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Obchodní jméno: 
Sídlo: 
 
 
IČ: 
DIČ: 
 
Bankovní spojení: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlavní předmět činnosti: 
 
 
 
Základní kapitál: 
 
Akcie: 
 
Statutární orgán : 
Představenstvo: 
 
Dozorčí rada: 
 
 
 
Telefonní a faxové spojení: 
 
 
E-mail: 
 
Internetové stránky: 
 
 

 
AGRIMEX Vestec a.s. 
Hlavní 199, 250 70 Panenské Břežany 
Česká republika 
 
26208792 
CZ26208792 
 
4677380277/0100 
Komerční banka, a.s., pobočka Praha 4 - 
Chodov 
116238803/0300 
Československá obchodní banka, a.s,  
pobočka Praha 2 
804627001/2700 , 804627028/2700 (EUR) 
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
 
Výroba potravinářských výrobků 
Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a 
prodej 
 
3 000 000,- Kč 
 
300 ks akcií na jméno ve jmenovité  
hodnotě 10 000 Kč 
 
Ing. Ryszard Nemoudry - člen  
 
Ing. Jiří Vítek – člen  
 
 
 
Tel.: +420 233 089 551 
Fax: +420 233 089 550 
 
info@agrimex.org 
 
www.agrimex.org 
www.mojedione.cz 
 
 

 

 

mailto:info@agrimex.org
http://www.agrimex.org/
http://www.mojedione.cz/
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SLOVO PŘEDSTAVENSTVA ÚVODEM 
 
 

Charakteristiku roku 2015 je z pohledu zpracování čerstvých surovin 
možno rozdělit na dvě zcela odlišné poloviny. Jarní zpracovatelská kampaň 
špenátu a hrášku proběhla z hlediska objemu zpracované suroviny 
standardně bez nějakých výkyvů a je možno hodnotit ji jako úspěšnou. 
Následně však vlivem vysokých teplot a nízkých srážek došlo u dalších 
zpracovávaných komodit, jako jsou například paprika, kukuřice, zelí, kedlubna 
či cuketa, k významnému poklesu výnosů a tím k nesplnění objemu 
nasmlouvaných dodávek surovin od pěstitelů. Velká sucha, která pokračovala 
během ostatních letních měsíců, měla vliv i na podzimní zpracovatelskou 
kampaň, a to zejména u špenátu, kapusty, zelí a kořenová zeleniny a z ovoce 
především maliny a ostružiny. Tato skutečnost se promítla v jak objemu 
dodané a zpracované suroviny, tak i v délce zpracovatelských kampaní, které 
se díky vysokým teplotám mnohdy zkrátily na polovinu. Toto nepříznivé 
počasí zasáhlo celou střední Evropu a způsobilo nedostatek surovin i v tak 
tradičních pěstitelských oblastech jako je Maďarsko, Polsko či Slovensko, což 
mělo  velký vliv na růst cen zeleniny a ovoce v celé Evropě a to jak čerstvých,  
tak následně zmrazených polotovarů. Výše uvedené skutečnosti se 
samozřejmě projevily i na objemu naší výroby, kdy jsme bohužel zpracovali 
cca o 600 tun surovin méně než v roce 2014.   

Z hlediska obchodního se nám sice nepodařilo splnit plánovanou výši 
tržby, ale ve srovnání s rokem 2014, byla dosažená tržba cca o 10 mil. Kč 
vyšší. Nesplnění plánované tržby bylo ovlivněno jednak nedostatkem surovin 
v druhé polovině roku a zároveň, díky změně obchodních podmínek, 
v dodávkách do obchodních řetězců ve IV. čtvrtletí. Tyto nové obchodní 
podmínky spočívají, mimo jiné, ve změně výše fakturační ceny, která již 
neobsahuje navýšení o měsíční či roční zpětné bonusy.  

Co se týče ekonomických výsledků, z hlediska dosaženého zisku, 
podařilo se i přes stále trvající intervence ČNB ve prospěch oslabení koruny a 
s tím související negativní efekt zdražení dovozových surovin, náš plánovaný 
zisk překročit cca o 1 mil. Kč.      

