
AGR{ VeIhý Týnec,a.s-, Byslřicki 704,78372 yelký Týnet, okrcs olououc

PRILoHA
k toční účetní závěrce v plném rozsahu za rok 20l6

I. l. A*cioýli společnosl AGRÁ velký rýnec hýo zlllože a roz]rolnalún yýft]člti členské schůze Zenrědělrhého
ůubíýa velký Týnec ílne ],hřean 2000, Jedi|ýn akcionúřem ýlulo íloba brlo ZD yelký Tj,hec se záklddnínl
ýklalen ],200.000,- Kč složeným ýpodobě ýlíklllu nen oýilosli. Zipis do obchodníh, ,ejstřlku vedeného u
Xrojs*ého soudu ý oslíalJě blJl píowden dne 14.tub a 2000, V ,c" 2000 bllo rozhcíl,rulo o lúýýšeni zákhdního
kapilálu ,polzčnosli o hepeněžit! ýklod ZD yelký Tý ec vhodnolě 12 tftit. Kč a pohledáýk} op ýněných osoh

I hodnolě min, 84,9 nil. Kč, yl\§fu,I haýýšenl prohěhlo I průběhu rcku 2001 s hotnolou celkoýého vlílndu d.ublý
13,200.000,- Kč apohlz úýhnni opíáýněnlch osoh |, konkftnú ho4noíč 8ó,700.000,- Kč.

K ].Iednu 200I přev.alL a*cioýú ,polečnosl AGRA VeIký Tý ec lóněř komplefun hasroddiskou čitt,tosl lD
Vetký Týněc g plnějí ployozoýultž i l násleílujIcIch lerech, ZD vělký Týnec ýríoupilo M znklúé lozltolnuli v(s ie
d e 7.ó.2002 do líkvidace od 1.7.20l)2,

I/Fůhěhu nku 20Ió edošlo k žúdným změlrúnt ý lúlllci zópisu do obcho.Inin rcjslřiku. Akcio|,i podíI Jimlf
AG.D]TANA s.í,o,,čIe konceíru DITANA se bžhem rofu 2(l1ó rczn,ěl,il a přensíaýuje hodnolu s0,4 %. Ze ska|in|
hajilelů a*,ciI | únci íyxických osob neýl6ti žndná jelnolliýě ýíe jfik 2,5 % souhnného počlu. Celkoýý počel
uk.ionářů se prcíi roku 2015 ý lůrlallku přeýo ů lnhně.|,ýšiI očiní 235 í|zických l2 pňýnícké osobf.

zupsalýn,i ?ře l,tělr pDdni|tání jsol:

- zemětělstýi vůJt,lě plo eje ne4jrlr.o|anlch zenědělských lýlobků za účelenl zprucolúni nebo
dulšíh1 p.O eje

- ýjrcba knliý l kl,frhý.h slněsi
- ýjruba eleklřilt!
- činnosl účehích poruúců, velelti účehiclýl

Rozlrodujicim předmětem činnosli akciové společnosti je klasická zcměděIská \.ýroba s cca 2i3 podílcm
produkce rostlinné ( obiloviny, olejniny, kuktlřice, chmel ) a l/3 podilem produkcc živočišné ( mléko a ho!čzi
maso v uzavřeném obratu sláda ), Z hlcdiska velikosti obhospodařuje a.§, výnčru 2,686 ha zem půdy

a ročni celkové qýnosy činilypřibližně l58mil,Kč-Vroce 2016 pracovalo v a.s, 5] trvale
činných pracovniků,

organizačn i členěni podn iku j e přizpůsobeno podňínkám. ktcri vychází z roářištěnosti výroby a
vzdálcnoýi jednotliv,ich far€nr, Rostlinná výrobaje řizená odýčllově Zjednoho střediska ve Velkém
Týnci a výroba živočišná je provozována na dvou famách ( Krčmaň a VeIký Týnec ), v rámci ktcrýchje
aplikováno Střediskové členěni. M€chani7áce a dilny jsou řizcny slejným způsobemjako RV, Výroba
chn]elc spadá pod Středisko roýlinné \"ýroby, samoýatné středisko jc spráVní úrvar, od roku 20l4je zřízeno
Zvláštní samostatné středisko bioplynové stanice ( t]Ps ) z důvodu Dutnosti sledováni ekonom,ýýSlcdků , Z pohledu
řizení předs€da představenstva zaýává pozici hlavniho ekonoma a přímo vede hIavního agronoma,
zootechnika, PEP, finančjri, mzdovou a §kladovou účctni. cclkem v podniku pracuje l l THP a cclr 42
manuálnich a obslužných pracovníků.

