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A. Zák|udní i'fo.*u.. o .lčetní i.dnot..
l. obchodní jrnéno učetní iednotkv

sttaa[u Vrbička, spoleČnost s ruČením otnezenÝm

2. Sídlo ťrčetní jedrrotky

Cyrila a l\4etoděj e 266.441 01 Podboiany

3. Právní fortna
společnost s ručenírn otnezenytn

4 3. 1993

477 81 131

l.Zákludní info,'na.e o hospodá'.skérn vysiedkLr /v tis. Kč/

al provozní hospodáisky vysledek
b/ fi nanční hospodái'.sky vysleclek
c1 hospodáŤsky vysledek za běŽnoLr činnost
dl minlo ádn hospodársky r,ysledek
ei ltospodáŤsky vysledek pŤed zdaněnítn
f7 hospodáťsky vysleciek po zdariění
g/ dari z pŤíjnrťr - spiatrrá

4. DatLrm vzniku

5. rČ

6. Statutár.ní orgán
jednatel společnosti Zu1iko Vych1,til

7. Vyše základního kapitálu
25 680 000'- Kč

8. Jiné ťrdaje

Společnostbyta za1oŽenaspolečens.kor-rstnlouvou'kterábylauzavŤenaclne 4,3.1993ajezapsána
obchodrrírn rejstiíku u obvodního soudu v Ústínad LabeIrl. Spolejníky je 37 měst a obcí.

9. organízační struktura společtlost
Společnost je rozdělena do dvou samostatlrych stŤedisek, st.edisko správní a skládka Vrbička.

10. Skládka Vrbička, spol' s r o. PodboŤarry nemá Žádnl1podíl na základním kapitálu Žádné dalŠí
společnosti a zárove Žádtlá další společnost nenrá žádny podíl na zák|adnLnr kapitalir společnosti
Skláclka Vrbička.

lI. Běhern učetrrílro období 2009 zatttěstnávala společnost pr tněrně i3 prepočtenych pracovttíkťt, na kterébylo vynaloŽeno celkem ,1 580 tis. Kč osobních nákladťr.

l2. Rozhodující piednrět čirrrrosti: podnikárrí v oblasti rrakládání s odpadv.

B. Finanční ukazatelé

482 972 1369 1498 104
16 35 163 232 93

498 1001 1532 1730 791
00000

498 1007 1532 1730 797
455 761 1173 1441 704
43 246 359 289 93
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2. Struktura náklaclťr a v.vnosri pod1e skupin / v tis. Kč/

200s 2a06 2007 2008 2009
2.l. Pror,ozní náklad}i

a/ spoti'.eba rnateriálu a energie
b/ sluŽby
c/ mzdové rráklady
d/ náklady na sociální zabezpečení
e/ sociální náklady
ťl daně a poplatky
g/ odpisy HIM, NIM
I^ll zněna stavu rez.ery a časového rozliš.nákladťr
i/ zťrstatková cena prodaného materiáiu

.j/ ostatní provozní náklady

I 159

871

I 708
s90
T Z\)

JA

1361

3141
82

I iJ

145 5

3451
193s
668
118

76
1414
1518

65
130

1.'tA1t/.+)
I 861

2238
76s
142
r36

1602
2810
254
225

2265
1835
2931
99s
238
lrl{
LAJ

1426
3230
122
179

13366

17 60
2256
3290
1 036
z-J"+

142
r283
3494

44
179

t3734kem

2.2. Provozní v},nosy
a/ trŽby z prodeje sluŽeb
b/ aktivace rrlateriálu
cl tt.Žby z procleje rnateriálu
di ostatní provozt-tí vynosy

919 36

9593 11196 12661 14727 14314
00000
88 66 44 131 63

00001

celkem 9681 11862 lZ70S 14864 14438

ai ostatní finanční nákladv 80 128 125 119124

2.4. Finanční r{vnos}'

a/ trŽby z prodeje cennycli papírri
bl vynosy z pi.eceněrrí cerrnych papírťr

c/ vynosové uroky

celkem

0

0

96

96

00
lt 27
152 260

t982
13 19

4t6 193

163 287 24rt 2t2

2'5. MiInoráctnénáklady 0 0 0 0 0

Mimor.ádné
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3. Struktuťa maietku po(lle skupin 2005 2006 2007 2008 2009

a/ hmotny a nehmotny majetek, finanční investice

nehmotny rnajetek
pozemky
bLrdovy a stavby
SalIostatné movité věci a inventáĚ
nedokončené hrnotné investice
finanční ínvestíce
- zá|ohy na investice

celkern

b/ zásoby
materiál

c/ pohIedávky
pohledávky z obchodního sťyku
daĎové poh|edár,ky
poskytnuté zá|ohy
.jirré pohledávky

