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Výroční zpráva představenstva Lesní společnosti Tep|á' a.s. za rok 2013

Základní údaje: Lesní společnosti Teplá,a.s.' Máchova 442, 364 61 Teplá
IČ: 45351996, Prár'rrí forma: akciová společnost, datum založen: 1.záii |992.
Zápis do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plai' odďl B' v1ožka283, dne |.9.1992.

Úda;e o základním kapitátu
Zíkladní kapitá:75 844 000'-Kč
ZákJadni kapitál byl splacen zakladatelem v plné ýši, přičemž toto je představováno cenou
majetku uvedenou v zakladatelské listině. Ocenění majetku je obsaŽeno v privatizačním
projektu státrího podniku Západoěeské státr:í lesy Plzeň s.p. schváeném MSNMP ČR pod ěj'
30/33/Iv194l92 ze dne 25.5.|992 a usnesením vlády ČR č.323 ze dne 29,4,1992,
Zik|adnikapitát, se v posledních ďech letech neměnil.
Majoritním vlastníkem akcií je
LEsPoL 2 000 s.r'o., IČ 25205480, Máchova 442,364 61, Teplá : 12602 akcii 16,62%
KV les s.r.o. IC:29110602,Máchova442,364 61,Teplá: 40 000 akcií 52,74%

Údaje o cenných papírech
Počet akcií: 75 844 ks akcií najméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000'.Kě.
ISIN: C20009045654
Akcie jsou neomezeně převoditelné. Akci nejsou registrované.

Hlavním předmětem podnilcíní ie:
Lesnictví: těžba ďeva poskytovrání sluŽeb v lesnictví a zemědělská v1hoba

orgány společnosti pracovaly v r.2013 ve složení:
Představenstvo
předseda představenstva Jan Houska
místopředsedapředstavenstva KarelKřehký
ělen představenstva Drahomír Adlt

ing.Václav Šusta

Dozorčí rada- Soňa Křehká
Marie Housková
Václav Pavlík _ za zarněsl:ance znolen v roce 201 1

orgány spoleěnosti byly zvolené v r.2010'

Charakteristika společnosti:
Hlavním předmětem podnikání pro společnost je lesnická činnost pro Lesy České republiky a
v obecních lesích.
V r.2013jsme začali plnit Smlouvu o provádění komplexních lesnických ěinností a prodeji
dÍíví 20|3 _ 2017 pto LCR na SUJ Zlutice. V elektronických arrkcí dřeva LČR jsme získali
7 00ó m3 dřeva.
Dalším oborem je zemědělská činnost na středisku v ostřetíně.
Nakoupené akcie s vklady představují investici 92 006 tis.Kč, po vfioření oprarnré položky
na akcie Lesní společnosti Železná Ruda, a.s., společnosti v náwhu na inšolvenci ináwň
insolvence k 27.5.2013)' jsme hodnotu finanční investice sníŽili na 43 210 tis.Kě.



organizační struktura Lesní společnosti Teplá,a.s.
Vedení společnosti
pŤedseda pŤedstavenstva Jan Houska
vedoucí vyroby ing.otakar Reiser
vedoucí obchodního oddělení Jan Houska

Provozní stŤediska
lesní stŤedisko Teplá Karel KŤehky
lesní stŤedisko TouŽím ing.Václav Šusta
dopravně manipulační stŤedisko Drahomír Adlt
stŤedisko chovu koní Jan Houska, Miroslav Vopat

Prodej a postavení na trhu
V roce 2013 dosáhly v}kony zbéžné činrrosti 79 916tis.Kč. Z toho prodej dŤeva
58.883tis.Kě. Prodej dŤeva pŤedstavuje 74oÁ objemu tržeb. Bylo dosaženo zpenéžertí 1 634
Kč na 1 m3' Dále pěstujeme sazenice lesních dŤevin'
Ke konci roku byl na osfretíně stav 13 koní a 192 ks masného skotu. Na zemědělskou
činnost jsme dosta]i 6.092.323 Kč dotací.

H|avní odběratelé dŤeva:
StoraEnso 37%
SilvaJihlava 25%
Kulatina export 7%o
Holzindustrie 10%

Strategické cíle na rok 2013
1.Po podpisu pětileté Smlouvy na SUJ Ž|utice udržet alespoř kladny vysledek hospodaÍení.
Cíl nebyl splněn.
2.V elektronickych aukcí dŤeva rČn získat alespon 8 000 m3 dŤeva.
Získa|ijsme 7 006 m3 dŤeva.
3.UdrŽovat arozvíjet certifikaci jakosti ale ČSx EN ISo 14001:2005.
Úkol prt)běžně ptněn.
4,Uďržovat systém ověŤování spotŤebitelského Íetězce dŤeva C.o.C dle nonny CFCS
2002:2011.
Úkol prt)běžně plněn.
5.Hledat možnosti snížení nákladri společnosti v oborech: omezení manipulace a dvojího
pŤevozu dŤeva, ťtspora energií, snížení počtu Zaměstnancti, omezení režijních nákladťr polesí
a ristŤedí. Cílem je snížení těchto poloŽek proti roku 2012 o 3 mil.Kč.
U uvedenych náklad došlo o snížení o 2,6 mil. Kč.

Bankovní rivěry:
v roce 201I bez rivěru, splacené všechny pŤedchozíuvěry.
V roce 2012 novy rivěr 591 000 Kč na financování elektronickyclr aukcí dŤeva.
V roce 2013 čerpán revolvingovy ťrvěr 2 800 000 Kč na profinancování vyroby.

Neplatební banko vní zátuka vriči lČn 8 170 000 Kč.



Lesní společno st Že|ezná Ruda,a.s.
Lesní společnost Královsky Hvozd,a.s,
JESAN servis s.r.o.
DOSTEP s.r.o.

Struktura majetku
Pozemky
Budovy,stavby
Stroje,zďízení
Zák|adní stádo

PoŤízené investice v r.20I3
Pozemky
FORD TRANSIT RZ 3K4 4784
PŤívěs MARO 3K3 9689
PŤívěs MARO 3K3 9688
Shrnovač KRONE Swardo
Sběrací lis JOHN DEERE
Zat|oukač k lťl vČ o+o
NOTEBOOK
Traktor ZETOR K005012
Plemenny byk 77 I02I l03l
Plemenny byk 77 l02I 1031

Celkem

PohIedávky
v tis.Kč

pohledávky celkem Netto
z toho po splatnosti Brutto

-do 180 dnri po lh tě
-nad 180 dnri
-nad 365 dn

38 709 ks akcíí
31 974 ks akcií
vk lad 11000t is .Kč
vklad 200 tis.Kč

88,05% v insolvenci
7 4'440Á
66,670Á
r00%

10 988 t is.Kč
I1 3I4 t is.Kč
2 965 tis.Kč

552 tis.Kč

256 750 Kč)
1 18 170 Kč
1,3 I22 Kě
13 I22 Kě

404 736 Kč
901 014 Kč
93 500 Kč
18 972Kč

2l4 568 Kč)
83 070 Kč
87 340 Kč

2 204 364 Kč

Majetkové ričasti v tuzemsku a v zahraničí - stav k 31.12.2013

Zaměstnanci
Rok 20tz
Pruměrny evidenční počet zaměstnancri 60.
Pruměrnf vydělek dosahl 15 869 Kč/měsíc.
Produktivita prác e z pÍidané hodnoty činila 8 205 Kč/měsíc

Rok 2013
Prtiměrny evidenční počet zaněstnancri 56.
Pruměrn;f vfdělek dosáhl 17 238 Kč/měsíc.
Produktivita práce zpÍidané hodnoty činila 9 532 Kč/měsíc

Finanční situace
Společnost byla v prriběhu celého roku solventní.
Peníze na ričtech 703 tis.Kč

r.2010
21 924
3 66s

3 r49
23
65

r.2011
25 135

6  019

s 386
I2I
452

201,2
1,7 716
1 994

| 270
119
605

2013
22 630
t 793

833
118
842



Závaz|<y
r.2010 r'201I t.2012 ú013

ávazky celkem 13 45z 5 335 3 301 10 571
závazky po splatnosti 0 0 0 0

Vtahy mezi ov|ádající a ovládanou osobou
Společnostje ovládaná LESPoLEM 2 000 s.r.o. a společností KV les s.r.o.
Vyjma běfuého obchodního sýku (LESPoL 2 000 s.r.o. a KV lesu s.r'o. za uskupení dvou
lesních společností obchoduje vliíkninu a kulatinové vyřezy s obchodním rozpětím obvyklém
v obchodě se dřevem), mezi ovládající a ovládanou osobou nebyly uzavřené žádné úvěrové
smlouvy.

Vtahy mezi Lesní společností Tep|á,a.s. a jÍ ovládanými společnostmi
Pohledr{vky k ovládaným společnostem:
JESAN a's' 4 720 Íls.Kč,
KV les s'r.o. 1 902 tis.Kč

Závaz|<y k ov|átdaným společnostem: Lesní společnost Královsklý Hvozd, a.s. 880 tis.Kč.
Vztah k v|astním akciím: Spoleěnost nevlastrila vlastní akcie.

Zástava vlastnich akcií: Vlastní al<cie nebyly zastaveny.