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem hodnotím tedy rok 2015 
z hlediska hospodářského jako úspěšný, avšak s vědomím, že nedostatek 
surovin a jejich vysoká cena bude mít dopad hlavně na hospodaření během 
první poloviny roku 2016. 

                                                                   
                                                                            Ing. Ryszard Nemoudry  
                                                                            člen představenstva 
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SORTIMENT PRODUKTŮ 
 
 

ZMRAZENÉ OVOCE  

 

 DIONE Premium FOODSERVICE 
    Maliny celé, borůvky, lesní směs, jahody 
 

 FOODSERVICE AGRIMEX 
    Jahody celé, jahody plátky, jahody celé lesní,  ostružiny, meruňky půlené,   
    višně  odpeckované, červený rybíz, černý rybíz, švestky půlené, rebarbora    
    řezy,  jablko kostka, mango kostky, ananas, zahradní směs   
 

 DIONE RETAIL 
    Jahody, borůvky, ostružiny, maliny,  lesní směs, švestky půlené  
     

 DIONE OVOCNÉ SPECIALITY -  
Jahody v čokoládě, Borůvky v čokoládě, Maliny v čokoládě ,jahody dělené 
s cukrem,  jahody dělené s cukrem light,  jahodová  dřeň a malinová dřeň 

 

ZMRAZENÉ ZELENINOVÉ SMĚSI 
 

 DIONE Premium FOODSERVICE 
     Paprika proužky – směs tří barev, Čínská směs, Bretaňská s brokolicí,  
     Exclusiv  polévková směs, V.I.P., Baby směs 
 

 FOODSERVICE AGRIMEX 
     Polévková směs, Směs pod svíčkovou, Směs pod svíčkovou sloupek,  
     Směs s kukuřicí, Směs s brokolicí, Country směs, Lečo, Asie,  
     Francouzská polévková  směs, Jarní směs, Hrášek s mrkví, Wok mix,  
     Mrkev Duo  
 

 DIONE RETAIL 
     Polévková směs, Lečo, Asie, Bretaňská,  Čínská, směs,  S kukuřicí,    
     S paprikou, Pod svíčkovou, Exclusive polévková, Francouzská, Letní   
     Směs, Baby mix, Hrášek s mrkví, S játrovými knedlíčky 
 

 DIONE ZELENINA NA PÁNEV RETAIL   
Selská směs, S rýží, Špecle s hříbky, S listovým špenátem, S americkými 
bramborami, S cuketou a bazalkou 

                                                

 DIONE – RYCHLÁ KUCHYNĚ   
Mexická s kuřecím masem, Fit-line s kuřecím masem a Italská s kuřecím 
masem 
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ZMRAZENÉ JEDNODRUHOVÉ ZELENINY 
 

 DIONE Premium FOODSERVICE 
     Kukuřice supersweet, špenát listový, mladá karotka, fazolka celá,   
     brokolice, hrášek  
 

 FOODSERVICE AGRIMEX 
    Špenát protlak, špenát sekaný, mrkev kostka, mladá mrkev,  kukuřice  
    zrno,kukuřice klasy, fazolka řezy, hrášek, pórek, květák na obalování,  
    brokolice,kapusta řezaná, kapusta růžičky, cibule řezaná, paprika  
    odjadřincovaná, chřest 

 

 DIONE RETAIL 
    Špenát, špenát ochucený, špenát listový již nařezaný, pórek řezy, kukuřice  
    zrno, brokolice,  hrášek, růžičková kapusta, kukuřice klasy 
 

OSTATNÍ 
 

 ZMRAZENÉ BYLINY A KOŘENÍ 
 

 ZMRAZENÉ HOUBY 
 

 ZMRAZENÉ BRAMBOROVÉ VÝROBKY 
 

 ZMRAZENÁ DRŮBEŽ A MASO   
 

 ZMRAZENÉ RYBY A  RYBÍ VÝROBKY 
      

 ZMRAZENÁ HOTOVÁ JÍDLA A OSTATNÍ ZMRAZENÉ VÝROBKY 
 

 ZMRZLINY  
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CERTIFIKACE  
 

 V prosinci roku 2015 úspěšně proběhl ve společnosti recertifikaćní  
audit systému I.F.S. a kritických bodů HACCP. 