dohadné Ličtv aktivní
celkern

d/ finanční majetek
pokladna
ceniny
bankovní ťrčfi'
krátkodoby firlanční rnajetek

celkern

e/ ostatní aktiva
náklady pĚíštích období
pi.tj my pi'.íštích obdob í

0

894
23564

921
184

0

0

25563

481

0000
894 894 894 894

22551 21537 20s23 I 95 I 01489 1017 60s 335184 184 184 184
0000
0000

25118 23632 2220620923

1-1I /) 4175
A'+J

2257
0

46
0

0

2303

2168
1ÁJ+

lfIJ

4

6

2225

2291
140

7

U

0

2438

132 20
30 30

20978 26587
20tl 2316

23151 289s3

2430
348

7

0

0

2185

,ía+) o)
26 12

29854 36204
4287 279

34210 36560

3189

7

0

U

3529

/aOJ

30
17994

n

I 8087

66 303 3786
000

AKTIVA CELKEM

53

0

70
)n
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4. Struktura zdrojrj kr}.tí majetku podle skupin 2005 2006 2007 2008 2009

PASivA cELKEM 9s

Zdroie krvtí aktiv v tis. Kč ? 20 2007 2008 2049l. aktiva celkern

al zák\adní kapitál
bi ostatní vlastní zdroje

-/ vlastní kapitál celkem

dl cizí zdroje celkertt
z toho: rezervy

krátkodob é závazky
ei vydaje pťíštích období

25680 25680
3892 66s4

29s12 32334

1691 5

15730
l 185

0

18422
17248

117 4

1

46487
25563
208'/r

-s3

s}l 57
251 18

2s549
90

46487 50757
29572 32334
16915 18422

01

63,610Á 63,7aoÁ
36,39o/o 36,30o/o

0,000Á 0,000Á

vlastními zdroji a

25680 25680 25680
7827 9268 9972

33507 34948 3s6s2

21624 25374 28442
20100 23330 26820
1524 2044 1622

111

)

3.

z toho: stálá aktiva
oběŽriá aktiva
ostatní aktir,a

zdro.;e krytí aktir'
z tolto: vlastltí zdr.oje

cizí zdro.1e

ostatní pasíva

procento kr}rtí aktiv
a/ vlastní zdroje
bl cizí zdroje
c1 ostatní pasír,a

Společnost má aktiva krvta z 55.62 oÁ jen z 44,38 o/, zdroji cizími.

s5132
/)o)l
.1.{1,tJI+J+

66

s5r32
33501
21624

I

60,780Á
39,22yo
0,00%

60323
22206
3',7814

303

64095
20923
393 86

3 786

60323 6409s
34948 35652
25374 28442

11

5193% 55,620Á
42,07oÁ 44,38OÁ

0,A}Vo 0,00%
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Finanční analyza Za rok 2009

l. Ukazatelé rentabili|v

a/ rentabilita celkového kapitál zisk pŤed zdaněnínl : celkovy kapitál x 100
797 : 64095 :1,240Á
Investovany kapitál pÍinesl 1,24 oÁ zisku.

bl rentabilita trŽeb : zisk po zdanění : trŽby x 100
744 :14650 : 4,BI yo

Na jednu Kč trŽeb pr'ipadá 4,81 oÁ ziskr-r.

e/ rentabilita náklad : zisk po zdanění : náklady x 100
704 :13853 : 5.080Á

Míra efektívnosti V)/neloŽenych nákladťt je 5,08 %'

í/ nákladovost = náklady : tržby
13853 : 14650 : 0,95
Na.iednu Kč trŽeb bylo vynaloŽeno 0,95 Kč nákladri.

2. Ukazatelé platebrrí sclropnosti
a/ likvidita peněŽní lokamŽ'itái : pohot.peněŽní prostŤedky : závazky
36560 :1622 :22,54
Platebrlí schopnost společnosti kry,t okanržitě své závazkv prostŤedky, které jsou rychle k
dispozici, t.j. peněŽnírni prostÍedky v pokladně a na učtech, je velmi dobrá' Společnost.je schopna
okarnŽitě rrhradit stávající závazky,

3. Ukazatelé likvidit}i
ai Iikvidita l. stupně - q,.1adruje schopnost dostát svyrn závazkťln. hoc|nota ukazatele by nlěla bytvětŠí neŽ |00 %.
Finančrrí rnajetek : krátkodobézávazky x 100
36560 ,. 1622: 2254.01 oÁ
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Hodnocení fin anční analyzy

Společnost rrtá aktir,a kry.ta z55,62 oÁ vlastnírni zdroji. PŤi porovnání stavu vlastního kapitálu a
investičnílro rnajetku, zjistírne, Že nejen stálá aktiva, ale ičástoběŽnych aktiv je tímto vlastnírn
kapitálem kryta'
Celkovy vloŽeny kapitáI prinesl v letoŠrrím roce zisk l,24yo,na lKč tržeb pÍipadá 4,81 v.zisku.
Tento ukazate|rná však omezenolr vypovídací schopnost, pťrsobí na něj změny cen, ob;em prodeje,
Ittíra inflace

Z vypočtenych r-rkazatel platební sclropnosti vyplyvá, Že má společnost dostatek pohotovych
finančních prostŤedkri ke krytí svych závazk .

