Příloha v účetní závěrce - 2020
Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, § 39 a 39b v aktuálním znění, kterou se
stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky
(účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka
k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.
Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1.1.2020 a končící dnem 31.12.2020

Obecné údaje: (§ 18 odst. 3 zákona)
Název obchodní společnosti:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
DIČ:
Spisová značka:
Datum vzniku (zápis do obchodního rejstříku):
Rozhodující předmět činnosti:
Kategorie účetní jednotky:
Rozvahový den:
Okamžik sestavení závěrky:

AGPI, a.s
č. ev. 64, 397 01 Vrcovice
akciová společnost
001 12 836
CZ00112836
B 444 vedená u KS v ČB
31. 12. 1991
zemědělská výroba
střední
31. 12. 2020
30. 04. 2021

(§ 39)

I.

b) informace o použitých obecných účetních zásadách a použitých účetních metodách a
odchylkách od těchto metod s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky, na finanční
situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky; účetní jednotka uvede podle principu
významnosti zejména způsob - společnost účtuje v podvojném účetnictví
1. oceňování majetku a závazků
 nakupovaný majetek - cenou pořízení plus vedlejší pořizovací náklady
 zásoby vytvořené vlastní činností - vlastními náklady
 závazky - ve jmenovité hodnotě
2. stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky)
 odpisy - uplatněn lineární odpis,
 odepisování drobného dlouhodobého majetku: od 10 000,- Kč do 40 000,- Kč je po
zařazení do používání odepisován 2 roky.
 drobný dlouhodobý majetek do 10 000,- Kč je veden jako zásoba (evidence) a je
účtován do nákladů společnosti
 opravné položky k hejnu slepic - ve výši 1/12
3. uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu
 přepočet položek v cizích měnách byl proveden kurzem, vyhlášeným Českou
národní bankou k rozvahovému dni.
 účty pohledávek a závazků po přepočtu přechází na kurzové rozdíly.
1

4. stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků
 není
c) informace o použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou hodnotou
zejména
1. změny reálné hodnoty, včetně změn v ocenění podílů ekvivalencí podle jednotlivých
druhů finančního majetku a způsob jejich zaúčtování
2. pro každý druh derivátů uvede údaje o rozsahu a podstatě, včetně hlavních podmínek a
okolností, které mohou ovlivnit výši, časový průběh a určitost budoucích peněžních
toků, a tabulku s uvedením změn reálné hodnoty během účetního období na
příslušném účtu v účtové skupině 41
 nemáme jiné deriváty
3. uvede důvody a případnou výši opravné položky, pokud nebyly majetek a závazky
oceněny reálnou hodnotou nebo ekvivalencí
 nejsou
d) výši závazkových vztahů (pohledávek a dluhů), které k rozvahovému dni mají dobu
splatnosti delší než 5 let
 pohledávky 20 152 tis. Kč
e) celkovou výši závazkových vztahů (pohledávek a dluhů), které jsou kryty věcnými
zárukami s uvedením povahy a formy těchto záruk
 nejsou
f) výši záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídících, kontrolních a
případně správních orgánů s uvedením úrokové sazby, hlavních podmínek a všech dosud
splacených, odepsaných nebo prominutých částek a poskytnutá zajištění a ostatní plnění
těmto osobám; tyto údaje se uvádějí v souhrnné výši pro každou kategorii osob
 nejsou
g) výši a povahu jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým
objemem nebo původem
 žádné nebyly
h) celkovou výši závazkových vztahů (pohledávek a dluhů), podmíněných závazkových
vztahů a poskytnutých věcných záruk s uvedením jejich povahy a formy, které nejsou
vykázány v rozvaze; penzijní závazky a závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním
celku a přidruženým účetním jednotkám se uvádějí zvlášť
 není konsolidace
i) průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období
 54,777
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II.

(§ 39b)