PráVni aormou podnikujako právnické osobyje akcioYá §polečnost, Na základě výsledků Valné hronrady společnosti
konanč dne 23.června 20 l 4. došlo k významné Změně z hlediska l'ungováni orgánů a, S,, vo leiýín orgáncm je pouze

dvouč|enná dozoíči rada, kleníjmenuje třičleny př€dstavenstva. Dozoťí radu k 3l,l2,20l6 tvořilizástupci majoritniho

lng. Miloš spurný , člen dozorčirady ,- svésedlice 62. PSČ 78] 54

lns, Radomíí Běhal člcn dozorčí rady
olomouc - Holice. Staškova 549i lj
Psč 779 00



Statutárnim orgánem a,s. zůsrává nadále předýavenstYo, které k3].l2-20ló pracovalo v následuiícím Složeni:

předseda představenstva
Lužice 90, PSČ 785 0l
místopředseda představenstva,
Velký Týn€c, Komárov 545, Psc 783 72

Velký Týnec, Masarykova, 81, PSČ 783 72

Ing, Miroslav wrana

lng, Vikior Plachý

Michal židák

Na základnim kapitáIu a.s. se podíli v rozsabu přeryš{icim 20 % pouze společnos1 AG,DITANA s,r,o., člen koncemu
DITANA. klerá !Iastni 5.036 k§ akcii, tj. 50,4 % základniho kapitálu AGRA Velký Týnec, a,s.,

L2, AGRAVelkýTýnec,a,s.mák]1.12,20l6uspolečnosti Bezuchovskáa,s.,IČ25s2]067,podilVnominálníhodnotě
2.954 lis. Kč, kt€ri byl v r, 20 l 6 nafýšen o 60ó tis_Kč a procentní podíl t€d}, čini ,1 l ,05 %, Současně Společnost vlastn i
V roc€2012 poří7ený l/3 balík akcií firmyOLBEN^a,\,lČ§07o]70U,tnominalnihodnotě1,729.000,-Kčza
čáStku 20 mil, Kč, t] žádĎč dalši organizace majetko\"ý podil, krerý by přcsahoval 20 % na jejich ákladnim
kapitálu, společnosl AGRA Vglký Týnec, a.§.j nevlastní,

Majetkové účasti ujiných podniků dosahly tedy k 3l,l2 20l6 náslcdujíci výše I

Chme]ařstvi Žatec. a,s,

()l.BENA á s

_ 46,065,_, Kč
2,9]2.542,-_ Kč

- 20,000.000,-- Kč

L ], Pruměrný počel zaměstnanců bčhcn účeiního obdobi dosáhl počtu 53 př€počtených pracovniků, Z tobolo
počlu pracovalo v podniku l I lechnicko-hospodářských pracovníků , Z celkového objemu
\)placených mzdových prostředků 20.744 tis. Kč připadlo na THP 5.833 tis. Kč, tj, 28,1 % ,

Řialci managemenr v roce 20]6 lvořili : předseda a blavni ekonom , lDg, Miíoslav Wraná
hlavnia8ronom _ lng, Viktor Plach}
zootechnik _ Michal Židák

}InIbá mzda
lis. Kč o/o

Zdrav, + §oc. poj]
tis, Kč '/o

AGRA celkem

z loho _ THP celkem
z toho řidici managcmcnl

20-,744

5,833
2.514

]00,

28,]
12,4

,7 
-o49

1.982
87l

l00,_

28.]
|2.3

L 4, V průběhu roku 20l6 byly poskytnrlly členům předslavenýva a dozořči rady a.s, ( statutárni organ}
ACRÁ Velký Týnec, a,s, ) odměny spojcné S výkonem této í'unkce v cclkovém roz§ahu 480 tis,Kč_
V roce 20 l ó byla stejlě jako v předchozích třech letech v návaznosl i na platbu d ividend pro všechny akc ionáře,
vyplaccna jčl€nům představenstva a DR lantiéma z podilu na rozděIení zisku za rok2015 v celkovém
objemu400 tis. Kč, Pracovníkům a,s, nebyly v ninulém roc€ poskytnuty žádné úvěry, půjčky, zá ky
a příp_ ostahi plněni s !ýímkou pokračováni plošně uzavřené smlouvy pro asi 50 zaměStnanců na životni
kapitálové pojištěni s Českou pojišt'ovnou. Ročni přispěvek Zaměstnavat€le čini paušálně 6,000,00 Kč na
jednoho pra€ovníka,