V ťrčetním obclobí 2009 dosáhla společnost zisku pred zdaněnínr
činnosti byl dosaŽen zisk ve vyši 704 tis. Kč a 93 tis. Kč pŤedstavuje
Da z piíjrnťr zarok2009 činí92 600'- Kč.

ve vyši 797 tis' Kč, z toho z provozni
zisk z finanční činnosti.

Seznam pŤíIoh k vyroční zprávě:

l. TabLrlka vyvoje hospoda errí po rrrěsících V roce 2009
2. Tabulka r,yvoje skládkování cile.iednotlir,ych nlěsícrj za rok 2009
3. Yykaz ziskŮ aztrát
4. Rozvaha
5. Pií|oha k rjčetní závěrce zarok2a09

V PodboŤarrech dne 26.03'20|0
Zuliko Vychytil, jedrrateI společnosti



PŤílohv

k vyroční zprávě za rok 2009



Skládka Vrbička. snol. s r o." CYrila a Metodéie 266 44r
PODBORAI{Y

pŘÍroHA ÚčnrxÍ zÁvĚnry
za rok 2009

cr. I.

obecné ridaje obsažené v pŤíloze:

1. a/ Název a sídlo ričetní jednotky:

Skládka Vrbička' spol. s r o'' Cyrila a Metoděje 266., 44I a1 PodboÍany

b/ Právní forma:

společnost s ručením omezenym

c/ Datum vzniku společnosti:

4. brezna 1993

d/ Rozhodující pĚedmět činnosti :

podnikání v oblasti nakládání s odpady, koupě zboŽi za ričelem jeho dalšího prodeje a prodej

ei 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 Novotny

g/ Základní kapitáI:

25 680 000,- Kč

h/ osoby podí|ející se na základním kapitálu více neŽ20 o/o

Město Rakovník
Město Žatec

23,36 %

24,92 %

ch/ V upl}'nulém ričetním období byla provedena změna v obchodním rejstŤíku

nebyla provedena Žádná zména
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2. Společnost nemá Žádny podíl na základním kapitálu v žádné další četní jednotce

3. a/ Prriměrny počet zaměstnancri během četního období 2009

ťyzicky 13

pÍepočten! 13

b/ Z toho počet Ěídících pracovníkri

fyzicky 1

pŤepočteny l

ci Osobní náklady vynaložené na zaměstnance celkem 4 580 428.- Kč

4. Členrim statutárního orgánu nebylJ/ posk},tnuty žádné záruky a ostatní plnění ani v peněŽni. ani v naturální

formě

Čl. tt.

Informace o ričetních metodách a obecnych zásadách obsažené v pňíloze

l. Zprisob ocenění:

al zásoby nakupovanéjsotr oceĚovány v poŤizovacích cenách

b/ cenné papíry a majetkové učasti cenou poŤízení

2. Reprodukční poŤizovací ceny nebyly v prťrběhu roku 2009 pouŽiť-y

3' Do porizovacích cen nakoupenrlch zásob jsou zahrnuť.y vedlejší poŤizovací náklady - doprava, rnontáŽ atd.

4. Běltem ričetního období 2009 nebyly provedeny Žádné změny zpŮsobu oceĎování. postup ričtování,

usporádání poloŽek ričetní závérky a obsahového vymezení těchto poloŽek proti pŤedcházejícímu ričetnímu

období.

5. ooravné noloŽkv nebvlv tvoŤenv.

6. Pro odpisování investičního ma.ietku společnosti byl sestaven odpisoqÍ plán, ktery je součástí

vnitropodnikové směrnice. Zpťrsob vypočtu ričetního odpisu je r zny od zprisobu vypočtu danového

odpisu.

Investiční majetek je odpisován rovnoměrně podle $ 31 zákona č' 586192 Sb.

7. Zptisob uplatněn:Í pri pŤepočtu ridaj v cizí měně na českou měnu

V roce 2009 nebyly Žádné platby v cizí měně
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Čl. tll.

