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Výroční zpráva  

o hospodaření SZP Sychrov a.s. za rok 2014 
(zpracovaná v souladu s § 21 zákona č.563/1991 Sb., v platném znění) 

 

Obsah výroční zprávy: 

 

I. Základní identifikační údaje účetní jednotky. 

 

II. Zveřejňované údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztrát za rok 2014. 

 

III. Výklad k hospodaření společnosti v roce 2014. 

 

a) Zpráva o podnikatelské činnosti  společnosti a stavu jejího majetku. 

 

b) Základní údaje o efektivnosti výroby. 

 

c) Vyhodnocení ukazatelů vyjadřujících úroveň ekonomiky společnosti a její 

finanční situaci. 

d)   informace dle odst. 2 a 3 § 21 zákona č.563/1991 Sb., v platném znění 

 

IV. Výhled v hospodaření a finanční situaci na rok 2015. 

 

V. Výrok auditora k účetní závěrce za rok 2014. 

 

 

 

 

Ad.I. Základní identifikační údaje účetní jednotky: 

  

 Firma:   SZP Sychrov a.s. 

 

 Sídlo:   Čtveřín-Doubí  96,463 44 Sychrov 

 

 IČO:   00 12 04 21 

 

 Právní forma:  Akciová společnost 

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad          

Labem,oddíl B, vložka 325. 
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Ad.II.Zveřejňované údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztráty za rok 2014 

 

 

 

 

 

ROZVAHA:(údaje v tis.Kč) rok 2014  rok 2013  

 

 

 Aktiva celkem  61 816   61 170 

A. Pohl.za ups.v.kap.  x   x  

B. Dlouhodobý majetek 28 157   24 627 

B.I. Dlouh.nehm.majetek  x   x 

B.II. Dlouh.hmot.majetek  28 057   24 527 

B.III. Dlouh.fin.majetek       100        100 

B.III.1.Podíl.v ovl. a říz.os.  x   x 

B III.2.Podíly v úč.j.s podst.vl. x   x 

 

C. Oběžná aktiva  33 653   36 543 

 

C.I. Zásoby    18 185   19 950 

C.II. Dlouh.pohledávky  x   x 

C.III. Krátkod.pohledávky   7 898             13 519 

C.IV. Krátk.fin.majetek    7 570               3 072 

D.I. Čas.rozlišení         6      2   

D.I.1 Časové rozlišení        6   2 

 

 

 

 Pasiva celkem  61 816   61 170 

A. Vlastní kapitál  56 253   55 078 

A.I. Základní kapitál  38 080   38 080   

A.II. Kapitálové fondy       107        107 

A.III. Rez.f.,ned. a ost.fondy ze zis.16 813   16 631 

A.IV. Výsl.hosp.min.let      x         x 

A.V. Výsl.hosp..běž.úč.obd.    1 253        260 

B. Cizí zdroje     5 563     6 092 

B.I. Rezervy   x      x  

B.II. Dlouh.závazky  x      x 

B.III. Krátkodobé závazky  5 563     6 092 

B.IV. Bankovní úvěry a výp. x    x 

C.I. Časové rozl.          x     x 

C.I.1 Výdaje př.obd.         x     x 
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VÝKAZ (údaje v tis.Kč)  rok 2014  rok 2013 

ZISKU A ZTRÁTY 

 

II. Výkony    79 579   75 333 

II.1. z toho tržby za prodej 

 vl.výr. a služeb  74 637   69 813 

II.2. Změna stavu zás.vl.čin. - 2 886                            643 

II.3. Aktivace     7 828     4 877 

 

B. Výkonová spotřeba  70 118   64 606 

+ Přidaná hodnota    9 461   10 727 

C. Osobní náklady  11 141   11 243  

D. Daně a poplatky       171        200 

E. Odpisy dl.hm.maj.    3 489     3 831    

III. Tržby z prodeje dl.maj.a mat.  3 310     2 333 

F. Zůst.cena prod. dl.maj. a mat. 1 092       531 

G. Změna st.rezerv a opr.pol. 

      v prov.obl. a kompl.nákl               x                                x 

 

IV. Ost.provozní výnosy      5 182    3 436  

H. Ostatní provozní náklady        397       438 

 

