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ÚVODNÍ SLOVO K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ

Vážení akcionáři,

v období hospodářského roku 2018/2019 pokračovala společnost ve své hlavní výrobní
činnosti, kterou je především výroba nativního bramborového škrobu, modifikovaných škrobů,
výroba sirupu a dalších škrobárenských výrobků.

Rok 2018 byl z hlediska počasí charakteristický vysokými teplotami, minimálními úhrny
srážek, velkým počtem slunečných dnů. To znamenalo velmi nepříznivé podmínky pro růst
brambor a tím následně velmi složitou situaci pro pěstitele, zpracovatele a jejich zákazníky.

Extrémní sucho v kombinaci s vysokými teplotami se projevily ve výrazném propadů výnosů.
Ani vysoká škrobnatost brambor z úvodu kampaně nepřetrvala po celou kampaň a nedokázala
tak v množství vyrobeného škrobu kompenzovat výpadek výnosů brambor. Navzdory
včasnému začátku byla vlivem nedostatku suroviny délka kampaně omezena a kontrakty byly
ze strany pěstitelů splněny v průměru pouze na 78 %.

I přes takto výrazný výpadek ve výrobě bramborového škrobu dokázala společnost pro své
dlouhodobé a stabilní zákazníky zabezpečit dostatečný objem škrobů a to díky možnosti
realizaci zásob bramborového škrobu z minulých let. To bylo rozhodující pro udržení
odbytových trhů.

Nízká výroba znamenala pro společnost také podstatné navýšení nákladové ceny
bramborového škrobu. Extrémní podmínky v průběhu léta nepanovaly pouze v ČR, ale snad
ve všech zemích  západní Evropy. Tato situace se promítla na trh s bramborovým škrobem a
vlivem omezené nabídky vzrostly následně jeho realizační ceny, což bylo z hlediska dosažení
ziskovosti nezbytné.

Rok 2018/2019 byl vlivem extrémního počasí rokem mimořádným. Nedostatek suroviny snad
v celé Evropě způsobil u zpracovatelů a jejich zákazníků velmi nelehkou situaci. Společnost
tuto situaci zvládla hlavně z důvodu zásoby bramborových škrobů z min. let a navýšení
realizačních cen. Zejména díky těmto faktorům byla schopna v tomto mimořádném roce udržet
svoji pozici na trhu a dosáhnout příznivého hospodářského výsledku.

Za představenstvo společnosti

          …………………………….

                                                                                               Ing. Josef Hadrava

                                                                                          předseda představenstva
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ZRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU

Představenstvo akciové společnosti Škrobárny Pelhřimov předkládá zprávu, za období

hospodářského roku 2018/2019, který začal 1. 9. 2018 a skončil 31. 8. 2019. Pokud se v této

zprávě hovoří o období je tím míněno období výše uvedené. Dále je také označováno jako

období 2018/2019. Za období minulé je označováno období hospodářského roku 2017/2018

(od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018).

Tato období hospodářských roků jsou plně porovnatelná.

Společnost Škrobárny Pelhřimov, a.s. se sídlem Pelhřimov, Křemešnická 818, vznikla zápisem

do obchodního rejstříku ke dni 1. 1. 1994. Společnost je výrobcem škrobů a výrobků z nich.

1) Tuzemský prodej

Nepříznivá situace z hlediska objemu vykoupených brambor a z toho pramenící nízké výroby

bramborového škrobu v kampani 2018 byla určující také pro obchodní aktivity v hospodářském

roce 2018/19. S využitím zásob br. škrobu z min. let se podařilo pokrýt potřeby stabilních a

dlouhodobých zákazníků a udržet odbytové trhy získané v min. letech. Přesto musel být prodej

bramborových škrobů limitován. V západní Evropě byly podmínky pro vegetaci  z důvodu sucha

také velmi nepříznivé. To umožnilo postupný nárůst realizačních cen bramborových škrobů.

V důsledku vypjaté situace pramenící z neúrody v roce 2018 došlo ke snížení prodeje

bramborové kaše.

Celkový prodej včetně vývozu:

bramborový škrob nativní 8 247 tun

pšeničný škrob nativní A 155 tun

kukuřičný škrob nativní 49 tun

glukózový sirup 583 tun

škroby modifikované 4 777 tun

pšeničný lepek   103 tun

bramborová kaše sušená  1 803 tun
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Nedílnou součástí dodávek je poskytování servisu našim zákazníkům v papírenském

průmyslu. Servis je poskytován na vysoké profesionální úrovni a je zárukou schopnosti

uspokojovat potřeby zákazníků.

2) Export

Společnost v hospodářském roce 2018/19 exportovala své výrobky zejména na trhy východní,

jihovýchodní a jižní Evropy, v omezeném množství také do zámořských destinací. Přes vyšší

poptávku po br. škrobech ze zahraničí společnost nemohla rozšířit exportované množství

bramborového škrobu z důvodu jeho omezeného množství a preferovala dodávky spolehlivým

a dlouhodobým zákazníkům. Z evropských zemí jsou stále rozhodující členské země EU.

Vývozem rozumíme dodávky mimo území ČR.

Vývoz z celkového prodeje:

bramborový škrob nativní 4 550 tun

modifikované škroby 1 264 tun

pšeničný lepek       0 tun

bramborová kaše     34 tun

glukózový sirup                        35 tun

3) Obchod

Veškeré obchodní aktivity, to je prodej vlastních výrobků a zboží je realizován obchodním

útvarem společnosti. Stálým cílem je zajišťování dodávek v nejvyšší kvalitě a v termínech

s kvalitním dodavatelským servisem. Důležitou součástí je udržování pravidelných kontaktů

s odběrateli, kde se můžeme informovat o aktuální situaci na trhu, uzavírat cenové dohody

a získávat informace o aktuálních požadavcích a přáních zákazníků. Pro společnost je stabilně

rozhodující tuzemský trh, který činí 76 % objemu tržeb, zbylá část 24 % objemu tržeb tvoří

vývoz.
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4) Ochrana životního prostředí

Pro společnost je odpovědnost vůči životnímu prostředí jednou z dlouhodobých priorit.

Výroba společnosti je náročná na nakládání s vedlejšími produkty z výroby a to především s

hlízovými vodami z brambor. Cílem společnosti je využití těchto vedlejších produktů -  hlízové

vody jako hnojiva, zbytkových škrobů jako suroviny do bioplynových stanic nebo výrobu lihu.

Společnost se zabývá dalšími možnostmi pro využití těchto produktů v budoucnu. S vedlejšími

produkty stejně jako i s odpady včetně obalů je nakládáno v souladu s platnou legislativou.

5) Sponzorská činnost

V oblasti sponzoringu jsou aktivity společnosti dlouhodobě nasměrovány do podpory

zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, kulturních akcí a sportovních spolků. Podpory

jsou nasměrovány zejména subjektům, které se nacházejí v regionech působnosti společnosti.

Cílem těchto aktivit je rovněž prezentace společnosti.

6) Logistika

Nákup materiálů, skladování a distribuci výrobků zajišťuje společnost vlastními prostředky ve

spolupráci s externími dopravci. Velká část odbytu je soustředěna do centrálního skladu

Skrýšovská, kde společnost provozuje odbytový sklad. Je zde soustředěno balení výrobků a

expedice převážné části sortimentu výrobků společnosti a tím je udržována vysoká kvalita

dodávek zboží zákazníkům. Z důvodu dlouhodobě nedostatečné vlastní kapacity pro skladování

zásob škrobů bylo rozhodnuto o výstavbě nového skladu na provoze Chýnov. Stavební práce

probíhaly od jara 2019 s plánovým termínem dokončení v září 2019. Díky výstavbě nových

skladovacích kapacit dojde ke snížení využívání pronajímaných skladových prostor a úspoře

nákladů na pronájem a nezbytné manipulace. Samostatně je řešen nákup suroviny pro výrobu

bramborového škrobu, kde je hlavním cílem organizovat nákup od zemědělců tak, aby výkup

brambor probíhal plynule. Skladování suroviny je věnována pozornost z hlediska doby uložení

na skládce a zamezení veškerých ztrát.



                                                                                     6

 7) Finance

Jak bylo uvedenou již v úvodu, hospodářský rok 2018/19 byl výrazně ovlivněn neúrodou

brambor v pěstitelské sezóně 2018. Přes velmi vypjatou situaci, která nastala po sklizni 2018,

se podařilo společnosti dosáhnout příznivých hospodářských výsledků. Zejména vzhledem

k možnosti realizace zásob br. škrobu z min. let a možnosti navýšení realizačních cen u výrobků

z brambor byla společnost schopna v hospodářském roce 2018/19 dosáhnout tržeb ve výši

372 117 tis. Kč a zisku po zdanění ve výši 30 722 tis. Kč.

Společnost se nedostala do platební neschopnosti a svoje finanční závazky plnila. Jak

dlouhodobě, tak i v tomto hospodářském roce bylo financování společnosti plynulé. Jako

každoročně byl pro financování nákupu suroviny (brambor) čerpán provozní úvěr. Mimo

provozní úvěr společnost splácí investiční úvěr čerpaný v minulých letech. V průběhu

hospodářského roku byla splacena poslední část investičního úvěru čerpaného na nákup

nemovitostí v Oblajovicích.

8) Informační systémy

V této oblasti nedošlo ke změně. Společnost dlouhodobě používá zavedený informační

systém, který je rozvíjen dle potřeb společnosti.