Do lĚuiící informace k rozvaze a vÝkazu zis i a ztrát ob zene v

1. Hmotny a nehmotny dlouhodoby majetek kromě pohledávek:

Text PC iKel oprávky /Kč/

al samostatné movité věcí a soubory moviť ch věcí

bl budov.v a sravby 30 317 076.50 10 806 722.76

cl dlouhodob! nehmorny majetek

software 40 989.00 40 9g9.00

dl pozemky 893 835.00 neodepisuje se

e/ v roce 2009 nebyl poŤízen žádny novy majetek.

f/ ribytek dlouhodobého nrajetku

V roce 2009 nebyl prodán Žádny majetek.

vŠechen majetek společnosti je uveden v razvaze a podrozvaze

zástavním právem nerlí zatíŽen Žádny majetek

ch/ rnajetek, jehoŽ trŽní ocenění je vyšší neŽ ocenění v ričetnictví nemárne

i/ rnajetkové ričasti a cenné papíry
. v Žádné další rjčetní jednotce nemáme majetkové ričasti
- na učtu 252 l00 je zaričtován vypoŤádací podíl Ročova - hodnota 278 863,75 Kč

rí|

o/D'

ht

t25 988
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2. Pohledávky

al souhrnná vyše pohledávek po lhtitě splatnosti je

pohledávky splatné po 31 .12.1994 - celkem

K těmto pohledávkám byly tvoŤeny opravné poloŽky .

Stav opravnych polo Žek 1e celkem

b) pohledávka splatná do 31,|2.1994

tato pohledávka je plně odepsána

c/ pohledávky v cizí měně netnátne

dl nepatŤíme k podnikrim ve skupině

e/ pohledávky kryté podle zástavního práva nemáme

1 368 710,|0 Kč
72 037,37 Kč

34 057,7a Kč.

34 057,7a Kč

34 a57,70 Kč

3. Vlastní kapitál

ai rozdělení hospodáŤského rlvsledku za rok 2008

V roce 2008 byl vytvoŤen zisk ve vyši 1 44a 747,47 Kč, kteny byl , dle rozhodnutí va|né

hronrady zaučtován takto :

na ričet 428 0a0 nerozděleny zisk
na ričet 42l 000 rezervní fond
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c/ základní kapitál . podíly společníkri společnosti

Město PodboŤany

obec PodboŤansk! Rohozec

obec Vilémov
obec Maštov

Obec Radonice

obec Veliká Ves

Obec Lubenec

Obec Lipno
Město Rakovník
obec Měcholupy

obec Deštnice

obec Blšarry

obec očihov
Město Žlutice
obec L,iběšice

obec TuchoŤice

Obec Kryry
Obec Blatno

Obec Vroutek

obec Nepomyšl

obec Krásny Dvrir

Obec Petrohrad

obec Chyše

obec Čichalov
obec Štědrá

obec Věrušičky
Obec Vrbice
obec Valeč
obec Pšov

N{ěsto Žatec

obec Dotrroušice

obec Račetice

obec Pětipsy

Obec Tis u Blatna

Skládka Vrbička

obec Pnětluky

obec HŤivice

4 z24 000,- Kč
48 000,- Kč

239 000,- Kč
254 000,- Kč
468 000'- Kč

98 000,- Kč
547 000,- Kč
181 000,- Kč

6 000 000,- Kč
340 000'. Kč
62 000,- Kč

351 000'. Kč
1 12 000,- Kč

1 055 000,- Kč
244 000,. Kě

254 000,- Kč
894 000,- Kč
206 000'- Kč
696 000'- Kč
422 a00,- Kč
303 000'- Kč
255 000'- Kč
235 000,- Kč

65 000,- Kč
221 000'. Kč
l19 000,- Kč
73 000,- Kč

134 000,- Kč
228 000,- Kč

6 400 000,- Kč
232 000,- Kč
79 000,- Kč
66 000,- Kč
33 000.- Kč

208 000'- Kč
120 000,- Kč
2l4 000,- Kč

Celkem 25 680 000.. Kč

Vklady společníkŮ jsou splaceny v plné vyši.
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l. Závazky
a/ souhrnná vyše závazkŮ po lhritě splatnosti je 0 Kč
bl závazky v cizí měně nemáme

ci nepatŤíme k podnikrim ve skupině
d/ ostatní závazky, napŤ. záruky pŤijaté za jiny podnik nemáme

5. Tvorba rezerv
v ričetním období 2009 byly vytvoŤeny ťi,.to rezervy.

ď V souladu se Zákonern o odpadech' zákon č,. l25l9./, byla, s učinností od l.1.1998, tvoŤena zákonná

finanční rezerva, kterou je povinen provozovatel skládky tvoŤit podle $ 32 v1iše uvedeného zákona.

Rezerva je vytváŤena na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu.

