
P Ř Í L O H A     K     Ú Č E T N Í    Z Á V Ě R C E pro střední a velké ÚJ

za období od 1.1. do 31.12. 2021

Obchodní firma Název firmy D-K zemědělská a.s.

Právní forma akciová společnost

Místo nebo sídlo podnikání

Dřevec 42, 

331 41 

Kožlany

Adresa pro doručování

Dřevec 42, 

331 41 

Kožlany

IČO 00118541

DIČ CZ00118541

Den vzniku (zápisu do obch.rejstříku) 26.9.1955

Telefon 373 396 827

Fax

E-mail, www www.dkzemedelska.cz info@dkzemedelska.cz

Bankovní spojení (banka, č.účtu)

Krajský soud v Plzni

oddíl/vložka B 1199

Předmět podnikání (rozhodující) Zemědělská výroba

Datum zahájení činnosti 26.09.1955

Rozvahový den 31.12. 2021

Okamžik sestavení účetní závěrky: 13.IV 2022

(ve stavu k rozvahovému dni)

Předseda Místopředseda Člen

Dagmar Lǔftnerová x

Ing. Tomáš Adámek x

Jan Fekete x

Václav Vaidiš x

Miloslav Vopat x

Petra Benešová x

Bc. Zdeněk Holcingr x

Místopředseda Člen

Václav Krůta x

Jindra Fišerová x

Ing. Pavel Tersch x

Podíl TKč Podíl v %

Podíl TKč Podíl v %

OBECNÉ ÚDAJE o účetní jednotce

Zápis do obch.rejstříku je veden u soudu

Statutární a jiné orgány společnosti, propojení

Statutární orgán-představenstvo, jednatelé  (jméno, popř. adresa)

Dozorčí rada  (jméno, popř. adresa)

Vedení účetní jednotky  (jméno, popř. adresa) Funkce

Ing.Tomáš Adámek Ředitel

Dagmar Lǔftnerová Vedoucí personálního oddělení

Bc.Zdeněk Holcingr Hlavní agronom

Jaroslav Vodrážka Mechanizátor

Petra Benešová Vedoucí masné výroby

Akcionáři a podílníci na základním kapitálu účetní jednotky
Výše základního kapitálu zapsaná v obchodním rejstříku 60 029 000,00 Kč

Akcionáři (podílníci) kteří ovládají účetní jednotku

Akcionáři nebo podílníci, kteří mají v účetní jednotce podstatný vliv
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Podniky, které úč. jednotka ovládá (název,sídlo) Podíl TKč Podíl v %

200 100,00

Podniky, v nichž má úč.jedn. podstatný vliv(název,sídlo) Podíl TKč Podíl v %

210 25,40

Dohody mezi společníky, které zakládají rozhodovací právabez ohledu na výši podílu na ZK

Přehled ÚJ, v nichž je úč.jednotka společníkem s neomezeným ručením

Název ÚJ právní forma Adresa sídla

Popis organizační struktury Schéma společnosti na dalším listu

Použité účetní metody, zásady a způsoby oceňování(popis specifických úprav na místní podmínky podniku)

není zůst.cena: roční odpis:

A.

B.

A. B.

A.

korunových 2 valutových 0

korunových 5 devizových 1

korunových 44 devizových 0

Zahrnuje:

Kč 5000,- Kč

Časově se dále nerozlišují tyto

pravidelně se opakující případy:

Další

Podíly a vklady účetní jednotky u jiných osob

Bioplyn Strunkovice s.r.o.   Dřevec 42, 331 41 Kožlany

D-K odbyt s.r.o Dřevec 42, 331 41 Kožlany

Změny a dodatky v obchodním rejstříku provedené v běžném roce

Změny v organizační struktuře provedené v běžném roce

INFORMACE o použitých účetních metodách, účetních zásadách a způsobech oceňování

Oceňovací rozdíl (rozdíly) k nabytému majetku (MD +, DAL -)

Nakupovaný materiál se účtuje způsobem

Nakupované zboží se účtuje způsobem

Vlastní výrobky se účtují způsobem

Zvířata (mladá)  se účtují způsobem

Počet pokladen k evidenci hotovosti:

Počet běžných účtů bankovních

Počet úvěrových účtů bankovních

Odložená daňová pohledávka a závazek (úč. 481)

