Příloha v účetní závěrce § 39 vyhi. č. 500/2002 sb.
Názeva sídlo účetní jednotky
VEPASPOLOlomouc, a.s.

Paseka270, 78397 Pasekau Šternberka
Údajeo účetní jednotce
IČ:47672846
Zapsánau: Krajskéhosoudu v Ostravě
Zapsánado OŘdne: 18.2. 1993

Právní forma: AKCIOVÁSPOLEČNOST
V likvidaci: Ne

Předmět podnikání: Chov prasat
Rozvahový den: 31.12.2019
Okamžik sestavení účetní závěrky:29.2.2020
Spisová značka: B575

Použité obecné účetní zásady a metody
Účetní zásad

účetnictví

je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví

ve zněm

pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá
ustanoveni zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve zněm pozdějších předpisů.
Účetní metod

Způsob oceňováni majetku a závazků:

Položky majetku a závazků jsou oceněny v h-istorlckých cenách (tj. cena pořízem +
související náklady), s výjimkou cen-in (oceněny jmenovitou hodnotou) a dále položek
zde mže uvedených.

Zásoby nakupované - materiál (účet 112... ) - při nákupu a převzetí na sklad oceněni
pořizovací cenou podle §25 odst. Sc zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví vč. souvisejících
nákladů; metoda vědem zásob pro SU:

účet 112: A

- stanovém ceny pro účtováni úbytku zásob: používá se oceněni metodou aritmetického
průměru při každém přijmu.
Zásoby vytvořené vlastni výrobou
metoda vědem pro su: účet 121: A

123: A

124:A

Nedokončená rostlinná výroba (účet 121..., 123...): na úrovni vynaložených přímých
nákladů (přímý mater-iál, nakupované služby, přímé mzdy, ostatní přímé náklady) a
vysledovatelných nepřímých nákladů vč. pachtovného.
Přichovky a přírůstky zvířat: cena na úrovn-i kalkulovaných předem stanovených nákladů
na výrobu dle kategorii ustájených zvířat;

- nákup zvířat účtován na účet 124 v pořizovací ceně, v případě zahraničního
dodavatele v oceněni kurzem ČNB ke dni uskutečněni účetního případu,
součásti pořizovací

ceny nakoupených zvířat

je externí

doprava

Popis odchylky od standardních účetních metod:
l.
vyúčtováni dodavatele za nakoupená zvířata:

cena nakoupených zvířat na MD124 Mladá a ostatní zviřata/D 321 Dodavatelé.
2.

Přírůstek stavu mladých a ostatních zvířat:
cena nakoupených zvířat na MD501 Nákupm cena zvířat/
(nákupní cena).

D584 Změna stavu zvířat

zdůvodněni:

Účtováni zavedeno pro zachyceni nákupní ceny zvířat

ve výkrmu v provozních
Vytmreno v programu FORU Btudin - www. tixstnersw.i

nákladech s návaznosti na vyjádřeni finanční

souladu s § 7

náročnosti" daného úseku činnosti v

odst. l a odst. 2 zákona č. 563/1991 sb. o účetnictví v platném

zněm .

Přijato s platnosti od: 1. 1. 2010.

Vliv na majetek a závazky, finanční situaci a hospodářský výsledek: žádný.
oceňováni dlouhodobého majetku vytvořeného vlastni činnosti:

Dospělá zvířata (základní stádo): v cenách skutečných vlastních nákladů (př-i účtováni
přírůstku na úrovm předem stanovených nákladů)
způsob stanovém úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky)
Odpisy dlouhodobého majetku

Ůčetm odpisy dlouhodobého majetku jsou vypočteny na základě skutečné poř-izovaď
cenyCpřipadně snížené o přijatou investiční dotac-i) a očekávané doby životnosti.
v souladu se žák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví

v platném zněm se od roku 2003 u

vybraných skupin nově pořízeného majetku, nových technologii, stanoví ind1v1duá1m
účetm odpis dle sděleni výrobce.
základní

principy účetního odpisového plánu

Uplatňována časová metoda účetního odepisovám, a to vždy s odpisem až do nulové
účetm zůstatkové hodnoty, sazby účetních odpisů jsou stanoveny samostatně podle
předpokládané životnosti skupin předmětů ročm procentm sazbou, účetní odepisovám
je časově rovnoměrné s měsíčním zúčtováním odpisů, a to od následujícího měsíce
po zárazem předmětu.

Používané limity pořizovací ceny pro zárazem do dlouhodobého majetku
Skupina majetku stává se DM při PC převyšující:
movité věci DM 40. 000 Kč

dospělá zvířata vždy bez ohledu na pořizovací

cenu

Použitý způsob evidence předmětů drobného dlouhodobého majetku:
Od 1. 1. 2015 je majetek s PC do 40. 000 Kč přímo zahrnut do nákladů s následnou
operativní evidenci.