PeněŽní prostŤedky této rezer'vy se ukládajínavázany ričet, součástí rezervyjsou ivynosové riroky,

piipsané bankou na tento vázany čet.

V prťrběhu ričetrtího období 2009 byla utvoŤena tato finanční rezerva ve vyši 3 490 332,13 Kč.
Samotná rezervaje zaričtována na D čtu 45 1 100, rezeÍva z rirokťr pak na D ričtu 45 1 101 ,

MD ričtu 552100.

6. Finanční pronájem s následnou koupí

al osobní autornobil Peueeot

sml.uzavťena

datum pŤevzetí

doba nájmu

splátky ceikern

zaplaceno v r.2009
v nákladech r. 2009

b/ Caterpillar 816 FII

smlouva uzavtena

datum pYrvzetí

doba nájrnu

splátky celkem

zaplaceno v r.20A9
v nákladech roku 2a09

22.8.2008

22.8.2008

60 měsícťr

658 304,00

104 772,04

13 1 660,76 Kč

2.3.2009

6.3.2009

60 měsícťr

7 063 276,00

4 738 081 .00

1 177 2I2,70 Kč
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7, Vynosy z běžné činnosti. rozvržené podle hlavních činností podniku

al učtová tŤída 6 celkern

b/ z toho:

vynosy z nakládání s odpady

trŽby za vlastní vyrobky - elektÍina

trŽby z prodeje materiálu

trŽby z prodeje cennych papírťr

uroky

V Podboranech dne 22.03.2AlA

Jednatel společnosti: Zuliko Vychytil

|4 649 78| 
'20 

Kč

14 347 466,46 Kč
26 794,00 Kě
62 57I,40 Kč

0,00 Kč
|93 222'90 Kč

í'./li\
\\

, ....\::*...

podpis jedna :le společnosti

i
I
I

I



trrtintm alni z'a|a.ny vy;.f :1lru*"ci.,

podie vyh|1šky č.]500/2002.'56.] 
'.'.
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ill;.1..65ghod.í firma nebo jinÝ název četni jednotky
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lÍl... crile g. tvt9t9oeje ?96
''.'...'.. PodboÍanv:..,:,...,... ....':.
i.tiit.'.i 441 01
,iiii:i::i:i:'ii'. .

Ře dni
: l : .. .:. : ..'.1 .: ,i, ,:: ,,.:

:. .:::::if.rji::

.tt ,.;:..i:,1:::::,i

,l:f il:i i :::l:l: ::i::iii;r

označ vÝKAd zlSKU A zTRÁTY ěis|o

iádku

Skutečnost v běŽném četním období

sIedovaném minulém

é b
I 2

I :t:l

::,. 
t.,:, ' i .: , i.l:,.4. i: ::: , i :, i', i;:t

,,i.t 
i',; 

,1,,1 .,.1, .,1,,,.,, ll
r:t:;laitriat :::!! i:tiiiti:1ir triiirirti:ii!:tti

,;ot.

A
iÍ;lii::|iiili
il]:ii]íj]i::il! ii'i,,,.'lt:,i l.,',:r.11...,i1r

obchodní marŽe 03

tl Vfkony 44,' ih.4 727

lt. 1 Tr:Žby za] prod gj v|a stn ích .yl'robk ťr a stuŽeb ,..i06,.; +14 374 +14 727

ll. 2 i.en" stavu zásob vlasthi ánnosti tr:0B,i;
; i r i I :: r' : : ! : :: : r

il. 3 Aktívacé

lt. 4
'..ozá

FI :a,l!!

iitr:

r0B,':r '+4.0í6. +4 100

B. 1 SpotÍeba malerÍá|u a energie 0g:rl +1 760 +2 265

8.2 s|uŽby
lt:l +2 256 +1 835

8.3
Piidaná hodnota 11 *'1.9'13-59, +10 627,

b,ouni nátr"*v]šoueet' 
;

+4i,164

(, .| rwrii"e nati"iy Í3iiÍ' +3 290 +2 931

(.. z odměny č|enŮm orgánťr 
'spo|ečnosti' 

á družstvá iÍ4i

^2 Í.í +1 036 + 995

c.4 Sociarni nattaoy ,
.,16.:
;:1il r;:::1

+ 254 + 238

c.5
D. oáne á'poplatky

li:ti;:rt i

rli.7r.ii + 142 + 145

E. .Í.8....i +1 283 +1 426

ilt TrŽby z prodeje dlouhodobého pajetkua materiá|u ,,ig.,,, +63'. +,137

llt. 1 t.oiy .prooq e opunoabbJno majetxu t.:20

tll. 2 TÉby z p'rodeje má1eiiátu 21 +63 + 137

Iil. 3 ',;',':Q'12

F 22" ,++,4,| +,122

r. I

ti,;,,2!!

