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Zá|<Iadní informace o
-1

ričetní ednotceA.

l. obchodní jméno četní jednotky
Skládka Vrbička, společnost s ručením omezenym

2. Sídlo ričetní jednotky
Cyrila a Metoděje 266,44| 01 PodboŤany

3. Právní forma
společnost s ručením omezenym

4. Datum vzniku
4 3.1993

s.lČ
4778113r

6. Stafutámí orgán
jednatel společnosti Zuliko Vychytil

7. V!še základního kapitálu
25 680 000,- Kč

8. Jiné daje
Společnost byla za|ožena společenskou smlouvou' která byla uzavŤena dne 4. 3 ' |993 a je zapsána

obchodním rejstŤíku u obvodního soudu v Ustí nad Labem' Společníky je 37 měst a obcí.

9. Organizační struktura společnost
Společnostje rozdělena do dvou samostatnyclt stŤedisek, stŤedisko správní a skládka Vrbička.

10. Skládka Vrbička, spol, s r o. PodboŤany nemá Žádny podíl na základním kapitálu žádné další
společnosti a zžroveí žádná další společnost nemá Žádny podíl na zák|adním kapitálu společnosti
Skládka Vrbička.

t1. Během ričetního období 2010 zaměstnávala společnost prriměrně 12 pŤepočten ch pracovník , na které

bylo vynaloŽeno celkem 4 495 tis' Kč osobních náklad .

12. Rozhodující pŤedmět činnosti: podnikání v oblasti nakládání s odpady.

B. Finanční ukazatelé

1. Základní informace o hospodáŤském qÝsledku /v tis. Kči

al provozní hospodáŤsky vysledek
b/ finanční hospodáŤsky vysledek
c/ hospodáŤsky vysledek za běŽnou činnost
d/ mimoŤádny hospodáŤsky vysledek
e/ hospodáŤsky vysledek pŤed zdaněním
f/ hospodáŤsky vysledek po Zdanění

gl da z pŤíjmťr - splatná

2A06 2007 2008 2009 2010

972 1369
35 163

1 007 1532
00

l 007 r532
161 1173
246 359

1498 704 343
232 93 97

173A 791 440
000

t73A 791 440
1441 104 439
289 93 I
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2. Struktura nákladri a'qÝnosri podle skupin / v tis. Kč/

2006 2007 2008 2009 2010
2.|. Provozní náklady

a/ spotŤeba materiálu a energie
b/ sluŽby
cl mzdové náklady
d/ náklady na sociálrní zabezpečení
e/ sociální náklady
f/ daně a poplatky
g/ odpisy HIM, NIM
hl změna stavu rezerv a časového rozliš.nákladťr
il z statková cena prodaného materiálu
j/ ostatní provozní náklady

celkem

1455
3451
193 5

668
n8
76

147 4
1518

65
130

r 0890

1243 2265
1861 1835
2238 293r

7 65 99s
r42 238
136 r45

Í6a2 1426
2870 3230
254 rzz
225 179

11336 13366

1760 2014
2256 2567
329A 3 1 84

1036 1048
254 263
142 144
1283 1283
3490 3118
44 37
r79 34

t3734 13692

2.2. Provozní fÝnosy
al tržby z prodeje služeb
bl aktivace materiálu
cl trŽby z prodeje materiálu
ď ostatní provozní vynosy

