
           PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

         PRO PODNIKATELE ZA ROK 2012

I. OBECNÉ ÚDAJE
                
Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání):
                        ZOD N ěmětice                  
                                                      
                  38701 Volyn ě              

 I Č : 00113794
DI Č : CZ00113794      

Právní forma: družstvo

Předmět podnikání dle OR:
zemědělská výroba a prodej zem. výrobk ů

Datum vzniku (zápis v obch. rejst říku):  27.7.1972

Fyzické  a právnické  osoby, které  se podílejí  20  a  více %  na
základním kapitálu ú četní   jednotky  s   uvedením  výše   vkladu
v procentech: nemáme

Popis  zm ěn a  dodatk ů,  provedených  v uplynulém  ú četním období
v obchodním rejst říku:  k žádným zm ěnám nedošlo

Popis organiza ční  struktury podniku a  její zásadní zm ěny  b ěhem
uplynulého ú četního období:  nebyla m ěněna

Jména a p říjmení člen ů statutárních a dozor čích orgán ů:

předseda p ředstavenstva      Ing. Tomáš Komrska
místop ředseda                Václav Benedikt

Název a sídlo obchodní spole čnosti  či družstva v nichž má ú četní
jednotka v ětší  než  20  %  podíl  na  jejich  základním kapit álu
s uvedením výše podílu. Uvád ějí se i p řípadné smluvní dohody mezi
spole čníky,  akcioná ři,  které  zakládají  rozhodovací  práva bez
ohledu na výši podílu na základním kapitálu u t ěchto podnik ů:
nemáme

Pr ůměrný po čet zam ěstnanc ů b ěhem ú četního období        36
      z toho řídících pracovník ů                         2

Výše osobních náklad ů v člen ění dle výkazu ZZ - zam ěstnanci
      mzdové náklady (521, 522)                       8060 tis.
      náklady na sociál.a zdr.zabezp. (524 až 526)    2647 tis.

      z toho výše osobních náklad ů na řídící pracovníky
      mzdové náklady (521, 522)                        640 tis.
      náklady na sociál.a zdr.zabezp. (524 až 526)     207 tis.

Další odm ěny ostatních člen ů statutárních a dozor čích orgán ů v tis. K č:
                                                         0 tis.



Ředitelé,  nám ěstci,  vedoucí,   v četn ě  bývalých  (týká  se
peněžní i naturální formy)
      výše p ůj ček                                        0
      poskytnuté záruky                                  0
      bezplatné užívání osobních automobil ů              0
      jiné výhody                                        0

II. INFORMACE O Ú ČETNÍCH METODÁCH,OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH
      A ZP ŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ
                                                               
(2.1.) Zp ůsob ocen ění:
a) zásob nakupovaných a vytvo řených ve vlastní režii
   nakupované zásoby  jsou oce ňovány po řizovacími  cenami
   zásoby  vytvo řené vlastní  činností jsou  oce ňovány na  úrovni
   vlastních náklad ů

b) dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vytvo řeného vlastní
   činností  - ve výši vlastních náklad ů

c) cenných papír ů  a podíl ů, derivát ů  a části majetku  a závazk ů

   zajišt ěné deriváty - po řizovacími cenami

d) p říchovk ů a p řír ůstk ů zví řat - vlastními náklady

(2.2)  Zp ůsob  stanovení  reproduk ční  po řizovací  ceny u majetku
ocen ěného v této cen ě a po řízeného v pr ůběhu ú četního období:
nebyla použita

(2.3.)  Druhy vedlejších  po řizovacích náklad ů,  které se obvykle
zahrnují do  po řizovacích cen nakupovaných zásob  a druhy náklad ů

zahrnované do cen vlastních výrobk ů:  dopravné, poštovné

(2.4.)  Podstatné  zm ěny  zp ůsob ů  oce ňování,  postup ů odpisování
a postup ů   ú čtování  oproti   p ředcházejícímu  ú četnímu   období
s uvedením  d ůvod ů  t ěchto  zm ěn  a  vy číslením  pen ěžních částek
t ěchto  zm ěn  ovliv ňujících  výši  majetku,  závazk ů  a  výsledku
hospoda ření, pokud je možno je reáln ě stanovit: nebyly

(2.5.) Zp ůsob stanovení opravných položek k majetku:
Byly vytvo řeny opravné položky podle zákona  o rezervách
k pohledávkám  za dlužníky v konkurzním řízení do výše 100 %,
konkurz nebyl dosud ukon čen.