 Provozní výsledek hosp.    1 663        253 

 

X. Výnosové úroky           8                              27 

N. Nákladové úroky           7           1 

 Ostatní finanční výnosy          1            

 Ostatní finanční náklady         15             19 

 Finanční výsl.hosp.                   - 13        + 7 

Q. Daň z příjmů za běž.činnost       397         x 

Q.1. -splatná         397          x 

Q.2. -odložená         x                                   x 

 

 Výsledek hosp.za běž.čin.     1 650                    260 

XIII. Mimořádné výnosy           x           x 

R. Mimořádné náklady           x                 x        

U. Daň z příjmů z mimoř.čin.          x           x                    

S.1. -splatná            x           x                              

 

 Mimoř.výsledek hosp.          x                       x 

 

 Výsledek hosp. za úč.obd.        1 253                      260 

 Výsledek hosp.před zdaň.           1 650           260 
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Ad.III.  Výklad k hospodaření společnosti v roce 2014 a za  bezprostředně       

předcházející období: 

 

a)Komentář k podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. 

 

Než přikročíme ke komentáři a bližší analýze dosaženého hospodářského výsledu za 

rok 2014 je třeba zdůraznit tu skutečnost, že výrobním zaměřením naší akciové společnosti je 

výroba jatečných prasat a jejich realizace. Vedle nákladů na výrobu je hlavním faktorem pro 

hospodářský výsledek dosažená realizační cena, kterou naše společnost může ovlivnit pouze 

z malé části a to kvalitou produkovaných prasat. Rozhodující je realizační cena stanovená 

trhem. Proto je třeba si především ujasnit vývoj dosažených realizačních cen v roce 2014 

s porovnání s rokem 2013. 

 

jatečná prasata   32,83   34,16  -1,33 

prasnice    26,44   27,27  -0,83 

prasničky    22,38   27,58  -5,20 

selata     40,80   37,32            +3,48 

 

celkem     32,56   33,90  -1,34 

 

Z výše uvedeného přehledu je patrné, že oproti předcházejícímu roku došlo ke snížení 

průměrné realizační ceny u jatečných prasat o 1,33 Kč, což při realizaci jatečných 

prasat na jatky v roce 2014 ve výši 1 994 846 kg představuje značnou částku  2 653 145,- 

Kč., o které by teoreticky mohly být tržby za jatečná prasata vyšší, pokud by byla 

dosažena průměrná real.cena jako v roce 2013.  

 

 Zde je na místě uvést, že hlavní příčinou prudkého poklesu výkupních cen jatečných 

prasat v loňském roce v ČR je dovoz laciného vepřového masa ze zemí EU. Tento byl 

důsledkem převisu nabídky na společném evropském trhu, způsobeným zákazem vývozu 

vepřového masa do Ruska, platícího od dubna 2014. Často je z prostého výpočtu zřejmé, že 

ceny za které se k nám maso dováželo není bez finanční podpory vyvážejících států možno 

dosáhnout. Bohužel prokazování této skutečnosti je velice obtížné a naše odpovědné úřady 

v tomto ohledu nevyvíjí dostatečnou aktivitu.  

 

Druhým rozhodujícím faktorem jsou vynaložené náklady na výrobu jatečných prasat., které 

může opět jen částečně ovlivňovat sama společnost. Částečně z toho důvodu, že převážnou 

složku nákladů ( v roce 2014 to bylo 60,12%) tvoří náklady za nakupovaná krmiva a to je 

především ovlivněno tržní cenou obilovin tj. pšenice a ječmene. Ze strany vedení akciové 

společnosti je samozřejmě snaha vytvářet ve spolupráci s dodavateli takové složení krmných 

směsí, které je co nejefektivnější pro konverzi krmiv s přihlédnutí k optimální ceně. Zde je 

třeba uvést, že vzhledem k příznivým cenám sklizně roku 2013 a také změně doplňků KS 

(ovlivňuje ceny KS do srpna 2014) došlo ke snížení průměrné ceny KS v roce 2014 oproti 

roku 2013 o 17,57 Kč (průměrná cena KS 2014 = 688,36 Kč, 2013 = 709,35) 