ll. l, Aplikace obccných účetnich zásad a metod se řidi obecně platnými zákol ýminormamiroku 20l6 a
zpíacolanými Vnilropodniko!ými §měmicemiakciové společnosti ACiRA Velký Týnec, a,s,,



it,2. Způsoby ocenění :
a) zásoby nakupované ve výši pořizovacich cen

zásoby vlashich \.ýrobků ! cenách ivořených na bázi v]astnich nákladů a stanov€ných interni,n
předpiSem

b) hmotný a nehmoiný dlouhodobý majelck vytvořený vlastn i činnosti je oceňován hodnoiou doložcných

vlaslnich nákladů
c) c€nné papíry a majetko,ýé účasti se occňuji cenou pořiz€ni

d) prlchovrli a piirůsiky zviřat se oceňují cenami vytvorcnými na základé vlastnich nákladů a staíovených llllcrnim
předpisem sc snahou o miniínalizaci meziročních korekcí,

Reprodukčni pořizovaci ceny nebyly v prťlbčhu roku 20l6 použity .

ll. ], V rámc i pořizovacích cen nakupovaných zásobjsou zahmuty náSledujici dřuhy nákladů : odbytová a

skladová přirážka, cena obalů ( převážně papirové pytle u Dakupovaných Ks ), technologické úpravy

( např. moř€ni, inkruýac€, medikování apod, ) a ve většině připadů i dopravné, c§Ďy zásoh Vlashi€h

\.ýróbkůjsou tvořeny rynaloženými přintýmiůáklady a dle lozvřhové základny používaného úč€tniho

s;twaru i určitým podil€m nákládů nepřímých, Nedokonč€ná rostlinná výrobaje oceňována analogickým

IL .1. V průběhu roku 20l6 došlo ke změnám způsobů ocel-lování. posiupů odpisování a obsahovimu \Ymezeni
položek účerni závěrky pouze v rozsahu nezbytném aktualizaci legisIativnich norem v télo oblasti

p]alných od l , l ,20 ] 6. ] inak je snahou a,s, Zachovat p lnou kon(inu itu používaných nástro,jů v účetnictv í ,

př€devšim z důvodu možnoýi komparace výsledků hosp, činnosti v delšim časovém obdobi, Z toho

důýodujsou peněžnl částky vyčislené z titulu \"ýše uv€de!ých opatř€ni Ý návaznosti na výši majelku.

áYar<ů a bospodářský výsledek v roce 20l6 naprosto nepod§lahé.

IL5, Za rok 2016 ncbyly vytvořeny opravné položk) k dlouhodobč nedobylným pohledávkám, AGRA
VelFý Týnec, a,S. má kdatu3l,]2.2016pou7_c ] dlouhodobě ncdob},tnou pohledávku v hódnolě

l07,039 Kč, krerá pr€dstavuje cca zbyIou l/3 původni rymáhané částky stálejcšlč v €xeklci"

Il, ó, AGRA Velký l'ýnec, a.s, má vytvořený odpisoYý plán s použitimjak lineárni odpisové metody
( nemovilosti vnes€né do spol€čno§ti zakladaielem a.s, ), tak hlavně zrychl€ného odpisováni u včtšiny

;bývají.iho převedeného maiclku a U mljetku nově pořizeného, Účefui odpisy N a HDM čini za rok

2oló celken 28.147,8I8.-,Daňovéodpisyýejnékalegoriejsoupř€vážnězdůvoduaplikac€
degresivní odpisové netody v dřivějších letech a aplikovaného na\"ýšenl podle § 32, odst 2 ZDP
nižši o cca 2,17mil. Kčapřcdstavujj celkcm částki] 25,975,445.-, Kč,

ll,7, Pn prepcalU l]Jdju v ci/l meni na.e.iou je Up|.1ňU!dn oe/ni kul/ t) hlaso!Jn) (" NB,