 

 

VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ  
 

Společnost neměla v průběhu účetního období žádné výdaje na vývoj 
a výzkum.  

 

 

INFORMACE O OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚ 

PRÁVNÍCH VTAHŮ  
 

V průběhu účetního období ve společnosti nebyly realizovány žádné 
výdaje v oblasti životního prostředí. V oblasti pracovně právních vztahů bylo 
postupováno v souladu s platnou legislativou. 

 
 

INFORMACE O ORGANIZAČNÍ SLOŽCE V ZAHRANIČÍ  
 

Společnost nemá žádnou organizační složku.  
  

 

PODSTATNÉ ZMĚNY VE SPOLEČNOSTI OD KONCE ROKU PO DOBU 

SESTAVENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY  
 

K žádným nedošlo.  
  



 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 
 

- 7 - 
 

SPOLEČNOST V ČÍSLECH 
 

 V posledních pěti letech zaznamenala společnost následující vývoj 
tržeb. 

 
 
Společnosti se úspěšně daří udržet si své postavení u tradičních 

zákazníků, a zároveň, získávat i nové zákazníky. V roce 2015 se společnosti 
dařilo udržet podíl vlastních výrobků na celkových tržbách společnosti ve 
srovnání s rokem 2014.  
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Výše přidané hodnoty vzrostla oproti roku 2014 o 770 tis. Kč na         
51 098  tis. Kč.  

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet 
zaměstnanců 

34 43 32 32 30 

 

V roce 2015 poklesl přepočtený počet zaměstnanců o 2 zaměstnance. 
 

V tis. Kč 2011 2012 2013 2014 2015 

Přidaná hodnota na 
zaměstnance 

1271 
 

895 1348 1573 1703 
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Hospodářský výsledek společnosti po zdanění za rok 2015 
zaznamenal nárůst proti minulému roku. 
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INVESTICE (V TIS. KČ) 

2011 
 

Zařízení a přístroje 1 248 
Dopravní prostředky 827 

CELKEM  2 075 

 
2012 

 
Stavby 24 284 
Zařízení a přístroje 5 061 
Drobný hmotný investiční majetek  71 

CELKEM 29 416 

 
2013 
 

Zařízení a přístroje 3 658 

CELKEM 3 658 

 
2014 
 

Zařízení a přístroje 2 515 
Dopravní prostředky 850 

CELKEM 3 365 

 
2015 
 

Stavby  304 
Zařízení a přístroje 824 

CELKEM 1 128 



 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 
 

- 11 - 
 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (V TIS. KČ) 
 
 2015 2014 2013 
Tržby za prodej zboží 60 321 54 302 61 231 
Náklady vynaložené na prodané zboží 45 496 39 839 43 962 

Obchodní marže 14 825 14 462 17 269 

Výkony 207  525 216 655 189 651 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 176 649 172 678 166 015 
Změna stavu zásob vlastní činnosti -485 -528 1 115 
Aktivace 31 361 44 505 22 521 

Výkonová spotřeba 171 252 180 789 163 775 
Spotřeba materiálu a energie 123 304 132 174 112 438 
Služby 47 948 48 615 51 337 

Přidaná hodnota 51 098 50 328 43 145 

Osobní náklady 15 498 16  982 16 099 
Mzdové náklady 11 412 12 277 11  762 
Odměny členům orgánů společnosti a družstva  220 90 
Náklady na sociální zabezpečení 3 891 4 253 4 055 
Sociální náklady 195 232 192 
Daně a poplatky 42 42 44 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 

4 417 4 265 3 898 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 275 145 135 
Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a 
materiálu 

   