Vztah k akciím ovládající společnosti: Společnost nevlastrrila akcie ovládající společnosti.

odměny členům statutárních orgánů: Za rok 2013 ve výši 732 tis.Kč'

Úvěry a půjčIry statutárním orgánům: Úvěry ani půjčky nebyly poskytnuty.

Významné skuteěnosti, které nastaly po rozvahovém dni 31.12.2013
Lesní střeďska Teplá a Toužím byly k 1.3.2014 sloučené a nadáJe jsou řízené ing. Václavem
Sustou.

očelcívaná finanční sifuace. P|ánované údaje na rok 2014
2011 2012 2013 2014p1an

Výkony tis.Kč 73 574 69 266 79 9|6 80 50.0
náklady 78 166 80228 90 1o7 80 4o0
hospodrířský výsledek .I 629 .57 g48 -7 732 1oo

V roce 2014 vzhledem k vysokým cenám dřeva z VŘ předpoktádáme těžkou situaci a
našim cílem je ýsledek s alespoň mírným ziskem. Pffpadni ztráta by nemě|a překročit
výši odpisů'

H|avní rizika roku 2014:
Pokles cen u pilďských sortimentů a platební neschopnost některého z lýnamnějších
odběratelů.

Společnost nemá pochyby a předpoktádá, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti
a že u ní nevznikne skutečnost, která by jí bránila pokračovat v této činnosti.



Aktivity v oblasti rýzkumu a vývoje
Spoleěnost neměla v této oblasti Žádné aktivity.

Aktivity v oblasti ochrany životniho prostředí
Společnost neměla žádné ekologické havrárie ani jiné mimořádné udrílosti.

Pracovněprávnívztahy
Pruměmý evidenční počet zaměstnanců 56, proti roku 2012 pokles o 4.
V roce 2013 spoleěnost evidovala u sqfch zaměstnanců 3 drobné pracovní urazy.

Údaje o organizačních složkrích v zahraniěí
Společnost nemá žádné zahtariění složky'

Strategické cíle na rok 2014
1.Při plnění pětileté smlouvy na sUJ Žlutice udržet alespoň kladný výsledek hospodaření.
2.V elekbonických aukcí dřeva LČR získat alespoň 2 000 m3 dřeva.
3.Udržovat a rozvdet certifikaci dle CSN EN ISo 14001:2005.
4.Udtžovat systém ověřování spotřebitelského řetězce dřeva C-o-C dle normy CFCS
2002:2011.
5.Hledat možnosti snížení nakladů spoleěnosti v oborech: omezení manipulace a dvojího
převozu dřev4 úspora energií, snížení poětu zaměstnanců' omezení režijních ná*ladů polesí
a ústředí. Cílem je snížení těchto položek proti roku 2013 o 1 mil.Kč.

Úoaje o osobách odpovědnych zavyroční zprávu a ověňení ričetní závěrky
osoby odpovědné zavyroční zprávu:
PŤedseda pŤedstavenstva Jan Houska,bytem Teplá,Klášterní 430.
MístopŤedseda pŤedstavenstva Karel KŤehky,bytem Teplá,Le sní 49 6 .

Auditor:
Chebská auditorská spol. S r.o.2 Goethova2I,350 02 CHEB,č.licence KA ČR ě.255

Prohlášení osob odpovědnych za vytoční zptávu:
Prohlašujeme' že ridaje uvedené ve vyročni zptávě odpovíďají skuteěnosti a žáďné okolnosti,
které by mohly ovlivnit pŤesné a správné posouzení emitenta cennych papíru, nebyly
vynechané.

V Teplé dne 27 .5.2014

Jan Houska Karel KŤehky
pŤedseda pŤedstavenstva místopŤedseda pŤedstavenstva

ts* \c,1
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CHE.BSKÁ
AtjDIToRSKÁ
Cheb, Krále JiŤího z Poděbrad 508/8 ,350 02

Název společnosti:
Sídlo společnosti:
ldentifikační číslo
Právní forma:
Pňedmět podnikání:

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáÍe
Lesní společnost Teplá, a.s.

Lesní společnost Teplá, a.s'
Teplá, Máchova 442,Pse 364 67
453 5L996
akciová společnost
viz Čl. I. obecné ridaje v PŤíloze této četní závěrky

Provedli jsme audit pÍiložené ričetní závěr|<y společnosti Lesní společnost Teplá, a.s., která se skládá z rozvahy
k3L, L2,2013, qfkazu ziskri a ztráty za rok končící 3t' 12,20L3, pŤehledu o peněžních tocích za rok končící
3L,L2,20t3 a pŤflohy této četnízávérky, která obsahuje popis použiQfch podstatn;fch ričetních metod a další
vysvětlující informace.
Úaaie o společnosti Lesní společnost Teplá, a.s. jsou uvedeny v bodě 1. pňflohy této ričetn í závérky,

0dpovědnost statutdrního orgdnu četní jednotky za četní závěrku

Statutární orgán společnosti Lesní společnost Teplá, a.s. ie odpovědn za sestavení ričetní závérky, která podává věrn
a pocti\4Í obraz v souladu s čes\fmi ričetními pÍedpisy, azatakov! vnitÍní kontrolní systém, kter1f považuje
za nezbytny pro sestavení četní závér|<y tak aby neobsahova|a v,fznamné (materiální) nesprávnosti zpúsobené
podvodem nebo chybou.

0dpovědnost auditora

Naší odpovědností ie vyjádŤit na základě našeho auditu qfrok k této četní závěrce. Audit isme provedli v souladu
se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorsk;fmi standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory
auditorrj České republiky. V souladu s těmito pÍedpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat
a provést audit tak, abychom získali pÍiměŤenou jistotu, Že ričetní závěrka neobsahuje qfznamné (materÍální)
nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorsk;fch postupri k získání dúkazních i4formací o částkách a dajích zveŤejněn;fch
v četní závěrce, V;fběr postupri závisí na risudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rízikvyznamné (materiálni)
nesprávnosti daj uveden;fch v četní závěrce zpŮsobené podvodem nebo chybou. PŤi vyhodnocování těchto rizik
auditor posoudí vnitiní kontrolní systém relevantní pro sestavení ričetní závěrky podávající věrn1f a pocti\4Í obraz'
Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádŤit se k činnosti vnitŤního kontrolního
systému ričetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti pouŽilfch ričetních metod, pÍiměŤenosti četních
odhadri proveden1fch vedenÍm i posouzení celkové prezentace četní závérky.



|sme pŤesvědčeni, že dúkazní informace, které isme získali, poslrytují dostatečn a vhodnf zák|adpro ryiádŤení
našeho qfroku:

Vlrok auditora

Podle našeho názoru rÉčební ávěrlra podává věrnf a poctivf obraz aktiv, pasiv společnosti Lesní společnost
Teplá. a.s. k 31. t2.2ot3 a nákladú, qfnosrl a vfsledku jeiího hospodaŤení a peněžních tokú za rok končící
3L.12.20L3 v souladu s česlrfmi čemími pŤedpisy.

Auditorská společnost:

Chebská auditorská spol. s r.o.
Nám. Krále |iŤího 508/8, 350 0TCHEB
č. auditorského oprávnění Kn,Čn č. 255

č. auditorského oprávněl{í ra Čn č.z48

V Chebu 12. června 20L4

ffi#*
ffp



Rozvaha pod|e PĚí|ohy č. 1
vyhlášky č' 500i2002 Sb.

Účetni jednotka doručí
učetní závěrku souĎasně
s doručenim dariového pÍiznáni
za daá z príjmťt

1 x pĚís|ušnému f inančnímu
ÚĚadu

ROZVAHA
v plném rozsahu

ke dni 31.1 2.2013
( v celfch tisících Kč )

Rok Měsíc t c

2013 45351 996

obchodní firma nebo jin! název cetni jednotky

Lesní spo|ečnost Tep|á a.s.

Síd|o nebo byd|iště Účetní jednotky
a místo podníkání |iší-|i se od byd|iště

Máchova 442
Tep|á
364 61

označenÍ

a

AKTIVA

b

čís.
rád.

c

BěŽné četní období vtinu|é Úč. obdob

Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

AKT|VACELKEM Součet AaŽD 1 246 944 -147 208 99 736 97 763

A Poh|edávky za upsany zák|adni kapitál z

B D|ouhodoby majetek Součet B.| .  aŽ B.||| . ? 215 959 -146 930 69 029 69 677

B .  t .

B .  t .  1 .

2 .

3 .

4

5

o

I

8

D|ouhodoby7 nehmotny majetek Soucet |.1. až |.8, 4

ZŤizovací v17daje

Nehmotné v17s|edky vyzkumu a vyvoje b

Software 1

ocenitelná práva 8

Goodwill I

Jin dlouhodoby nehmotnlT majetek 1 0

Nedokončen! dlouhodob! nehmotny majetek 4 1
l l

Poskytnuté zá|ohy na d|ouhodob! nehmotn
maietek

12

B. i l . D|ouhodob! hmotn! majetek Souěet ||.1. aŽ ||.9. 1 ? 1 23 953 -98 134 2 5 8 1 9 26 467

B . i l . 1 Pozemky 1 4 10 988 10 988 10 748

2 Stavby 1 5 47 902 -36 588 11  314 12 867

Samostatné movité věci a soubory movitych věci t o 62 516 -59 551 2 96s 2 188

Ť̂ Pěstite|ské ce|ky trva|lch porostŮ 1 7

5 Dospě|á zvífata a jejich skupiny 1 B 2 547 1 995 552 452

6 Jiny dlouhodoby hmotny m 1 9

Nedokončeny dlouhodob;i hmotny majetek 20 212

8 Poskytnuté zá|ohy na dlouhodob! hmotny majetek 21

I ocenovaci rozdí|y k nabytému majetku 22

B.