celkem

t1796 12661 1 4127 1437 4 B72A
00000
66 44 137 63 3r4
00011

L1862 12705 14864 14438 14035

2,3. Finanční náklady
a/ ostatní finanční nákladv

celkem

128 t24 125

r28 124 t}s I 19 119

119119

2.4. Finanční rlÝnos}z

al trŽby z prodeje cennych papíru
b/ vynosy z pYecenění cennych papírťr

c/ vynosové riroky

celkem

00
rl 27
r52 260

163 287

1982 0 0

13 19 0

416 193 216

2411 212 216

)<

?.6. MimoŤádné vÝnosv

MimoŤádné náklad

00



Struktura

al hmotny a nehmotny majetek, finanční investice

nehmotny majetek
pozemky
budovy a stavby
samostatné movité věci a inventáŤ

nedokončené hmotné investice
ťrnanční investice
- zá|ohy na investice

celkem

bl zásoby
materiál

ci pohledávky
pohledávky z obchodního styku
dařové pohledávky
poskytnuté záIohy

j iné pohledávkry
dohadné čw aktivní
celkem

d/ finanční majetek
pokladna
ceniny
bankovní čty
krátkodoby ťrnanční maj etek

celkem

132 20 43 65 42

30 30 26 12 21

20978 26s87 298s4 362A4 40956

}An n 16 4281 279 279

23r5r 28953 34210 36560 41298

00
894 894

22ssr 2t 537
1489 10 I 7

184 184
00
00

2str8

173

23632

43

7A
20

66
0

2168 2291 3189
34 140 333
13 7 7

400
600

2225 2438 3s29

000
894 894 894

20523 19510 18491

605 335 65

184 184 184

000
000

22206

15

20923 19640

4L 23

2$A 3110
348 r49

71
00
00

2185 3266

e/ ostatní aktiva
náklady pŤíštích období
pŤrjmy pŤíštích období

AKTIVA CELKEM 50757 55132

303 3786 3288
000

60323 64065 67515
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Struktura zdro4.

al zák|adní kapitál

b/ ostatní vlastní zdroje

-/ vlastní kapitál celkem

dl cizí zdroje celkem
z tohoi rezerry

krátkodobé závaz|<y

el vyďaje pŤíštích období

PASÍVA CELKEM

25680 2s680

6654 1821

32334 33507

18422 21624
17248 20 I 00
117 4 1524

11

50757 55132

25680 25680 25680

9268 9912 1041 I

34948 3s6s2 3609 I

2s374 28442 31423
T33A 26820 299s9
2044 1622 1464

111

6A323 6409s 67515

Zdroie kr.vtí aktiv v
l. aktiva celkem

z toho: stálá aktiva
oběŽná aktiva
ostatní aktiva

2. zdroje krytí aktiv
z toho: vlastní zdroje

cízí zdroj e

ostatní pasíva

3. procento k{vtí aktív
a/ vlastní zdroj e

bl cizí zďroje
c/ ostatní pasíva

2006
501 51 55T32
25118 23632
25549 31434

90 66

507 s7 ssr32
32334 33507
18422 21624

ll

63 ,7 0oÁ 60,7 80Á

36,30% 39,22aÁ
0,00% 0,00%

2007 2008 2009 2010
60323 6409s 67515
22206 20923 19640
37814 39386 44587

303 3786 3288

6A3n 64095 67srs
34948 3s652 3609 I

25374 28442 31423
111

57 ,93aÁ 55,62aÁ 53,460Á

42,07yo 44,3BoÁ 46,540Á

0,00% 0,00% 0,00%

Společnost má aktiva kryta z 53,46 ,Á v|astními zdroji a jen z 46,54 o/o zdroji cizími.
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Finanční ana|y za za rok 2a Í 0

1. Ukazatelé rentability

ď rentabilita celkového kapitálu zisk pŤed zdaněním : celkoqi kapitál x 100

440 : 6'7515 =0,650/o
Investovan! kapitál pŤinesl 0,65 7o zisku.

b/ rentabi|ita trŽeb : zisk po zdanění : trŽby x l00
439 :14251 = 3,08Yo

Na jednu Kč tržeb pŤipadá 3,08 7o zisku.

e/ rentabilita nákladťr : zisk po zdanění : náklady X 100

439 :13811 - 3,I8oÁ
Míra efektivnosti Vynalo Ženych náklad je 3,18 oÁ.

ťl nák|adovost _ náklady : trŽby
13811 : 14251 - 0,97
Na jednu Kč trŽeb bylo VynaloŽeno 0,97 Kč náklad .