9) Výroba
 Kampaň 2018 se podařilo zahájit dříve než v předchozích letech. Na provoze Pelhřimov byl

výkup zahájen již 23. 8. a na provoze Chýnov pak od 27. 8. 2018. Extrémně horké a suché

léto s nedostatkem srážek se zásadně podepsalo na dosaženém výnosu brambor v t/ha a

kontrakt, který byl ve výši 62 488 t brambor, nebyl naplněn.  Výpadek byl zásadní a oproti

kontraktu představoval cca 22 %. Přes včasný začátek kampaně byla její délka negativně

ovlivněna právě nedostatkem suroviny a zpracování skončilo již 31. 10. na provoze Pelhřimov

a na provoze Chýnov pak o 14 dní později.  Ve zpracovatelské kampani 2018 bylo nakoupeno

49 080  tun škrobárenských brambor a to představovalo 11 019 tun ekvivalentu bramborového

škrobu při průměrné škrobnatosti 19,1 %. Hodnota škrobnatosti je v porovnání s dlouhodobým

průměrem mírně nadprůměrná, nedokázala však v množství vyrobeného škrobu kompenzovat

výpadek výnosů brambor.  Nativní škrob bramborový je v uváděn v suchém stavu v přepočtu

z vlhkého škrobu. Bramborový škrob nativní je dále zpracováván na další výrobky, nebo
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prodáván zákazníkům. Pro výrobu zpracovávaných výrobků jsou částečně využívány i

nakupované škroby.

 Základní výrobky:

Bramborový škrob nativní – suchý 11 019 tun

Zpracované výrobky:

 Glukózový sirup 640 tun

 Škroby modifikované 4 994 tun

10) Management kvality

Kvalita vlastních výrobků je prvořadým cílem společnosti. Společnost preferuje investice do

nových výrobních zařízení s vyššími kvalitativními parametry a do technických prvků

zajišťujících řízení procesů, jejich optimalizaci a kontrolu. Na jednotlivých výrobních provozech

je sledována hygiena a sanitace, aby byla dodržována platná legislativa a požadavky ze strany

odběratelů.

  Útvar řízení kvality provádí vstupní kontrolu veškerých surovin a materiálů, mezioperační a

výstupní kontrolu výrobků. V letošním roce byl proveden kontrolní audit systému řízení kvality

dle EN ISO 9001 : 2015.

11) Investice

V hospodářském roce 2018/2019 bylo investováno celkem 8 571 tis. Kč. Rozhodující objem

této částky je spojen s výstavbou nové skladovací haly na provoze Chýnov, zbytek je tvořen

převážně menšími investicemi do výrobních zařízení.

Objem investic uskutečněných od 1. 9. 2008 - do 31. 8. 2019

v tis. Kč Nefinanční investice Finanční investice

2009/2010    1 963 -

2010/2011    9 398 -

2011/2012    7 645 -

2012/2013   18 670 -
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2013/2014       109 -

2014/2015      3 853 -

2015/2016      7 972 -

2016/2017    16 817 -

2017/2018     1 198 -

2018/2019      8 571 -

Veškeré provedené investice v období roku 2018/2019 jsou umístěny v tuzemsku.

12) Personální politika

 Před koncem hospodářského roku 2018/2019 došlo k mírnému navýšení stavu zaměstnanců,

a to z důvodu přijetí do pracovního poměru prvních kampaňových pracovníků. Společnost tak

k 31. 8. 2019 evidovala 64 zaměstnanců.

 Po ukončení kampaně pro zpracování brambor je následně počet zaměstnanců stabilizován.

Společnost poskytuje svým zaměstnancům příspěvek na závodní stravování formou stravenek.

V oblasti ochrany a bezpečnosti práce a kvalifikačního růstu probíhají pravidelná profesní a

odborná školení zaměstnanců.

13) Ostatní informace

 Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí.

 Společnost nevyvíjí vlastní aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

 Společnost ve sledovaném období nenabyla vlastní akcie.

 Stejně jako v předchozích letech měli pěstitelé brambor určených na výrobu škrobu možnost

čerpat pokračující podporu podle Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., par. 20. Důležitou podmínkou

pro čerpání této podpory je nutnost uzavření smlouvy se zpracovatelem brambor a splnění

podmínky dodávky škrobu zpracovateli a to ve výši nejméně 6 t škrobu/ha. Za rok 2018 byla

stanovena výše této podpory na 13 679 Kč/ha. Vedle této podpory mohli pěstitelé brambor

čerpat dotace pro zmírnění škod způsobených suchem.
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14) Informace požadované podle zvláštních právních předpisů

Zpráva o vztazích podle ustanovení § 82 NOZ je součástí výroční zprávy.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

obchodní firma: Škrobárny Pelhřimov, akciová společnost

sídlo: Křemešnická 818, 393 01 Pelhřimov

identifikační číslo: 60071206

datum založení: 1. 1. 1994  -  založena na základě rozhodnutí Ministerstva

pro správu národního majetku a jeho privatizaci

právní řád založení: český právní řád

právní předpis založení: zákon č. 92/1991 Sb. a č. 513/1991 Sb.

právní forma: akciová společnost

společnost byla založena na dobu neurčitou

předmět podnikání: - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3

živnostenského zákona

- výroba a uvádění do oběhu sadby brambor

- zámečnictví, nástrojářství

- vedení účetnictví, vedení daňové evidence

- silniční motorová doprava – nákladní, provozovaná vozidly nebo

jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující

3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí – nákladní

doprava provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o

největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li

určeny k přepravě zvířat nebo věcí

rejstříkový soud: Krajský soud v Č. Budějovicích

spisová značka: oddíl B, vložka 618
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 Rozhodnutím valné hromady ze dne 21. 2. 2014 se společnost podřídila zákonu č. 90/2012

Sb. O obchodních společnostech a družstvech (dále „zákon o korporacích“) jako celku,

postupem podle § 777 odst. 5 tohoto zákona.

Společnost je ve smyslu ustanovení § 73 zákona o korporacích společností s většinovým

společníkem a je společností ovládanou. Ovládající společností jsou Jihočeské škrobárny, s.r.o.

která  vlastní 89 256 akcií emitenta,  to představuje 80,3 % základního kapitálu společnosti a

současně 80,3 % všech hlasovacích práv.

Společnosti Škrobárny Pelhřimov, a.s. nejsou známy žádné další osoby, jejichž přímý či

nepřímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech činí alespoň 3 %. Společnost

Škrobárny Pelhřimov, a.s. nemá v jiných obchodních společnostech žádný přímý či nepřímý

podíl přesahující 40 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv. Společnost rovněž

neuzavřela žádnou ovládací smlouvu ani jako osoba ovládaná ani jako osoba ovládající.

Ke dni sestavení této zprávy společnost nedrží přímo ani nepřímo vlastní účastnické cenné

papíry. Výše základního kapitálu je 111 130 tis. Kč. Tento základní kapitál je rozdělen na celkem

111 130 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 Kč každé akcie. Základní kapitál je

plně splacen.

Společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva na výměnu za

jiné účastnické cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných účastnických cenných papírů.

Žádný oprávněný orgán společnosti Škrobárny Pelhřimov, a.s. nepřijal rozhodnutí o jiném

povoleném nebo podmíněném zvýšení základního kapitálu. Podmínky pro změny výše

základního kapitálu a práv vyplývajících z akcií ve stanovách společnosti Škrobárny Pelhřimov,

a.s. nejsou přísnější než podmínky stanovené zákonem.

ÚDAJE O CENNÝCH PAPÍRECH

druh akcií: kmenové

forma akcií: na majitele

podoba akcií: zaknihované

počet akcií: 111 130 kusů

jmenovitá hodnota akcie: 1 000,- Kč

celkový objem emise: 111 130 000,-  Kč
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Akcie nesou identifikační označení ISIN CS 0005097154. Akcie se  neobchodují na Burze

cenných papírů Praha ani v RM-systému. Akcie jsou zaknihované a jsou vedeny Centrálním

depozitářem cenných papírů, a.s. Jsou volně převoditelné. S akciemi jsou spojena veškerá

hlasovací práva, právo podílu na zisku a likvidačním zůstatku. Rozsah práv akcionáře je dán

poměrem jmenovitých hodnot všech akcií akcionáře ke jmenovitým hodnotám akcií ostatních

akcionářů. S akciemi nejsou spojena žádná prioritní práva. Právo na dividendu vzniká

rozhodnutím valné hromady, která určí též lhůtu a způsob jejího vyplácení. Za rok 2017/2018

bylo rozhodnuto o vyplacení dividendy ve výši 2 778 tis. Kč. Další akcionářská práva vyplývají

ze zákona o korporacích a stanov společnosti. Skutečnosti důležité pro uplatnění akcionářských

práv dle svých stanov společnost uveřejňuje na svých internetových stránkách

www.skrobarny-as.cz, dále na internetových stránkách www.zakonna-oznameni.cz, nebo

v deníku Hospodářské noviny a dále v Obchodním věstníku, stanoví-li tak právní předpis.

Zaměstnanci společnosti Škrobárny Pelhřimov, a.s. se mohou na základním kapitálu

společnosti podílet za stejných podmínek jako ostatní investoři a nejsou nijak zvýhodněni ani

omezeni. K akciím nebyly vydány žádné kupóny. Výnos akcie je zdaňován podle zákona č.