B.

1 i l .

i l r . 1

2

4

6

7

D|ouhodoby f inancní majetek Součet ||| .1.  až ||| .7. 23 92 006 -48 796 43 210 43 210

Podí|y _ ov|ádaná osoba 24 92 006 -48 796 43 210 43 210

Podí|y v Účetních jednotkách pod podstatnym
vlivem
ostatní dlouhodobé cenné papíry a podí|y 26

PŮjčky a Úvěry _ ov|ádaná nebo ov|ádající osoba,
podstatny vliv

27

Jin! dIouhodob! finanční majetek 28

Porizovany d|ouhodoby finanční ma1etek LV

Poskytnuté zá|ohy na d|ouhodob! f inanční majetek 30



I

označení

a

AKTIVA

b

crs.
rád.

BěŽné četní období
|uinulé 

uč. obdob

Brutto
4
I

Korekce I ttetto
2 i 3

Netto
4

oběŽná aktiva Součet C.|. aŽ C.|V. J I 30 972 -278 30 694 25 802

c. r .

c .  t .  1 .

2 .

3 .

4 .

q

6 .

Zásoby Součet |.1. aŽ |-6. 32 7 314 7 314 6 369

Materiál 33 693 693 692

edokončená vlroba a po|otovary 34 3 977 3 977 3 565

yrobky 2 Á 2 107 2 107 ' 1  6 0 6

M|adá a ostatní zvíŤata a jejich skupiny 36 537 537 506

ZboŽí 37

Poskytnuté zá|ohy na zásoby 3B

c. i l .

c .  i l .  '1 .

2 .

3 .

4.

6 .

7 .

8 .

Dlouhodobé poh|edávky Součet ||.1. aŽ ||.B. 39 4 909 4 909 4 936

Poh|edávkv z obchodních vztahu 40

Poh|edávky _ ov|ádaná nebo ov|ádající osoba 41 3 400 3 400 3 400

Poh|edávky - podstatn! v|iv 42

Pohledávky za spo|ečníky' č|eny druŽstva a za
Účastníkv sdruŽení

4

D|ouhodobé poskytnuté zá|ohy 44 216 216 220

Dohadné Účty aktivní 45

Jiné pohledávky 46

odIoŽená danová poh|edávka 47 1 293 1 293 1  3 1 6

c.

i l1 .

i l t .  1 .

2 .

Ó'

4.

5 .

b .

7.

8.

9 .

Krátkodobé pohledávky Součet l l | .1.  aŽ l l | .9. 48 17 999 -278 17  721 12780

Poh|edávky z obchodních vztahťr 49 11 983 -278 11 705 B 637

Poh|edávky - ov|áclaná nebo ov|ádající osoba 50 500 500 500

Poh|edávky . podstatn17 vliv 51

Poh|edávky za společníky, č|eny druŽstva a za
Účastníkv sdruŽení

52

Sociá|ní zabezpečení a zdravotní pojištění 53

Stát - danové poh|edávky 54 4 362 4 362 1 928

Krátkodobé poskytnuté zálohy 716 7 1 6 1 349

Dohadné čty aktivní 56 438 438 363

Jiné poh|edávky 57 3

c. IV

c.  rv .  1.

2 .

3.

4 .

Krátkodobii finančnímajetek Soucet |V.1. aŽ |V.a. 5B 750 750 1  7 1 7

Penize 59 47 47 ^o

Učty v bankách 60 703 703 I 648

Krátkodobé cenné papíry a podí|y 6 1

Poňizovan1i krátkodob! fi na nční majetek 62

D . L

D .  l .  1

2

3

Casové roz l iŠení Součet | .1.  aŽ|.3. 63 I J
' 13 2284

Nák|ady pĚíštích obdobi 64 1 3 1 3 236

Komp|exní nák|ady príštích období 65

P r í j m y'.pr í šfi crr' p}$o.b í oo 2048

l

i
l

, ' t r ; .  , . ' , - t ' ' - ' ' '



označeni

a

PASIVA

b

cis.
ňád.

c

.btav v běŽném
Účetním období

5

Stav v mlnu|ém
ěetním období

6
PAS|VA CELKEM Součet AažC 67 99 736 97 763

A. Vlastni kapitá| Součet A.l. aŽ A.V 68 86 050 93 871

A. t .

A .  t .  1 .

2 .

3.

Zák|adní kapitá| Součet |.1. aŽ |.3. 69 75 844 75 844

Zák|adni kapitá| 70 7e844 75 844

Vlastní akcie a v|astní obchodní podíly (-) 71 a

Zmény základního kapitá|u 72

A. il.

A .  | l .  í

2

3

4

5

6

Kapitá|ové fondy součet ll.1. aŽ ll.6. 73 340

74

ostatni kapitálové Íondy 75 340 340

oceĚovací rozdi|y z pťecenění majetku a závazk 76

ocenovacr rozdily z preceneni pn premenacn spolecnostl

Rozdíly z preměn spo|ečností 121

Rozdily z ocenění pii pÍeměnách společností 122

A. i l t .

A .  i l t .  1 .

2 .

Rezervní fondy, nedělite|nll fond a ostatní Íondy ze zisku Součet |||.1. aŽ ||l,2. 78 17 598 45 367

Zákonn1/ rézervnífond / Nedě|ite|n1i fond 79 17 489 45 170

Statutárni a ostatn| fondy 80 109 197

A. IV.

A. rv. 1.
.
2.

3.

Vfsledek hospodaÍeníminulfch let Souěet lV. 1 až lV. 3 81 30 268

Nerozdě|en! zisk minu|!ch |et 82 30 268

Neuhrazená ztráta minullch |et 83 *

Jin! u./sledek hospodaieni minullch let 123

A. V. V1.|'s|edek hospodaÍeni běŽného uěetního obdobi /+ ./ 84 -7 732 -57 948

ts, CtŽi zdroje 85 1 3371 3 892

B

B . t .  1

2

3

4

Rezeryy . -,: : 86

Rezervy podle zv|áštních pĚédpisŮ 87

Rezerva na dÚchody a podobné závazky UU.

Rezerva na da z pÍíjmŮ 89

Ostatni rezervy 90



oznaiení

a

PASIVA

b

c ls .
rád.

Stav v běŽném
četním období

6

Stav v  minu lem
Účetním období

o

B. i l .

B .  i l .  1 .

2 .

3

4 .

5 .

o .

7 .

8 .

9 .

1 0 .

D|ouhodobé závazkv Součet || .1.  aŽ | l .10. 9 1

Závazky z obchodnÍch vztahÚ 92

'Závazky _ ov|ádaná nebo ov|ádajicí osoba

Závazky - podstatn v|ív 94

Závazky ke spo|ečníkŮm, č|enÚm druŽstva a k ÚčastníkÚm sdruŽení 95

D|ouhodobé prijaté zá|ohy 96

Vydané d|uhopisy 97

D|ouhodobé směnkv k Úhradě

Dohadné čty pasivni 99

Jiné závazky '100

odloŽenf daĚovf záv azek ' t01

B.  i l t .

B .  l i l .1 .

2 .

3 .

4 .

6 .

7 .

B .

9.

'10.

1 1 .

Krátkodobé závazky Součet l || .1.  aŽ l l | .11 102 10 571 3 301

Závazky z obchodních vztahťt 103 I 690 1 547

Závazky - ov|ádaná nebo ov|ádající osoba 104

Závazky - podstatnyi v|iv 105

Závazky ke společníkŮm, č|enŮm druŽstva a k učastníkÚm sdruŽení 106

Závazky k zaměstnancŮm 107 891 656

Závazky ze sociá|ního zabezpeÓení a zdravotního pojištěni 108 435 284

Stát - daĎové závazky a dotace 1 0 9 82 67

Krátkodobé prijaté zá|ohy 1 1 0 80 1 0

Vydané dluhopisy 1 1 4
t t l

Dohadné Účty pasivní 112 246 495

Jiné závazky 1 1 3 147 242

B. IV.

B. IV.1

2

3

Bankovni věry a vypomoci Součet |V.1. aŽ lV.3. 114 2 800 591

Bankovni uvěry d|ouhodobé 1 1 5

Krátkodobé bankovni Úvěrv 1 1 6 2 BO0 591

Krátkodobé fi nanční vypomoci 117

c .  t .

c .  t .  1 .

2 .

Casové roz| išenÍ o součet | .1 .  až|.2. 1 1 8 3 1 5

V1idaje príštích obdobi 1 1 9 302

V!nosy pčištích období 120 1 3

''i
. I

Práv;'i Í;forma Účetní jednotky

a . s .  '
i  " , . '

' r "  
- -

lv{ácho'ra 142,3u 61 Tep|á
CbchcyJní rejliiik: l(rajsk! soud v P|zni,
. '  o.Jdi l  B, v|ožka 283 o

D iČ:  CZ45351996 ,  |Č :45351996  
-

Tel.: 353 392421, Fax: 3S3 392 6.t i



Vykaz zisku a ztráty ve druhovém
č|enění pod|e Pií|ohy c. 2
vyh|ášky č. 500/2002 Sb.