2. Ukazatelé platební schopnosti
ď likvidita peněŽní lokamžitál : pohot.peněŽní prostiedky : závaz|<y

41298 :1464 :28,21

Platební schopnost společnosti kr'y1t okamŽitě své závazlq, prostŤedky, které jsou rychle k
dispozici, tj. pencžními prostŤediky v pokladně a na čtech, je velmi dobrá. Společnost je schopna

okamžitě uhradit stávající závaz|g,'

3. Ukazatelé likvidiť.v
ď likvidita 1. stupně - lry'jadŤuje schopnost dostát su.im závazk'ťlm, hodnota ukazaÍele by měla byt

větší než 100 %.
Finanční majetek : kátkodobé závazky x 100

41298 : 1464: 2820,90%
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Hodnocení finanční analýzT

Společnost má aktiva kryta z 53,46 vo vlastními zdroji. Při porovnání stalu vlastního kapitálu a

investičního majetku, ziistíme, ie nejen stálá aktiva, ale i část oběŽných aktiv je tímto vlastním

kapitálem kryta'
cetto'i, vbLený kapitál přinesl v letošním roce zisk 0,65 oÁ, na 1 Kč ÍrŽeb pŤipadá 3,08 0Á zisku'

Tento ukazatel ma vsat< o.","nou vypovídací schopnost, působí na něj změny cen, objem prodeje,

míra inflace.

Z vypočtených ukazatelů platební schopnosti vyplývá, že má společnost dostatek pohoto.r.ých

finančních prostředků ke krytí sých závazků.

V účetním období 2010 dosáhla společnost zisku před zdaněním ve qýši 440 tis. Kč, z 
-toho 

z provozní

činnosti byl dosaŽen zisk ve vyši 343 tis. Kč a 97 tis. Kč představuj e zisk z finanční činnosti.

Daň z příjmů za rok 20l0 činí 760,. Kč'

Seznam pŤíloh k vyroční zprávě:

1. Tabulka vyvoje hospodaŤení po měsících v roce 2010

2. Tabulka vyvoje skládkování dle jednotlivych měsícťr zarok 2010

3. Yykaz ziskťr a rtrát
4. Rozvaha
5. PŤíloha k četní zttvěrce Za rok 2010

V PodboŤanech dne 25,ffi.zaII
Zuliko Vychytil, j ednatel společnosti



PŤílohy

k vyroční zprávě 7,a rok 201 0



Skládka Vrbička. snol. s r o.. Cvrila a Metoděie 266 44I 01
Y

PODBORAN{Y

pŘÍronA ÚČn,rxÍ zlvĚnrv
za rok 2010

CI. I.

obecné daje obsažené v pňíloze:

l. a/ Název a síd|o četní jednotky:

Skládka Vrbička, spol. s r o., Cyrila a Metoděje 266,44| 0l PodboŤany

b/ Právní forma:
společnost s ručením omezen1/m

c/ Datum vzniku společnosti:
4,bŤezna |993

d/ Rozhodující pÍedmět činnosti :

podnikání v oblasti nakládání s odpady, koupě zboŽí za ričelemjeho dalšího prodeje a prodej

e/ Statutární orgán:
jednatel společnosti: p. Zuliko Vychytil

f/ Dozorčí rada:
pan Kassal
Mgr. Gutzer

Ing. Nejdl
pan Kubelka
Ing. Vojta
paní Vernerová

Ing. Vávra
pan Novotn!

g| Zák|adní kapitá|:

25 680 000,- Kč

h/ osoby podílející se na základním kapitálu více než20 oh

Město Rakovník 23'36 %

Město Žatec 24'92 %

ch/ V uplynu|ém četním období byla provedena změna v obchodním rejstŤíku
nebvla orovedena Žádná změna
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2. Spo|ečnost nemá žádný podíl na zák|adním kapitálu v Žádné další účetní jednotce

3. a/ Průměrný počet zaměstnanců během účetního období 2010

ýzický 12

přepočtený |2

b| Z toho počet řídících pracovníků

ýzicky l
přepočtený 1

c/ osobní náktady vynaložené na zaměstnance celkem 4 495 256,- Kč

4. Členům statutárního orgánu nebyly poskytnuty Žádné záruky a ostatní plnění ani v peněŽní, ani v naturální

formě

čl.Il.