586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších změn. Daň je vybírána srážkou při výplatě

dividendy. Mezi veřejností je umístěno 21 874 akcií na které připadá podíl 19,7 % základního

kapitálu i hlasovacích práv. Za veřejnost jsou považovány ostatní osoby  mimo ovládající a

ovládanou společnost.

Většinový akcionář Jihočeské škrobárny, s.r.o. učinil veřejnou nabídku k převzetí akcií

Škrobáren Pelhřimov, a.s. dvakrát a to v letech 1999 a 2000 a to vždy z důvodu splnění

zákonné povinnosti. Společnost Škrobárny Pelhřimov, a.s. v posledních třech letech neučinila

žádnou nabídku k převzetí akcií jiných společností.

ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Hlavním předmětem činnosti Škrobáren Pelhřimov, a.s. zapsaným v OR je výroba, obchod a

služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. To v oblasti výroby představuje

zpracování brambor, výrobu škrobárenských výrobků a výrobu bramborového škrobu. Dále

výrobu širokého sortimentu modifikovaných škrobů a škrobového sirupu.
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 S tím souvisí prodej těchto výrobků a poskytování poradenského servisu. Další činností je

poskytování služeb, kam patří především výkony dopravy a výkony dílny.

Společnost uskutečňuje prodej sadby průmyslových brambor a prodej chemických prostředků

k ochraně rostlin dodavatelům brambor.

Společnost není ve své činnosti závislá na patentech nebo licencích, průmyslových vzorech

nebo finančních smlouvách, které mají zásadní význam pro její podnikatelskou činnost.

V posledních třech účetních obdobích nebyla zahájena žádná soudní, správní nebo rozhodčí

řízení, která by měla nebo mohla mít významný vliv na finanční situaci společnosti. Společnost

bude nadále pokračovat ve své hlavní oblasti činnosti.

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ V ROCE 2019/2020

Společnost bude pokračovat ve své činnosti zapsané v OR.

Významným úkolem společnosti je zajištění uspokojování potřeb zákazníků cenově a

kvalitativně konkurenceschopnými výrobky a udržení stávajících trhů. Důležitým úkolem pro

společnost bude také zajištění dostatečného množství surovin (brambor) pro výrobu

bramborového škrobu, naplnění výrobních kapacit modifikovaných škrobů a zachování obvyklé

výše obchodní marže u zboží.

Cíle

- zvyšování kvality výrobků

- optimalizace nákladů

- spolehlivé zajišťování dodávek

- růst hodnoty společnosti

Zásady pro splnění cílů

- zlepšování organizace výrobních procesů

- efektivní řízení nákladů

- investice

- efektivní řízení rizik

- odpovědnost podniku k zainteresovaným stranám
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Lidské zdroje - společnost bude nadále dbát na optimalizaci počtu zaměstnanců,

udržení alespoň průměrných platových podmínek v regionu, zlepšovat

strukturu zaměstnanců a přizpůsobovat ji měnícím se potřebám a

požadavkům společnosti. Umožnit zaměstnancům zvyšovat svojí

profesní odbornost a osobní růst.

Trhy - zájem společnosti je v tomto směru konstantní. Prioritou do které

společnost směřuje převažující aktivitu je udržení a posílení pozice na

domácím trhu s dostatečně rychlou reakcí na změněné požadavky a

současně udržení a rozvíjení obchodních vztahů se stabilními a

spolehlivými zákazníky. Společnost bude zvažovat rozšíření obchodních

aktivit o jiné sortimenty výrobků obsahující složky škrobu. Předpokladem

pro další rozvoj obchodní činnosti bude zajištění dostatečného množství

suroviny pro výrobu škrobu.

Kvalita - kvalita je a bude jednou z hlavních priorit. Společnost bude i nadále

zlepšovat parametry výrobní, řídící a měřící techniky, které mohou

kvalitu ovlivnit, pracovat na zkvalitnění metod ověřování kvality a bude

vyvíjet soustavný tlak vůči zaměstnancům na dodržování postupů

stanovených v rámci systému řízení kvality. Cílem společnosti i nadále

zůstává dlouhodobá spokojenost zákazníka

Produkty - společnost  bude pokračovat v optimalizaci výrobkové skladby a zaměří

se na zkvalitnění užitných vlastností vlastních výrobků dle požadavků a

přání zákazníků

Životní prostředí - cílem společnosti je snižování objemu produkovaného odpadu, jeho

zpracování na využitelné suroviny.
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO 31. 8. 2019

K termínu ke kterému je sestavena tato Výroční zpráva, nedošlo po rozvahovém dni

k takovým událostem ve společnosti, které by mohli mít vliv na hodnocení údajů v této zprávě.

ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU

Tato zpráva byla zpracována společností Škrobárny Pelhřimov, a.s., dle zákona č. 563/1991

Sb. o účetnictví v platném znění. Údaje uvedené ve Výroční zprávě Škrobáren Pelhřimov, a.s.

za hospodářský rok 2018/2019 odpovídají skutečnosti a vztahují se k 31. 8. 2019.

Veškeré výhledy a údaje týkající se budoucí činnosti nebo budoucích výsledků hospodaření,

postavení na trhu, které jsou v této zprávě uváděny nelze chápat jako závazná prohlášení.

Za sestavení  výroční zprávy je odpovědné představenstvo společnosti zastoupené předsedou

představenstva Ing. Josefem Hadravou a členem představenstva Ing. Stanislavem Janákem.

V Pelhřimově, dne  29. 10. 2019

……………………………………………………

Ing. Josef Hadrava

předseda představenstva

………………………………………………......

Ing. Stanislav Janák

                                                  člen představenstva
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ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU SPOLEČNOSTI ŠKROBÁRNY PELHŘIMOV, A.S.

podle ustanovení § 82 zákona o korporacích za období od 1.9.2018 do 31.8.2019

Představenstvo společnosti Škrobárny Pelhřimov, a.s. v souladu s ustanovením § 82  zákona

o korporacích zpracovalo tuto zprávu o vztazích mezi Škrobárnami Pelhřimov, a.s. a

Jihočeskými škrobárnami, s.r.o. (ovládaná a ovládající osoba – propojené osoby).

1) Ovládaná osoba

Obchodní společnost Škrobárny Pelhřimov, a.s. se sídlem Pelhřimov, Křemešnická 818,

IČ: 60071206, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Budějovicích, oddíl B, vložka 618.

2) Ovládající osoba

Obchodní společnost Jihočeské škrobárny, s.r.o. se sídlem Pelhřimov, Křemešnická 818,

IČ: 65006984, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Budějovicích, oddíl C, vložka 6131.

          3) Další propojené osoby
  Takové osoby nejsou.

VZTAHY MEZI OSOBAMI KONCERNU

1) Způsob ovládání

Ovládající osoba disponuje ke dni 31. 8. 2019 - 80,3 % akcií a tím také hlasovacích práv na

společnosti Škrobárny Pelhřimov, a.s.

2) Struktura propojení

Schéma vzájemně propojených osob

Jihočeské škrobárny, s.r.o.

Křemešnická 818, Pelhřimov

Škrobárny Pelhřimov, a.s.

Křemešnická 818, Pelhřimov



                                                                                     2

ROZHODNÉ OBDOBÍ

Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období hospodářského roku, tj. za období od

1. 9. 2018 do 31. 8. 2019.

SMLOUVY A DOHODY UZAVŘENÉ MEZI OSOBAMI KONCERNU

Přehled o smlouvách uzavřených v rozhodném období a o smlouvách uzavřených v jiných

obdobích, na jejichž základě bylo plněno v rozhodném období.

1) Smlouvy uzavřené v rozhodném období:

I. Název smlouvy: Smlouva o zajištění závazku

Smluvní strany:

Škrobárny Pelhřimov, a.s. jako příjemce, Jihočeské škrobárny, s.r.o. jako ručitel.

Předmět smlouvy: Zajištění úvěru

Doba plnění předmětu smlouvy: Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

2) Smlouvy uzavřené v předchozích účetních obdobích:

I. Název smlouvy: Smlouva o vedení účetnictví ve znění pozdějších dodatků.

Smluvní strany:

Škrobárny Pelhřimov, a.s. jako zpracovatel, Jihočeské škrobárny, s.r.o. jako klient.

Předmět smlouvy: Vedení účetní agendy, zpracování konsolidované účetní závěrky

Doba plnění předmětu smlouvy: Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

II. Název smlouvy: Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smluvní strany:

Škrobárny Pelhřimov, a.s. jako pronajímatel, Jihočeské škrobárny, s.r.o. jako nájemce.

Předmět smlouvy: Nájem nebytových prostor – kancelář (cena dle obvyklých podmínek)

Doba plnění předmětu smlouvy: Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
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III. Název smlouvy: Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smluvní strany:

Škrobárny Pelhřimov, a.s. jako pronajímatel, Jihočeské škrobárny, s.r.o. jako nájemce.

Předmět smlouvy: Nájem nebytových prostor – skladový prostor (sklad Skrýšovská)

Doba plnění předmětu smlouvy: Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

IV. Název smlouvy: Smlouva o zajištění závazku

Smluvní strany:

Škrobárny Pelhřimov, a.s. jako příjemce, Jihočeské škrobárny, s.r.o. jako ručitel.