Další informace v příloze v účetní závěrce velké účetní jednotky a střední účetní
jednotky
1) Velká účetní jednotka a střední účetní jednotka v příloze v účetní závěrce uvede informace
podle §39 a dále uvede název a sídlo konsolidovaných účetních jednotek nebo
přidružených účetních jednotek s uvedením výše podílu na základním kapitálu. U těchto
účetních jednotek uvede i výši vlastního kapitálu a výši výsledku hospodaření za poslední
účetní období účetních jednotek, od kterých byla přijata účetní závěrka.
 není konsolidace
2) Informace o vlastním kapitálu a výsledku hospodaření podle odstavce 1 nemusejí být
uvedeny, pokud se týkají přidružené účetní jednotky, která nemá povinnost zveřejňovat
účetní závěrku.
 není konsolidace
3) Účetní jednotka neuvádí informace stanovené v odstavci 1, pokud by tyto informace svou
povahou vážně poškozovaly kteroukoliv účetní jednotku, jíž se týkají; informace o
vynechání těchto údajů se vždy uvede v příloze v účetní závěrce.
 není konsolidace
4) Účetní jednotka neuvádí informace stanovené v odstavci 1 ani v případě, že údaje o
konsolidované účetní jednotce nebo přidružené účetní jednotce jsou součástí její
konsolidované účetní závěrky nebo součástí konsolidované účetní závěrky konsolidující
účetní jednotky širší skupiny; tyto informace neuvádí ani v případě, že jde o přidruženou
účetní jednotku, která je zahrnuta do její účetní závěrky nebo její konsolidované účetní
závěrky ekvivalenční metodou.
 není konsolidace
5) Dále účetní jednotka uvede
a) název, sídlo a právní formu každé z účetních jednotek, v níž je účetní jednotka
společníkem s neomezeným ručením,
 není společníkem
b) název a sídlo účetní jednotky, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejširší
skupiny účetních jednotek, ke které účetní jednotka jako konsolidovaná účetní
jednotka patří,
 není konsolidace
c) název a sídlo účetní jednotky, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejužší
skupiny účetních jednotek, ke které účetní jednotka jako konsolidovaná účetní
jednotka patří,
 není konsolidace
d) místo, kde je možné získat konsolidovanou účetní závěrku konsolidujících účetních
jednotek uvedených v písmenech b) a c), je-li její získání možné.
 není konsolidace
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(6) Dále účetní jednotka uvede i
a) počet a jmenovitou hodnotu nebo účetní hodnotu vydaných akcií během účetního
období, zvlášť za každý druh akcií; obdobně se postupuje u změn podílů,
 není
b) informaci o vyměnitelných dluhopisech nebo podobných cenných papírech nebo
právech s vyznačením jejich počtu a rozsahu práv, která zakládají,
 není
c) informaci, která doplní průměrný přepočtený počet zaměstnanců podle § 39 odst. 1
písm. i) o rozčlenění podle kategorií v průběhu účetního období,
 průměrný přepočtený počet zaměstnanců 54,777
 administrativní pracovníci (THP) 17,687
 dělnické profese 37,09
d) výši odměn přiznaných za účetní období členům řídících, kontrolních a případně
správních orgánů z důvodu jejich funkce a výši vzniklých nebo sjednaných penzijních
závazků bývalých členů těchto orgánů; údaje se uvádějí souhrnně pro každou kategorii
orgánů, přičemž tyto informace nemusejí být uvedeny, jestliže by jejich uvedení
umožnilo zjistit finanční situaci konkrétního člena takového orgánu,
 odměny členům orgánů společnosti 2 355 tis. Kč
e) informaci o navrhovaném rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty, nebo v příslušných
případech o rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty,
 představenstvo schválí návrh až při svolání VH
f) u jednotlivých položek dlouhodobých aktiv
1. zůstatky na začátku a konci účetního období, přírůstky a úbytky během účetního
období,
Přírůstky
Úbytky
Počáteční stav
Konečný stav
+
Pozemky

8 742

0

1 019

7 723

Stavby

279 884

37 036

73 893

243 027

Samostatné movité
věci

250 920

32 524

40 858

242 586

1 574

261

940

895

11

0

0

11

13 295

85 172

97 742

725

Základní stádo
Jiný dlouhodobý
hmot. majetek
Nedokončený dl.
hmot. majetek
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2. výši opravných položek a oprávek na začátku a na konci účetního období a jejich
zvýšení či snížení během účetního období,
Počáteční stav

Konečný stav

Stavby

172 071

126 520

Samostatné movité věci

151 598

133 822

144

83

Základní stádo

3. výši úroků, pokud účetní jednotka rozhodla, že jsou součástí ocenění majetku,
 nejsou
g) výši odložené daně na konci účetního období a její vývoj,
 odložený daňový závazek 11 700 tis. Kč
h) povahu a obchodní účel operací účetní jednotky, které nejsou zahrnuty v rozvaze, a
jejich finanční dopad na účetní jednotku, jsou-li rizika nebo přínosy vyplývající z
těchto operací významné a je-li uvedení těchto rizik nebo přínosů nezbytné k
posouzení finanční situace účetní jednotky,
 nejsou
i) informace o transakcích, které účetní jednotka uzavřela se spřízněnou stranou, a které
nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek; účetní jednotka uvede objem těchto
transakcí, včetně povahy vztahu se spřízněnou stranou, a ostatní informace o těchto
transakcích, které jsou nezbytné k pochopení finanční situace účetní jednotky, přičemž
spřízněnou stranou se rozumí spřízněná strana ve smyslu mezinárodních účetních
standardů upravených právem Evropské unie22).
 nejsou
7) Účetní jednotka může informace o jednotlivých transakcích seskupovat podle jejich
charakteru s výjimkou případů, kdy jsou samostatné informace nezbytné k pochopení
dopadu transakcí na finanční situaci účetní jednotky.
8) Účetní jednotka nemusí uvádět transakce uzavřené mezi jednou nebo více účetními
jednotkami konsolidačního celku, pokud jsou konsolidované účetní jednotky, které jsou
stranami těchto transakcí, konsolidující jednotkou plně vlastněny.

III.
1) Předpokládáme princip nepřetržitého trvání účetní jednotky.
2) Prodej dlouho nepoužívaného a nepotřebného majetku (Jeníčkova Lhota, Přílepov).
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