Informace o účetních metodách a obecných zásadách obsažené v příloze

1. Způsob ocenění:

a/ zásoby nakupovanéjsou oceňovány v pořizovacích cenách

b/ cenné papíry a majetkové účasti cenou pořízení

2. Reprodukční pořizovací ceny nebyly v průběhu roku 2010 pouŽity

3. Do pořizovacích cen nakoupených zásobjsou zahrnuý vedlejší pořizovací náklady - doprava, montáž atd.

4. Během účetního období 20l0 nebyly provedeny Žádné změny způsobu oceňování, postupů účtování,

uspořádání položek účetní závěrky a obsahového vymezení těchto položekproti předcházejícímu účetnímu

období.

5' opravné položky nebyly tvořeny.

6. Pro odpisování investičního majetku společnosti byl sestaven odpisorný plán, kteýje součásti

vnitropodnikové směrnice. Způsob qýpočtu účetního odpisuje různý od způsobu vypočtu daňového

odpisu.

lnvestiční majetek je odpisován rovnoměrně podle $ 3| zákona č. 586/92 sb.

7. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizí měně na českou měnu

V roce 20l0 nebvlv Žádné olatbv v cizí měně



-J-

Čl. ttt'

Doplňuiící informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát obsažené v příloze

1. Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek kromě pohledávek:

Text PC lKčl oprávky lKď

a/ samostatné movité věci a souborY moviťych věcí

Celkem

b/ _budovy a stavby

cl dlouhodoby nehmotny maj etek

software

dl pozemky

7 088 148,80

30 3 r7 076,5A

40 989,00

993 83 5,00

I 022 898,1 3

1 I 820 039,72

40 989,00

neodepisuj e se

e/ v roce 2010 neby| poÍízenŽádny novy majetek.

f/ ribytek dlouhodobého majetku

V roce 2010 byl prodán majetek, poŤizovací cena byla 37 839,80 Kč, ztistatková cena 0,- Kč

g/ všechen majetek společnosti je uveden v rozyaze apodrozvaze

hl zásÍavním právem nenízatíŽen žádn;1i majetek

ch/ majetek, jehoŽ trŽní ocenění je vyšší než ocenění v četnictví nemáme

i/ majetkové časti a cenné papíry

- v Žádné další ričetní jednotce nemáme majetkové ričasti

- na učtu 252 |00je zaričtován vypoŤádací podíl Ročova - hodnota 2,78 863,75 Kč,
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2. Pohledávk}'

al souhrnná vyše pohledávek po lh tě splatnosti je

pohledávky splatné po 3l. |2. 1994 - celkem

668 725,67 Kč
35 196,10 Kč

|2 484,50 Kč.

12 484,50 Kč

K těmto pohledávkám byly tvoŤeny opravné po|oŽky .

Stav opravn ch položek je celkem 12 484,50 Kč

b/ pohledávky v cizí měně nemáme

c/ nepatŤíme k podnikrim ve skupině

d/ pohledávky kryté podle zástavního práva nemáme

3. Vlastní kapitál

a/ rozdělení hospodáŤského qísledku za rok 2009

v roce 2009 byl vytvoŤen zisk ve v1'ši 703 92|,7,7 Kč, kten-i byl , dle rozhodnutí valné

hromady za čtován takto;

na učet 428 000 nerozděleny zisk
na ričet 42I 000 rezervní fond
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cl základní kapitál . podíl}' společníkri společnosti

Město PodboŤany

obec PodboŤansky Rohozec

obec Vilémov
obec Maštov
Obec Radonice

obec Veliká Ves

Obec Lubenec

Obec Lipno
Město Rakovník
obec Měcholupy
obec Deštnice

obec Blšany
obec očihov
Město Ž|utice
obec Liběšice
obec TuchoŤice

Obec Kryry
Obec Blatno

Obec Vroutek
obec Nepomyšl

obec Krásny Dvťrr

Obec Petrohrad

obec Ch še

obec Čichalov
obec Štedra

obec Věrušičky
Obec Vrbice
obec Valeč
obec Pšov

Město Žatec

obec Domoušice

obec Račetice

obec Pětipsy

Obec Tis u Blatna

Skládka Vrbička
obec Pnětluky

obec Hťivice

Celkem

4 224

48

239

254

468

98

547

181

6 000

340

62

351

rt2
1 055

744

254

894

206

696

422

303

25s
235

65

221

119
Fla

l)