(2.6.) Zp ůsob  sestavení odpisových plán ů  pro dlouhodobý majetek
a použité odpisové metody pro stanovení ú četních odpis ů:
- da ňové odpisy se odpis ům účetním: nerovnají
- u za řazeného majetku  je  používán  lineární i zrychlený  zp ůsob
  odepisování
- za dosp ělá zví řata považujeme dojnice, masné krávy, prasnice, kanc e,
  bahnice, berany

odpisový plán
  budovy, haly, stavby               30
  stroje, p řístroje                  4,6,8,15
  dopravní prost ředky                4,6,8
  základní stádo a tažná zví řata     3,4



     Drobný hmotný dlouhodobý majetek  v po řizovací cen ě do 40000
účtujeme p římo do náklad ů na ú čet 501100 a evidujeme v operativní
evidenci.

(2.7.) Zp ůsob p řepočtu údaj ů v cizích m ěnách na českou m ěnu:
(uplatn ění sm ěnných kurz ů vyhlašovaných Českou národní bankou
jako b ěžných či stálých kurz ů s uvedením termín ů jejich zm ěn)
používán denní kurz ČNB

(2.8.) Zp ůsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazk ů

Majetkové ú časti  ocen ěny po řizovacími cenami  s využitím opravné
položky.

III. DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISK Ů A ZTRÁT
                                                          
(3.1.) Položky podstatné pro hodnocení finan ční situace
a) dom ěrky dan ě z p říjm ů za minulé období - nebyly
b) rozpis odloženého da ňového závazku - je po čítán  z rozdílu
účetních a da ňových z ůstatkových cen dlouhodobého majetku a
neuplatn ěných od čitatelných položek od da ňového základu.

c) rozpis dlouhodobých bankovních úv ěr ů ke konci ú četního období

   KB - pozemky                              501
   GE kombajn                                569
   GE v ůz KRONE                              449
   Citibank - JD 7530                        382
   Citibank - trailer                        234
   Citibank - secí stroj                     301
   Citibank - JD 7530                       2042
   Citibank - JD 6230                        973
   Oberbank Frasto-Storm                     298

d) popis zajišt ění úv ěr ů
   pozemky, úv ěrované stroje

e) poskytnuté dotace
   Platba na plochu SAPS              6406
   Dopl ňkové platby - dojené krávy     121
                    - bahnice           66
                    - brambory          99
   Nákazový fond                       340
   Podpora pojišt ění                   158
   Udržování gen.potenciálu zv.         33
   Dotace LFA                         1246
   Dotace AEO                         1046
   úroky PGRLF                         285

f) manka a p řebytky zásob - nebyly zjišt ěny

(3.2.) Významné  události, ke kterým  došlo mezi ro zvahovým  dnem
a okamžikem  sestavení  ú četní  záv ěrky  (§19/5  ZÚ)  -  k žádným
nedošlo



(3.3.) Hmotný a nehmotný majetek krom ě pohledávek
a) rozpis dlouhodobého hmotného majetku na hlavní s kupiny (t řídy)
s uvedením po řizovací  ceny (nap ř. ú čet  022) a oprávek  k tomuto
majetku (ú čet 082)
                                   PC           Opr ávky
budovy                          81026             4 2257
stroje, p řístroje, za řízení     56765             46355
zví řata základního stáda         5275              2951

b) rozpis  dlouhodobého nehmotného majetku  s uvede ním po řizovací
ceny a oprávek k tomuto majetku - mlé čná kvóta   PC 252 oprávky 194 tis. K č

c) hmotný majetek po řízený formou finan čního pronájmu: nemáme

d)  p řehled o  nejd ůležit ějších titulech  pro p řír ůstky  a úbytky
dlouhodobého majetku podle jeho hlavních skupin (t říd):

                                                                 
                   Stavby   Movité  Ost.DlHM  Zví řata            
                             v ěci   ú čet     zákl.stáda  CELKEM  
                  ú čet 021 ú čet 022 031       ú čet 026           
                                                                 
 A Po řiz. cena      77605    54338     3060      5530    140533  
   k po č. ÚO                                                     
                                                                 
 P řír ůstky                                                       
  nákup              3421     2988                 13      6422  
  vlast.režie                                    15 73      1573  
  ostat.po řízení                                                 
                                                                 
