PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
za účetní období od 1. 1. 2021 do 31.12.2021
(sestavená podle § 39 a násl. vyhlášky č.500/2002 Sb.)

Oddíl I. Základní informace (vyhl. § 39/1/a)
A. Základní údaje účetní jednotky (ÚJ) (§18 odst.3 ZoÚ):
A.1. Identifikace účetní jednotky
Obchodní firma:

Jatka Vodňany a.s.

Sídlo:

Vodňany,U Jatek 348/II, PSČ 38901

IČ:

260 70 006

Právní forma:

akciová společnost

Předmět podnikání: řeznictví a uzenářství
Datum vzniku účetní jednotky: 18. prosince 2003
Informace o zápisu: B 1352 vedená u Krajský soud v Českých Budějovicích
Rozvahový den:

31. 12. 2021

Okamžik předložení účetní závěrky: 25. 04. 2022
Kategorie účetní jednotky podle §1b ZoÚ: Mikro

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Radim KIML
Předseda představenstva
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A.2. Popis změn a dodatků provedených v obchodním rejstříku v uplynulém období
Po uplynutí funkčního období bylo zvoleno nové představenstvo, ve kterém došlo ke čtyřem
změnám v jeho složení, ke změně členů dozorčí rady nedošlo
A.3. Popis organizační struktury a její zásadní změny v uplynulém období
Společnost je sledována jako celek

B. Informace o použitých obecných účetních zásadách a metodách (vyhl. §39/1/b)
B. Obecné účetní zásady
Účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpis§ (dále jen ZoÚ) a prováděcí vyhláškou č.500/2002 Sb. (dále jen prováděcí vyhláška),
kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě
podvojného účetnictví.
B.b. Způsob sestavení účetních výkazů k 31.12.2021

Změny účetních metod a jejich dopady
Nebyly použity
B.c. Odchylky od standardních účetních metod
Nebyly uplatněny
B.d. Opravy chyb minulých let
Nenastaly
B.e. Významné události, nastalé po rozvahovém dni (§ 19/6 ZoÚ)
Nenastaly
B.f. Významné události, nastalé do rozvahového dne, k nimž informace byla získána později, ale do
okamžiku sestavení ÚZ (§ 19/5 ZoÚ)
Nenastaly
B.1. Způsob oceňování majetku a závazků
Položky majetku a závazků jsou oceněny v historických pořizovacích cenách (tj. cena pořízení +
související náklady).
B.1.a) Ocenění zásob nakupovaných
Jsou oceněny pořizovací cenou podle § 25 odst.c ) ZoÚ vč. souvisejících nákladů

2

Druhy nákladů zahrnovaných do cen nakupovaných zásob:
Vedlejší pořizovací náklady, které jsou zahrnovány do pořizovacích cen nakupovaných zásob je
zahrnována především dopravné, poštovné a balné
B.1.b) Ocenění zásob vytvořených vlastní činností
Ocenění ve výši skutečných vlastních nákladů
B.1.c) Oceňování dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností
Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností:
Nebylo použito
B.1.d) Použití ocenění reprodukční pořizovací cenou (RPC):
RPC nebyla použita
B.2. Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky)
B.2.a) Odpisy dlouhodobého majetku
Účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou vypočteny na základě pořizovací ceny (případně snížené o
přijatou investiční dotaci) a očekávané doby životnosti.
Změny způsobu oceňování a postupu odepisování a účtování
Nebyly uplatněny
B.2.b) Opravné položky k majetku
Způsob stanovení opravných položek k majetku
Účetní jednotka eviduje opravné položky k následujícím aktivům:
Pohledávky v exekuci

100 %

B.3. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu
Nebylo použito
B..4. Způsob stanovení reálné hodnoty vybraných položek majetku a závazků
Nebylo použito
C. Informace o použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou hodnotou
Nebyl použit
D. Výše pohledávek a dluhů (závazků), které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší
než 5 let
Úvěr na profinancování zásob, pohledávek z obchodního styku a provozní potřeby
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Výše poskytnutého úvěru
Zůstatek k 31.12.2021
Částka splatná v r. 2022

3.000.000,00 Kč
914.670,00 Kč
439.080,00 Kč

E. Výše závazkových vztahů, které jsou kryty věcnými zárukami
Zřízeno zástavní právo k zajištění úvěru poskytnutého Komerční bankou nemovitostmi ve
výhradní vlastnictví:
Katastrální území
Vodňany
Vodňany
Vodňany
Vodňany

Parcelní číslo
St. 666
St. 2567
370/7
370/9

Katastrální území
Vodňany
Vodňany
Vodňany
xxx

Parcelní číslo
St. 2475
St- 2885
370/8
xxx

F. Výše záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídících, kontrolních a
případných správních orgánů
Nejsou evidovány
G. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým
objemem nebo původem
Nejsou evidovány
H. Celková výše pohledávek a závazků, vč. záruk a podmíněných závazků, které nejsou
vykázány v rozvaze
Nejsou evidovány
I. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období:
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období: 5
J. Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů
Vlastní akcie nebyly pořizovány
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