Předmět smlouvy: Zajištění úvěru

Doba plnění předmětu smlouvy: Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

Plnění a protiplnění vyplývající z těchto smluv byla uskutečňována na základě obvyklých

podmínek a na základě obecně závazných právních předpisů. Propojeným osobám nevznikla

z výše uzavřených smluv žádná újma.



                                                                                     4

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH SLUŽEB, DODÁVEK MATERIÁLU, ZBOŽÍ A OSTATNÍCH

VÝKONŮ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Před dodávky
Finanční hodnota za
uvede. období v tis.

Kč (včetně DPH)
Dodavatel Odběratel

Závazek k
31.8.19
v tis. Kč

Pohledávka
k 31.8.19
v tis. Kč

Materiál, výrobky a
zboží   0 Jihočeské

škrobárny, s.r.o.  0

Služby účetní  62 Jihočeské
škrobárny, s.r.o.  2

Služby pronájem a
ostatní služby 153 Jihočeské

škrobárny, s.r.o. 13

Materiál a zboží                0 Jihočeské
škrobárny, s.r.o.      0

Služby-ručení              256 Jihočeské
škrobárny, s.r.o.      0

Celkem z výkonů roku 2018/2019            0 15

Stav z minulého období      0 0

Celkový stav      0 15

                       JINÉ PRÁVNÍ ÚKONY MEZI PROPOJENÝMY OSOBAMI

A

OPATŘENÍ MEZI PROPOJENÝMY OSOBAMI

V průběhu sledovaného účetního období nebyly ve prospěch žádné propojené osoby učiněny

žádné právní úkony nad rámec běžných právních úkonů uskutečňovaných na základě obecně

závazných právních předpisů.
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ZÁVĚR

Tato zpráva byla vypracována představenstvem společnosti ovládané osoby Škrobárny

Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, Pelhřimov 393 01. Zpráva bude předložena k přezkoumání

dozorčí radě společnosti a auditorovi, který bude provádět audit závěrky společnosti ve smyslu

zvláštního zákona. Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba je povinna ze zákona zpracovat

výroční zprávu, bude tato zpráva do ní vložena jako její nedílná součást.

Zpráva bude v zákonném termínu uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem

Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Pelhřimově, dne 29. října 2019

                                                          …………………………………….....
                                                          Ing. Josef Hadrava

                                                                předseda představenstva
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2018/2019

 Dozorčí rada v průběhu účetního období sledovala výkon hospodářské činnosti společnosti,

výsledky jejího hospodaření a výkon působnosti  představenstva. Dozorčí rada měla přístup

k účetním výkazům, bylo jí umožněno nahlížet do všech účetních dokladů a ostatních

dokumentů společnosti, do zápisů z jednání představenstva a byla průběžně informována o

vývoji společnosti. Byly tak vytvořeny odpovídající předpoklady pro plnění stanovených

povinností dle zákona a stanov společnosti.

Dozorčí rada má za to, že výkon působnosti představenstva probíhal v souladu s právními

předpisy a oprávněnými zájmy společnosti a společnost dosáhla pozitivní hospodářské

výsledky.

 K účetní závěrce za hospodářský rok 2018/2019 měla dozorčí rada k dispozici tyto dokumenty:

- rozvaha společnosti k 31. 8. 2019

- výkaz zisku a ztrát k 31. 8. 2019

- příloha v účetní závěrce k 31. 8. 2019

- výkaz cash flow k 31. 8. 2019

- zpráva auditora z 29. 10. 2019

- návrh na rozdělení zisku za uvedené účetní období 2018/2019

 Dozorčí rada přezkoumala uvedené podklady a konstatovala, že účetní závěrka společnosti i

ostatní dokumenty jsou vypracovány v souladu s platnými předpisy a věrně zobrazují stav

majetku, závazků, vlastního jmění, finanční situaci a výsledek hospodaření za příslušné účetní

období.  Názor dozorčí rady se shoduje s názorem auditora, Ing. Jany Kunešové vyjádřeným

dne 29.10.2019.  Dozorčí rada doporučuje valné hromadě akcionářů společnosti schválit roční

účetní závěrku za  hospodářský rok  2018/2019.

 Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva na rozdělení zisku dosaženého

v hospodářském roce 2018/2019. Dozorčí rada souhlasí, aby představenstvo předložilo valné
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hromadě ke schválení návrh, aby zisk ve výši 30 721 920,04 Kč po zdanění byl rozdělen tak,

že částka 25 165 420,04 Kč bude převedena na účet  nerozděleného zisku a částka 5 556 500,-

Kč bude vyplacena akcionářům společnosti jako podíl na zisku. Na jednu kmenovou akcii

připadne podíl na zisku (dividenda) v hrubé výši 50,- Kč.

Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích  mezi ovládající  osobou, Jihočeskými

škrobárnami, s.r.o. a osobou ovládanou, Škrobárnami Pelhřimov, a.s. zpracovanou statutárním

orgánem ovládané osoby dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb.

Dozorčí rada má za to, že údaje a závěry uváděné ve zprávě o vztazích odpovídají skutečnosti

a ovládané společnosti z těchto závazků nevzniká žádná  újma ve smyslu ustanovení § 71

zákona. č. 90/2012 Sb.

V Pelhřimově, dne 29. 10. 2019

Za dozorčí radu společnosti:

                                                                       …………………………………….

                                                                          Roubíčková Marie

předsedkyně  dozorčí rady
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1) POPIS SPOLEČNOSTI

  Škrobárny Pelhřimov, a.s. (dále jen „společnost“) je společností bez zahraniční kapitálové
účasti. Společnost vznikla dne 1. 1. 1994 a se sídlem v   Pelhřimově, Křemešnická 818, PSČ
393 01, Česká republika,  IČ: 60071206.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským  soudem v Českých
Budějovicích v oddíle B, vložce  618.

V účetním období hospodářského roku 2018/2019 nebyly provedeny změny v zápisu do
obchodního rejstříku.

Hlavním předmětem činnosti je výroba škrobárenských výrobků.

Osoby podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu /Zákon o CP/:

Jihočeské škrobárny, s.r.o. se sídlem v Pelhřimově, IČ: 65006984 s podílem 80,3 %, což
představuje 89 256 ks akcií v nominální hodnotě 1000,- Kč.

Tato společnost je tedy mateřskou společností společnosti Škrobárny Pelhřimov, a.s. Škrobárny
Pelhřimov, a.s. jsou součástí konsolidačního celku mateřské společnosti.

Rozvahový den:        31.08.2019

Okamžik sestavení:   29.10.2019

Členové statutárních orgánů k 31. 08.2019:

Představenstvo

Předseda:  Ing. Josef Hadrava ml.

Člen:         Ing. Stanislav Janák

Dozorčí rada

Předseda:                Marie Roubíčková

Člen:                       Ing. Josef Hadrava st.

Člen:                       František Koubek

Člen:                       Lubomír Tříska

Člen:                       Václav Návara
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Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

Společnost se skládá z místně odloučených provozů:

Pelhřimov - Křemešnická 818, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov

Pelhřimov – Skrýšovská 1934, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov

Chýnov - Nádražní 143, 391 55 Chýnov, okres Tábor

Batelov – Bezděčín 24, 588 51 Batelov, okres Jihlava
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2) ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

  Přiložená individuální účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o účetnictví) a prováděcí vyhláškou
č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví ve znění
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě
podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve znění platném pro rok 2018 a 2017 a
Českými účetními standardy.
Při vykazování jednotlivých položek účetní závěrky byla dodržena zásada úplnosti
s předpokladem dalšího pokračování podnikatelské činnosti podniku.

  Podle zásady opatrnosti byla v roční závěrce vykázána rizika, očekávané náklady i hrozící
ztráty, které byly známy k datu jejího sestavení.

3) OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY A JEJICH ZMĚNY A
ODCHYLKY

  Způsoby oceňování, které společnost používala v hospodářském roce při sestavení účetní
závěrky za 2018/2019 a 2017/2018 jsou následující:

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

  Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu
pořízení a náklady s pořízením související.
Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč v hospodářském  roce 2018/2019 a 2017/2018
je odepisován na vrub nákladů ve lhůtách shodných s daňovými odpisy dle zákona.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (do 60 000 tis. Kč) se účtuje při pořízení jednorázově
do nákladů a dále je veden v podrozvahové evidenci.

b) Dlouhodobý hmotný majetek

  Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení
a náklady s pořízením související.
Dlouhodobý majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují
přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady.

Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč v roce 2018/2019 a 2017/2018 se odepisuje dobu
ekonomické životnosti. Ke stanovený výše odpisů je používáno rozdělení do stejného počtu
odpisových skupin podle zákona č. 586/1992 Sb. v platném znění. Doba odepisování je  u
jednotlivých skupin dlouhodobého hmotného majetku stanovena v odpisovém plánu.

Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou a
účtuje se ve prospěch ostatních kapitálových fondů/ oprávek.
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se snižuje o dotace ze státního rozpočtu.
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Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací
cenu.  Výdaje na technické zhodnocení, které nesplňují všechny stanovené podmínky pro
definici technického zhodnocení z pohledu celého účetního období (tj. hodnota převyšující
40.000,- Kč/rok, doba použitelnosti minimálně 1 rok) se účtující jako jednorázový náklad.
Opravy a údržba se účtují do nákladů.

O dlouhodobém hmotném majetku s pořizovací cenou do 40.000,- Kč (včetně) se účtuje jako
o zásobách. Majetek v ocenění nad 3.000,- Kč je veden v podrozvahové evidenci.