 

Pozitivní je, že v roce 2014 došlo ke snížení nákladů na výrobu vepřového masa oproti 

roku 2013 o 1,12 Kč.  Toto snížení nákladů ve značné míře eliminovalo i snížení 

real.ceny, pokud by k úspoře nákladů nedošlo, došlo by vzhledem k poklesu real.ceny 

k výraznému propadu zisku. 
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Oproti roku 2013 bylo na výrobu spotřebováno o 2 289 086,- Kč více a to vlivem vyšší 

výroby masa a to  o 149 075 kg. Vzhledem k nákladům vynaloženým na výrobu 1 kg masa 

v ž.h. došlo však v roce 2014 oproti roku 2013 k úspoře,  jak již bylo výše uvedeno o 1,12 Kč 

a to především z titulu úspory ve spotřebě krmiv ve finančním vyjádření na  1 kg masa a to o 

1,10 Kč. Na toto snížení měly vliv dva faktory, jedním je především snížení ceny 1 q krmných 

směsí  oproti roku 2013, jak již bylo uvedeno a dále také snížení spotřeby krmiv na jednotku 

výroby u některých kategorií zvířat. 

 

K 31.12.2014 bylo dosaženo účetního zisku ve výši  1 650 tis. Kč. V porovnání 

s rokem 2013, kdy bylo dosaženo účetního zisku  ve výši  260 tis.Kč, je to výrazné zlepšení 

hospodářského výsledku a to zejména s přihlédnutím k předcházejícímu komentáři k poklesu 

realizační ceny. 

 

Pokud se týká výkonů celkem, ty jsou oproti roku 2013 vyšší o cca 4 300 tis. Kč, tržby 

byly vzhledem k vyššímu realizovanému množství jatečných prasat a i při nižší realizační 

ceně vyšší  cca o 4 800 tis. Kč ale na straně druhé změna stavu zásob zvířat poklesla cca o 

2 200 tis.Kč. Je třeba také konstatovat, že na celkových vyšších výkonech o 4 300 tis.Kč, jak 

již bylo uvedeno, se podílí částkou cca 2 900 tis. Kč aktivace hmotného majetku. 

 

Z již výše uvedených skutečností vyplývá, že zisk z prodeje jatečných prasat jen 

v nepatrné míře ovlivnil dosažný zisk za rok 2014, je proto dále provedena analýza faktorů 

které dosažený zisk kladně ovlivňují (negativní dopad dosažené realizační ceny a také 

pozitivní dopad z titulu úspory nákladů byl již výše uveden). 

 

1) je to zisk z prodeje prasnic, který představuje  1 300 351,- Kč 

 

 tržby z prodeje prasnic      2 215 761,- Kč 

 zůstatková hodnota prodaných prasnic    915 410,- Kč  

 zisk z prodeje pranic    1 300 351,- Kč 

 

2) je to opatření k provádění fakturace za rozvoz kejdy, které nebylo v roce 2013 uplatňováno 

a protože náklady spojené s rozvozem kejdy zůstávají přibližně stejné, můžeme konstatovat, 

že zvýšení tržeb za rozvoz kejdy proti předcházejícímu roku přibližně v celé výši kladně 

ovlivnilo dosažený hospodářský výsledek. 

 

Tržby za rozvoz kejdy k 31.12.2014  1 180 455,- Kč 

Tržby za rozvoz kejdy k 31.12.2013     137 565,- Kč 

rozdíl      1 042 890,- Kč  

 

3) Dalším faktorem , který ovlivnil konečnou výši hospodářského výsledku k 31.12.2014 je 

prodej rodinného domku MONTI 2 ve Čtveříně – Doubí. 