Účetni jednotka doručí
Účetní závěrku současně
s doručením danového or iznání
za da z príjmŮ

1 x pĚis|ušnému f inančnímu
urad u

vÝRAzzlsKU A zTRÁTY
v p|ném rozsahu

ke dni  31.1 2.2413
( v celfch tisících Kč )

Rok Měsíc rc
2013 45351 996

obchodní firma nebo jiny7 název učetníjednotky

Lesní spo|ečnost Tep|á a.s.

Síd|o nebo bydIiště učetní jednotky
a místo podnikání | iŠí-| i  se od byd| iště

Máchova 442
Tep|á
364 61

označení

a

TEXT

b

ÓísIo
ádkt]

c

SkuteČnost v t]četním období

běŽném
1

minu|ém
2

Íržby za prodej zboŽí 1 5 573 455
A. Nák|ady vyna|ožené na prodané zboŽí 2 5 550 455

+ obchodní marŽe |. . A' 3 23
i l .

i l . I
t .

2 .

3 .

Vy7kony Součet || .1.  aŽ || .3. 4 79  916 69 266
Íržby za prodej WrobkŮ a s|užeb 78 637 67 452
Zména stavu zásob vlastnívyiroby 6 943 1 514

Aktivace a

I 336 300
B

B . 1 .

2 .

Vi7konová spotreba Součet B.1. ažB.Z. 73 533 63 358
Spotreba materiá|u a energie 6 0  4 1 6 50 504
S|uŽby 1 0 13 117 12 854
PĚidaná hodnota | .  -A. + || .  -  B. 1 1 6 406 5 908

(^

(' 1

L

4

osobní nák|ady Součet C.1. aŽ C.4. 12 16 574 '16 870
Mzdové nákIady 11 584 11 426

odměny č|enŮm orgánu spo|ečnosti a drttŽstva 1 . 1 732 786
Nák|ady na sociá|ní zabezpečeni a zdravotní pojiŠtěnÍ 1 5 4 068 4 447

Sociá|ní náklady 1 6 190 211
D. Daně a pop|atky 1 7 393 438
E. odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1B 2952 4 888

1 i l .

i l t .1 .

2 .

Tržby z prodeje d|ouhodobého majetku a materiálu Součet |||.1. až|||'2. 1 9 671 335
Tržby z prodeje dIouhodobého majetku 20 622 140
Tržby z prodeje materiá|u 21 49 195

F

F. 1 .

2 .

ZÚstatková cena prodaného d|ouhodobého majetku a Součet F.,l. aŽF.2,
mate r i á | t  t

zz 63 B9
ZŮstatková cena prodaného dlouhodobého majetku z 5 26
Prodany materiá| 24 37 89

\r. Zména stavu rezerv a opravnlch poloŽek v provozní
ohlas l i  a  knmnleynính nák|ar|ťr nĚišiích nhr lnhí

25 -34

tv. ostatní provozní vynosy 26 6 383 6 784
H . ostatní provozni nák|ady 27 1 240 1 925

Pčevod provoznich vynosu 28

Prevod provozních nák|adu 29

Provozní vysledek hospodarení rozdíl vynosu a nák|adu 30 -7 762 11 149



označení

a

TEXT

L
t J

|číslo
[aotr
l"

Skutečnost v Úcetním období

běŽném
4

I

minu|ém
2

vt . TrŽby z prodeje cennfch papír a podí|u 3 1

J . Prodané cenné papíry a podí|y 32

vi l .

v i l .  1 .

2 .

J .

V nosy z d|ouhodobého f inančního majetku Součet V| l .1 '  aŽ V| l .3. 33

V'17nosy z podí|Ů v ov|ádan1ich osobách a 34

V;inosy z ostatních d|ouhodobfch cennych papíru a podílŮ 35

V1inosy z ostatního d|ouhodobého íinančního majetku 36

vi l l Vi7nosy z krátkodobého finančního majetku 37

K. Náklady z finančního majetku 38

tx. V nosy z pÍecenění cennfch papír a derivátu 39

L Nák|ady z piecenění cennlch papír a derivátu 40

M . Změna stavu rezerv a opravnych po|oŽek ve finanční oblasti 41 48 796
X. Vynosové uroky 42 239 246

N . NákIadové Úroky 43 61 1

xt. ostatní financní q7nosy 44 2 1 4 2 1
o. ostatní finanÓní nákladv 45 340 334

xil. Prevod finančních wnosťl 46

P. Pievod Íinančních nák|adŮ 47

Finančnívfs|edek hospodarení Rozdí|vynosu a nák|adu
ňímská  \ / |  až  n íqmenn  P

48 52 -48 864

Q .

o .  1 .

2.

DaĎ z pĚíjmŮ za běŽnou činnost Součet Q.1' aŽ Q.2. 49 22 -2 065
-spIatná 50 -80
-odloŽená 51 22 1 985
Vlsledek hospodafení za běŽnou cinnost 52 -7 732 -57 948

xi l l MimoĚádné v17nosy C J

R. Mimoiádné náklady 54

S .

Ď .  | .

2 .

Dan z prijmŮ z mimoĚádné činnosti Součet S,1. aŽ S.2. 55

.spIatná 56

-odIoŽená 57

Mimorádn! vys|edek hospodarení X|||. . R. . s. 5B

PĚevod podí|u na vfs|edku hospodaĚeni společník m (+|) 59

V sledek hospodaiení vfs|edek hospodaĚení za běŽnou činnost +
za rjrčetní období (+|) mimoiádnÝ vÝs|edek hosoodaĚení - T.

60 -7 732 -57 948
Vlsledek hospodaĚeni pied zdaněním provoznív!sl' hosp' +

f inanění vÝs| hnsn + x||| -  R
61 -7 710 -60 013

Pozn. :;gg ltr í s g:lt l*.*n t"st Teplá, &.s"
Máchova .]42, 3s4 61 1-ep|á

obchtrdrrí rlr,i:',.ii ií: |iraj:i(Ý soild v Plznl,
odcji! í:, y16j1'ii2g5 í1)

DlČ: CZ45351356'  iČ: 45351996
Te|.:353 3g2421, Ěax:353 392 611



Príloha k učetni závěrce

PrÍloha je zpracována v souladu,uun,.t,.3l,,!?;?,3J3ou,n kterlm se stanoví obsah učetní
závěrky pro podnikate|e. Úoaje prí|ohy vycházejí z ÚČetních písemností uČetní jednotky (ÚČetní
dok|ady, Účetní knihy a ostatní Účetní písemnosti) a z da|Ších podk|ad , které má Účetní jednotka k
dispozici. Hodnotové udaje jsou vykázány v cel1ich t isících KČ, pokud není uvedeno j inak.

obecné udaje

1. Popis učetní jednotky

Název: Lesní spo|eěnost Tep|á, a.s. lČ: 45351996

Sídlo:Teplá, Mác hova 442

Právní forma: akciová spo|ečnost

Rozhodující predmět činnosti:
opravy si|ničních vozide|
zemědě|ská vfroba
lesnictví,těŽba dÍeva
vf roba,obchod a sluŽby neuvedené v pÍí|ohách 1 až 3
Živnostenského zákona
opravy ostatních dopravních prostÍedk a pracovních stroj
siIniční motorová doprava osobní
myslivost

Datum vzniku spo|ečnosti: 1. záÍi 1gg2

osoby podílející se na základním kapitá|u učetní jednotky více neŽ 20 o/o:

Majetková spoluučast na spo|ečnosti s ručením neomezenym

Název
společnosti

Síd|o Vfše podílu na
základním
kapitálu

Vyiše v|astního
kapitá|u

spoIečnosti

Vfše učetního
hospodárského

v s ledku

Dostep, s.r.o. Teplá 100% 255 30

Zmény a dodatky provedené v učetnÍm období v obchodním rejstríku:
Va|nou hromadou by| odvo|án č|en predstavenstva Ing. otakar Reiser' Predstavenstvo společnosti1e
pětiČ|enné.

Název právnické osoby Sídlo Sledované učetní
období

Minulé ucetní
období

Podí| ti. % podí| ti. %
LESPOL 2000 s.r.o.
lč:25205a80

Máchova 442
Teplá

12 547 16,62 12 507 16,62

KV les s.r.o.
Máchova 442, Tep|á 40 000 52,74 40 000 52,74



Organizační struktura učetní jednotky a její zásadní zrněny v uplynulém učetním období:

Spo|eČnost je organizaČně členěna na 4 provozní strediska: Tepiá. TouŽl..n Stl.edisko chovu koní
ostretín a Dopravně manipu|ační stredisko DMS je omezeno pouze na copravu dríví Manipu|ace
dríví na tomto stredisku by|a zrušena.

Č|enové statutárních a dozorčích orgánri ke dni uzávěrky učetních knih:

Smluvní dohody mezi akcionáÍi zakládající rozhodovací právo: .nejsou

Závěrka sestavená ke dni: 31.|2.20t3
Okamžik sestavení ričetnízá'lěrkyz 74.04.20t4

Závěrkaje sestavená v české měně.