Pokud by došlo k poklesu účetní hodnoty dlouhodobého hmotného majetku, vytvářela by
společnost opravnou položku z důvodu dočasného nepoužívání, poškození atd.

c) Finanční majetek

  Za krátkodobý finanční majetek jsou účetní jednotkou považovány ceniny, peníze v hotovosti
a na bankovních účtech, cenné papíry k obchodování, dluhové papíry se splatností do 1 roku
držené do splatnosti, vlastní akcie, vlastní obchodní podíly, vlastní dluhopisy a ostatní
realizované cenné papíry.

Dlouhodobý finanční majetek tvoří zejména majetkové účasti, realizované cenné papíry a
podíly a dluhové cenné papíry držené do splatnosti.

Za cenné papíry k obchodování jsou považovány cenné papíry držené za účelem provádění
transakcí na finančním trhu s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém,
maximálně ročním horizontu.

Cenné papíry držené do splatnosti jsou cenné papíry, které mají stanovenu splatnost a
společnost má úmysl a schopnost držet je do splatnosti.

Cenné papíry a podíly realizovatelné jsou cenné papíry a podíly, které nejsou cenným papírem
k obchodování, cenným papírem drženým do splatnosti ani majetkovou účastí.

Podíly a cenné papíry se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a náklady
s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům a burzám.
U dluhových cenných papírů se účtuje o úrokovém výnosu ve věcné a časové souvislosti a
takto rozlišený úrokový výnos je součástí ocenění příslušného cenného papíru.

K rozvahovému dni se jednotlivé složky finančního majetku přeceňují níže uvedeným
způsobem:
        -  cenné papíry  k  obchodování  reálnou  hodnotou,  změna reálné hodnoty se účtuje do
           nákladů nebo do výnosů;
        -  realizovatelné cenné papíry (kromě dluhopisů s pevně stanoveným úrokem)  a  podíly

 představující  minoritní  účast  reálnou  hodnotou, změna reálné hodnoty se účtuje do
 vlastního kapitálu jako oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků;

        -  majetkové účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem se oceňují pořizovací cenou;
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        -  cenné papíry držené do splatnosti se přeceňují o rozdíl mezi pořizovací cenou bez
kuponu a jmenovitou hodnotou. Tento rozdíl se rozlišuje dle věcné a časové souvislosti do
nákladů nebo výnosů.

Reálná hodnota představuje tržní hodnotu, která je vyhlášena na tuzemské či zahraniční burze,
popřípadě ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, není-li tržní hodnota
k dispozici.
Ekvivalencí se rozumí pořizovací cena účasti upravená na hodnotu odpovídající míře účasti
společnosti na vlastním kapitálu.
Pokud dochází k poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého finančního majetku, který se
k rozvahovému dni nepřeceňuje, rozdíl se považuje za dočasné snížení hodnoty a je zúčtovaný
jako opravná položka.

d) Zásoby

  Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami, které zahrnují náklady na pořízení
včetně přiřaditelných nákladů /přepravné, clo, provize/ při použití metody vážených aritmetický
průměrů. Ostatní náklady jsou evidovány jako vedlejší náklady spojené s pořízením.

Výrobky, polotovary a nedokončená výroba se oceňují plánovanými vlastními náklady. Vlastní
náklady zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady, energie a přiřaditelnou výrobní režii.

Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám či jinak dočasně
znehodnoceným zásobám je tvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě
individuálního posouzení zásob v rámci inventarizací.

e) Pohledávky

  Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Nakoupené pohledávky se
oceňují pořizovací cenou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných
položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu a to na základě individuálního posouzení
jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohledávek.

  Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů.

Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců
včetně) a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců) s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho
roku od rozvahového dne.

f) Vlastní kapitál

  Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku.



Škrobárny Pelhřimov, a.s.
Příloha v účetní závěrce k 31. 08. 2019

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty

9

Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které
nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu.
Ostatní kapitálové fondy může společnost vytvářet podle svého uvážení na základě stanov.
Společnost tvoří rezervní fond ze zisku. Sociální fond společnost nevytváří.

g) Cizí zdroje

  Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.  Za krátkodobý úvěr
se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne.
Úroky z úvěrů a ostatních finančních výpomocí, pokud se jejich splatnosti nepředpokládá do
12 měsíců od data rozvahy, jsou vykazovány jako dlouhodobé závazky.

Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů. Rozdělují se
na krátkodobé a dlouhodobé.

Zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a rizika v případech by
společnost vytvářela v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši
a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti.

h) Leasing

  Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a
aktivuje v případě finančního leasingu příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy
smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem
se časově rozlišují.

V hospodářském roce 2018/2019 nepořizovala společnost žádný majetek formou leasingu.

i) Devizové operace

   Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke
dni uskutečnění účetního případu. Pro přepočet z cizí měny na české koruny u faktur přijatých
z EU a třetích zemí je používám pevný kurz. Pevný kurz je stanovován podle kurzu devizového
trhu vyhlášeného ČNB k prvnímu dni období, pro které je pevný kurz používán. K rozvahovému
dni jsou položky peněžité povahy oceněny kurzem platným k 31.8. účetního období
vyhlášeným Českou národní bankou.
Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo
finančních nákladů běžného roku.

j) Použití odhadů

  Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady,
jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na
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vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období.  Vedení společnosti stanovilo tyto
odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně,
jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů
odlišovat.

k) Účtování výnosů a nákladů

  Výnosy a náklady se účtují časově rozlišeně, tj. do období, s nímž věcně a časově souvisejí.
Bezvýznamné a opakující se položky mohou být účtovány do běžného období.

l) Daň z příjmů

  Náklad na daň z příjmů se počítá pomocí platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného
nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy
(např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl
mezi účetními a daňovým odpisy atd.) dále se zohledňují položky snižující základ daně (dary),
odčitatelné položky (daňová ztráta, náklady na realizaci projektů výzkumu a vývoje) a slevy na
dani z příjmů.

 Odloženou daň společnost počítá  z rozdílů mezi účetní a zůstatkovou cenou stálých aktiv,
daňově neúčinných opravných položek a daňově neúčinných rezerv a jiných přenositelných
odčitatelných položek. Odložená daň je zaúčtována metodou změny stavu, a to výsledkově,
přičemž pro její kalkulaci se vychází ze sazby daně z příjmů, která je očekávána v následujícím
zdaňovacím období.

m) Dotace/Investiční pobídky

  Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí či nezpochybnitelného nároku na přijetí.
Dotace přijatá na úhradu nákladů se účtuje do provozních výnosů. Dotace přijatá na pořízení
dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení a na úhradu úroků zahrnutých do
pořizovací ceny majetku snižuje pořizovací cenu nebo vlastní náklady pořízení.

V hospodářském roce 2018/2019  nebyly poskytnuty žádné dotace.

n) Následné události

  Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem, a dnem sestavení účetní závěrky, je
zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly informace o skutečnostech,
které existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným
událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto
událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.
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     o)  Změny účetních metod

  Účetní postupy, účetní osnova i oceňovací metody byly i pro  hospodářský rok 2018/2019
zachovány.

4)  DLOUHODOBÝ MAJETEK

a) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (v tis. Kč)

Dl ouhodobý majetek
Počáteční
zůs tatek

Přírůstky Úbytky
Konečný
zůstatek

Počáteční
zůstatek

Konečný
zůsta tek

Software 586 157 743 586 633

Os tatní nehmotný 0 0 0 0

Pos kytnuté zá l ohy na  nehmotný majetek 0 0 0 0

Nedokončený nehmotný majetek 0 0 0 0

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 586 157 0 743 586 633

Pozemky 20616 67 62 20621

Stavby 124658 68 124726 69634 73209

Stroje a za řízení 159702 992 384 160310 139647 143508

Dopravní pros tředky 20540 20540 18443 19005

Inventář 4602 4602 4602 4602

Os tatní věci  movité  (přís troje  a  za řízení) 18205 45 197 18053 17943 17780

Pos kytnuté zá l ohy na  hmotný majetek 31 903 934

Nedokončený hmotný majetek 126 8347 1173 7300

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 348480 10422 1816 357086 250269 258104

DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM 349066 10579 1816 357829 250855 258737

Poři zovací cena Oprávky

Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k 31.08.2019
v pořizovacích cenách 1 007 tis. Kč.

Souhrnná výše hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k 31.08.2019  v pořizovacích
cenách 10 849 tis. Kč.

Je zastaven kompletní nemovitý majetek provozů Chýnov, Batelov a centrální sklady ul.
Skrýšovská v Pelhřimově. Touto zástavou jsou jištěny provozní úvěry. K datu 31.08.2019 byl
krátkodobý provozní úvěr splacen. Dále je zastaven majetek v Oblajovicích (nemovitosti),
kterým je zajištěn dlouhodobý investiční úvěr.
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Hmotný majetek, který je zatížen věcným břemenem

Věcným břemenem jsou zatíženy pozemky:

- parc. č. 1544 v katastrálním  území  Pelhřimov,  obec Pelhřimov LV č. 4822 za účelem
umístění NTL plynovodu ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. Č. Budějovice.

- parc. č. 515 v katastrálním  území  Oblajovice, obec  Dolní Hořice,  okres Tábor, LV č.
130 za účelem umístění  zemního  kabelu  NN  ve  prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s.
České Budějovice.