Změna stavu rezerv a OP v provozní oblasti a 
KNPO 

230   

Ostatní provozní výnosy 349 484   
Ostatní provozní náklady 22 390 20 749 16852 

Provozní výsledek hospodaření 9 145 8 919 6 387 
Výnosové úroky 37 108 181 
Nákladové úroky 98 208 479 
Ostatní finanční výnosy 245 289 459 
Ostatní finanční náklady 678 814 2 751 

Finanční výsledek hospodaření -494 -625 -2 590 
Daň z příjmů za běžnou činnost 1 717 1 620 753 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 6 934 6 674 3 044 
Mimořádné výnosy    
Mimořádné náklady    
Daň z příjmů z mimořádné činnosti    

Mimořádný výsledek hospodaření    
Převod podílu na výsledku hospodaření 
společníkům 

   

Výsledek hospodaření za účetní období 6 934 6 674 3 044 

Výsledek hospodaření před zdaněním 8 651 8 294 3 797 
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ROZVAHA (V TIS. KČ) 
 

 Stav k 

31.12.2015 

Stav k 

31.12.2014 

Stav k 

31.12.2013 

 AKTIVA CELKEM 113 851 115 943 108 367 

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál    

Dlouhodobý majetek 32 965 35 892 38 349 

 Dlouhodobý nehmotný majetek    

Software    

 Dlouhodobý hmotný majetek 32 885    35 892 38 349 

Stavby     27 317 28 326 29 655 

Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 

5 286 7 566 8 694 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 

   

Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 

362   

 Dlouhodobý finanční majetek    

Oběžná aktiva 80 868 80 050 70 013 

 Zásoby 41 754 47 578 32 766 

Materiál 2 018 2 545 2 835 

Výrobky 307  11 

Zboží 39 429 45 033 29 920 

 Dlouhodobé pohledávky  5 000 7 000 

Jiné pohledávky  5 000 7 000 

 Krátkodobé pohledávky 21 744 24 958 26 713 

Pohledávky z obchodních vztahů 21 229 23 916 22 294 

Stát – daňové pohledávky   998 4 283 

Ostatní poskytnuté zálohy 34 44 134 

Jiné pohledávky 481  2 

 Finanční majetek 17 370 2 514 3 534 

Peníze 77 455 343 

Účty v bankách 17 293     2 059 3 191 

Časové rozlišení  98 1 5 

Náklady příštích období 18 1 5 

Komplexní náklady příštích období    

Příjmy příštích období    
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 Stav k 

31.12.2015 

Stav k 

31.12.2014 

Stav k 

31.12.2013 

 PASIVA CELKEM 113 851 115 943 108 367 

Vlastní kapitál 70 382 63 448 56 775 

 Základní kapitál 3 000 3 000 3 000 

 z toho: ZK zapsaný v obch. rejstříku 3 000 3 000 3 000 

 Kapitálové fondy    

 Fondy ze zisku   2 741 

 Výsledek hospodaření min. let 60 448 53 774  47 990 

Nerozdělený zisk minulých let 60 448 53 774 47 990 

Nerozdělená ztráta minulých let    

 Výsledek hospodaření běžné účetní             
období 

6 934 6 674 3 044 

Cizí zdroje 43 388 52 495 51 592 

 Rezervy    

 Dlouhodobé závazky    

 Krátkodobé závazky 41 099 46 315 40 338 

Závazky z obchodních vztahů 35 709 44 635 38 959 

Závazky ke společníkům, členům 
družstev a sdružení 

   

Závazky k zaměstnancům 702 717 790 

Závazky ze sociálního zabezpečení 
a zdravotního pojištění 

414 430 447 

Stát daňové závazky a dotace 1 616 499 80 

Krátkodobé přijaté zálohy    

Dohadné účty pasiv 2 625  62 

Jiné závazky 33 34  

 Bankovní úvěry a výpomoci 2 289 6 180 11 254 

Krátkodobé bankovní úvěry 2 288 6 865 11 442 

Krátkodobé finanční výpomoci 1 -685 -188 

Časové rozlišení 81   

 Výdaje příštích období 81   

 Výnosy příštích období    
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VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ (V TIS. KČ)   