134

228

6 400

232

79

66

33

208

t20
214

25 680

000,-

000,-

000,-

000,-

000,-

000,-

000,-

000,-

000,-

000,-

000,-

000,-

000,-

000,-

000,-

000,-

000,-

000,-

000,-

000,-

000,-

000,-

000,-

000,-

000,-

000,-

000,-

000,-

000,-

000,-

000,-

000,-

000,-

000,-

000,-

000,-

000,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč000.-

Vklady společník jSou splaceny V plné qi,ši.
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4.Závazky
a/ souhrnná vyše závazkťr po lh tě splaťnosti je 0 Kč
bl závazky v ctzí měně nemáme

c/ nepatí.írne k podnik m ve skupině

d/ ostatní závazky, napŤ. záruky pŤtjaté Za jiny podnik nemáme

5. Tvorba rezerv
v ričetním období 20l0 byly vytvoŤeny q/to rezervy:

al V souladu se Zákonem o odpadech, zákonč. 125191 , byla, s činností od l.l.l998, tvoŤena zákonná

finanční rezerya, kterouje povinen provozovatel skládky tvoŤit podle $ 32 u!še uvedeného zákona'

Rezervaje vytváŤena na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončeníjejího provozu.

Peněžní prostŤedky této rezervy se ukládají navázany ričet, součástí rezerlyjsou i v nosové riroky,

pŤipsané bankou na tento vázan! íčet,

V pruběhu ričetního období 2010 byla utvoŤena tato finanční rezerya ve v!ši 3 139 535'34 Kč'
Samotná rezerva je zaučtována na D čtu 451 100, rezerYa z rirok pak na D tičtu 45 l 10l,
MD čtu 552100.

6, Finanční pronájem s následnou koupí

al osobní automobil Peugeot

Sml.uzavŤena

datum pŤevzetí

doba nájmu

splátky celkem

zaplaceno v r. 2010

v nákladech r. 2010

bl Caterpillar 816 FII

smlouva luzavŤena

datum pirvzetí
doba nájmu

Splátky celkem

zaplaceno v r. 2010

v nákladech roku 20Ia

22.8.200 8

22.8.2008

60 měsícťr

658 304,00

104 172',aa

13 1 660.76 Kč

2.3 .2009

6.3 .2009

60 měsícti

7 A$ 276,00

9 84 1 08.00

| 4I2 655,24 Kč



7, VÝnos z běŽné činnosti. rozYrzene odle hlavních činností odniku

a/ učtová tŤída 6 celkem

bl ztoho:

vynosy znak|ádání s odpady

trŽby za v|astní vyrobky - elektŤina

trŽby z prodeje materiálu

trŽby z prodeje cennych papírťr

riroky

V PodboŤanech dne 22.a3.201 1

Jednatel společnosti : Zu|iko Vychytil

14 250 7 44,40 Kč

13 703 951,85 Kč
|6 345,00 Kč

313 803'05 Kč
0,00 Kč

2|6 201 ,42 Kč

,r'), .

/' ď1

'/ t"

ť\it'\i Ii\tiil\
;líj""'\"":i""'

podpis jHnatel



Minimá|ní závazny vyčet informacÍ
podle whlášky č^ 500/2002 Sb.

yÍxnzasKu A ZTRÁry
V druhovém ě|enění

spol,g t, 9
Sídlo nebo bydliště Účetní jednotky

a místo podnikání |iší-li se od bydliště

cyrila 
". 

t\iletoděje 266

Podboťany
441 01

obchodní firma nebo jiny název učetníjednotky

jednotky: 1000 Kč

Rok Měsíc |Č

20r0 llz +Vl 
'ltl'l'l,l'