- parc. č. 744/12 v katastrálním  území  Chýnov,  okres  Tábor,  LV č.  1384  za  čelem
umístění inženýrských sítí ve prospěch společnosti  E.ON  Distribuce, a.s.  České  Budějovice
a Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- parc. č. 744/16 v katastrálním  území  Chýnov,  okres  Tábor, LV  č.  526  za  účelem
umístění inženýrských sít ve  prospěch společnosti  E.ON Distribuce, a.s.  České  Budějovice
a Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Hmotný majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví

Takovým majetkem jsou některé nemovitosti v majetku společnosti.

b) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč)

Ostatní dlouhodobé cenné papíry k 31.08.2019 společnost nevlastní.

Ovládané a ovládající společnosti a společnosti pod podstatným vlivem

  Společnost nemá žádné ovládané a řízené společnosti a společnosti pod podstatným vlivem.

  Ovládající společností je společnost Jihočeské škrobárny, s.r.o., Pelhřimov, IČ: 65006984
s 80,3 % podílem vlastního kapitálu.
Společnost nemá zápůjčky a úvěry ovládaným nebo ovládajícím společnostem a společnostem
pod podstatným vlivem k 31.08.2019.

5) ZÁSOBY

  Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami, které zahrnují náklady na pořízení
včetně přiřaditelných nákladů /přepravné, clo, provize/ při použití metody vážených aritmetický
průměrů. Ostatní náklady jsou evidovány jako vedlejší náklady spojené s pořízením.

Výrobky, polotovary a nedokončená výroba se oceňují plánovanými vlastními náklady. Vlastní
náklady zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady, energii a přiřaditelnou výrobní režii.



Škrobárny Pelhřimov, a.s.
Příloha v účetní závěrce k 31. 08. 2019

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty

13

Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám či jinak dočasně
znehodnoceným zásobám je tvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě
individuálního posouzení zásob v rámci inventarizací.

6) POHLEDÁVKY

   Na nesplacené  pohledávky,  které  jsou  považovány za pochybné, byly v roce 2017/2018
a  2018/2019 vytvořeny opravné položky (viz bod 7).

08/2018 53 047 20 756 73 803

08/2019 42 143 3 986 46 129

08/2018 82 82

08/2019 82 82

08/2018 53 129 20 756 73 885

08/2019 42 225 3 986 46 211

Krátkodobé pohledávky

Dlouhodobé pohledávky

Celkem

(v ti s . Kč) Období
Ve lhůtě

splatnosti
Po lhůtě

splatnosti
Celkem

 Veškeré pohledávky z obchodního styku jsou zastavovány bance k zajištění úvěru (viz bod
14).

Společnost nemá dlouhodobé pohledávky (se splatností delší než 5 let).

Pohledávky za spřízněnými osobami (viz bod 20).

V hospodářském  roce 2018/2019 byl ukončen konkurz Olšanských papíren, a.s.. Z celkové
výše přihlášených pohledávek 14 513 tis. Kč bylo uspokojeno 2 119 tis. Kč.

7) OPRAVNÉ PLOŽKY

  Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v bodě 4.,5.,6.).

31.08.2018
Sa ldo tvorby a

čerpá ní 31.08.2019

Konečný stav
Sa ldo tvorby a

čerpá ní
Konečný stav

Zá sobá m 127 -120 7

Pohl edá vkám zákonné 13 873 -11 814 2 059

Pohl edá vkám ostatní 1 675 -1 073 602

Opravné položky celkem 15 675 -13 007 2 668

Opra vené pol ožky k (v ti s . Kč)
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Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné.
Opravné položky k zásobám – u nepotřebných, nepoužitelných zásob se ocenění
prostřednictvím opravných položek snižuje na prodejní cenu, u polotovarů se snižuje na
realizační hodnotu.

8) KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

  K 31. 8. 2017/2018 a 2018/2019 neměla společnost zůstatky účtů s omezeným
disponováním.

Společnost nemá v držení krátkodobé cenné papíry ani pohledávky určené k obchodování.

9) OSTATNÍ AKTIVA

  Náklady příštích období zahrnují především náklady na audit dle EN ISO 9001:2015, které
jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší.

Společnost očekává příjmy příštích období ve výši 252 tis. Kč.

10) VLASTNÍ KAPITÁL

  V minulých letech byl vytvořen rezervní fond ve 20 %.
Společnost netvoří sociální fond. Náklady spojené s uskutečňováním sociální politiky
společnosti jsou kryty z provozních nákladů daňově neuznatelných (ze zisku).

 Na základě rozhodnutí valné hromady konané dne 28.02.2019 bylo schváleno rozhodnutí
převést HV za hospodářský rok ve výši 7 810 tis. Kč na účet nerozděleného zisku a výplata
dividendy ve výši 25 Kč/akcii, což představuje částku 2 778 250 Kč.

Společnost realizovala v daném účetním období hospodářského roku 2018/2019 účetní zisk  ve
výši 30 722 tis. Kč. Navrhované rozdělení zisku je:

- výplata dividend    5 557 tis. Kč
- převod na nerozdělený zisk minulých let 25 165 tis. Kč.

  Je navržena výplata dividendy ve výši 50 Kč/akcii, což představuje částku 5 556 500 tis. Kč.

Podobný přehled o změnách vlastního kapitálu je uveden v samostatné příloze 2.
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11) REZERVY

  Společnost v hospodářském roce 2018/2019 nevytvářela rezervy na opravy hmotného
majetku dle zákona č. 593/1992 Sb. (zákon o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů).
Společnost vytvářela účetní rezervy na opravu majetku a mimořádné odměny v celkové  výši
2 750 tis. Kč.

12) DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

  V dlouhodobých závazcích společnost vykazuje závazek z titulu odložené daně z příjmů   (viz
bod 16.) a dlouhodobé bankovní úvěry (viz bod 14).

 Společnost nevykazuje žádné dlouhodobé závazky kryté zástavním právem nebo zárukou ve
prospěch věřitele.

13) KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

  K 31.08.2019 měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti 360 dnů. Jde o závazek
vůči firmě Larsson  Švédsko z důvodu nedořešené investice na provoze Chýnov.

 K 31.08.2019 neměla společnost krátkodobé závazky, k nimž by bylo zřízeno zástavní právo
nebo záruka ve prospěch věřitele.

  Společnost nemá k datu účetní závěrky daňové nedoplatky.

  Dohadné účty pasivní zahrnují především bonusy a poplatky obchodním partnerům a
nevyúčtované náklady (energie, odpady atd.). Jejich výše je stanovena na základě plnění
smluvních podmínek a odborných odhadů.

Závazky vůči spřízněným osobám (viz bod 20).

14) ZÁVAZKY K ÚVĚROVÝM INSTITUCÍM (v tis. Kč)

Banka Druh úvěru Výše úvěru Stak k 31.08.2019 Splatnost Popis úvěru

Česká  spoři tel na , a.s . kontokorent 30 000 0 září 2019 krá tkodobý

Česká  spoři tel na , a.s . provozní 60 000 0 září 2019 krá tkodobý

Česká  spoři tel na , a.s . investiční I I. 15 000 6 660 červenec 2021 dl ouhodobý
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Úvěry  byly  zajištěny zástavním právem k nemovitostem ,  pohledávkám  a blankosměnkou,
avalovanou Jihočeskými škrobárnami, s.r.o. (viz bod 4. a 6.).

15) OSTATNÍ PASIVA

  Společnost eviduje výdaje příštích období. Výdaje příštích období zahrnují především provozní
náklady a jsou účtovány do nákladů do období, do kterého věcně i časově přísluší.

16) DAŇ Z PŘÍJMŮ

  V hospodářském  roce 2018/2019 bylo účtováno zvýšení odloženého daňového závazku ve
výši 396 tis. Kč.  K 31.8.2019 společnost vykazuje odložený daňový závazek ve výši 1 583 tis.
Kč.

17) LEASING ( v tis. Kč)

  Společnost nemá majetek pořizovaný formou finančního leasingu.

18)  POLOŽKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE

  Společnost měla v letech 2017/2018 a 2018/2019 majetek, který není vykázán v rozvaze.
Jedná se o drobný nehmotný a hmotný majetek (viz bod 4.)

31.08.2018 31.08.2019
Konečný sta v Konečný stav

Drobný douhodobý majetek 11 667 11 856

Majetek (v ti s . Kč)
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19) OSOBNÍ NÁKLADY

  Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč)

Cel kový počet
zaměstna nců

Členové
řídících
orgá nů

Celkový počet
za městnanců

Členové
řídících
orgánů

Průměrný počet za městnanců 67 9 63 9

Mzdy 24 084 4 565 25 461 6 296

Soci ál ní za bezpečení a  zdra votní poji š tění 8 265 1 615 8 669 2 146

Soci ál ní nákl ady 701 32 808 33

Osobní  náklady celkem 33 050 6 212 34 938 8 475

2017/2018 2018/2019
Zaměstna nci  spol ečnos i  včetně  řídících

pracovníků

 Výše odměn členům a bývalým členům statutárních orgánů a dozorčích orgánů:
2017/2019          2 216 tis. Kč
2018/2019          3 071 tis. Kč

20) INFORMACE O TRANSAKCÍCH SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

  Členům představenstva, členům dozorčí rady ani členům managementu nebyly poskytnuty
žádné půjčky, úvěry či jiná plnění. Půjčky, úvěry či jiná plnění nebyly poskytnuty ani bývalým
členům statutárních orgánů. Výjimkou je poskytnutí práva užívat služební osobní automobily
členům představenstva i k soukromým účelům za standardních podmínek a uzavření úrazového
pojištění pro členy představenstva.