 Výdaje                                                          
  prodej                       260               15 73      1833  
  likvidace                    301                2 68       569  
  restituce,vyp.p                                                
  ostatní výdaje                                                 
                                                                 
 B Po řiz. cena      81026    56765     3060      5275    146126  
   ke konci ÚO                                                   
                                                                 
 OPRÁVKY           081       082               086               
                                                                 
 C Po čáte ční stav   40709    43428               2939     870 76  
   k po č. ÚO                                                     
                                                                 
 Zvýšení                                                         
  odpisy             1548     3488               11 33      6169  
  z ůst.cena vy řaz                                 721       721  
                                                                 
 Snížení                                                         
  vy řazení z evid              561               1842      2403  
                                                                 
 D Kone čný stav     42257    46355               2951     9 1563  
   ke konci ÚO                                                   
                                                                 

e) souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze (nap ř. drobný hmotný
majetek vedený na podrozvahových ú čtech ):
mlé čná kóta  1 177 060 kg



f) rozpis majetku zatíženého zástavním právem:
pozemky

g) p řehled majetku, jehož tržní ocen ění je výrazn ě vyšší než jeho
ocen ění v ú četnictví: není

h)  po čet  a  nominální  hodnota  dlouhodobého finan čního majetku
(cenných papír ů  a majetkových ú častí)  v tuzemsku a  v zahrani čí
podle  jednotlivých druh ů  cenných papír ů,  p řehled o  finan čních
výnosech plynoucích z jejich vlastnictví:
výnosy nebyly
akcie               AGB Praha a.s.         1474
akcie               ACHP Volyn ě a.s.       1460
akcie               Česká škrobárenská a.s. 247

(3.2.) Pohledávky
a) souhrnná výše pohledávek 180 dn ů po splatnosti      899 tis.
b) pohledávky k podnik ům ve skupin ě                      0 tis.
c) pohledávky kryté zástavním právem nebo jišt ěné
   jiným zp ůsobem s uvedením povahy a formy
   tohoto zajišt ění                                      0 tis.

(3.3.) Vlastní kapitál
a) popis zm ěn vlastního kapitálu v pr ůběhu ú četního období

                                                                        
               Základ. Emisní Ost.kap. Zákonné Stat ut.  Hosp.   Kapitál 
               kapitál  ážio   fondy    fondy   fon dy  výsledek celkem  
               411,491  412   413,414, 421,422 423, 427 428,429          
               419-252        418                      431              
                                                                        
 Po č. stav       3443            7529    3509   47494    10763   72738  
                                                                        
  Vklad                                                                 
  Dotace,dary                                                           
  Ostatní +                                                             
                                                                        
  Odl.da ň                                                               
  Dividendy                                                             
  Pen. čerpání                                     -47              -47  
  Ostatní -       -90                                       -5     -95  
                                                                        
  VH b ěž.roku                                             2544    2544  
                                                                        
  P řevody + -                            1000    6746    -7746       0  
                                                                        
 Kon. stav       3353            7529    4509   541 93     5556   75140  
                                                                        
b) rozd ělení  zisku, pop ř. zp ůsob  úhrady ztráty, p ředcházejícího
účetního období:
ziskem r.2011 byl dotován rezervní fond, FKSP.

c) základní kapitál - členské vklady - 142 člen ů.



(3.4.) Závazky
a) souhrnná výše závazk ů 180 dn ů po lh ůt ě splatnosti     8 tis.
b) závazky k podnik ům ve skupin ě                         0 tis.
c) závazky kryté podle zástavního práva s uvedením
   povahy a formy tohoto zajišt ění                       0 tis.
d) závazky (pen ěžní i nepen ěžní) nevyú čtované
   v ú četnictví, nap ř. záruky p řijaté za jiný podnik
   z titulu bankovního úv ěru nebo sm ěnečného práva       0 tis.

(3.5.) Zákonné a ostatní rezervy -  nebyly tvo řeny

(3.6.) Výnosy
Výnosy z b ěžné činnosti rozvržené podle hlavních činností podniku

tržby za výrobky RV  15048
tržby za výrobky ŽV  24076
služby                1531
dotace                9515

(3.7.) Výdaje na výzkum
Celkové výdaje vynaložené za ú četní období na výzkum a vývoj
nebyly

(3.8.) Údaje o p řeměnách
K p řeměnám nedošlo.

                                               .... ............
                                               podp isový záznam
                                             statut árního orgánu

V Nihošovicích dne 11.3.2013