2. Majetková či smluvní spoluučast učetníjednotky v jinlch společnostech

Majetková spoluÚčast vyšší neŽ 20 %

Název
spoleěnosti

Síd|o Vfše podílu
na zák|adním

kapitá|u

V1iše v|astního
kapitálu

spoIeěnosti

Vfše četního
hospodáňského

v'ÍsIedku
JESAN s.r .o
|Č:63321041

Bě|á pod
Pradědem,AdoIfovice

66,670/o 14 366 17

LS Zelezná Ruda
|Č:453561

Ze|ezná Ruda 348 88 ,05  % insolvence insolvence

LS Král.Hvozd
|Č:45352003

Klatovská 289,Nlrsko 74,440/o 47 553 380

Dostep, s.r.o.
|Č..26348977

Teplá 100% 255 30

ovládací smlouvy, smlouvy o pÍevodech zisku , ani jiné dohody, které by zaktádaty
rozhodovaci práva bez ohledu na vyši podÍlu na ZK nebyly uzavfeny.

PouŽívané učetní metody, obecné učetní zásady a zprisoby
oceĚování

', Predk|ádaná učetní závérka společnosti by|a zpracována na zák|adě zákona Č. 563/1991 Sb.' o
; ' ÚČetnictví, v p|atnérn znění, a na zák|adě opatrení Ministerstva financí ČR' kterymi se stanoví postupy.. Účtování a obsah Účetní závěrky pro podnikate|e.

Funkce Príjmení Jméno
P red sed a p red stave n stv a Houska Jan
M í stop re d sed a p red stave n stva KrehkÝ Karel
Clen predstavenstva Adlt Drahomír
Clen predstavenstva /no. Sttsťa Václav
Predseda dozorčí radv Krehká Sona
Clen dozorčÍ radv Housková Marie
Clen dozorčí radv Pavlík Václav



r

1. ZpŮsob ocenění majetku

1.1 ocenění a zpťrsob t ičtování zásob
Účtování zásob

- prováděno zpŮsobem A evidence zásob
- v prÍpadech určenych ve směrnici zpŮsobem B

Vfdej zásob ze skladu je učtován:
- cenami zjištěnymi aritmetickym prŮměrem
ocenění zásob
- ocenování zásob vytvorenÝch ve vlastní režiíje prováděno.
v pťedem stanovenych nákladech zahrnujících:

- pfímé náklady
- vyrobní reŽii

ocenování nakupovan}ich zásob je prováděno:
ve skutečnych poťizovacích cenách zahrnujících:

- Cenu porízení
- vedlejší porizovací náklady: dopravné,clo,provize, pojistné

1.2 ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvoŤeného vlastní činností

DHM je ocenován v|astními nák|ady ve s|oŽení:
- prímé náklady
DNM vytvoĚen! v|astní činností a.s. nemá

1.3 ocenění cennfch papírri a majetkovfch učastí

Ve s|edovaném Účetním období firma v|astni|a cenné papíry a majetkové ÚČasti, které oceliovala.

ff##?í #É:i1:"eněny 
reá|nou hodnotou, jedná Se o cenne papíry pňedstavující podstatn!

í.4 ocenění príchovku a pŤírustkri zvírat

Príchovk y zvíťatve s|edovaném ÚČetním období by|y oceněny:
- vlastními náklady

Prírťrstky zvífatve s|edovaném Úcetním období byly oceněny:
- vlastnÍmi náklady

2. Zpťlsob stanovení reprodukční pofizovací cen1t
Akciová společnost v prŮběhu roku 2013 nepouŽÍva|a reprodukční porizavacÍ cenu

3' Změny oceĎování, odpisování a postupťl Účtování
Ve sledovaném Účetním období nedoŠlo v Účetní jednotce k žádnym změnám.

4. Opravné položky k majetku

Druh opravné poIoŽky Zptjsob stanovení Zdroi informacÍ o určení v'íše oP
PohledávkY spl.po 31 . 1 2.94 Zákon č. 563/1992 Evidence saldokonta

opravné po|oŽky k:
Z statek k 1. dni
učetního období

Tvorba 7uětováni Z statek k
pos|ednímu dni
četního období

2013 2012 2013 2012 201 3 2012 2013 2012
- pohledávkám-zákonné 278 1312 0 23 278 157 278 l27g



5. Prepočet cizích měn na českou měnu

Pri prepočtu cizích měn na Českou měnu pouŽívá spo|eČnost:
- měsíční CNB vyh|áŠeny kurz.Pri roční ÚČetní závěrce se kdatu 31'12. f inanční majetek, závazky a
poh|edávky v cizí měně prepočtou kurzem d|e $ 24 zákona o ÚČetnictví a kursové rozdíly se zaučtují
na vrub prís|uŠnlch učtŮ f inančních náklad nebo ve prospěch f inanČních vlnosťt,

6. Zptisob stanovení reá|né hodnoty
V race 2013 nebyl majetek preceněn reálnou hodnotou

opravné poloŽky k finančnímu majetku:

V roce 2012 by|y vytvoŤeny opravné po|oŽky na cenné papíry:

Lesní spo|ečnosti Železná Ruda, a.s' 46 570 t is.KČ' Spo|ečnost Že|ezná Ruda, a.s. dne 27.5.2arc
podala v|astní návrh na inso|venční rízení. V|astníme akcie spo|ečnosti v poÍizovací ceně 46 570 t is.
KČ. V ce|é této v Ši by|a vytvorena opravná po|oŽka.

Lesní společnosti Krá|ovskf Hvozd, a.s Ve vfši rozdí|u podí|u na v|astním kapitá|u spo|ečnosti a
porizovací hodnotou akcií částku 2226 t is. Kč.

Spo|eČnost má k nasta|é situaci zpracovan! návrh na opatrení k zajiŠtěni nepretrŽitého fungování
ÚČetní jednotky, které by|o projednáno va|nou hromadou spo|ečnosti pri projednání hospodárského
vlsledku za rok 2012.

7. odpÍsovánÍ

odpisovy plán ÚčetnÍch odpisŮ dlouhodobého hrnotného majetku sesťayía Účetní jednotka V
interních směrnicích, kde vycházela z predpokládaného opotrebenÍ zarazovaného ma1etku
odpovídajícího běžnym podmínkám jeho pouŽívání, učetní a danové odpisy se nerovnají.

b) odpisovy plán ťlčetních odpisŮ dlouhodobého nehmatného majetku vycházel z ustanovení $ 28
odsť. 3 zákona č' 563/199í sb., o Účetnictví' Dodržuje se zásada jeho odepsánÍ v ÚčetnictvÍ nejdéle
na pět let od jeho pofízení (od roku 2001 do roku 2003 byla kategorie nehmotného majetku ze ZDP
vypuŠtěna. U tohoto druhu majetku jsou i pro danové Účely uznávány ÚčetnÍ odpisy)

DaĚové odpisy - pouŽita metoda:
- zrychlená
- základní u základního stáda

Systém odpisování drobného d|ouhodobého majetku
Drobnyi hmotn! majetek do 40 000 Kč se učtuje na Účet 02 _ Hmotn d|ouhodobyi majetek a je pri
zarazení do pouŽívánÍ odepsán 50 %.
Drobn hmotnf majetek do 20 000 Kč je veden jako zásoba a je ÚČtován do náklad spoleČnosti pri
vysk|adnění na Účet 50 - Spotreba materiálu.
Drobnf nehmotnyi majetek do 60 000 KČ se učtuje na učet 01 - Drobn1i d|ouhodobf nehmotn! majetek
a je pri zarazení do pouŽívání odepsán 50%.
Drobnf nehmotn17 majetek do 40 000Kč je ÚČtován do nák|ad spo|ečnosti na Účet 518 - Cstatní
sIuŽby.
Dospělá zvíťata s porizovacÍ cenou niŽŠÍ neŽ 40 000 Kč se vedou na Účtu 026028 Zák|adní stádo
drobn! hmotnyi majefek, ÚČetní odpis 3 roky a Účetní odpis je zároven p|atnfm odpisem pro daně.

Druh opravné poloŽky Zptisob stanovení Zdroi informací o určení v'Íše oP
Zákon č. 563/1992 V I a stn í ka p itá l spo/ečnosÍi

opravné položky k:
Z statek k 1. dni
tičetního období

Tvorba Zučtování Zustatek k
poslednímu dni
četního období

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 20'12
-  k  d|ouhodobému f inančnímu
maietku

48 796 48 796 48 796 48796 48 796



Doplnující udaje k Rozvaze a k Vykazu zisk aztrát

1. Položky vyznamné pro hodnocení majetkové a finančnÍ situace společnosti

1.1 Doměrky daně z prí jmu za minulá  učetní období

V predcházejících letech neby| finančním uradem vyměren doměrek.
Spo|eČnost nemá dluh vťtči pojistnému na sociá|ní zabezpečení a pňíspěvku na státní po|itiku
zaměstnanosti a na verejném zdravotním pojiŠtění ani nemá nedoplatky u místně prís|ušného
f inančního orgánu.

1'2 Dlouhodobé bankovní věry

Spo|ečnost nemá d|ouhodobyi Úvěr

í.3 Rozpis pri jatfch dotací na investiční a provozní učely
Kč

1.4 Rozpis odložené danové pohledávky:
od|oŽená daĎová pohledávka vznik|a z t ituIu rozdí|u mezi ÚČetními a danovlmi odpisy ve v!Ši 1 816
338 KČ a vykázané ztráty za rok 2012 ve vfŠi 8 622 735 Kč. Ztráta z roku 2013 není v od|oŽené
danové poh|edávce zoh|edněna, neníjisté zda v budoucnu bude dosaŽen dostatečny zák|ad daně,
kter! by umoŽni| uŽití odloŽené danové poh|edávky.