Časově se nerozlišují položky drobné, tj. v ocenění do
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Pořizovací 

cenou Cenou pořízení

Skutečnými 

náklady

Plánovou 

kalkulací Jinak

Zásoby nakupované A

Zásoby vyrobené A

Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek nakoupený A

Hmotný a nehm. dlouhod. majetek vytvořený vlastní činností A

Cenné papíry a podíly A

Příchovky a přírůstky zvířat A

Pohledávky a závazky při jejich vzniku se oceňují

K ocenění nového DM reprodukční pořizovací cenou v účetním období nedošlo

Reprodukční pořizací cena byla stanovena: znaleckým posudkem

Druhy nákladů zahrnované do ocenění zásob:

a) vedlejší pořizovací náklady, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob:

přepravné

b) druhy nákladů zahrnovaných do cen zásob stanovených v úrovni vlastních nákladů:

materiál mzdy ostatní přímé výrobní režie správní režie

Odchylky od metod podle § 7 odst. 5 zák,. o účetnictví

majetku závazků hosp.výsledku

odchylky v odpisování:

0 0 0

Způsob stanovení opravných položek k majetku:

Opravné položky k dlouhodob. majetku

Opravné položky k zásobám

Opravné položky k pohledávkám Po splatnosti více než rok a neprobíhají běžně zápočty 100 procent

Jiné

Způsob stanovení odpisových plánů k dlouhodobému majetku: individuálně

Použité odpisové metody pro účetní odpisy: rovnoměrný zrychlený

Způsob přepočtu cizí měny na Kčběhem účetního období - k okamžiku uskutečnění účetního případu

Pokladní hotovost valutová pevný roční

Bankovní účty devizové pevný roční

Pohledávky, závazky pevný roční

Stanovení reálné hodnoty CP a derivátů k rozv.dni v běžném roce nebylo použito stanovení reálné hodnoty CP a der.

Druhy CP a derivátů

v běžném roce nedošlo ke změně reálné hodn. CP -účet 41x

Druhy CP a derivátů způsob zaúčtování

Celkem

Pokud nebyl CP či podíl oceněn reálnou hodnotou nebo ekvivalencí, uvede se zde důvod a příp. výše zaúčtované opravné položky:

jejich nominální hodnotou

důsledky na zvýšení (+) nebo snížení (-)

odchylky v oceňování:

Způsoby oceňování při nabytí

důvody k odchylce

odchylky v postupech účtování:

Celkem

Způsob stanovení opravných položek

denní kurs dle ČNB 26,140

denní kurs dle ČNB 26,140

denní kurs dle ČNB 26,140

popis použitého oceňovacího modelu

Změny reálné hodnoty CP - účet 41x v běž.roce

změna RH + -

0
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Pohledávky a dluhy, které mají sjednanou dobu splatnosti delší než 5 let (jednotlivě)

Dlužník - věřitel, předmět vztahu splatnost MD pohled. Dal závazky

Celkem 0 0

Celková výše závazkových vztahů (pohledávek a dluhů), které jsou kryty věcnými zárukami

Celková výše pohledávek krytých věcnými zárukami tis. Kč

Celková výše dluhů krytých věcnými zárukami 93 125 tis. Kč

Popište povahu a formu těchto záruk:

Záruky bankovních úvěrů pozemky 11 366 Poz. Ku Dřevec,Kožlany

Záruky bankovních úvěrů provoz ostatní 81 759 Nemovitosti, zásoby

takové případy nejsou

Celková výše pohledávek tis. Kč

Celková výše dluhů tis. Kč

Celková výše podmíněných závazkových vztahů tis. Kč

Celková výše věcných záruk tis.Kč

Popište povahu a formu těchto položek

Zápůjčky, zálohy, závdavky úvěry a ostatní plnění poskytnutá  členům orgánů
účetní jednotka  žádná taková plnění neposkytla a neeviduje ani žádný stav poskytnutých půjček a úvěrů tohoto druhu

Stav plnění ke konci účetního období v tis.Kč

Členové

statut.orgánu

Členové

dozor.orgánu

Řídící

pracovníci

Poskytnuté zálohy a závdavky

Poskytnuté zápůjčky a úvěry

Poskytnuté záruky

Bezplatné předání k užívání os. automobilů

Platby důchodového připojištění

Využití služeb poskytovaných účetní jednotkou

Ostatní zajištění a plnění peněžní i naturální

Celkem 0 0 0

Další informace o úrokových sazbách, hlavních podmínkách, splacených, odepsaných nebo prominutých částkách a o zajištění

Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, mimořádných svým objemem nebo původem

položka Objem

Průměrný počet přepočtených zaměstnanců, mzdy a odměny  (v tis.Kč)

Osobní nákl.

pracovníci řídících orgánů 3 459

ostatní pracovníci 41 498

celkem 44 957

138

0

Název a sídlo konsolidovaných nebo přidružených úč. jednotek žádné takové nejsou

Název a sídlo konsolidované nebo přidr. ÚJ podíl na ZK výše vl.kapit výsl.hospod.

