Příloha k účetní závěrce 2015
(1) Popis účetní jednotky
Název účetní jednotky
: Lesní družstvo obcí Měřín, družstvo
Sídlo účetní jednotky
: Náměstí 53 , Měřín
Právní forma úč. jednotky
: družstvo
Rozhodující předmět činnosti : lesní výroba
Datum vzniku úč. jednotky
: 1.2.1996
Osoby /fyzické a právnické/, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu účetní
jednotky:
výše jejich vkladu v %:
tyto osoby nejsou
Změny a dodatky, provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku:
Ke změnám nedošlo
Organizační struktura podniku a její zásadní změny během uplynulého účetního období:
ke změnám nedošlo
Jméno a příjmení členů statutárního a dozorčího orgánu ke dni uzávěrky:
Předseda představenstva :
Městys Měřín, Měřín,Náměstí 106, PSČ 59442, IČO 002 94 799
den vzniku členství v představenstvu 22.února 2011
Zmocněnec : JUDr.Karel Dvořák
Místopředseda představenstva:
Obec Černá, Černá 87, PSČ 594 42, IČO 005 45 899
Zmocněnec : PaedDr. Vítězslav Plocek
Člen představenstva:
Obec Chlumek, Chlumek 23, PSČ 594 42,IČO005 99 433
Zmocněnec: Milan Vacula
Člen představenstva:
Obec Stáj,Stáj 42, PSČ 58827,IČO 00543764
Zmocněnec : MVDr. Jan Cink
Člen představenstva:
Obec Zhoř, Zhoř 588 26,IČO 002 86 974
Zmocněnec: Ing Pavel Bambula
Člen představenstva:
Obec Rudolec,Rudolec 65,PSČ 59214,IČO 00599786
Zmocněnec: Jaroslav Chytal
Člen představenstva:
Obec Pavlínov,Pavlínov 100,PSČ 59401,IČO 00599654
Zmocněnec: Ing.Filip Morava
Člen představenstva:
Obec Arnolec, Arnolec 83,PSČ 58827,IČO 00373613
Zmocněnec: Ing.Ladislav Fiala
Člen představenstva:
Obec Jersín,Jersín 10,PSČ 58825,IČO 00373729
Zmocněnec: Luboš Štěpnička
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(2) cizí účasti a dohody
-

název a sídlo účetních jednotek v níž má účetní jednotka větší než 20 % podíl na
základním kapitálu
název a sídlo
výše podílu
výše vlastního
účetní hospodářský
na ZK
kapitálu
výsledek
tyto účetní jednotky nejsou

-

nebyly uzavřeny žádné dohody mezi společníky, které by zakládaly rozhodovací práva
bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu u výše uvedených společností
nebyly uzavřeny ovládací smlouvy ani smlouvy o převodu zisku

(3) údaje o mzdách
-

průměrný přepočtený počet zaměstnanců : 3,75
osobní náklady na zaměstnance celkem : 2 323 000,00
z toho na člena řídících orgánů : 550 000,00
odměny statutárním a dozorčím orgánům : 178 800,00
penzijní závazky členům bývalých statutárních orgánů : 0,00

(4) informace o půjčkách
 výše půjček ,úvěrů nebo ostatní plnění jak v peněžní tak nepeněžní formě osobám , které
jsou statutárním orgánem,členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů,
včetně bývalým osobám a členům těchto orgánů v úhrnné výši odděleně za jednotlivé
kategorie.
Druh plnění