označ' Wxnz zrsKu A zTRATY číslo

rádku

Skutečnost v běŽném učetním obdobi

sIedovaném minu|ém

a b
1 2

t. TrŽby za prodej zboŽí 01

A. Nák|ady vyna|oŽené na prodané. zboŽí a2

obchodní marže 03

il. Vfkony 04 +1 3 7,20 +14 374

il. 1 TrŽby za prodej vlastních u./robkťt a s|uŽeb 05 +1 3 720 +14 374

ll.2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 06

ll. 3 Aktivace 07

ll, 4. 07a

B. Vfkonová spotťeba 08 +4 58í +4 016

B. 1 Spotťeba materiálu a energie 09 +2 014 +1 760

8.2 SIuŽby 10 +2 567 +2 256

8.3 10a

Pridaná hodnota 11 +9 {,39 +10 i358

c. o.sobní náklady součet 12 *4,495 +4 580

c. 1

.'
Mzdové nák|ady 13 +3 184 +3 290

c.2 odměnyčlen m orgánťr spo|ečnosti a druŽstva 14

c.3 Nák|ady na sociá|ní zabezpečeníla zdravotní pojištění 15 +1 048 +1 036

I .o
f.'.

Sociální náklady 16 + 263 + 254

1:6a

D. Daně a poplatky 17 + 144 + 142

E. odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1B +1 293 +1 283

Iil Tzby z prodeje d|ouhodobého majetku a materiálu 19 + 3,14 +63

1il. 1 TrŽby z prodeje dlouhodobého majetku 2A

ill. 2 Tržby z prodeje materiá|u 21 + 314 +63

il|. 3 21a

F. Z statková cena prod. dlouhodÓbého majetku a materiá|u 22 +37 +44

F. 1 Zťrstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 I

-l

F.2 Prodanf materiá| 24 +37 +44

l-^I r. J
I

24a

lc Změna stavu rezerv a opravnfch poloŽek v provozní ob|asti a komplexních
náklad príštích období

25 +3 118 l_14e9_.1

tv. ostatní provozní u/'nosy 26 +1 +1

H. ostatní provozní náklady 27 +34 + 179

V. Pievod provoznÍch u./nosŮ 28

lr
I

Pievod provozních nák|adŮ 29

Provozní rnisledek hospodarení i30 + 343 + 704



označ.

Sestaveno dne.

22 0 3 2 011

Podpisou.i záznam statutárního orgánu učetní jednotky

nebo podpisoqi záznam Íyzické osoby, která je učetníjednotkou

Vychytil Zuliko

Predmět podnikání

Nak|ádání s odpady

Skutečnost v běŽném učetním období

minu|ém

I

I

I
I

-----l

+ 193

Wxnz Z|SKU A ZTRÁTY

TrŽby z prodeje cennfch papírťr a podí|ri

Prodané cenné papíry a podíly

Vlnosy z d|ouhodobého Íjnančního majetku

Vlnosy z podílu v ovládanfch a rízenfch osobách a v učetních jednotkách

V nosy z ostatních d|ouhodobfch cennfch papírťr a podílťr

Vfnosy z ostatního d|ouhodobého finaněního majetku

Vynosy z krátkodobého finančního majetku

Nák|ady z finančního majetku

Vlnosy z precenění cennfch papíru a der:ivátťl

Vfnosové uroky

ostatní fi nanční u./nosy

ostatnÍ .finanční nák|ady

Prevod finančn ích u./nosťt

Pievod finánčhích nanaoťr

Finanční u./s|edek hospodarení

Dan z príjmťr za běŽnou činnost

Vfsledek hospodarení za běŽnou čínnost

Mimoňádné Wnosy

Mimorádnyi v!sledek hospodarení

V sledek hospodaieni za učetní období (+/-;

V!s|edek hospodaiení pied zdaněním

I 
eravní forma učetníjednotky

I

I

i společnost s ruČením omezen}'m
I

i

i



Minimá|ní závazny v1/čet informací
pod|e vyhlášky č' 5oo/2o02 Sb.

ROZVAHA

ke dni .9.:1. ,.1.?.,.?.P. 1..q

jednotky: 1000 Kč

obchodní firma nebo jiny název učetní jednotky

SKLÁDKA VRB!Čxn
spol,s l', .o..