 2015 2014 2013 

Stav peněžních prostředků na začátku 

období 

2 514 3 534 2 995 

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před 
zdaněním 

8 651 8 294 3 797 

Úpravy o nepeněžní operace 4 433 4 237 4 091 

Odpisy stálých aktiv 4 417 4 265 3 898 

Změna stavu oprav. položek, rezerv a přechod. 
účtů 

230   

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -275 -128 -105 

Výnosy z dividend a podílů na zisku    

Vyúčtované nákladové a výnosové úroky 61 99 298 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před 

zdaněním, změnami pracovního kapitálu a 

mimořádnými položkami 13 084 12 531 

 

7 888 

Změna potřeby pracovního kapitálu 8 543 -10 151 -2 744 

Změna stavu pohledávek 7 966 3 760 -27 332 

Změna stavu krátkodobých závazků -5 247 902 -23 751 

Změna stavu zásob 5 824 -14 812 -6 325 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před 

zdaněním a mimořádnými položkami 21 627 

 

2 380 5 144 

Výdaje z plateb úroků -98 -207 -479 

Přijaté úroky 37 108 181 

Zaplacená daň z příjmů - běžná činnost -1 604 -1 619 -753 

Příjmy a výdaje - mimořádná činnost    

Čistý peněžní tok - provozní činnost 19 962 661 4 093 

Výdaje na pořízení stálých aktiv -1 490 -1 808 -3 659 

Příjmy z prodeje stálých aktiv 275 128 105 

Čistý peněžní tok z investiční činnosti -1 215 -1 680 -3 554 

Změna stavu dlouhodobých závazků -3 891   

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní 
prostředky a ekvivalenty 

 -1 1 

Čistý peněžní tok z finanční činnosti -3 891 0 1 

Čisté zvýšení (snížení) objemu peněžních 

prostředků 14 856 -1 020 539 

Stav peněžních prostředků na konci období 17 370 2 514 3 534 
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2015 
 

1. Základní údaje  

Akciová společnost AGRIMEX Vestec a. s., IČ:26208792, DIČ: 
CZ26208792 je zapsána do obchodního rejstříku Městského soudu 
v Praze dne 31. října 2000 v oddílu B, vložka 6815. Sídlo společnosti je 
Hlavní 199, 250 70 Panenské Břežany. Obchodní korporace se podřídila 
zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o 
obchodních společnostech a družstvech. 

 

2.  Předmět činnosti 

Hlavním předmětem činnosti je výroba potravinářských výrobků a 
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.  

 

3. Společnost je vlastněna 

100% společností Hortexim spol. s r.o., IČ: 61500704,  se sídlem Praha 6,  
U Silnice 6, PSČ: 160 00  

 

4. Orgány společnosti k 31.prosinci 2015 

 Člen představenstva:   Ing. Ryszard Nemoudry 
  Člen dozorčí rady:  Ing. Jiří Vítek 
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5. Organizační struktura  
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6. Rozvahový den a účetní období 

Účetní závěrka je sestavena k rozvahovému dni 31.12. 2015 
 
Běžným účetním obdobím se rozumí období: 1.1.2015 - 31.12.2015 
Minulým účetním obdobím se rozumí období: 1.1.2014 - 31.12.2014 
 

7. Vlastní kapitál  

 v roce 2015 v roce 2014 

Základní kapitál v tis. Kč :      3 000 3 000 

Nerozdělený zisk v tis. Kč: 60 448 53 774 

HV v tis. Kč:       6 934 6 674 

Celkem v tis. Kč   70 382 63 448 

 

8. Osobní náklady 

Průměrný počet zaměstnanců společnosti a souvisejících osobních 
nákladů činil: 

 v roce 2015 v roce 2014  

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 30 32 

Z toho řídících orgánů  2 2 

Mzdy v tis.Kč  11 412 12 277  

Sociální zabezpečení v tis. Kč 3 891 4 253 

Odměny členům orgánů spol. v tis. Kč 0 220 

Sociální náklady 195 232 

Celkem osobní náklady v tis. Kč 15 498 16 982 

 Členům statutárních, řídících a dozorčích orgánů nebyly poskytovány 
půjčky, záruky ani jiná plnění v peněžní nebo naturální formě. 
  