IIt. l, AGRA Velký Týnec. a,s, vlasrnila ke konci roku 20l6 čIcnský vklad u družstva cHMEL^ŘSTVÍ
Žatec ve výši 46-065... Kč , cca 4] % podil na zákiadním kap;tálu společnoýi Bezuchovská a,s,

v hodnotě 2.932.542,.. Kč a 33 % ( l/3 ) podilu na základním kapitálu oLBENA akciová Společnosl

v hodnotě 20.000,000... Kč , Tržní occnčni výše uvedených aktiv je probl€matické a AGR^ Velký
Týnec,a,s, nemá v současnédobě doslatck objektivnich inlbrmac í pro j cj ich seriom i óho,lnocen i a

p;oto ponechávájako záktadni cenu prc tržni oceněnj těchto položek cen , za kterou byly tyro aktiva do

společnosti pořizeny. V roc€ 20l6 nebyl z vlaýnictvi tohoto majetku při,iat do společnosti žádný majelkový

prospěch,

llt.2 Mezi dnem účetni Závěrky v roce 20ló a dáten, kdyjsou schváleny hlavní účelni výka7y, ncdošIo k

žádným význanným událosteín s vIivem na přcdkládané závěrkové údaje.

IIl, ],l,
a) rozpis dlejednoilivých Skupin nehmotného dlouhodobého majelku - viz, "Rozvah," 

k ]]1,12,20l6

bl rozpis dlelcdnotli,ých skupin hmotného diouhodobého majetku -viz 
",Rozvaha" 

k l l l2,20l6

cj n"ancnip.,n;jern ÁcR^ velký Týnec, a,s, v upl}Dulóm účetnim obdobi neprováděla



d) HDM - rozpis na hlavni §knpiny : núzel,

pozemky
budovy
stavby
pří§troj€ a tech.zařizení
prac, stroje a zařizení
dopravni prostředky
irvalé porosty
zákl,stádo skotu
DlIIM

37.039
59,546
5,1,l06
20.602,
99,873
69,550

1,309
,l,093

4]0
21,903

22,888
l7.8ó8

8.361
80.162
50,392
l.j09
3.653

4]0

37I 1]l I8j a19

lmén) hmo(n<ho in\e.t,.nihú írajelIu \ lúťť )0lo v tis Kč

PS 355,593 l71.137ll l8] 7l5

pořízení
vyřazeni/ prodej

zálohy na investice

+ ] 1,984
_ l6.]46

+ 31.984
- 29.3_|7]3.]7l

Ks ]86.]82

Nově pořizený IIDM v roce 20]6 :

)-

(ilkaýó hódnolu noé Poři?néha HDIt ( ýč.dkljýdce I'B.l d kch.hodnoceú ) předsíaýli. čás|kú 3],020 905,- Kč .

majelck Ýedený v operativni €Videnci mimo účlový rozvrh ( např, předmčty poslupné spotřeby
s polizovacic€nou nižší než 500,- Kč ) nebyl v roce 20I6 kvali1']kovaně hodnolovč vyčjslen,
Nitkoupený I) t)H M evidovaný na účlu 50 l 3 ] 0 předsravoval v rocc 20 l 6 částku l 22 tis, Kč.

majetek zatížený záStavnim právem mčla v roce 20l 6 AGRA Velký Týnec, a, s. dvoj i. Ve prospěch poskynutého
úvěru od Českó spořilelny na výýavbu BPS Velký Týncc byla zastavena tato stavba a součaanč jsou od r, 2013
ze stejného důvodu zastaveny ivlastněné akcie společnoýi oLBENA a.s,, také na úvěíod Čs na!)\tJ!bu
2 Mw BPs v lokalitě olonouc Městský Dvťlr,

na pořizení BPs byl v roce 20l3 otevřen dlouhodobý in\restični úvěr u České spořile]ny v čáslce 40,890 mil. Kč
s l5 letou dobou splácení, Uvěrse začal splácet 30,4,2014 ! pravidelných měsíčních spláikách ve výši
243,]93,- Kč , Dncm koDečné Splainostije datum 3l,3_2028. Základní úroková marž€ úvěru činí l,ó % p,a_ s tím,
že může býl na základě splnční určiiých podminek dodatečně snižena o 0.25 rc§p, 0,50 % per annlm,
V souvislosii se Zaiištčnim úvěru bylo zřizeno Zástavni právo na pohIedávky Z produkce BPs a nemovitost BPS
jakolakovo ,Kj] l2,20l6 činilahodnota nesplaceného úVčru 28,101,124,-_ Kč,