2.Vyznamné udáIosti po datu učetnÍ závěrky

Lesní spo|eČnost Tep|á, a.S. prijala opatrení kzabezpeČení a vylepŠení hospodárské situace V roce
2014, tak aby mohla pokračovat ve své činnosti í v da|Ších |etech. Márne uzavrenou sm|ouvu na SUJ
Z|utice' sm|ouva je uzavrena do 31. 12. 2017' oČekávan! zisk ze zakázky cca 100 tis' KČ. omezení
náklad po|esí, zruŠení manipu|ace na manipu|ačním stredisku a sníŽenÍ poČtu vlastních
zaměstnanc , Úspora na vytápění v dí|ně instalací stropních záricŮ, dokončení sníŽeníjist iČťr v areá|u
DMS. očekávané sníŽení nák|adťr o ,100 t is. KČ. VětŠÍ zapojení do e|ektronickfch aukcí dieva,
očekávan zisk z e|ektronickfch aukcí cca 500 tis. KČ. Více vyuŽívat subdodávek od právnicklch osob
a Živnostníkťt. .

3. DoplnujÍcí informace o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku

3.1 H|avní skupiny dlouhodobého hmotného majetku

V
Drivod dotace Poskytovatel BěŽné období Minulé období

HospodaŤení v lesích KraiskÝ uÍad 0 23 582
Zemědělství sztF 6092 323.92 5 762 180,97
Celkem 6 092 323,92 5 785 762.97

Skupina majetku PoÍizovací cena i op'ávky i zrjstatková cena
běŽné jminu lé iběžné ]  minu lé iběŽné lminu|é
období iobdobí iobdobí období období iobdobí

Prír stky Ubytky

Pozemky 10 988 1 0748 10 988 1 0478 257 1 7

Stavby 47  901 47 963 36588 35 096 1 1 3 1 4 12 867 6 1

Stroje, pÍístroje,
zaíÍzenÍ 43 830 42 726 41 283 41  162 2547 1 564 1  6 1 4 5 1 0

Dopravní
prostŤedkv 1 8  3 1 8 19  178 17  931 18 557 386 620 1 1 8 978

lnventár 368 ?AP 337 363 31 5 45 45



Základní stádo 1 347 1 285 1  1 9 1 1 205 i 5 6 BO 170 108

DHM - zvíÍata 1 200 996 804 624 s96 J / Z 336 132

3.2 R d|ouhodobého nehmotného ma
Skupina rnajetku i PoŤizovací cena ]j oezne i minu|é ]

i  obdobi i  období

oprávky
běžné i minuIé

iZr istatková cena
běžné Minulé i

obdobi i  obdobi období ] období

Ubytky

3.3 Dlouhodobf hmotnf majetek porízenf formou finančního pronájmu

Akciová spo|ečnost V roce 2013 neměla Žádn,! majetek porízen! formou finančního pronájmU.

3.4. D|ouhodobf hmotnf majetek poĚízenf formou operativního pronájmu

Akciová spo|eČnost nemá operativnÍ pronájem.

3.5 Souhrnná vfše majetku neuvedená v rozvaze

(v pofizovacích cenách)
Jde napr. o drobny DHM, drobnÝ DNM neuvedeny na 018, 028, vedeny v operativní evidenci.

3.6 Rozpis hmotného majetku zatíŽeného zástavním právem

3.7 Preh|ed majetku s vfrazně rozdí|nfm tržním a učetním ohodnocením

Spo|eČnost má akcie Lesní spo|ečnosti Že|ezná Ruda, a's ' a Lesní společnosti Královskyi Hvozd, a'S.
na které V roce 2012 tvorila opravné po|oŽky v celkové v ši 48 796 tis. Kč

BěŽné období Minu|é období
Název maietku PoÍizovací cena Název maietku PoŤizovací cena

DtobnÝ HM 1 696 DrobnÝ HM 1  7 1 1

Gelkem 1 696 Celkem I  7 1 1

BěŽné období
Název
maietku

Učetní hodnota Forma
zajištění

Učel Doba Závazek

Budovy,haly,
pozemkv

37 400 Zást.právo NebankovnÍ záruka na
VeÍeiné zakázkv LČR

31.03.2014 B  170

Minulé období
Název
maietku

UčetnÍ hodnota Forrna
zaiištěnÍ

|.Jčel Doba Závazek

Budovy,haly,
pozemky

37 400 Zást.právo Nebankovní záruka na
\leŤejné zakázky LČR

28.02.2013
31.03.2014

2 404
I 170



3.8 Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové učasti

Pťehled majetkovych cennych papírŮ a majetkovych učastí v tuzemsku a v zahraničí'

4. Vlastní kapitál

ího

Zpťtsob rozdělení zisku predcházejícího Účetního období:

Hospodárskf vfs|edek roku 2012 ztláta ve v!Ši 57 g48 o27 ,77 Kč byla uhra zena,
z nerozdě|eného zisku minu|fch |et 30 267 601,, l2 KÓ
z rezervního fondu 27 680 426,65 Kč

4.2 Zák|adní kapltá|

BěŽné období
Název společnosti Sídlo Podí |v

tisících Kč
Podí| v % Počet akcií/

nominá lní
hodnota

Dividendy v
tisících Kč

ZisWZtráta
roku 2013

LS Zelezná Ruda,a's, Zelezná Ruda 46 570 88,05 38 709 insolvence
LS Král.Hvozd, a's, NÝrsko 37 406 7 4 , 4 4 31 974 380
JESÁN Servis,s.r.o, Olomouc 7 880 66,67 1 6
Dosťep, s.r.o. Teplá 150 100 30

Minu|é období
Název společnosti Síd lo P o d í ! v

tisících Kč
Podí| v % Počet akcií/

nominá lní
hodnota

Dividendy v
t isících Kč

ZisklZtráta ]
roku 2012 j

l
I

LS Ze|ezná Ruda,a.s. Zelezná Ruda 46 570 88,05 38 709 0 -1 528 |
LS Král'Hvozd. a.s. NÝrsko 37 406 74,44 31 974 0 -779 i
JESAN Seruis.s.r.o. Olomouc 7 880 66.67 0 29
Dostep, s.r.o. Teplá í50 100 19

4. . Z v nebo sniŽeni V|astn itálu
Běžné období
(v tisících Kč)

Pňedchozí období
(v tisících Kč)

Zák|adní kapi tá l 75 844 75 844

ZákonnÝ rezervní fond 17 489 45 170

Statutární a ostatní fondv 449 537

Nerozdě|en z isk minu| ch |et 0 30 268

Neuhrazená ztráta minu| ch |et 0 0

Hospodársk vtis|edek běŽného uČetního období -7 732 -59 706

Vlastní kapitál ce|kem 86 050 93 871

BěŽné období
Druh akcií Počet akcií Nominá|ní hodnota Nesp|acené akcie Lh ta splatnosti
Na jméno zaknih. 75 844 1 000 Kč 0

Minu|é období
Druh akc ií Počet akcií Nominá lní hodnota Nesplacené akcie Lh ta splatnosti
Na mailteb 75 844 1 000 Kč 0



5. Pohledávky a závazky

5.1 Poh|edávky po |htitě sp|atnosti

5.2Závazky po lh tě sp|atnosti

Závazky po Ihťttě splatnosti akciová spo|ečnost nemá

5.3 Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikrim ve skupině

s.a Údaje o pohledávkách a závazcích ztitu|u uptatnění zástavního a zajišt'ovacího práva
Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jiŠtěného jín1im zpťrsobem akciová spoleČnost nemá
Závazky kryté podle zástavního práva akciová spo|ečnost nemá.

5.5 Závazky nesledované v četnictví a neuvedené v rozvaze

Komerční banka Kar|ovy Vary poskyt|a spo|ečnosti nep|atební bankovni záruky, které byly
podmínkou pro v1iběrová Íízení na Smlouvy o provádění pěstebních a těŽebních prací pro Lesy
Ceské repub|ikY, S,P, Hradec Králové.

DalšÍ v znamné potenciálnÍ ztráty, na které neby|a v učetnictví tvoŤena rezerva
-nejsou

6. Rezervy 'i

Spo|ečnost nemá vyťvorené rezervy na opravy hmotného majetku.