9. Základní východiska pro sestavování účetní závěrky 

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.  

Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro 
podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní 
jednotky a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. 
Hodnotové ukazatele jsou vykazovány v celých tisících Kč, pokud není 
uvedeno jinak.  

 

10. Účtování a oceňování zásob 

Účtování zásob je prováděno metodou A. Výdej ze skladu je účtován 
podle cen šarží. Zásoby jsou oceňovány skutečnými pořizovacími cenami 
podle cen šarží. Náklady spojené s pořízením zboží, přepravné, se 
zahrnují do ceny zásob a to hned při příjmu zásob na sklad. Aktivace 
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nákladů na přepravu zásob, se rovněž zahrnuje do ceny zásob při příjmu 
zásob na sklad. 

 

11. Způsoby oceňování a odpisování majetku 

Nehmotný a hmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které 
zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu a další náklady spojené 
s pořízením. Přechodné znehodnocení hmotného a nehmotného majetku 
se vyjadřuje pomocí opravných položek, které jsou spolu s odpisy 
uvedeny ve sloupci korekce rozvahy. Dlouhodobým hmotným majetkem 
se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož 
ocenění je vyšší než 40 000 Kč v jednotlivém případě. Dlouhodobým 
nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší 
než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 60 000 Kč v jednotlivém 
případě. Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn 
pořizovacími cenami. Hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 
jeden rok oceněný při pořízení cenou 40 000 Kč a nižší a nehmotný 
majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok oceněný při pořízení 
cenou 60 000 Kč a nižší je klasifikován jako drobný dlouhodobý hmotný a 
nehmotný majetek, který je odepisován podle zákona o účetnictví a je o 
něm vedena operativní evidence. Pořizovací cena majetku v operativní 
evidenci k 31. 12. 2015 činí 5 181 tis. Kč.  

Hmotný investiční majetek společnosti je menšího rozsahu. Společnost 
po posouzení životnosti tohoto majetku usoudila, že skutečná životnost 
majetku se shoduje s životností majetku dle daně z příjmu a rozhodla o 
účtování účetních odpisů shodně s odpisy daňovými, z těchto důvodů 
nebylo účtováno v roce 2015 o odložené daňové povinnosti.  

 

Významné položky dlouhodobého hmotného majetku a jeho pohyby 
 

Druh majetku 
Řádek 

rozvahy 

Stav k  

31.12.2014 
PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY Stav k 

31.12.2015 

Stavby ř. 015 33 334 304 0 33 638 

SMV - technická zařízení ř. 016 28 048 824 50 28 822 

SMV – auta ř. 016 298 0 0 298 

DDHM ř. 019 71 0 0 71 

 
 

12. Oceňování a účtování výroby 

Zásoby výroby jsou oceňovány skutečnými pořizovacími cenami podle 
cen šarží a náklady spojené s pořízením se zahrnují do ceny zásob stejně 
jako u zboží. Převody mezi majetkovými účty zásob vlastní výroby se 
účtují vždy pomocí účtů změn stavů. Z technických důvodů se všechny 
výrobky při převodu na sklad pomocí aktivace materiálu a zboží účtují na 
zboží.   
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13. Přepočet cizích měn na českou měnu 

Pro přepočet cizích měn na českou měnu používá společnost denní 
kurz ČNB platný ke dni uskutečnění účetního případu. Aktiva i pasiva 
v cizích měnách vykázaná k rozvahovému dni byla přepočtena kurzem 
ČNB platným k rozvahovému dni. 