podmínky s uvedením výše plnění

(5) Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách
a způsobech oceňování
(5.1.) Způsob ocenění
a) nakupovaných zásob - pořizovací cenou
zásob vytvořených ve vlastní režii - ve výši kalkulovaných vlastních nákladů
b) HIM a NHIM vytvořeného vlastní činností - ve výši skutečných nákladů bez režií
c) cenných papírů a majetkových účastí - neúčtováno
d) příchovků a přírůstků zvířat - neúčtováno
(5.2.) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a
pořízeného v průběhu účetního období - neúčtováno
(5.3.) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen
nakupovaných zásob - clo, doprava
Druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů :
- přímé náklady na těžbu
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(5.4.) Změny způsobu oceňování : nenastaly
důvod:
peněžní vyjádření dopadů na výši majetku, závazků a HV
postupů odepisování : nenastaly
důvod:
peněžní vyjádření dopadů na výši majetku, závazků a HV
postupů účtování : nenastalo
důvod:
peněžní vyjádření dopadů na výši majetku, závazků a HV
(5.5.) Způsob stanovení opravných položek k majetku . dle zákona č. 593/1992 Sb. o
rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.
Zdroj informací pro stanovení výše opravných položek: účetnictví
(5.6.) Způsob sestavení odpisových plánů pro investiční majetek : životnost dle zákona č.
586/1992 Sb.
o daních z příjmů
Použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů : účetní odpis je měsíční dle
životnosti. Počátek odepisování je od následujícího měsíce po zařazení. Účetní a
daňové odpisy se nerovnají.
(5.7.) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu /uplatnění
směnných kurzů vyhlašovaných českou národní bankou jako běžných či stálých kurzů/
Termíny změn: vždy k prvnímu pracovnímu dni v roce

(6) Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát
Významné položky jejichž uvedení je významné pro hodnocení účetní jednotky zejména :
Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období : 0,00
Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky : neúčtuje se
Rozpis rezerv : rezerva na pěstební činnost – zůstatek 1 979 713,00 Kč
Rozpis dlouhodobých úvěrů včetně úrokových sazeb a zajištění úvěru : není
Přijaté dotace : 172 507,00 Kč jedná se o dotace na lesní činnost
Výměra lesních pozemků
Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem:27,2243
Výše ocenění lesních porostů : 272 243 x 57 = 12 952 851 Kč
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Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015
Představenstvo družstva navrhuje členské schůzi schválení hospodářského výsledku za rok
2015 ve výši zisk 1 910 433,88Kč. Navrhuje jeho rozdělení takto: převedení částky
80 000,00 Kč do sociálního fondu, částky 250 000 do kalamitního fondu, částky 250 000,00
Kč do nedělitelného fondu a částky 1 330 433,88 Kč do nerozdělený zisk minulých let.
Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014
Členská schůze konaná dne 19.3.2015 schválila hospodářský výsledek za rok 2014 ve výši
zisk 380 765,79 Kč a rozhodla o jeho rozdělení takto: převedení částky 97 500,00 Kč do
nedělitelného fondu a částky 283 265,79 Kč do kalamitního fondu.

(7) Informace o majetku a závazcích
f) rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem popř. u nemovitostí
věcným břemenem : zatížení není
- povaha a forma tohoto zajištění:
(7.2.) POHLEDÁVKY:
a) souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti více jak 180 dnů : 0,00
b) závazky se splatností delší než 5 let
: 0,00
(7.3) ZÁVAZKY
a) souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti více jak 180 dnů : 0,00
b) závazky se splatností delší než 5 let
: 0,00
c) závazky kryté podle zástavního práva
: 0,00
(7.4.) ZÁVAZKY - nepeněžní
: 0,00
- peněžní
: 0,00
které nejsou účtovány v účetnictví a nejsou uvedeny v rozvaze např. záruky přijaté za
jiný podnik z titulu bankovního úvěru nebo směnečného práva, pokud nebyly
proúčtovány ve formě účet. rezerv
- významné potenciální ztráty, ne které nebyla vytvořena rezerva (např. nejistý
výsledek soudních sporů)
(7.5.) - Drobný nehmotný majetek neuvedený v rozvaze : 0,00
- Drobný hmotný majetek neuvedený v rozvaze : 335 984,00
(7.6.)Významná událost , která se stala mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení
účetní závěrky : nenastala

V Měříně dne: 29.2.2016

…………………………………
razítko a podpis
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