F.2 Prodan1i materiá!
,24., +44 + 122

,24a

9.

::::l"al:i:;

;l';r,25, +3 490 +3 230

tv. ;il.,r. -yillt .26 +1

H.

l:l':::;t::: !ll

,:t:iiz?::i:
+ 179 + 179

P ievod provozn ích rnj'nosŮ ,.::28'r:::____'''
Pievod provozních n{kIadťr

tgtii:

Provozní rnisledek hospodaiení 30 + 704,, +'l 498



označ. vÝrnz ZSKU A ZTRÁTY ěís|o

Íádku

Skutečnost v běŽném r]četním období

s|edovaném minu|ém

A b
I 2

vl. TrŽby z prodeje cennlch papíru a podílú iíl.i
::uilt;,11

+0 +1 gg2

Prodané cenné papíry.a podíly ot.rj +0 +2 054

vil. .,igs,.,,.

vlt. 1 .lrid{,...

vil. 2 , :35

vil, 3 uy"*v" 
".."tního 

dlouhodooeng nnánm|no. rn4ett<Ú

vil. 4
, 
SS",.

vlil. Vlnosy z krátkoooeno''nnánenino m a;e*u ir,r,'. 7:;l

K. Nák|ady z finančního. majetku
].sá|

IX 39, +19 +13

L.
:1í

M,
.'l iii

X. + 193 + 416

N. .,43:i

xl.

o il ta6 + 119 + 125US lil |9Á|auy

xtl

P. iiii

Finančni vfsIedek hospodaieni 48 i*gg + 232

o. 9'' +93 + 289

o. 1 . sp|atná +93 + 289

o.2 . od|ožená.

u.J

Vfs|edek hospodaÍení za běŽnou činnost 52 .+704 +1 441

xlll
"ir*feOne 

WooSr,., r:irj.53;iii

R.
]TTUr;i iit,.il.':!i

M mÓiádná.'lá 
.:

e Dař z piíjmťr z mlmoiádné 
'čirinost!'

s. 1 - sp|atná ;:

J. Z -'odloŽená ',rr',,,

Ď.J

MimoÍádnf v!s|edek hospodaŤeni 58

L

Vlsledek hospodaiení za tjčetní období (+/-) 60 i,,,704, +1 441

V!sledek hospodaÍení pÍed zdaněním 614 r.r797i +í,730

Sestaveno dne:

15 03 2010

Pod pisou/ záznam stalt{rní
nebo pod pisorr.j' záznt'm,t}zl<

Vychytil Zuliko / \vrv'r\.' 

{ \\\IV\t\Í

četní jednotky
:a,

ii1. ]

Právní forma učetni jednotky

spo|ečnost s ručením omezenÝm

Piedmět podnikání

Nak|ádání s odpady

,Pozn.:



t:::r:jji::

,..'.:,.' ': 
t: 

.r ''i;,;.1. '. I t. 
. 

t' : ::::'- 

": 
'

'.''.'........'''''.''.'.:.:;':'''.''''.'..:

.11....obchooni Íirma nebo jin! název ričetní jednotky

iii:l g!íLÁDKA VRP|ČKA
'ia, PP9l,9 t', 9.

..il'illsioto nebo byd|iště ričetni jednotky

i1.1a 
misto podnikání |iší-li se od byd|iště

:liit Cyrila a Metoděje 266

..li..i. Éooooiany
411 91

.. ...|*.;Í 
L1ii...'. 

li.|'1

2009 rl2 o!l'l'ltltl:lt

označ.

a

AKTIVA

b

číslo

Ťádku

BěŽné četní období Minu|é období

NettoBrutto Korekce Netto

AKTIVA CELKEM 001 #60'323

A. 1 Poh|edávky za upsan1i zák|adní kapitá| 002

A. 2. 0O2a

B. Dlouhodob! majetek 003 it,,.,#| .22,'.2fr6

B. l D|ouhodob! nehmotnÝ majetek 004 ,,i,, ...,.,.i ...,'.,.1,',,i iA.it ,,i+9' +0

B.t. 1 ZÍizovaci vldaje 005

8.t.2 Nehmotné vfs|edky vfzkumu a u/voje 006

B. t. 3. Software 007 +41 -41 +0 +0

B.1.4. oceniteIná práva 008

B. t. 5. Goodwill (+/-) 009

B. t. 6. Jin! dlouhodob! nehmotn! majetek 010

8. 1.7 Nedokončenf d|ouhodob! nehmotn! majetek 0í1

B. I.B Poskytnuté zá|ohy na d|ouhodobÝ
nehmotnÝ maietek

012

8. t.9 012a

B. tl Dlouhodobli hmotn! majetek 0't3 ise 52l r
|.í.7.'..598

:]' '] ']:]|: ::]:;i:]. ::: ]]:i:

*fifl::;$l$,
i: : |: l :': .:]]! :::' ]i:l::

+22 206

B. il. 1 Pozemky 014 + 894 +0 + gg4 + 894

B. U. 2. Stavby 0't5 +30 317 -10 807 +19 510 +20 523

B. il. 3.
samostatné movité věci
a souborv movitÝch věci

0't6 +7 126 -6 791 + 335 + 605

B. |. 4. Pěstite|ské ceIky trvaIf ch porostťl 017

B. ll. 5 Dospě|á zvíiata a jejich skupiny 018

B. il.6. Jinf dlouhodobf hmotn! majetek 0í9

D. il. I Nedokončenf d|ouhodobf hmotn! majetek 020 + 194 +0 + 184 + 184

B. ll. I Poskytnuté zálohy na d|ouhodobf hmotnÝ majetek 021

B. ll. 9. oceřovací rozdí| k nabytému majetku (+/.) 022

B. il.10. O22a

B. ill DIouhodob1i Íinanční majetek 023

B. ilt. 1 Podi|y v ovládanlch a Íízenlch osobách 024

B. lll, 2 Podí|y v četních jednotkách pod podstatnÝm v|ivem 025

B. ilr. 3. ostatní dlouhodobé cenné papíry a podí|y 026

B. ilt. 4.
Pťrjčky a věry - ovládající a Ťídící osoba'
podstatn vliv

027

B. il|.5 Jinf dlouhodob! finančni majetek 028

B. il1.6. Poiizovanyi d|ouhodob! Íinanční majetek 029

B. lll. 7 Poskytnuté zá|ohy na d|ouhodob! finanční majetek 030

B. lll. 8 030a



označ

d

AKTIVA

b

číslo

iádku

BěŽné četní období Minu|é období

NettoBrutto Korekce Netto

oběŽná aktiva 031 +37 814
tr. I Zásoby 032 +0 +75
atl Materiá| 033 +41 +0 +41 +75

u.t.z Nedokončená qiroba a po|otovary 034

c. r.3. Vlirobky 035

c. r.4. ZviŤata 036

c. r. 5. Zboži 037

(-_ t. o. Poskytnuté zá|ohy na zásoby 038

a17 038a

c. ll DIouhodobé pohIedávky 039

c. lt. 1 PohIedávky z obchodních vztahťr 040

c. il. 2. Poh|edávky - ov|ádající a Íídící osoba 041

c. il. 3. PohIedávky. podstatnf v|iv 042

c. lt. 4
PohIedávky za spo|ečníky, ě|eny druŽstva
a za častníkv sdruŽení 043

c. ll. 5. D|ouhodobé poskytnuté zá|ohy OM

c. il. 6. Dohadné čty aktivní 045

c.|.7 Jiné pohIedávky 046

c. il.8. od|oŽená dařová poh|edávka o47

c. il. 9. 047a

c. ill Krátkodobé poh|edávky 048 ,,134't +2 785: +3 529
c. ilI. 1 Poh|edávky z obchodních uztahťt 049 +2 464 -34 +2 430 +3 189

c. |t. 2. Pohledávky - ov|ádající a iídící osoba 050

c. ilt. 3 PohIedávky . podstatn! vliv 051

c. ilt. 4.
PonteoavKy za spotecnrKy, c|eny oruzstva
a za častníkv sdruŽeni 052

c. ilt. 5. Sociá|ní zabezpeěení a zdravotní pojištění 053

c. ilt. 6. Stát _ daĎové poh|edávky 054 + 348 +0 + 348 + 333

c. ilt. 7 Krátkodobé poskytnuté zá|ohy 055 +7 +0 +7 +7

c. ilt. L Dohadné čty aktivni 056

c. il1. 9. Jiné poh|edávky 057

ilt. tv 057a

c. lv. Krátkodobf Íinanční majetek 058 i'r+.0 iso s60 +34 21 0

c. lv. 1 Peníze 059 +77 +0 +77 +69

c. rv. 2 Učty v bankách 060 +36 204 +0 +36 204 +29 854
c. tv. 3. Krátkodobé cenné papíry a podí|y 061 + 279 +0 + 279 +4 287