 

14. Dotace 

Společnost v roce 2015 čerpala investiční dotace ze SZIF v rámci 
Programu rozvoje venkova na projekt Modernizace technologie v částce 
1 698 tis. Kč. S přispěním dotací byly pořízeny nové technologie pro 
zpracování zeleniny a ovoce. 

 

15. Krátkodobé pohledávky 

Obvyklá doba splatnosti pohledávek dle smluv je ve společnosti 
stanovena na 30 dnů. Výše krátkodobých pohledávek z obchodního styku 
k 31.12.2015 činí 21 668 tis. Kč z toho k pohledávkám ve výši 439 tis. Kč 
byly vytvořeny opravné položky. 

 
Přehled pohledávek dle splatnosti 

Počet dnů K 31.12.2015 v tis. Kč 

ve splatnosti  18 376 

do 30 2 891 

30-60 44 

60-180 2 

nad 180 355 

Celkem 21 668 

16. Způsob sestavení opravných položek k majetku (vč. zdroje informací 

pro stanovení výše): 

Pohledávky a závazky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou. 
K obtížně vymahatelným pohledávkám je na vrub nákladů tvořena 
opravná položka a to na základě individuálního posouzení jednotlivých 
dlužníků a věkové struktury pohledávek. 

Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám či jinak 
dočasně znehodnoceným zásobám je tvořena na základě analýzy 
obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení zásob. 
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Zdroj informací pro stanovení výše opravných položek: 

druh majetku zdroj informací 

nehmotný majetek inventura 

hmotný majetek inventura 

zásoby inventura 

pohledávky operativní evidence 

 

17. Krátkodobý finanční majetek 

Společnost má pět běžných a jeden spořící účet vedených v CZK a 
jeden účet vedený v EUR. Výše krátkodobého finančního majetku 
k 31.12.2015 činí 17 370 tis. Kč.  

 

18. Ostatní aktiva 

Náklady příštích období obsahují především částku předem 
uhrazených služeb a jsou účtovány do nákladů období do kterého věcně 
přísluší. 

 

19. Zisk roku 2014 

Valná hromada jednomyslně schválila převést zisku roku 2014 ve výši 
6 674 tis. Kč na účet nerozdělený zisk minulých let.  

 

20. Krátkodobé závazky 

Obvyklá doba u krátkodobých závazků dle smluv činí 30 dnů. Výše 
krátkodobých závazků z obchodních vztahů k 31.12.2015 činí 35 709 tis. 
Kč. 

 
Přehled závazků dle splatnosti 

Počet dnů K 31.12.2015 v tis. Kč 

ve splatnosti  24 858 

do 30 9 827 

30-60 834 

60-180 -10 

nad 180 199 

Celkem 35 709 

 

21. Krátkodobé bankovní úvěry a finanční výpomoci 

Společnost má od roku 2000 uzavřenou Smlouvu o factoringové 
spolupráci se společností ČSOB Factoring a.s. na postoupené pohledávky 
poskytne spol. ČSOB Factoring a.s. firmě AGRIMEX Vestec a.s. zálohu 
do výše 80%. Zálohami se rozumí finanční výpomoci (cizí zdroj) účtuje se 
o nich na účtu 249100, k 31. 12. 2015 byly zálohy čerpány výši 1 tis. Kč.  
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Společnost získala v roce 2012 krátkodobý investiční úvěr na rozšíření 
mrazírenského skladu a dostavbu expediční části. Výše úvěru 
k 31.12.2015 činí 2 289,- tis. Kč. Úvěr bude splacen v roce 2016. 

 

22. Ostatní pasiva 

Výdaje příštích období a dohadné položky zahrnují především náklady 
spojené s podporou prodeje a jsou účtovány do nákladů v období, 
s kterým věcně a časově souvisí.  

 

23. Majetek zatížený zástavním právem 

Zatížený majetek  Účetní hodnota 

v tis. Kč 

Způsob 

zatížení 

Výše jištěného 

závazku v tis.Kč 

Ukončení 

zajištění 

Stavba sklad a expediční část 26 728 Zástavní právo 42 000 2016 

 

24. Výnosy  

Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba potravinářských 
výrobků a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.  