 

 Tržby za domek zúčtované do výkonů     890 000,- Kč 

 Zůstatková účetní hodnota domku     147 192,- Kč 

 

 Zisk z prodeje inv. majetku      742 808,- Kč 

 

Pozitivním faktorem pro akciovou společnost jsou realizovaná ozdravná opatření, 

která zlepšují podmínky pro zdravotní stav zvířat a jsou i základem pro zlepšování výrobních 

výsledků a to i za cenu, že poskytované dotace nekryjí 100 % vynaložených nákladů na tato 
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opatření. V roce 2014 pokračovala realizace ozdravných opatření a bylo na ně vynaloženo 

5 860 tis.Kč a dotace poskytované na tato ozdravná opatření představovaly 5 006 tis. Kč, 

z vlastních zdrojů bylo nutno použít 854 tis.Kč. V předcházejícím roce bylo ozdravná opatření 

vynaloženo 4 820 tis.Kč a dotace představovaly 3 380 tis.Kč, z vlastních zdrojů pak bylo 

vynaloženo 1 440 tis. Kč 

 

I přes složitou ekonomickou situaci je třeba vyzdvihnout, že i v roce 2014 pokračovala 

rozsáhlá investiční činnost. Byla provedena rekonstrukce haly P8, vedle stavebních úprav byla 

provedena změna z částečného zaroštování na celoroštové a zavedena technologie mokrého 

krmení. Také se zvýšila kapacita ustájovacích míst ze 112 na 116. Bylo tak navázáno na rok 

2013, kdy byla provedena rekonstrukce hal v předvýkrmu nákladem 2 440 tis.Kč 

 

Pokud se týká dopadu z daně z příjmu právnických osob, byla v daňovém přiznání 

částečně využita zbývající daňová ztráta z předchozích let ve výši 216 tis.Kč a po jejím 

odečtu od zjištěného základu daně je daň z příjmu právnických osob  397 tis.Kč 

 

Při rozboru finanční situace společnosti za rok 2014 při porovnání se stavem 

pohledávek k 1.1.2014 a 31.12.2014 dochází k jejich značnému snížení a to o 5 621 tis.Kč,  

při tom se závazky  za totéž období snížily o 927 tis. Kč a prostředky na běžném účtu se 

zvýšily o 4 359 tis.Kč. Jedná se zde o mimořádné zlepšení finanční situace společnosti a to 

zejména porovnáme-li tyto hodnoty s obdobím předcházejícího roku tj.roku 2013. Při rozboru 

finanční situace společnosti za rok 2013 při porovnání se stavem pohledávek k 1.1.2013 a 

31.12.2013 došlo k jejich značnému nárůstu a to o 7 746 tis. Kč. Z toho důvodu se také snížily 

i finančním prostředky na běžném účtu a to o 8 646 tis. Kč. 

 

Z výše uvedených skutečností jednoznačně vyplývá, že i přes složitou situaci ve 

výrobě jatečných prasat , zejména v propadu realizační ceny, se snaží vedení společnosti 

o maximální využívání vlastních zdrojů a hledání cest k dalšímu zefektivnění výroby a  o 

další zvyšování úrovně technologického zařízení a zlepšování podmínek welfare zvířat. 

Mimořádné ocenění zasluhuje i dosažená finanční situace společnosti. 

 

 

 

 

Dále uvedený přehled dokumentuje vývoj realizační ceny v porovnání s minulým rokem 

a vývoj realizačních cen v období 2012-2014. 

 

 

 

Vývoj realizačních cen: 
(údaje v Kč) 

 

                                    2014  2013  2012   index 

       14/13 

I.čtv.                       32,56    31,71     31,21  102  

II.čtv.                          33,73   32,45                32,90  104 

III.čtv.                        35,09  35,94     36,43    98  

IV.čtv.                        30,35    35,27     35,26    86 

Rok                            32,83  33,90     32,78    97 
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Vývoj finanční situace dokumentuje následující přehled aktiv a pasiv: 

 

 

Přehled některých aktiv a pasiv:                      1.1.2014                 31.12.2014        rozdíl 

(údaje v tis. Kč) 

běžný účet             2 974      7 333 +  4 359 

pohledávky krátkodobé                              13 519      7 898 -   5 621 

z toho z obch.styku           12 938      7 756 -   5 182 

  

závazky krátkodobé                                              6 092      5 563  -     529 

z toho z obch.styku                                               4 559      3 974  -     585 

závazky dlouhodobé         x   x      x 

 

cizí zdroje celkem                                                 6 092      5 563  -     529 

z toho: 

úvěr rev.             x            x                x 

 

zásoby celkem        19 950          18 185   -   1 765 

z toho 

materiál           1 683             2 805  +  1 122 

zvířata          18 267        15 380  -   2 887 

 

Z výše uvedeného přehledu ve srovnání s počátkem roku 2014 vyplývá, že došlo ke zvýšení 

finančních prostředků na běžném účtu o 4 359 tis. Kč.  