Počet dn Sledované období
Z obchodního stvku I ostatní

Predchoz
Z obchodního stvku

období
ostatní

Do 30 dnu 732 1  171
Nad 30 22 20 0

60 19 19 0
90 60 60 0
180 118 119 0

365 842 605
Celkem 1 793 1 994

Pohled k ik m ve skupině
BěŽné období Minu!é období

DIuŽnÍk Cástka DIužník Cástka
LESPOL 2000s.r.o. 0 LESPOL 2000s.r.o. 6
DOSIEP. s.r.o. 0 DOSTEP, s.r.o. 6
JESAN a.s. 4 720 JESAN a.s. 4 484
LS Zelezná,Ruda 0 LS Zelezná.Ruda 0
LS Král.Hvozd,a's 55 LS Král.Hvozd,a's 30
LS opočno' a.s. 2 LS opočno. a,s. 0
KV /es s.r.o. 1 902 KV les s.r.o. 2 071

Závaz k nik m ve skupině
Běžné období Minulé období i

VěŤitel Cástka VěriteI Cástka
LS Král. Hvozd a's. 880 LS Král. Hvozd a.s. 0

Typ záruky PŤíiemce záruky S|edované období Minu|é období
Nep|at. bankovni záruka LCR, s.p. Hradec Krá|ové I  170 10 570



7. Tržby z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností

Celkem Tuzemsko Zahraničí
TrŽbv za dríví 65 808 60 554 5254

Pěstební činnost 10 422 10 422

TěŽební činnost 2 559 2 559

Doprava drívÍ 4 130 3 620 5 1 0

Zemědě|ství 455 455

SkoIkarství 482 482

SIuŽby ostatní 354 354

Celkem 84 210 78 446 5 764

8' Vfdaje vyna|oŽené v prtiběhu četního období na vfzkum a vfvoj

Akciová spo|ečnost v roce 2a13 nevyna|oŽi|a Žádné vldaje na vfzkum a vyivoj

s .Úaaie o pŤeměnách
Ve společnosti nedoŠlo k preměně

10. Zvííata , která jsou vykazována jako d|ouhodobf hmotnf majetek:
Na ťrčet 028 drobny DHM jsou zaŤazována dospě|á zvítata jejichŽ četní hodnota u koní
dosáhne 30 000,.. Kč, věku 3 let a u skotu částku 12 000'.. Kč , věku 2let. Mladá zvíÍatajsou
vedenajako zásoba.

11. Vfměra a ocenění lesních pozemk s lesním porostem:

V!Še ocenění lesního pozemku pod|e vyh|áŠky č. 5oo/2oo2 Sb'

Vlměra |esa 193 438 m2 ocenění 11 025 966 Kč

,|2. |nÍormace o nák|adech na audit:
povinnf audit 59 551 Kč

13, Zaměstnanci společnosÍt, osobnÍ náklady

Poskytnutá peněžitá cijiná plnění

V roce 2013 neby|y poskytnuty statutárnímu orgánu peněŽitá ani j iná p|nění. 
' '".. 

.. 
. '. .; " ,

.{ ;.

i',,,.
I

Zaměstnanci ce|kem Z toho ňídících
pracovníkťr

SIedované
četní obdobi

PÍedchozí
učetní období

SIedované
učetní období

PŤedchozí
učetní období

P rťrměrn! prepočten1il počet zaměstna ncťr 56 60 5 5
Mzdové nák|ady 11 584 11 426 1 537 I 906
odměny členťrm statutárních orgán spo|ečnosti 582 636 582 636
odměny členťlm dozorčích orgán spo|ečnosti 150 150
Nák|ady na sociá|ní zabezpečení 4 068 4  139
Sociá lní nák|ady 190 211 0 0
osobní náklady celkem 16 574 16 562



14. Zásada neomezeného trvání učetní jednotky

ÚČetníjednotka nemá pochyby a predpok|ádá, Že bude nepretrŽitě pokraČovat ve své Činnosti a Že u
ní nevznikne skutečnost, která by jí bráni|a pokračovat v této činnosti. Ztráta spo|eČnosti z roku 2012
ve v!ši 57 948 tis. Kc je zp sobena h|avně vytvorenou opravnou poloŽkou na finanční investicÍ ve vfši
48 796 tis. Kč'
Lesní spolecnost Tep|á, a's. a Lesní spo|ečnost Železná Ruda, a.s., na kterou je vytvorena opravná
poloŽka, nemají Žádné vzájemné závazky ani poh|edávky a netrvají Žádné další finanČní povinnosti' I
po vytvorení opravné po|oŽky zťtstává vlastní kapitál spoleČnosti vyŠŠí neŽ základní kapitál.

Sestaveno dne:

14.4.2014

Sestavil:

Housková Marie

Podpis statutárn Ího zástupce:

10
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vysÓ..rc v PÍooram FoRM íudio . ww.lmstudio.cŽ

PREHLED O PENEZNICH TOCICH
za období od 1.1.2013 do 31. L2.20L3
(v cel'/ch tisících Kč)

Č: 45351996
Název a síd|o učetníjednotky
Lesní společnost Tep|á, a.s.
Máchova 442
Teplá u Toužimě
36461

PoIoŽka Text
Skutečnost v rjčetním období

běŽném minulém

P. Stav peněŽních prostÍedk (PP) a ekviva|entťr na začátku rjčetního období L 7I7 12 585

PENĚŽNI ToKY z HLAvN| yÍoĚlečnÉ Člnruosn (PRovozni ČlHnosr1

z. Účetni zisk nebo ztráta z běŽné ěinnosti pÍed zdaněním -7 7L0 -60 013

4.1. Úprava o nepeněžní operace 2 239 4 518

4 .1 .1 odpisy stá|fch aktiv(+) s vyj' zrist. ceny a dá|e umoi. opr' po|. k majetku 2 952 4 888

4.1.2. Změna stavu opravnlch po|oŽek, rezerv 0 -34

4.1.3. Zisk (ztráta)z prodeje stá|fch aktiv, vyričt' do vlnos -, do nák|adťr + -s59 -140

4.1.4. Vlnosy z dividend a podÍ| na zisku (-) 0 0

4.1.5. Vytičtované nák|adové rlroky (+), s vyj. kap., vyričtované vlnosové riroky (.) -178 -245

A.1.6. Piipadné pravy o ostatní nepeněŽní operace 24 49

A.* Člstf peněžnÍtok z provozníčinnosti pŤed zdaněním, změnami pr.kap. -5 471 -55 495

4.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapltátu 4 122 5 L64

4.2.1. Změna stavu poh|edávek z provozní činnosti (+/-) au čas. roz|išeni -2 527 9 647

4.2.2. Změna stavu krátkodobfch závazkŮ z provozni činnosti (+/.) pu čas' roz|. 7 s94 -2 9L4

A.2.3. Změna stavu zásob (+l) -945 -1 569

4.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního maj' nespadajícído PP a ekv. 0 0
A.** cistf peněžnítok z provozníčinnosti pÍed zdaněním a mimoŤ. potožkami -L 349 -50 331

4.3. Vyplacené roky s rn./jimkou kapitalizovanfch rirokŮ (.) -61 -1

4.4. Piijaté roky (+) 239 246

4.5. Zaplacená darlza běŽnou činnost a za doměrky za minu|é období (-) -L62 148

A.6. Pi,tjmy a vfdaje spojené s mimoi. tlč. pi. věetně daně z piíjmťr z mimoť. čjn. 0 0

4.7. Piijaté dividendy a podíly na zisku (+) 0 0

A.** čistf peněžní tok z provozní činnosti -1 333 -49 938



IČ: 45351996

Po|oŽka Text
Skutečnost v četním období

běŽném minu|ém

PENĚŽN| ToKY z |NVEsTĚt.ti čtruHosrl

8.1. Vfdaje spojené s nabytím stá|fch aktiv -2 367 38 439

B.2. Piíjmy z prodeje stállch aktiv 622 140

8.3. Pťtjčky a věry spŤízněnlm osobám 0 0'

B.* Clstf peněžní tok vztahujícíse k investičníčinnosti -t 745 38 579

PENĚŽNiToKY z F|NANČNicx ČlNHosri

c.1. Dopady změn d|ouhodobfch, popi. krátkodobfch závazkŮ na PP a ekv. 2 209 591

c.2. Dopady změn vlastního kapitá|u na PP a ekv. -98 -100

c.2.1. Zvfšeni PP a ekv. z titu|u zvfšení zák|adn|ho kapitálu (RF) (+1 0 0

c.2.2. Vyplaceni podí|u na v|astním kapitá|u spo|eěník m (.) 0 0

c.2.3. Da|šívk|ady PP spo|eěnikťr a akcionáitj 0 0

c.2.4. Úhrada ztráty spo|ečniky (+1 0 0

c.2.5. PÍímé p|atby na vrub fond (.) -98 -100

c.2.6. Vyp|acené dividendy nebo podí|y na zisku včetně zapl. sráŽkové daně (.) 0 0

c,* Čistf peněžnÍtok wtahujícíse k finanční činnosti 2 LTL 49r

F. Čiste zvysení, resp. snížení peněžních prostŤedkťr -967 -10 868

R. Stav peněŽnich prostÍedkri a ekvivaIentťr na koncl období 750 L 7L7

strana 212

Sestaveno dne L4,4.20t4
Právni forma rjčetni jednotky: Akciová společnost
Piedmět podnikáni rjčetní jednotky: LesnicWí a těžba dŤeva
Podpisovf záznam:

I
H

/

Vytvo}.rc v p.o9I6W FoRM síudio. ww'|msludb'cz



pŘeHLED o
za obdobíod 1.1.2013
(v ceh/ch tisících Kč)

