Příloha k řádné roční závěrce kalendářního
roku 2017
Sestavená v souladu s § 39 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví
Základní informace o účetní jednotce
Obchodní název: Zemědělské obchodní družstvo Nemětice
Sídlo: Nihošovice 24
Právní forma: družstvo
IČ: 00113794
Datum zápisu, OR: 27.7.1972, u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Spisová značka: DrXXXXII 2237
Předmět podnikání:
zemědělská výroba
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
silniční motorová doprava nákladní
opravy silničních vozidel
zednictví
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Kategorie účetních jednotek: malá
Rozvahový den: 31.12.2017
Okamžik sestavení závěrky: 6.3.2018

Použité účetní metody
1) Oceňování majetku a závazků
Majetek a závazky jsou oceněny pořizovací cenou
2) Stanovení odpisů a opravných položek
100 % opravné položky nad 365 dní
Odpisové sazby jsou stanoveny podle životnosti dlouhodobého majetku.

3) Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu
Nebylo použito

Informace o použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění
reálnou hodnotou – pro cenné papíry (účty 06x, 25x)
Ocenění v pořizovací ceně.

Výše pohledávek a závazků s dobou s dobou splatnosti delší než 5 let
Závazky a pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let účetní jednotka nemá.

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

Účel úvěru

Způsob zajištění
Zástavní právo k nemov.

Výše úvěru
k závěrkovému
dni tis. Kč
475

Část splatná v
následujícím
roce
66

Moneta
461001
KB
461002
Moneta
461003
ČSOB
461004
ČSOB
461005
ČSOB
461009

Půda
Obilná sila

Zástavní právo k nemov.

3 553

912

JCB+rozmetadlo

Zajišť.převod+zást.právo

1 053

667

Půda

Zástavní
právo+blankosměnka
Zástavní právo k nemov.

2 327

263

2 639

561

636

274

VKT,VKB
Shrnovač,obraceč
píce

Blankosměnka

Výše závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům statutárních
orgánů
0

Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou
mimořádné svým objemem nebo původem
0

Celková výše závazků nevedených v rozvaze
0

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období
34

Informace o nabytí vlastních akcií nebo podílů
0

Sestaveno dne: 6.3.2018
Sestavil: ing. Tomáš Komrska
Ing. Tomáš Komrska