Celková výše závazkových vztahů (pohledávek a dluhů), podmíněných závazků.vztahů a 

Původ

Prům.počet osob

5

92

97

Předáno bezpl. k užívání ostatních movitých a nemovit.  věcí - tis.Kč

Odměny členům statutárního a dozorčího orgánu

Penzijní dluhy vůči bývalým členům stat. a dozorčích orgánů
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Název, sídlo a právní forma úč. jednotek, v nichž je ÚJ společníkem s neomezeným ručením

Název a sídlo úč. jednotky, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejširší skupiny úč. jednotek,

ke které účetní jednotka jako konsolidovaná ÚJ patří

Název a sídlo úč. jednotky, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejužší skupiny úč. jednotek,

ke které účetní jednotka jako konsolidovaná ÚJ patří

Místo, kde je možné získat konsolidovanou účetní závěrku konsolidujících úč. jednotek uvedených

v předchozích dvou přehledech, je-li její získání možné

jmenovitá / účetní hodnota

takové položky nemáme

Položka počet jaká zakládají práva

Navrhované rozdělení zisku ve schvalovacím řízení ve výši 2.126.544,59 Kč

Dosažený zisk / ztráta (tis. Kč) 2 127

Přiděleno rezervnímu / nedělitelnému fondu (tis. Kč)

Přiděleno ostatním fondům (tis. Kč)

Převedeno na nerozdělený zisk minulých let (tis. Kč) 2 127

Převedeno na účet neuhrazená ztráta minulých let (tis. Kč)

Převedeno na ztrátu - jiný výsledek minulých let  (tis. Kč)

Přehled o stavu a změnách dlouhodobých aktiv (v tis. Kč)

Druh dlouhodobého aktiva Poč. stav Přírůstky Úbytky Kon.stav

Dlouhodobý nehmotný majetek 519 519

Dlouhodobý hmotný majetek 271 497 17 057 1 475 287 079

Pozemky 31 342 2 697 34 039

Nedokončený DHM 158 25 475 24 886 747

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0

Dlouhodobý finanční majetek majetek 410 410

Základní stádo 10 792 5 140 5 616 10 316

CELKEM 314 718 50 369 31 977 333 110

Přehled o změnách opravných položek a oprávek dlouhodobých aktiv (v tis. Kč)

Druh dlouhodobého aktiva Poč. stav Přírůstky Úbytky Kon.stav

Oprávky-Dlouhodobý nehmotný majetek 519 519

Oprávky-Dlouhodobý hmotný majetek 184 999 9 681 1 475 193 205

Oprávky-Základní stádo 4 626 4 993 5 613 4 006

Opravné položky-Dlouhodobý nehmotný majetek

Opravné položky-Dlouhodobý hmotný majetek

Opravné položky-Dlouhodobý finanční majetek

Opravné položky-Dlouhodobé pohledávky

Výše úroků, pokud jsou součástí ocenění dl. majetku

CELKEM 190 144 14 674 7 088 197 730

Počet a jmenovitá nebo účetní hodnota vydaných akcií / podílů během účetního období podle druhů 

Druh akcie / podílu

Vyměnitelné dluhopisy či podobné CP nebo práva

Stránka 5 z 6



Výše odložené daně a její vývoj

2019 2020 2021

Odložená daňová pohledávka

Odložený daňový závazek 3 657 4 233 4 843

Povaha a obchodní účel operací úč. jednotky, které nejsou zahrnuty v rozvaze

a jejich finanční dopad na ÚJ, jsou-li rizika nebo přínosy vyplývající z těchto operací významné a je-li uvedení těchto rizik nebo přínosů

nezbytné k posouzení finanční situace účetní jednotky žádné operace nenastaly

Popis účetní operace

finanční objem
Prodej vstupů včetně služeb do bioplynové 

stanice Bioplyn Strunkovice s.r.o. 18 774 tis. Kč
Nákup energií z Bioplyn Strunkovice a 

digestátu 3 829 tis. Kč

Ostatní důležité skutečnosti

Hodnota splátek dlouhodobých úvěrů v roce 2022 je celkem 8 743 tis. Kč a je uvedena v rozvaze v krátkodobých závazcích 

na řádku 49- závazky k úvěrovým institucím.

Vyhotovil dne: 13.4.2022 ……………………………………………..podpis vyhotovitele

……………………………………………..podpis statutárního orgánu

Významné operace se spřízněnou osobu (§ 39b Vyhl. 500/2002, odst. i)

popis operace, povaha vztahu se spřízněnou osobou

riziko nebo přínos v tis. Kč
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