 

Společnost vykazuje k 31.12.2014 celkový majetek ve výši 61 816 tis. Kč, který je kryt 

vlastním kapitálem ve výši 56 253 tis. Kč, což představuje 91% a cizími zdroji ve výši 5 563 

tis. Kč, což představuje  9%. 

Pohledávky z obchodního styku přesahují závazky z obchodního styku o 3 782 tis. Kč. 

 

 

 

Pohledávky 
Pohledávky z obchodního styku:  tis.Kč   

         

celkem       7 756 

 

Všechny vykazované pohledávky jsou ve lhůtě splatnosti. 

 

 

Pohledávky   PS   KS 

z obch.styku   12 938   7 756 

 

Snížení pohledávek k 31.12.2014 odpovídá struktuře dodávek a realizovaným tržbám. 
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Závazky 

 

   Všechny vykazované závazky jsou ve lhůtě splatnosti. 

  

Závazky   PS   KS 

z obch.styku   4 559   3 974 

 

Výše závazků k 31.12.2014 odpovídá struktuře dodávek krmiv a energií. 

 

 

 

b)Základní údaje o efektivnosti výroby. 

 

základní údaje o efektivnosti   2014  2013  2012 

 

výroby( v jedn.množství) 

 

výkrm-přírůstek na ks a den  kg 0,858  0,868  0,844  

spotřeba KS na1kg přír. kg 2,86  2,93  2,98  

         

předvýkrm 

 -přírůstek   kg 0,505  0,466  0,440  

 -spotřeba KS na 1 kg přír. kg 1,82  1,85  1,94  

         

 

výroba selat 

 -odchov selat na prasnici ks 27,02  24,28  23,33  

 

 

        

 

c) Vyhodnocení ukazatelů vyjadřujících úroveň ekonomiky a její finanční situaci: 

 

 

A)Výnosnost majetku akciové společnosti za rok 2014: 

 

    výnosnost majetku = zisk před zdaněním) . 100 

    aktiva celkem 

 

   =  1 650tis. Kč x 100 

                  61 816tis. Kč =   2,67 

 

Zlepšení ekonomické situace společnosti se v roce 2014 projevilo zvýšením výnosnosti a to 

na  + 2,67 oproti  + 0,42 v  roce 2013. 
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B)Podíl vlastního kapitálu na aktivech společnosti: 

   (údaje v tis. Kč) 

     31.12.2014  31.12.13  31.12.12 31.12.11         

 

aktiva celkem  61 816         61 170  69 926   56 815 

  

vlastní kapitál  56 253           55 078  56 602   53 239 

   

cizí zdroje                     5 563                         6 092    4 324     3 576  

 

 

              

podíl vlastního kap. na aktivech celk. 91 90 93  94  

  

podíl cizích zdrojů na aktivech celk.   9  10  7   6    

          

 

 

 

 

C) Likvidita krátkodobých závazků: 

 

 oběžná aktiva              =     33 653 tis. Kč 

            krátkodob.závazky            5 563 tis. Kč     =    6,05 

 

Ukazatel likvidity se zvýšil na 6,05  oproti 5,99 v roce 2013. 

 

 

 

D) Úvěrové zatížení: 

 

K 31.12.2014 má společnost uzavřenu smlouvu na kontokorentní úvěr ve výši 5 000.tis. Kč. 

V průběhu roku společnost úvěr čerpala v měsících září, říjen a listopad. Čerpání úvěru bylo 

použito na úhrady faktur spojených s žádostí o dotaci. Úvěr byl splacen dne 05.12.2014. 

 

 

 

E) Hodnota vlastního kapitálu připadající na základní kapitál: 

 

(v tis. Kč)  31.12.2014  31.12.2013 31.12.2012    31.12.2011 

  

Vlastní kapitál  56 253   55 078     56 602     53 239 

      

Základní kapitál 38 080      38 080     38 080       38 080 

        

koeficient      1,47      1,45      1,49         1,40 
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Koeficient vyjadřující hodnotu vlastního kapitálu na základním kapitálu se oproti minulému 

roku   zvýšil o 0,02. 