Síd|o nebo bydliště četní jednotky

a místo podnikání |iší-li se od byd|iště

cy!l" 
" 

tt/etoděje 266
Podborany
441 01

Rok Měsíc |Č

20r0 112 olrl rltltitltlt

BěŽné učetní období

Brutto I Korekce

+64 095-18 896 +67 51 5*86 411AKTIVA CELKEM

Poh|edávky za upsanf základní kapitál

+19'640 +20 923Dlouhodobf majetek +38 524
Dlouhodobf nehmotnf majetek

Zíizovací vyidaje

Nehmotné uis|edky vyzkumu a vlvoje

ocenite|ná práva

Goodwill (+/-)

Jin! dlouhodobyi nehmotny majetek

Nedokončenf dlouhodob1i nehmotnf majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodob!
nehmotnÝ maietek

+20 923Dlouhodobf hmotnli majetek +38 483

Pozemky

+19 510-11 820 +19 497+30 317

+7 088Samostatné movité věci
a souborv movit.ích věcí

Pěstite|ské celky trva|fch porostŮ

Dospě|á zvírata a jejich skupiny

Jinf dlouhodob! hmotn! majetek

Nedokončeny? d|ouhodob17 hmotny majetek

Poskytnuté zá|ohy na dlouhodobf hmotny majetek

oceřovaci rozdil k nabytému majetku (+/-)

Dlouhodobf finanční majetek

Podíly v ovládanlch a rízenych osobách

Podí|y v učetních jednotkách pod podstatnym vlivem

ostatní dlouhodobé cenné papíry a podí|y

Poskytnuté zá|ohy na d|ouhodobf finančďí majetek

P jčky a uvěry - ovládající a rídící osoba,
podstatny vliv

Jin! d|ouhodoby finanční majetek

Porizovany d|ouhodob! finanční majetek



označ.

a

AKTIVA

b

číslo

rádku

BěŽné učetní období Minulé období

NettoBrutto Korekce Netto

oběŽná aktiva 031 +44 5gg -12 +44 587 +39 386
r.t Zásoby 032 +23 +0 +23 +41

c|1 Materiá| 033 +23 +0 +23 +41

c. t.2 Nedokončená v1iroba a po|otovary 034

c. r. 3. Vyirobky 035

c. t.4. ZvíŤata 036

c.r.5 ZboŽí 037

c.t.6 Poskytnuté zálohy na zásoby 038

c. t.7 038a

c. ll Dlouhodobé pohledávky 039

c.il. 1 Poh|edávky z obchodních vztahťr 040

c. lt.2 Poh|edávky - ov|ádající a rídící osoba 041

c.il.3 Poh|edávky - podstatnf v|iv 042

c.il 4.
Pohledávky za spo|ečníky, členy družstva
a za učastníky sdruŽení 043

c. il.5 D|ouhodobé poskytnuté zálohy 044

c. il.6. Dohadné tičty aktivní 045

c il. 7. Jiné pohledávky 046

c. il. B. od|oŽená danová pohledávka 047

c. il.L 047a

c. ill Krátkodobé pohIedávky 048 +3 279 -12 +3 266 +2 795
C. ilr I Pohledávky z obchodních vztahťr 049 +3 122 -12 +3 110 +2 430

c. ill 2. Pohledávky - ov|ádajici a rídící osoba 050

C. ill Poh|edávky - podstatn v|iv 051

c. llr.4. Poh|edávky za spo|ečníky' členy družstva
a za učastníky sdruŽení 052

c. ilt 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053

C. ill 6. Stát - daĎové pohledávky 054 + 149 +0 + 149 + 348

c.il.7 Krátkodobé pos kytnuté zá|ohy 055 +7 +0 +7 +7

ill I Dohadné učty aktivni 056

r' lil I Jiné pohledávky 057

ill 10. O57a

c. rv Krátkodobf finanční majetek 058 +41 298 +0 +'41 298 +36 560

c. rv. 1. Peníze 059 +63 +0 +63 +77

c. |v.2. Úety v bankách 060 +40 956 +0 +40 956 +36 204
c. tv.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 + 279 +0 + 279 + 279
c tv.4. Porizovan! krátkodob! finanční majetek 062