c. lv 4. PoÍizovan! krátkodob! finanční majetek 062

c. lv. 5. 062a

D. l Časové rozlišení 063 .,.+3'7.86 :+o. + :303

D.t. 1 Náklady príštích obdobi 064 +3 796 +0 +3 796 + 303

D.t.2 Komp|exní náklady príštích obdobi 065

D. t.3 Príjmy piíštích období 066

D t.4. 066a



Ozn6,. PASIVA

o

čísIo

Íádku

Běžné r]četní období Minu|é období

PASIVA CELKEM 067 +60,323

A V|astní kapitá| 068 i#il.,948

A. l Základní kapitá| 069 *25 680

A.t1 Zák|adní kapitá| 070 +25 680 +25 680

4.t.2 Vlastní akcie a v|astní obchodní podí|y () 071

A. l. 3, Změny základního kapitá|u (+/-) 072

4.t.4 072a

A. tl Kapitá|ové fondy 073 *4,.i6.,99, +4 000

A.il. 1 Emisni aŽio 074

4.U.2 ostatní kapitá|ové fondy 075 +4 000 +4 000

A. il. 3. oceřovaci rozdi|y z piecenění majetku a závazkri (+/.) 076

A. il. 4. oceřovací rozdí|y z piecenění pii preměnách spo|ečností 077

A. il.5. O77a

A. ill Rezervní fondy. nedě|iteln! fond a ostatní fondy ze zisku 078 + 369. + 297

A. ilt. 1 Zákonny rezervni fond/Nedě|ite|n! Íond 079 + 369 + 297

A. Ut. 2. Statutární a ostatní fondy 080

A. il1.3. 080a

A. IV. Vfs|edek hospodaÍení minu|fch let 081 *$.539

A. tv. 1 Nerozdě|en! zisk minu|fch |et 082 +4 ggg +3 530

A. tv. 2. Neuhrazená ztráta minu|fch |et () 083

A. tv. 3. 083a

4.V.1 V1is|edek hospodaiení běŽného rjčetniho období (+/-) 084 ',::,,*,'7Ai4 +1 441

A. V. 2. 084a

B. iizí zdro;e 085 +28 4,4i8 125',37'4

Et. I Rezervy 086
::::j:ti :::i::::tr'l:t::tf::. .::: ::,: ::

l::'t26.,i82Q +23 ,330

B.t. 1 Rezervy pod|e zv|áštnÍch právnich pÍedpisťt 087 +26 820 +23 330

B. t. 2. Rezerva na dŮchody a podobné závazky 088

B. t. 3. Rezerva na dař z pÍíjmr) 089

8.t.4 ostatnÍ reze^ly 090

B.t5 090a

B.il Dlouhodobé závazky 091

B. ll. 1 Závazky z obchodních vztah 092

B. lt. 2 Závazky - ov|ádající a Íídicí osoba 093

Et- il_ .t. Závazky - podstatn! vliv 094

B. ll. 4 Záuazky ke spo|ečníkirm, členirm druŽstva a k rjčastník m sdruŽení 095

B. ll.5 DIouhodobé piijaté zá|ohy 096

B.il.O Vydané d|uhopisy 097

B ll.7 Dlouhodobé směnky k uhradě 098

B. il.8. Dohadné uěty pasivni 099

B. ll.9. Jiné závazky 't00

B. lr. l0. odloŽen! da ov.j' záv azek 't0'l

B. ll. 11 101a



označ

a

PASIVA

b

čísIo

Íádku

BěŽné četní období Minulé obdotr

6

B. lll Krátkodobé závazky 102 +1 622 *1,,9,44

B. ilI. 1 Závazky z obchodních vztahťt 103 +75 + 126
B. |t. 2. 7ávazky. ovládající a iídící osoba 104

B. ilt.3. Závazky - podstatn! v|iv 105

B. 1il.4 Závazky ke společník m, č|enťrm druŽstva a k častník m sdruŽení 106

B ilt. 5. Závazky k zaměstnancr]m 't07 + 266 + 220
B. ilt.6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 + 166 + 136

B. ilt.7 Stát _ dařové závazky a dotace 109 + 247 + 585

B. ilt.8. Krátkodobé pÍijaté zá|ohy 110

B. ilt. 9. Vydané dluhopisy 1't1

B. ill '10 Dohadné čty pasivni 112

E. ill 11 Jiné závazky 1í3 + 868 + 977
B ill tz 113a

B. IV, Bankovní uvěry a \^'pomoci 114

B. lv. 1 Bankovní tivěry d|ouhodobé 115

B. tv.2 Krátkodobé bankovní věrv 116

B. tv. 3. Krátkodobé Íinančn í v1ipomoci 117

B. tv. 4. 117a

Časové rozlišení 118 +.í +'1

c.t. 1 Vldaje piíštích obdobi 119 +1 +1

u. L z. V nosy pÍíštích období 120

c. t. 3. 12Oa

Sestaveno dne:

15 03 2010

Podpisovf záznam
nebo podpisonl'záznam

VychytilZuliko

PrávnÍ forma uČetni jednotky

spo|ečnost s ručením omezen}im

Piedmět podnikání

Nak|ádání s odpady

/"...' \
\