 

 

 

 

d)  informace dle odst. 2 a 3 § 21 zákona č. 563/1991 Sb., v platném znění 
 

ad.odst.2 

a) Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné skutečnosti,které jsou významné 

pro naplnění účelu výroční zprávy. 

b) Údaje o předpokládaném vývoji účetní jednotky jsou uvedeny v kapitole ad.V 

výroční zprávy. 

c) Účetní jednotka vzhledem ke své činnosti se nezabývá výzkumem a vývojem. 

d) V současné době společnost postupuje dle schváleného plánu IPPC,který je 

průběžně aktualizován.Aplikace kejdy je prováděna dle schváleného rozvozního 

plánu a při likvidaci odpadu postupuje účetní jednotka dle schváleného plánu 

odpadového hospodářství. 

 

e)        Účetní jednotka nemá organizační složku podniku v zahraničí. 

f)      V účetní jednotce nevznikly žádné skutečnosti podle zvláštních předpisů,které    

           by bylo třeba ve výroční zprávě uvést. 

 

ad.odst.3    Údaje požadované podle tohoto odstavce nepřipadají pro účetní jednotku v úvahu 

 

 

Ad.V.        Výhled v hospodaření a finanční situaci na rok 2015. 

 

 

 Jak již bylo uvedeno v hodnocení roku 2014 je hospodaření naší společnosti  

především ovlivňováno dosaženou realizační cenou jatečných prasat a cenami krmného obilí, 

které se promítají do ceny krmných směsí a obilného šrotu. Pokud se týká realizační ceny, 

pokračuje její propad z roku 2014 a to ve zvýšené míře, je to patrné z následujícího srovnání. 

 

     

Realizační cena  2015  2014  rozdíl 

jat. prasat   v Kč  v Kč  v Kč 

 

leden    28,13  32,59  -4,46 

únor    28,02  32,80  -4,78 

  

  

Vzhledem k neznámému budoucímu vývoji v obchodních vztazích EU-Rusko, 

potažmo vývoj nabídka-poptávka na vnitřním evropském trhu, lze odhadovat změny 

výkupních cen v ČR jen velice obtížně. Příznivým faktorem je stávající cena obilovin, která 

bude platit do konce srpna tohoto roku. Opět je ale dost dobře nemožné nyní předvídat,  jaké 

ceny obilovin budou ze sklizně 2015. Proto se v tomto komentáři omezíme pouze na záměry, 

které bude nutno upřesnit podle vývoje ekonomické situace společnosti. 

 



 11 

Jedním ze záměrů, který chce společnost realizovat bez ohledu na vývoj ekonomické 

situace společnosti je realizace ozdravného programu, na které jsou čerpány poměrně vysoké 

dotace. V tomto programu je možné čerpat až 1 000,- Kč na jedno ozdravené ustájovací místo 

příslušné kategorie prasat. V případě naší společnosti se jedná cca o téměř 5000 ks selat a cca 

1000 ks prasnic. 

 

 

 

V důsledku zvyšující se užitkovost prasnic v našem chovu (počet odchovaných selat 

na jednu prasnici), dochází k nadprodukci selat, kterou není možné, vzhledem ke stávající 

kapacitě výkrmu, efektivně využít. Není ani možné nadbytečná selata prodat vzhledem 

k tomu, že chovy bez výroby selat povětšinou nakupují z ozdravených chovů v ČR nebo EU. 

Z toho důvodu se vedení společnosti v minulém roce zabývalo řešením této situace a jedním 

z řešení je zvýšit počet ustájovacích míst ve výkrmu a využít tak nadprodukci selat k vlastní 

vyšší výrobě jatečných prasat. 