c. tv.5. 062a

D.t Casové rozlišení 063 +3 288 +0 +3 288 +3 786

D.t. 1 Nák|ady príštích období 064 +3 288 +0 +3 288 +3 796

D t.2 Komplexní náklady príštích období 065

iD | 3 Príjmy príštích obdobÍ 066

066a



označ

a

PASIVA

b

číslo

rádku

BěŽné učetní období

6

Minulé období 
l6l

PASIVA CELKEM 067 +67 51 5 +64 095

f\. Vlastní kapitál 068 +36 091 +35 652

A. I Zák|adnÍ kapitál 069 +25 680 +25 690

A|1I Zák|adní kapitá| 070 +25 690 +25 680

^-t. I Vlastní akcie a v|astní obchodní podíly (-) 071

A. l. 3. Změny zák|adního kapitá|u (+/-) 072

A. t. 4. 072a

A. ll Kapitálové fondy 073 +4 000 +4 000

A. lt. 1 Emisni aŽio 074

A.il.2 Ostatní kapítálové fondy 075 +4 000 +4 000

A. il. 3. ocenovací rozdí|y z piecenění majetku a závazk 1+7-; 076

A. 11.4. oceĎovací rozdíly z piecenění pri pieměnách společností 077

A. il.5. 077a

A ilt,

llt. 1 .

Rezervní fondy, nedělite|n fond a ostatní fondy ze zisku 078 + 405 + 369

Zákonny rezervní fond/Nedě|iteln! fond 079 + 405 + 369

A. ill 2 Statutární a ostatní fondy 080

A. lil 3. 080a

A. IV. Vyis|edek hospodaiení minu|fch let 081 +.$ $$7 +4r899

A. tv. 1 Nerozdělenf zisk minulfch |et 082 +5 567 +4 ggg

A. tv. 2. Neuhrazená ztráta minulfch let (-) 083

A. tv. 3. 083a

4.V.1 Vfs|edek hospodaňení běŽného učetního období (+/-; 084 +r 439 + 704

A. V. 2. 0B4a

B. Cizí zdroje 085 +31 4?3 +29 442

B. l Rezervy 086 +29 959 +26 820

B. t. 1 Rezervy podle zv|áštních právních predpisu 087 +29 959 +26 920

B. t. 2 Rezerua na d chody a podobnézávazky 088

B. t. 3. Rezerva na dan z príjmŮ 089

'. 4.

B. t. 5.

ostatní rezervy 090

090a

B. rl Dlouhodobé závazky 09'1

B. il.1. Závazky z obchodních vztahťt 092

B. il.2. Závazky - ovládající a rídící osoba 093

B. il. 3. Záv azky . podstatn! vliv 094

B. il.4. Závazky ke společník m, člen m druŽstva a k učastníkum sdruŽení 095

B. il. 5. Dlouhodobé prijaté zálohy 096

B. ll. 6. Vydané dIuhopisy 097

B. il.7 D|ouhodobé směnky k uhradě l-ia
B. il. B. Dohadné učty pasivní I oss

I

I

I

lB ll s Jiné závazky I 100

B. il. 10. odloŽen danov! záv azek 101

B. il. 11. 101 aln n
t__*-



BěŽné učetní období

5

+75 
i

+ 166

Krátkodobé závazky +1 622
B. il1. 1. Závazky z obchodních vztahu

Závazky - ovládající a ťídící osobaB. |il. 2.

B. ilt.3.

B. ilt.4.

Závazky - podstatny v|iv

Závazky ke spo|ečník m' členum druŽstva a k učastníkťrm sdruŽení

Závazky k zaměstnancum

B. ilt. 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

B. ilI. 7. Stát - datiové závazky a dotace

B. ilt. 8. Krátkodobé prijaté zálohy

B. ilt. 9.

B. ilr. '10. Dohadné učty pasivní

B. ilt. 11. Jiné závazky

B. lll. 12.

Bankovní uvěry a u.ipomoci

Bankovní uvěry dlouhodobé

Krátkodobé bankovní uvěry

Krátkodobé fi nanční rn./pomoci

Casové rozlišení

Vfdaje príštích období

V1inosy príštích období

|_-.*-._.-
I Sestaveno dne:

I

Podpisorni záznam statutárního orgánu učetní jednotky 
,,..2

nebo podpisov1i záznam fyzické osoby, která je učetní jednotkÓu

Vychytil Zuliko i

i

| 22 0 3 2 011

i pravni forma učetni jednotky
I

l

I

i spo|eČnost s ručením omezen}im

Predmět podnikání

Nakládání s odpady