Přehled o poskytnutých službách, dodávek materiálu, zboží a ostatních výkonů mezi propojenými
osobami

ma teri ál , výrobky a zboží 0
Jihočeské
škrobárny,

s .r.o.
0

Sl užby účetní 62
Jihočeské
škrobárny,

s .r.o.
2

Sl užby proná jem a  ostatní
s l užby

153
Jihočeské
škrobárny,

s .r.o.
13

Ma teri ál  a zboží 0
Ji hočes ké
škrobárny,

s .r.o.
0

Sl užby ručení 256
Ji hočes ké
škrobárny,

s .r.o.
0

0 15Celkem stav pohledávek a závazků

Pohl edávka
k 31.08.2019

(v ti s . Kč)
Předmět dodávky

Fi na nční
hodnota v ti s .

Kč (včetně  DPH)
Dodavatel Odběra tel

Záva zek k
31.08.2019
(v ti s .Kč)
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  Společnost nemá dlouhodobé pohledávky ani závazky vůči spřízněným osobám k 31.08.2019.
Všechny transakce se spřízněnými osobami byly uzavřeny za běžných tržních podmínek.

21) VÝZNAMNÉ POLOŽKY Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

  Položka služby obsahuje zejména náklady na přepravné, služby odběratelů a obchodní
činnost.

Ostatní provozní výnosy tvoří náhrady škod a provize za obchodní služby.

Ostatní provozní náklady tvoří zejména pojistné náklady, platby za mýtné a příspěvky
profesním komorám.

Ostatní finanční náklady tvoří náklady na bankovní služby a zajištění úvěrů  a kurzové ztráty.

22) PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

  Účetní závěrka k 31. srpnu 2019 byla zpracována za předpokladu, že společnost bude nadále
působit jako podnik s neomezenou dobou trvání. Přiložená účetní závěrka tudíž neobsahuje
žádné úpravy, které by mohly z této nejistoty vyplývat.

23) VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI

  Za období od data sestavení účetní závěrky k datu, ke kterému jsou rozvaha a výkaz zisků
a ztrát schváleny k předání mimo účetní jednotku nedošlo k významným událostem mající vliv
na změnu stavu aktiv a závazků.

24) PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (viz příloha 1)

  Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou.
Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý finanční majetek, který lze snadno a pohotově
převést na předem známou částku v hotovosti.

Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností se uvádějí v přehledu o
peněžních tocích jako nekompenzované.
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25) PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (viz příloha 2)

 Celkový hospodářský výsledek ve výši 7 810 Kč dosažený za hospodářský rok 2017/2018 byl
rozdělen tak, že částka ve výši ve výši 5 032 tis. Kč byla převedena na účet nerozděleného
zisku minulých let a částka ve výši 2 778 byla vyplacena na dividendách.

Sestaveno dne: 29. 10. 2019

Jméno a podpis statutárního orgánu účetní jednotky:

                                                              ……………………………………………………………………..
                                                                 Ing. Josef Hadrava, předseda představenstva
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VÝKAZ CASH FLOW K 31. 8. 2019

Výkaz peněžních toků je sestaven na základě rozvahy a výkazu zisku a ztrát k 31. 8. 2019
a následujícího rozboru jednotlivých účtů a předpokladů. V tabulce je také uveden výkaz
peněžních toků za období minulé, tedy k 31.8.2018.

Přehled o peněžních tocích
v plném rozsahu

k 31.8. 2019 k 31.8.2018

v tis. Kč v tis. Kč

P. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začátku účetního období 23 413 5 277

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 38 685 9 703
A.1. Úprava o nepeněžní operace (A.1.1. až A.1.5.) 10 153 10 014

A.1.1.
Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv,
odpis pohledávek, umořování opravné položky k majetku 20 768 8 641

A.1.2.
Změna stavu opravných položek, rezerv a změna zůstatků přechodných účtů
aktiv a pasiv (-/-) - tj. časové rozlišení nákladů a výnosů -11 206 627

A.1.3.
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-) (vyúčtování do výnosů "-", do nákladů
"+") -29 -161

A.1.4.
Výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem
činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (-)

A.1.5.
Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a
vyúčtované výnosové úroky (-) 620 907

A.*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami
pracovního kapitálu a mimořádnými položkami (Z + A.1.)

48 838 19 717

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu (A.2.1. až A.2.3) 1 035 11 045
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) 17 982 -452
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) -14 694  12 524
A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) -2 253 -1 027

A**
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými
položkami (A.* + A.2.) 49 873 30 762

A.3. Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) -628 -910

A.4.
Přijaté úroky s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční
činnost (investiční společnosti a fondy) (+) 8 3

A.5.
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období
(-) -2 710 -1 208

A.6.

Peněžní toky spojené a peněžními transakcemi, které tvoří mimořádný
hospodářský výsledek včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné
činnosti

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A.** + A.3. až A.6.) 46 543 28 647

Peněžní tok z investiční činnosti
B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv (-) -12 675 -8 861
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 91 161
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám (+/-)
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1. až B.3.) -12 584 -8 700



2

Přehled o peněžních tocích
v plném rozsahu

k 31.8. 2019 k 31.8.2018

v tis. Kč v tis. Kč

Peněžní toky z finanční činnosti
C.1. Změna stavu dlouhodobých, popřípadě krátkodobých závazků (+/-) 397       -298
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky (C.2.1. až C.2.6.) -2 551 -1 513

C.2.1.
Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního
kapitálu eventuelně rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)

C.2.3.
Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu a další vklady peněžních prostředků
společníků a akcionářů

C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+)
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-)

C.2.6.

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně
vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky
veřejné obchodní
společnosti a komplementáři u komanditních společností (-)

-2 551 -1 513

C.3.

Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podniků, jejichž
předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy)
(+)

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1.+C.2.+C.3) -2 154 -1 811
F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A.***+B.***+C.***) 31 805 18 136
R. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období (P +/- F) 55 218 23 413

Tvorba a užití peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů za jednotlivé

činnosti k 31. 8. 2019

Položky Tvorba Užití Rozdíl
Provozní činnost 78 063 31 520 46 543
Investiční činnost 91 12 675 -12 584
Finanční činnost 397 2 551 -2 154
CELKEM 78 551 46 746 31 805



 Zůstatek k  Zůstatek k  Zůstatek k
31.08.2017 31.08.2018 31.08.2019

A. 111 130 111 130 111 130
B.
C. 111 130 111 130 xx xx
D.

* xx xx xx xx 111 130
E.
F. 24 247 24 247 24 247
G.
H.
I.
J. 45 381 4 871 50 252 5 032 55 284
K. 6 538 7 810 7 810 30 722 30 722

* 187 296 193 439 221 383

29.10.2019

Podpisový záznam statutárního orgánu

ke dni 31.08.2019
(v  celých tisících Kč)

Sídlo účetní jednotky

Křemešnická 818
393 01  Pelhřimov

Zpracováno  v souladu s vyhláškou

č. 500/2002 Sb.

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

Obchodní firma nebo jiný název

účetní jednotky

Škrobárny Pelhřimov, a.s.

akciová společnost Ing. Josef Hadrava

Výsledk hospodaření minulých let

Ážio

Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku
Základní kapitál nezapsaný v obchdoním rejstříku
Součet A +/- B
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
Součet A +/- B +/-D

Rezervní fond
Ostatní fondy ze zisku
Kapitálové fondy

 Právní forma:

Změna
stavu

Sestaveno dne:

Vlastní kapitál celkem
Zisk/ztráta za účetní období po zdanění

Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku

Změna
stavu

PŘÍLOHA 2 K ÚČETNÍ ZÁVĚRKCE



Obsahuje závazný výčet

informací uvedený ve vyhlášce

MF 500/2002 Sb.

 

Účetní jednotka doručí

účetní závěrku současně 

s doručením daňového přiznání

za daň z příjmů

 

1 x příslušnému finančnímu

  úřadu

ROZVAHA
v plném rozsahu

ke dni 

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Škrobárny Pelhřimov, a.s.