 

 

 

Výsledkem řešení bylo zpracovaní záměru s tím, že bude provedena demolice 

výkrmových pavilonů V3A a V3B o celkové ustájovací kapacitě 2 x 702 ks. Měla by být 

vybudována nová výkrmová hala o celkové kapacitě 2 160 ks. Tento záměr, jak již bylo 

uvedeno, by komplexně řešil nejen nadprodukci selat, ale vytvořil i příznivější prostředí pro 

welfare zvířat. Toto komplexní řešení celé problematiky by pro společnost vytvořilo do 

budoucna podmínky pro zvýšení efektivnosti výroby a tím i hospodaření společnosti. Tento 

záměr se započal realizovat v průběhu roku 2014, kdy byly příznivé ekonomické podmínky 

(realizační cena a ceny obilí) a bylo možno uvažovat, že by  tento, finančně náročný záměr, 

mohl být realizován. Propad realizačních cen na přelomu III. a IV. čtvrtletí roku 2014 a 

pokračující negativní vývoj v realizačních cenách v tomto roce však prozatím tuto možnost 

neumožňují. Proto bude řešen i s ostatními záměry týkajících se investiční činnosti až podle 

dalšího vývoje hospodaření a finanční situace společnosti. 

 

 

 

Stálým úkolem je zdravotní stav zvířat, tomuto úkolu je věnována mimořádná péče.  

V současné době i přes rekonstrukce některých stájí je řada stájí, kde je problém stájové 

únavy. Tato problematika je řešena za spolupráce s veterinárním lékařem a využívá se i 

konzultací s příslušnými odborníky a výzkumnými ústavy a je to v současné době trvalý úkol. 

 

 

 

Z toho co je uvedeno, je patrné, že vedení společnosti se snaží odpovědně řešit další 

rozvoj společnosti a to v jak v krátkodobém tak i dlouhodobém horizontu. Jsou však limitující 

faktory, jak již bylo uvedeno (real.cena a cena obilovin), které  tuto snahu omezují a ke 

kterým je  nutno přihlížet. 

 

 

 

Výhled společnosti pro rok 2015 bude upřesněn na valné hromadě společnosti, jejíž 

konání se předpokládá na konec května. V té době bude také možno, vzhledem k vývoji 

realizační ceny, upřesnit další vývoj a záměry.  
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Ad.VI.           Výrok auditora k účetní závěrce za rok 2014: 

 

 

 

 Audit roční účetní závěrky provedl auditor ing.Josef Čermák,sídlo 1.máje č.68,463 34 

Hrádek nad Nisou ,zapsaný v Komoře auditorů ČR , auditor. oprávnění č.1210 s výrokem: 

 

„O V Ě Ř U J I  B E Z V ÝH R A D „ 

 

 Podle názoru auditora účetní závěrka podává ve všech významných ohledech 

věrný a poctivý obraz aktiv,pasiv,vlastního kapitálu a finanční situace  společnosti SZP 

Sychrov a.s. k 31.12.2014, nákladů,výnosů a výsledků jejího hospodaření a peněžních 

toků za rok 2014 v souladu s českými standardy účetního výkaznictví. 

 

 

Výrok „ BEZ  V Ý H R A D“ byl auditorem vysloven  při auditu za předcházející roky. 

 

 

 

Představenstvo navrhuje valné hromadě akcionářů schválit účetní závěrku za rok 2014. 

 

 

 

Ad.VII. Návrh na rozdělení zisku  za rok 2014: 

 

 Za rok 2014:  dosaženy výnosy ve výši    88 080 868,09 Kč    

         vynaloženy náklady ve výši  86 431 192,03 Kč 

    vytvořen bilanční zisk    1 649 676,06 Kč 

    

V roce 2014 nevznikla povinnost odvodu odložené daně, ale vznikla povinnost odvodu daně 

z příjmu ve výši 396 720,- Kč, proto je zisk k rozdělení ve výši 1 252 956,06 Kč. 

 

 

 Představenstvo navrhuje řádné valné hromadě, aby zisk ve výši  1 252 956,06 Kč byl 

v souladu se stanovami společnosti rozdělen následovně: 

 

Do sociálního fondu         100 000  ,- Kč 

 

Podíl na zisku 1%      380 800,- Kč   

        

Do fondu rozvoje bude převedena zbývající částka tj.   772 156,06  Kč   
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Čtveřín-Doubí dne 20.04.2015 

 

    

 

   Ing.Vladimír Pelant 

            předseda představenstva 

      SZP Sychrov a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