 
    Členění tržeb  

v tis. Kč 2015 2014 

Zboží 60 321 54 302 

Služby 1 167 1 284 

Výrobky 175 482 171 394 

celkem 236 970 226 980 

 
 

25. Daň z příjmu 

Celková daňová povinnost v roce 2015 je 1 717 tis. Kč. Na zálohách 
bylo zaplaceno 1 186 tis. Kč. Vznikl daňový nedoplatek 531 tis. Kč. 

 

26. Události po datu účetní závěrky 

K žádným významným událostem mezi rozvahovým dnem a 
vyhotovením této roční účetní závěrky, které by měly významný dopad na 
účetní závěrku ke dni 31.12.2015, nedošlo. 

 

27. Informace o transakcích uzavřených se spřízněnou stranou 

Nájemní smlouva uzavřená se společností UNIFROST s.r.o. na nájem 
areálu na adrese sídla společnosti ze dne 1.2.2006. 

Kromě běžných obchodních transakcí k žádným dalším transakcím v 
tomto účetním období nedošlo.  

Veškeré transakce proběhly za běžných obchodních podmínek. 



 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 
 

- 22 - 
 

 

28. Náklady na odměny auditorské společnosti 

a) audit účetní závěrky             30 tis. Kč 

b) jiné ověřovací služby       

b) daňové poradenství   

c) jiné neauditorské služby  

  

29. Výkazy – úprava položek minulého období § 4 odst. 5 Vyhlášky 

č. 500/2002 Sb. 

Rozvaha 

Závazky vůči třetím osobám z titulu zákonného pojištění odpovědnosti a 
exekučních srážek byly v souladu s požadavky auditora vykázány na 
ř. 117 Jiné závazky. V Rozvaze tedy došlo z pohledu srovnatelnosti 
k těmto úpravám hodnot minulého období: 
- hodnota 34 tis. Kč řádek – 111 
- hodnota 34 tis. Kč řádek + 117 
 
Výkaz zisku a ztráty 
Náklady na pojistné byly přesměrovány z finančních nákladů do 
provozních nákladů. Ve Výkazu zisku a ztráty došlo z pohledu 
srovnatelnosti k těmto úpravám hodnot minulého období: 
- řádek 45 - 317 tis.Kč 

 - řádek 27 + 317 tis.Kč 

Zpětné bonusy, tj. odměny za množství odběrů byly přesměrovány 
z výkonové spotřeby do ostatních provozních nákladů: 
- řádek 10 – 20 244 tis.Kč 

 - řádek 27 + 20 244 tis.Kč 

Příspěvky na stravenky byly přesměrovány z výkonové spotřeby do 
osobních nákladů: 
- řádek 10 – 202 tis.Kč 

 - řádek 16 + 202 tis.Kč 

Náklady na zákonné úrazové pojištění byly přesměrovány z osobních 
nákladů do ostatních provozních nákladů: 
- řádek 15 – 76 tis.Kč 

 - řádek 27 + 76 tis.Kč 

 

Přehled o peněžních tocích: Je nedílnou součástí účetní závěrky 
 

Přehled o změnách vlastního kapitálu: Je nedílnou součástí účetní 
závěrky 
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OSTATNÍ INFORMACE 

 

INFORMACE O ROZDĚLENÍ ZISKU 

 O rozdělení zisku za rok 2015 rozhodne valná hromada společnosti. 
 

PLÁNOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE V ROCE 2016 

 Pro r. 2016 plánuje společnost dosažení následujících hospodářských 
ukazatelů.  

 

 

 v tis. Kč 

Tržby z prodeje celkem 230 132 

Náklady celkem 207 468 

Hospodářský výsledek před zdaněním  6 988 

Plánovaná výše investic  20 000 

                                                                                                                                                                   
            
Panenské Břežany 15. 6. 2016   Ing. Ryszard Nemoudry  
       člen představenstva 
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 
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STANOVISKO DOZORČÍ RADY 
 

 
 

 

 
 

 