31.08.2019

(v celých tisících Kč)

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a místo podnikání liší-li se od bydliště

Křemešnická 818

39321

2019

Rok

08

Měsíc

0060071206

IČ Pelhřimov

Označení

 

 

a

AKTIVA

 

 

b

Běžné účetní obdobíŘádek

 

 

c
Brutto

1

Korekce

2

Netto

3

Netto

4

Minulé úč.

období

AKTIVA CELKEM 01 534648 -261405 273243 252887

B. Stálá aktiva 03 357829 -258737 99092 98211

B.I.  Dlouhodobý nehmotný majetek 04 742 -633 109

   2.  Ocenitelná práva 06 742 -633 109

   2.1.  Software 07 742 -633 109

   5.  Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11

   5.2.  Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 13

B.II.  Dlouhodobý hmotný majetek 14 357087 -258104 98983 98211

   1.  Pozemky a stavby 15 145348 -73209 72139 75640

   1.1.  Pozemky 16 20622 20622 20616

   1.2.  Stavby 17 124726 -73209 51517 55024

   2.  Hmotné movité věci a jejich soubory 18 203504 -184895 18609 22414

   5.  Poskytnuté zálohy na DHM a nedokon. DHM 24 8235 8235 157

   5.1.  Poskytnuté zálohy na DHM 25 934 934 31

   5.2.  Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 26 7301 7301 126

C. Oběžná aktiva 37 176438 -2668 173770 154278

C.I.  Zásoby 38 73070 -7 73063 70690

   1.  Materiál 39 37254 37254 21261

   2.  Nedokončená výroba a polotovary 40 20227 20227 34590

   3.  Výrobky a zboží 41 15589 -7 15582 14835

   3.1.  Výrobky 42 12276 -3 12273 13301

   3.2.  Zboží 43 3313 -4 3309 1534

   5.  Poskytnuté zálohy na zásoby 45 4



Označení

 

 

a

AKTIVA

 

 

b

Běžné účetní obdobíŘádek

 

 

c
Brutto

1

Korekce

2

Netto

3

Netto

4

Minulé úč.

období

C.II.  Pohledávky 46 48150 -2661 45489 60175

   1.  Dlouhodobé pohledávky 47 82 82 82

   1.5.  Pohledávky - ostatní 52 82 82 82

   1.5.2.  Dlouhodobé poskytnuté zálohy 54 82 82 82

   2.  Krátkodobé pohledávky 57 48068 -2661 45407 60093

   2.1.  Pohledávky z obchodních vztahů 58 46130 -2661 43469 58255

   2.4.  Pohledávky ostatní 61 1938 1938 1838

   2.4.3.  Stát - daňové pohledávky 64 1220 1220 601

   2.4.4.  Krátkodobé poskytnuté zálohy 65 557 557 442

   2.4.5.  Dohadné účty aktivní 66 60 60 638

   2.4.6.  Jiné pohledávky 67 101 101 157

C.IV.  Peněžní prostředky 71 55218 55218 23413

   1.  Peněžní protředky v pokladně 72 153 153 190

   2.  Peněžní prostředky na účtech 73 55065 55065 23223

D. Časové rozlišení aktiv 74 381 381 398

D.1.  Náklady příštích období 75 129 129 153

D.3.  Příjmy příštích období 77 252 252 245



Označení

a

PASIVA

b

Stav v běžném účet. období

5

Řádek

c

Stav v minulém účet. období

6

 PASIVA CELKEM 78 273243 252887

Vlastní kapitál 79 221383 193439A.

 Základní kapitál 80 111130 111130A.I.

 Základní kapitál 81 111130 111130  1.

 Fondy ze zisku 92 24247 24247A.III.

 Ostatní rezervní fondy 93 24247 24247   1.

 Výsledek hospodaření minulých let 95 55284 50252A.IV.

 Nerozd. zisk nebo neuhr. ztráta min. let 96 55284 50252   1.

 Výsledek hospodaření běžného účet.období 98 30722 7810A.V.

Cizí zdroje 100 51330 58908B.+C.

 Rezervy 101 2750 955B.

 Ostatní rezervy 105 2750 955   4.

 Závazky 106 48580 57953C.

 Dlouhodobé závazky 107 8243 10904C.I.

 Závazky k úvěrovým institucím 111 6660 9718   2.

 Odložený daňový závazek 117 1583 1186   8.

 Krátkodobé závazky 122 40337 47049C.II.

 Závazky k úvěrovým institucím 126 2000   2.

 Krátkodobé přijaté zálohy 127 730 1722   3.

 Závazky z obchodních vztahů 128 29053 36475   4.

 Závazky ostatní 132 10554 6852   8.

 Závazky ke společníkům 133 382 154   8.1.

 Závazky k zaměstnancům 135 1302 1866   8.3.

 Závazky ze sociál.zabezpečení a zdr.poj. 136 778 1169   8.4.

 Stát - daňové závazky a dotace 137 6060 1365   8.5.

 Dohadné účty pasivní 138 2022 2256   8.6.

 Jiné závazky 139 10 42   8.7.

Časové rozlišení pasiv 143 530 540D.

 Výdaje příštích období 144 528 538D.1.

 Výnosy příštích období 145 2 2D.2.



Označení

a

PASIVA

b

Stav v běžném účet. období

5

Řádek

c

Stav v minulém účet. období

6

Sestaveno dne: 29.10.2019 Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen 

k účetní uzávěrce

Ing. Josef Hadrava

Právní forma účetní jednotky:

akciová společnost

Předmět podnikání:

Výroba škrobárenských výrobků, sirupu

Pozn.:

Sestavil: Marie Roubíčková

Email: roubickova@skrobarny.com

Telefon: 565301846



Obsahuje závazný výčet

informací uvedený ve vyhlášce

MF 500/2002 Sb.

 

Účetní jednotka doručí

účetní uzávěrku současně 

s doručením daňového přiznání

za daň z příjmů

 

1 x příslušnému finančnímu

  úřadu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

ke dni 

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Škrobárny Pelhřimov, a.s.

31.08.2019

(v celých tisících Kč)

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a místo podnikání liší-li se od bydliště

Křemešnická 818

39321

2019

Rok

08

Měsíc

0060071206

IČ Pelhřimov

Označení

 

 

a

TEXT

 

 

 

b

Skutečnost v účetním obdobíČíslo

řádku

 

c
běžném

1

minulém

2

 Tržby za prodeje výrobků a služeb�   1 257472 252266 � I.

 Tržby za prodej zboží�   2 107451 103016�  II.

Výkonová spotřeba   3 266622 311658A.

Náklady vynaložené na prodané zboží   4 90479 93576A.1

Spotřeba materiálu a energie   5 148959 188536A.2.

Služby   6 27184 29546A.3

 Změna stavu zásob vlastní činností�   7 15385 -7937�B.

 Aktivace�   8 -1967 -1652�C.

Osobní náklady   9 34938 33050D.

Mzdové náklady  10 25461 24084D.1.

Náklady na sociálni zabezpečení a zdravot  11 9477 8966D.2.

Náklady na sociálni zabezpečení a zdravot  12 8669 8265D.2.1

Ostatní náklady  13 808 701D.2.2.

 Úpravy hodnot v provozní oblasti�  14 -4542 9688�E.

Úpravy hodnot DNHM a HM  15 8466 8641E.1.

Úpravy hodnot DNHM HM - trvalé  16 8466 8641E.1.1

Úpravy hodnot DNHM HM -dočasné  17E.1.2

Úpravy hodnot zásob  18 -120 127E.2.

Upravy hodnot pohledávek  19 -12888 920E.3.

 Ostatní provozní výnosy�  20 7875 16551� III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  21 91 161 III.1.

Tržby z prodeje materiálu  22 7194 14071 III.2.

Jiné provozní výnosy  23 590 2319 III.3.



Označení

 

 

a

TEXT

 

 

 

b

Skutečnost v účetním obdobíČíslo

řádku

 

c
běžném

1

minulém

2

 Ostatní provozní náklady�  24 22630 15542�F.

Zůstatková cena prodaného dl.maj  25 62F.1

Prodaný materiál  26 5833 12310F.2.

Daně a poplatky v provozní oblasti  27 846 843F.3.

Rezervy v provozní oblasti a kom. náklady  28 1794 838F.4.

Jiné provozní náklady  29 14095 1551F.5

Provozní výsledek hospodaření  30 39732 11484  *

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  31� IV.

Výnosy z podílů - ovládaná osoba  32  IV.1.

Ostatní výnosy z podílů  33  IV.2.

 Náklady vynaložené na prodané podíly�  34�G.

 Výnosy z ostatního dlouh fin. majetku�  35  �V.

Výnosy z ostatního dlouhodobého fin.m.-ov  36  V.1

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého f  37  V.2

Náklady související s ostatním dlouhodobý  38H.

 Výnosové úroky  a podobné výnosy�  39 8 3 � VI.

Výnosové úroky a podobné výnosy-ovládaná  40  VI.1

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy  41 8 3  VI.2

Úprava hodnot a rezervy ve finanční oblas  42I.

 Nákladové úroky a podstatné náklady�  43 628 910�J.

Nákladové úroky a podobné náklady  44J1.

Ostatní nákladové úroky  a podobné náklad  45 628 910J.2.

 Ostatní finanční výnosy�  46 1633 2074 � VII.

 Ostatní finanční náklady�  47 2060 2948�K.

Finanční výsledek hospodaření  48 -1047 -1781  *

Výsledek hospodaření před zdaněním  49 38685 9703  **

 Daň z příjmů�  50 7963 1893�L.

- splatná  51 7567 2190L.1.

- odložená  52 396 -297L.2.



Označení

 

 

a

TEXT

 

 

 

b

Skutečnost v účetním obdobíČíslo

řádku

 

c
běžném

1

minulém

2

Výsledek hospodaření po zdanění  53 30722 7810  **

Převod podílu na výsl.hosp. společníkům  54M.

Výsledek hospodaření za účetní období  55 30722 7810  ***

obrat za účetní obd.=I+II+III+IV+V+VI+VII  56 374439 373910   Čistý

Sestaveno dne: 29.10.2019 Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen 

k účetní uzávěrce

Ing. Josef Hadrava

Právní forma účetní jednotky:

akciová společnost

Předmět podnikání:

Výroba škrobárenských výrobků,
sirupu

Pozn.:

Sestavil: Marie Roubíčková

Email roubickova@skrobarny.com

Telefon 565301846


