),, Znlčny irčctnich zásad a jejich použití,
Nebyly zjišlěrry žádIró vy'zrra,rrné ncdovolenó zápis1,. Nebyiy Zjištěn),,žádnó \,ýZnalnllé
skutečnosti" ktcrč nebyly ocfuovidajicírn zpirsobem zvcic.jněn_Y vPříloze kúče1ni Zá\,ělcc

spo]ečllosli_ ktelá je ncdílnoll součásti ilčetní Závčrky, Jednotli\é účetní píscnnosti na sebe

\ Zájemrlč nal,azuji,

5) Prověrka §tavu úČctni cYidence

Účetnicnije Ýe všcch význann]iclr skutcčnosteclr vcdeno pr,ůkuzIrě. pečlir,ě a ,prarn<. liuctnr
knih1 na scbc navazLrjí. rreb1,,1y 7iištčn}, žádné nesrcr,nalosti, L]čefuí jcdnotka ílčtuje v souladu sc
Zákoneln o ťlčetnictÝi. vyhláškou 500/200] Sb, a podle Čcských účetnich standardťl, Při kontlole
clodr,žení účtové osnovy a předeps.ných postupit účtováni nebyll,Zjišlěn} žádlré ncsprá\,nosti,

Kontro]i1 byla provedena \,]'běíovj,m způsobcrn při respektování vý7namnosti \}kazolaných
skutečnoslí, Účetní evjdcnci lze pov.žovat Za dostatcčnč plůkaznoU pro vykázání aktiv. závazků,
vlaslního kapitálu, finančni silllnce a hospodářskóho qi'sledku,

6) víZnamnó události Do dntu účctni závčrkY

Statulá i org. ncuvedl, že by Se do c]ata auclitorského ověření \,ysk},tly náslcdné události. kteló
by mohll význanrným způsobem účetní závěrku ov]jvnit,

7t Rizikn pqdld!
Předlnětenl allditolského ověřcni účetni 7ál,ěrky,by1o i dodržor,lrní Zákona o někteťých opatieních
proti 1cgalizaci \,ýnosi] Z trestnó činnosti a 1lnancováni teťolismu. Ncbyly zjištětr1 žádnó
podezřelé 1irrančrrí tralisakcc v účetní jednolce.

Auclitor projeclnal s vedcnim účetni jednotk) i nložná rizika podvodú a neb}]o Zjištěno žádné
r,ýzlamné riziko,

ll) Neořctržitá exi§tence účetní icdnotky ígoing concern)

Jsn]e piesvědčeni, žc použilí piedpokladu časovč neomezeného t,álrí ílčctni jeclnotky pii
sesta!ování účetni zár,čr,k} je spr,á\,né i] dalši existcncc účetniiednotk) po piiští ilčctni období je
reálrrá. ncdojdc-li k \,ýrazným vnčjšim 7nrěnánl, nezlrvisl_r'rn na účctnijcdnotce,
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9) oBrgEélp!]pžt]la IeZg y

Účetni jednolka nevoři]a oplavné pobžky k pohledávkám. nebot' nerná pol'ledávky s ohloženou
dobytnoslí, oplal,né položk,v k.jinému nrajetklL účctn i .iednotkir lirké netvoří,

Daňovó rezervy na opravy dlouhodobého hnlotného majetku ílčctll í .icd notka má \vtvoi.n_v
a peněžni plostřcdky.isou složenY na samostalnéfi bankovním účtu,

Jiné rezerÝy účetní.iednolka nev}.tváří.

10) Daňová DoYinnost účetní iednotky a odložená daň

Účelni jedn,ltka fuadi řlrdně všcchrry své daňové závazky. Z účetni zi'lvěrky 2016 jí vyplývá
poviinost zaplatit daň z příjmů- Daňové piizniiní si ťLčetni jedr'otka Zpracovává sanra.

v účetní Závěrcc za rok 2016 byl proveden přepočet odložcnó darrě v soulirdu se Zákonem o

ilčetnictví e opatřenim Ml" ČR. v účetni Zá\,á,ce byl upraven závazek odložcnó darrě v souladu s

v,Ypočtcnotl částkou,

@)K".OrganizaČní kancelář Cz, s.r. o.
V Hůrkách l]9] 3. lj8 00 PI3ha 5 DIč CZ26415666
i le. Nl\J\\ Pxl..ood( ,1,80lj,'

VýpiS ze spj§U auditorač, ó / 20l7 stlánka 3 Z,l



@)IK..O, ganizační kancelář Czo s.r. o.
V Hůrlach ]:9] 3 |58 00 Praha r I)lC]: CZ264l5666

.c \, 80.]i1

EKoyoMlCKE UKAZATELE čtrNí lroxorr
A) Lkazate| krT ti akti1, (tZY. ,,Zlaté pra\ idlo'') ( v %)

2012 2013 1,0,11 2015 2016
]ll] l(|o l14 112 Tl]

t]]ouhodobj nrajetek b), lněl bÝl pokryt 
'ejlnélra 

\lastními zdloii a dlouhodobými závazkv. Ilod|ota uka7alcIe bv
,e l ť],l,\t n<|,|,,, ILJo

B) Rcntabilita vlastníbo kapitálu ( v %)

20l2 20l3 2011 20l5 2{ll6
6.8 l] l0 6.3 5,5

L]kázarel rcntabi]i§, přit]áši iilirmrdce o efclci!ilě podiikáni
ProzB7uJe. ial( úspěšnč se 7hodnocLúe vlaslni]iaDitál,

C) Běžní likvidita

Čím v}šší hodno§, ukazate] dosdhuje. línr lépe.

2l,|l2. 2013 2011 2015 2016
1.08 1.]] 1^,J,7 ],6l 1.59

Ukazate] běžtó liividil) u]ta7uje. iak rychle jc účelni jcdnotka
klatkodobé závalk] \,úči diSpo|ib jlníln prosiředkůn]

D) t]kazatcle aktivity (dn},)

schop|a Sp]ácel sVa klátkodobé ZLivazk},, Poro!nává

2ll12 20l3 2011 20l5 20l6
Dobrt
obruíu

Zásob I]6 122 ] 5,+ l6l l78
9L) jó 11 65

t]kazatelc al(1i}it) pos](}ŤLljj in1'oúnace. iak efekti,nč účetníjednotka hospodaií se §\,!mi !ktiv}. lcd} jak r]krUho v
Dich nrá váZáll] finančlrí plostředk}, Čún nižšj doba obratu. tí;n lópe,
Vúčetní Z:lvěťce Za lok ]016 došlo vsou]adu se Zákonem o účetniclvi k úpravě metod) účtováni zásob v]ast]ri
ýjtob),_ čj]nž došlo ke zhoršcnj Ukazalc]ť,

E) f]kazatele růstu (v tjs. Kč)

2lll2 20l -] 20l1 20l5 2016
Ptůmžrni mu]a 2,71 l0l )96 301.5 317
1'řidotlá hodnoía

905 I 015 ,7 65 986 L)42

Oba Uklzaic]c b),měl) mit vzestupnou tend.nci V ukazaleli přidané hodnot) isou Zach)cen), ipíovo7ní dolacc
v/tahUiici se k ná]iladůnl daného loku, včcnrě dotaci k \,}rcbené e]ckr.ické encts]i

V Plaze dne 21. biezna 2017

L)lpanizačni kzrncclář Cz. s.r,o.
1.icencc t(^ČR čís. 367

Vlpis ze spisu aLldilol,a č, 6,r20l7

Auditol ovčření čís, l l 19

Shatnka,l 7 4