Používané limity pořizovací ceny a postup odepisovám u dlouhodobého nehmotného
majetku:

- vlastni sazby odp-isu v závislosti na výši poř-izovaď ceny a doby používám majetku
- používané limity pořizovací ceny pro zařazeni do dlouhodobého nehmotného majetku
včetně způsobu evidence:
Skupina majetku
limit pořizovací
DNM

nad 60. 000 Kč

DNM drobný

do 20. 000 Kč

DNM drobný

nad 20. 000 KČ

ceny

způsob evidence
postupný odpis do 48 měsíců

od zařazeni do používám
přímé zahrnuti do nákladů včetně
následné operativní evidence
postupný odpis po dobu 24 měsíců
od zárazem do používám
s následnou operativní evidenci

Do oceněni dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocem

s ohledem na povahu pořizovaného majetku a způsob jeho pořízem účetní jednotka účtuje
náklady v souladu se zákonem o účetnictví, mimo jiné součásti oceněni jsou náklady na
přípravu a zabezpečeni pořizovaného majetku (odměny za poradenské služby a
zprostředkováni, expertizy, předprojektové přípravné práce ... ).
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisavany (pozemky) se účtuje v cenách smluvně
sjednaných (správní poplatky, daň z převodu nemovitosti) včetně nákladů na přípravu a
zabezpečeni pořizovaného majetku.
způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:

v průběhu účetního období používá ú3 pro přepočet cizí měny aktuální denní kurz ČNB,
platný v den účetního případu.
Transakce v cizích měnách byly přepočteny k závěrkovému dni kurzem ČNB s dopadem do
kurzových nákladů a výnosů (bankovní účet vedený v měně EUR).
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Použité oceňovací modely
ve zdaňovacím období roku 2019 nedošlo ke změně reálné hodnoty majetku a závazků.
opravné položky k majetku a závazkům nebyly vytvořeny.

Informace doplňující a rozvádějící položky v účetních výkazech
Základní kap-itál je tvořen 13 243 ks kmenových akcii na jméno v zaknihované podobě ve
jmenovité hodnotě 300, - Kč, 132 883 ks kmenových akcii na jméno v zaknihované podobě
ve jmenovité hodnotě

15, - Kč a 453 ks kmenových akcii na jméno v zaknihované podobě

ve jmenovité hodnotě 30, - Kč. Celkem odpovídá základní kapitál společnosti částce 5
979 735 Kč zapsané v OŘ.

Tržby z prodeje výrobků a služeb č-in-ily za rok 2019 v tuzemsku 40 706 fis. KČ, jedná
se především o tržby z živočišné výroby - prodej jatečných prasat
K rozvahovému dn-i vykazuje společnost krátkodobé závazky z obchodních vztahů v částce
78 175 tis. Kč, z toho 71 538 tis. Kč tvoři závazky po lhůtě splatnosti a krátkodobé

pohledávky z obchodních vztahů v částce 11 229 t-is. Kč, z toho 8 063 tis. Kč po lhůtě
splatnosti.

Pohledávky za ovládající osobou a závazky k ovládající osobě jsou nulové.
Pohledávky za sesterskými společnostmi jsou nulové, závazky k sesterské společnosti
M3M agro, a. s. dosauhji částky 76 651 t-is. Kč.
Pohledávky za dceřinou společnosti VEPAODBYT s. r. o. jsou vykázány v částce 463 tis.

Kč, přičemž na 400 tis. KČ byla vytvořena opravná položka v roce 2017. 3e plánováno
odepsáni celé částky této nedobytné pohledávky.
Společnost v roce 2019 využívá dotačních titulů v celkové částce 10 800 tis. Kč
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestaveni účetní závěrky nedošlo k žádné významné
událost-i.

Doplňující informace k položkám dlouhodobýchaktiv
celková netto hodnota pozemků a pěstitelských celků trvalých porostů je k 31. 12. 2019
15 382 tis.

Kč.

celková netto hodnota staveb, dlouhodobých hmotných movitých věci a jejich souborů
čím

k rozvahovému dm 22 542 tis. Kč.

Dospělá zvířata

jsou vykázána v netto hodnotě l 697 tis. Kč.

V roce 2019 došlo k pořízem investic v celkové hodnotě 8 620 t-is. Kč.
Informace o konsolidující účetní jednotce
Společnost je součásti konsolidovaného celku, konsolidovanou účetní závěrku sestavuje
společnost Reticulum Holding, a. s. se sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, IČ
06634265.

Doplňující informace k rozvaze
v roce 2019 se v důsledku úhrady ztrát minulých let snižuje hodnota základního

kapitálu společnosti na 10 % původní hodnoty a ze stejného důvodu se rozpouští část
rezervního fondu společnosti.

Transakce mezi spřízněnými osobami
informace o transakcích se spřízněnými

osobami je obsahem "Zprávy o vztazích pro

účetní období 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019".
Informace o konsolidovaných nebo přidružených účetních jednotkách
Účetm jednotka je jediným společníkem ve společnosti VEPAODBYT s ro , IČ 27762131,
se sídlem Paseka 270, PSČ 78397, zapsané u Krajského soudu v Ostravě, sp-isová značka C
51156.
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Další doplňující informace

V roce 2019 došlo z důvodu úhrady ztráty z hospodářem společnosti z minulých let
rozhodnutím valné hromady ke smzem základního kapitálu'společnosti z částky 59~797
350 Kč na částku 5 979 735 Kč. Smžem základního kapitálu bylo provedeno sm-žemm
jmenovité hodnoty akcii. Tato skutečnost je zapsána v obchodním rejstříku.

ve sledovaném účetním období v účetní jednotce žádné jiné významné mez-iročm rozdíly v
návaznosti na účetm období předchozí nenastaly.

Ůčetm jednotka předpokládá, že bude nadále nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a

tím i plnit své závazky.
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