
Příloha k řádné roční závěrce kalendářního 
roku 2018 

Sestavená v souladu s § 39 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví 

pro MIKRO a MALÉ účetní jednotky bez povinnosti ověření závěrky 
auditorem 

Základní informace o účetní jednotce 

Obchodní název: Zemědělské družstvo Záboří 

Sídlo: Záboří 37, 38801 Lažánky  

Právní forma: družstvo 

IČ: 00114235 

Datum zápisu do OR: 12.9.1974 

Spisová značka: DrXXXXII 2319 

Předmět podnikání: zemědělská výroba a prodej zemědělských výrobků 

Kategorie účetních jednotek: malá, neauditovaná  

Rozvahový den: 31.12.2018 

Okamžik sestavení závěrky: 18.3.2019 
 

Použité účetní metody 

1) Oceňování majetku a závazků 

a) Majetek a závazky 

Majetek a závazky jsou oceněny pořizovací cenou.  

Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností je oceňován ve 

výši vlastních nákladů. 

b) Zásoby nakoupené 

Zásoby nakoupené jsou oceněny pořizovacími cenami včetně vedlejších nákladů 

(např. dopravné, poštovné). 

c) Zásoby vlastní 

Zásoby vlastní jsou oceněny vlastními náklady.  



d) Zvířata 

Přírůstky a příchovky zvířat jsou oceňovány ve výši vlastních nákladů.  

2) Stanovení odpisů a opravných položek 

a) Účetní odpisy majetku jsou stanoveny takto:  

 
 
 
 
 
 
Za dospělá zvířata považujeme dojnice.  
Drobný dlouhodobý hmotný majetek účtujeme přímo do nákladů na účet 501100 a 
evidujeme v podrozvahové evidenci.  
Daňové odpisy se odpisům účetním nerovnají.  
Odpisové sazby jsou v souladu se zákonem o daních z příjmu.  
 

b) Účetní opravné položky k pohledávkám jsou stanoveny takto: 

 
 
 
 
 

c) Účetní opravné položky k nevyužitelným zásobám jsou vytvářeny ve výši 100% 
pořizovací ceny zásob s více než 24 měsíců bez obratu s přihlédnutím k druhu zásob. 
 

3) Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu 

Účetní jednotka nemá závazky a pohledávky v cizí měně.  

Informace o použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou 

hodnotou – pro cenné papíry (účty 06x, 25x) 

Cenné papíry jsou oceněny pořizovací cenou a není důvod k tvorbě opravné položky.  

Výše pohledávek a závazků s dobou splatnosti delší než 5 let  

Nejsou žádné. 

 Výše závazků (zápůjček, úvěrů) krytých zárukami (s popisem těchto záruk) 

 

Majetek 
Doba účetních 

odpisů (v letech) 
Budovy, haly, stavby 30 
Stroje, přístroje  4, 6, 8, 12, 15 
Dopravní prostředky 4, 6 
Základní stádo 3 

Doba po splatnosti Výše účetní OP 
3-6 měsíců 0% 
6-12 měsíců 0% 
nad 12 měsíců 100 % 



Banka Účel úvěru Způsob zajištění 
  Výše úvěru 

k závěrkovému 
dni (v tis. Kč) 

Část splatná 
v 

následujícím 
roce (v tis. 

Kč) 
Moneta money bank  půda zajišťovací převod VP 213 101 

ČSOB Leasing manipulátor zajišťovací převod VP 59 59 

ČSOB Leasing traktor JD 7530 zajišťovací převod VP 413 395 

ČSOB Leasing lis JD 854 zajišťovací převod VP 316 217 

ČSOB Leasing postřikovač zajišťovací převod VP 483 301 

ČSOB Leasing řezačka zajišťovací převod VP 4 115 1 504 

ČSOB Leasing Bobcat zajišťovací převod VP 97 97 

ČSOB Leasing Srhnovač píce zajišťovací převod VP 867 278 

Money Bank pozemky (Vaněčková) zajišťovací převod VP 763 54 

Caterpillar Financial Services kolový nakladač zajišťovací převod VP 3381 808 

ČSOB Leasing secí stroj zajišťovací převod VP 822 220 

ČSOB Leasing sklad Čečelovice zajišťovací převod VP 740 čerpání 

Celkem 12 269 4 034 

Výše závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům statutárních orgánů 

Nebyly poskytnuty. 

Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné 

svým objemem nebo původem 

Nevznikly.   

Celková výše závazků nevedených v rozvaze 

Účetní jednotka nemá takové závazky. 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období 

32 

Informace o nabytí vlastních akcií nebo podílů 

Nemáme. 

Sestaveno: Záboří dne 18.3.2019 
Sestavila:  Ivana Hokrová 

 

              …………………………………….    
      Podpis statutárního zástupce        