371.43l l85.049

- secistroj HoRScH Focus
_ analy7átor Zmin MlNIFRA
, os,automobi1 VW Caddy

, chme1, konstrukce ( neukonč
_ sil,žlab V.T. ( neukonč, )

2.995.900.__
49],8l0,__
l95,785,-

6,296.904,--
8,880,5]4,__
,7 

,351 _456,-

o

IIl,j.2.K:]ll2,20lónemělaAGRAvelký'I'ýnec,a,s,závazkypolhůtčsplahostinadl80dnů,Pohledávky
po stejDě dlouhé lhiltě splainosti představuj í hodnotu I07,039._Kč(jednás€očástlfaZčervencer,2007za
společnostiJ,B.s. s.r.o, zadodávkulelai ), celko!"ý plchled pohledáveka ávazkrije pravidelnou Součásli
inventarizace majctku a u pohledávek léž píacovních materiálů pro tvorbu opravných položek.

IlI j,3 t] četn i hospodářský !ýsledek za rok 20 l 5 ( zisk l 5,j 97,6ó0.5 0 Kč ) by] na zák ladě rozhod nllli



VHa,s konanédne l6,6.20l6 Zaúčlován v červnu 20l6 následujicim způsobcn:

a) na di\ idend)
a) na tantiémy čl€nů představen§lva a dozoíčí rady
b) ve prospěch účtu 42] 200 - zákonný rezervní fbnd
c) ve prospěch účtu ,128 000 - nerozdělený zisk minulých let

1,998,000.00 Kč
400.000.00 Kč

2,000,000,00 Kč
l0.999,660,50 Kč

Základni kapitál a, s. zůstává na úřovn i zap§}né v obchodn im rej ýřiku, tj, 99,900,000.- Kč ( úč, 4 l l ),

Vlastní kapitála.,s, S€ v roce 2016 zvýšil z původní hodnoly 319,292,242.09 Kč nahodnotu
320,j42,455,08 Kč, rj, o 1,050,žl2.99 Kč,

Z \"ýše uvedenéhoje zřejmé, že v průběhu roku 20l6 a,s, přidělila ze zisku zákonnému rezervnimu
fondu 2,0 mil. Kč a Davýšila jcho úrovcň na hodnotu ] 8,0 mil, Kč, dále ze zisku poskytla ] ,99 8.000,-.
Kč na akcionářské dividcndy a 400,000,- Kč na tantiény členůnr orgánů a,s.,

11l,3,4,

Počet akcionářů činil k]].]2,20]6 23?,z lohoto počtu bylo 2]5 osob ryzických a 2 osoby pmvnické,

a)

IIL 3,5, AGRA Velký Týnec, a,s. neměl3 v roce 20ló v}tvořeny ádné zákonné rezervy,

ll1,3.6, Všechny \"ýnosy z běžné činnostibyly vr,20]6 realizovány v tuzemsku.

přesný Soupis závazkůje n€dilnou součástjInveniarizace hospodářských píoslředků a majetku a.s, k j 1,l2.20l6.
Zdeje provedeno i detailni rozčleněni jednolliYých položek závazků z hlediska lhůt splatnosti, re§p. prodlev
těchto lhůt.

závazky k podnikům ve skupině nejsou

závazky kr},ré podlc záslavniho práva nejSou

dalii /li\d/k} ne.ledo\are \ h..rnťm ú.LIl,cl\inťj.ou

b)

c)

d)

členění výnosů dle čiĎnosli : - rostlinná yýroba - ó8.296 tis, Kč
- živočišná fýroba - 29,580 tjs, Kč

z loho _ zviřata _ ],053 tis, Kč
- výíobky , 26,527lis, Kč

- služby - 2,799 tis. Kč
- el, energie - 15.267 tis, Kč

II1, J.7, AGR^ v€lký Týnec, a,s, má za to, že v rámcijcho majetku se ne\fskytuji polož}y s vjrazným
rozdílem mezi tržním a účetní]n obodnocenim. AGRA Velký Týnec. a,s, předpokládá. že účetni
maietková podsiata organizace uvedená v účetni závěrce z,t rok 20 l 6 je r€álná,

AGRA VeIkÝ Týnec, a,s.
o,1 (:l)

TYNEC
85 3!1 551

:,/1 1,1l l

7
7 8,]

lc 2585

Zplacolal : In8 Wrma NlirosLav

sch\ólil ] lng \rana Miroslav , ptedscda

vc vclkénr l'lnci dnc .1 únoru 20l7