Č: 45351996
Název a sídlo četníjednotky
Lesní společnost Tep|á, a.s.
Máchova 442
repla u touztme
3ffi61

zMĚ rtÁc H VLAsTN íno KAPmÁLU
do 31.L2,20L3

PoIožka Text
Skutečnost v četním období

běŽném minulém

A. Zák|adní kapitál zapsan1i v obchodním rejstiíku ( čet 411)

4 . 1 . Počátečnístav 75 644 75 844

4 . 2 . Zv./šení 0 0

4.2. SníŽení 0 0

4.3. Konečnf zťrstatek 75 644 75 844

B. Zák|adni kapitá| nezapsan1i ( čet 419)

8 .1 . Počáteční stav 0 0

8.2. Zu./šení 0 0

8.3. SníŽení 0 0

B.4. Konečnf z statek 0 0

c. A' +/. B. se zohledněním čtu 252

c.1. Počáteční zťrstatek A. +/. B. 75 644 75 844

c.2. počátečníz statek v|astních akcií a v|astních obchodních podílrir 0 0

c.3. Změna stavu Účtu 252 0 0

c.4. Konečnyi z statek (lčtu 252 0 0

c.5. Konečnf zťrstatek a. +/. B. 75 644 75 844

D. EmisníáŽio

D.1 Počátečnístav 0 0

D,2, Zqlšení 0 0

D.3. SníŽení 0 0

D.4. Konečn! z statek 0 0

E. Rezervnífondy

E.1. Počátečnístav 45 770 45 L70

E.2. Ztn./šení 0 0

E.3. SníŽeni 27 681 0

E.4. Konečn! z statek 17 489



IČ: 45351996
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Sestaveno dne 14,4,20L4
Právní forma ričetní jednotky: Akciová společnost
Piedmět podnikání rjčetnijednotky: Lesnictví a těžba dieva
Podpisov! záznam.,

PoloŽka Text
Skutečnost v četním období

běŽném minu|ém

F. ostatní fondy ze zisku

F.1 Počáteční z statek r97 L94

F.2. Zulšení 0 3

F.3. SníŽení 88 0

F.4. Konečnf zťrstatek 109 197

G . Kapitálové fondy

G .1 . Počáteční zťrstatek 340 340

G.2. Zu./šení 0 0

G.3. SníŽení 0 0

G.4. Konečn! zťrstatek 340 340

H . Rozdi|y z pÍecenění nezahrnuté do u./s|edku hospodaiení

H.1 Počáteční z statek 0 0

H.2. Zulšeni 0 0

H.3. SníŽení 0 0
H.4. Konečnf z statek 0 0

I Zisk četních období ( čet 428 + zťrstatek na straně D čtu 431)

t .1. Počáteční z statek 30 268 31 996

t.2. Zu./šení 0 0

t.3. SníŽení 30 268 L728

1.4. Konečn! z statek 0 30 268

J. Ztráta četních období ( čet 429 + zťrstatek na straně MD rlčtu 431)

J .1 Počáteční zťrstatek -57 948 -1 629

J.2. Zu./šení 0 0

J.3. SníŽení -57 948 0

J.4. Konečn! z statek 0 -L 629

K. ZisVáráta za četní období po zdanění -7 732 -57 948

Vytrcl.rc v progr.m FoBM sludio . ww.íms|udio.a



\43V Ple*ti, s.r.c. \':crcvy dokul*grlt *Žpriiva 0 vztasi{h *ezi $ropoie*frni *sobarn!'

G

HFFffi
statutérnÍhe srgtft$ $peleěnestl

Lesní společnost Teplá,?'S.
podle ustanovení $ 66a) obchZ.

2013

oDDíL |.
osoBY TVoŘící ttol.D|NG

1. ov|ádaná osoba
SpoIeěnost Lesní spo|ečnost Teplá,a.s.

se sídlem na adrese Máchova u2,364 6í Teplá
lČo: 45351996
zapsaná v obchodním rejstÍíku vedeném Krajskfm soudem v P|zni, oddí| B, vloŽka 283

zastou pe ná pÍedstavenstvem :
pÍedseda pÍedstavenstva Jan Houska, dat. nar. 5.5.1953 , K|ášterní 430' 364 6í Tep|á

místopÍedseda pÍedstavenstva Kare! KÍehh.f' dat. nar. 8.í0.1948 , LesnÍ 496' 364 61 Tep|á

člen pÍedstavenstva Drahomír Adlt, dat. nar. 23.4.1952, Lesní 521,3u 6í Tep|á

ě|en pÍedstavenstva ing.Váctav Šusta, dat. nar. 3.ío.í95í, Plzeřská 5í6, 354 01 TouŽim

(dá|e' 'ov|ádaná osoba' ').
ov|ádaná osoba je obchodní spo|ečnost, která se zabfvá zejména |esnictvím. Podrobně je piedmět

podn ikán í specifikován ve stanovách společnosti (spoleěenské sm|ouvě)

2. ov|ádající osoba
Spoleěnost LEsPoL 2000 s.r.o.
se sídlem na adrese Máchova M2,364 6í Tep|á
lČo: 25205480
zapsaná v obchodním rejstiíku vedeném Krajskfm soudem V Plzni, oddíl C, vloŽka 8352
zastoupená:
Jednate| Jan Houska,dat. nar. 5.5.1gs3'Klášterní.430' 364 6í Teplá

Jednate| Karel KŤehkf'dat. nar.8.í0.1948' Lesní 496' 364 6í Teplá
Jednatel Drahomír Adlt, dat. nar. 23.4.1952, Lesní 521, 364 6í Teplá

JednateI ing.Vác|av šusta, dat. nar.3.1o'í95í,P|zeřská 5í6, 364 0í TouŽim

(dále''ovládající osoba'').

$trana 1 ic<llkem Si



ťvl3V Pieeti. s.r.<l \í'rnrovy cJokiltil*rit ..Z 
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ov|ádající osoba je obchodní spo|ečnost, která se zabÝVá zejména ve|koobchodem. Podrobně je piedmět

podnikán í specifikován Ve stanovách spo|ečnosti (spo|ečenské sm|ouvě).

ov!ádající osoba

Spoleěnost K/ les s.r.o'
se síd|em na adrese Máchova M2,364 61 Teplá
lČ: 29,|10602
zapsaná v obchodním rejstťíku vedeném Krajsk1/m soudem v P|zni, oddíl C, vloŽka 25/;68
zastoupená:
Jednate|: Marie Housková, dat.nar.3.2. í957, Teplá, K|ášterní 43o,Psč 364 61

Sořa Kňehká, dat. nar. 23.3.1953, Tep|á, Lesní 496, PsČ 364 6í

(dá|e''ovládající osoba'').
ov|ád.ajíci osoba je obchodní spo|ečnost, která se zablvá zejména velkoobchodem. Podrobně je predmět
podnikán í specifikován ve stanovách společnosti (spo|ečenské sm|ouvě).

3. Propojená osoba
Společnost Lesní spoleěnost Královs|qf Hvozd,a.s.
se sídlem na adrese KIatovská 289,340 22 Nf rsko
lČo: 45352003
zapsaná v obchodním rejstňíku vedeném Krajskfm soudem v P|zni, oddí| B, v)ožka 284
zastoupená:
pŤedseda píedstavenstva Jan Houska, dat' nar. 5.5.í953' K|ášterní 430' 364 6{ Teplá
místopŤedseda pÍedstavenstva Karel KŤehh!' dat. nar. 8.í0.í948, Lesní 496' 364 6í Teplá
ě|en pÍedstavenstva ing. Mi|oslav Brotánek,dat. nar. 24.5.1970,Skelná Huť 60, 340 22
čten pÍedstavenstva ing. Václav Šusta, dat. nar.3.1o.1951, Plzeřská 516,364 61 TouŽim

(dále ''da|ší propojená osoba'' ).
Další propojená osoba je obchodní spo|ečnost, která se zabyivá zejména |esnictvím. Podrobně je
predmět podnikání specifikován ve stanovách spo|eěnosti (spo|ečenské smlouvě).

Propojená osoba
Společnost Lesní spo|ečnostŽe|ezná Ruda,a.s...v inso|venci..
se sídlem na adrese Že|ezná Ruda 348, Psč 34o 04
lČo: 45351961
zapsaná v obchodním rejstiíku vedeném Krajskfm soudem v Plzni, oddí| B, v|oŽka 280
zastoupená:
pÍedseda pŤedstavenstva ing.otakar Reiser, dat. nar.27.8.1950, Lesní 493, 364 6í Tep|á
ělen pÍedstavenstva Václav Rubáš, dat. nar. 14,3.1951, Že|ezná Ruda 306, Psč 34o 04

(dále ''další propojená osobao').

Sire*e ii ir:eli<enr $,



Vzcrovy doku*rent ..Zpráva o vztagích mezí propoj*nfrni osobami',

Da|ší propojená osoba je obchodní společnost, která se zabÝVá zejména |esnictvím. Podrobně je

pĚedmět podnikání specifikován ve stanovách spo|ečnosti (společenské smlouvě).

Na základě usnesení Krajského soudu vP|zni č.j. KSPL 54 tNs 14g72t2o13.A.18 ze dne

26.7.2013 by! proh|ášen konkuzu na majetek dluŽníka.

Propojená osoba
Spo|ečnost Lesní spoleěnost.opoěno'a.s.
se síd|em na adrese Zámecká 6, opočno
lČo: 47452668

zapsaná v obchodním rejstríku vedeném Kra1skfm soudem v Hradci Krá|ové, oddíl B, v|oŽka 833

zastoupená:
pÍedseda pÍedstavenstva Jan Houska, dat. nar. 5.5.1953, čsa 43o, 364 61 Teplá

místopÍedseda Karet Kňehk1f, dat. nar. 8.10.1948 Lesní 496, PsG 364 61

ělen pŤedstavenstva lng. Miloslav Brotánek, dat. nar. 24.5.1970, Skelná Huť 60,340 22
Chudenín

(dále ''další propojená osoba'' ).
Da|ší propojená osoba je obchodní společnost, která se zablvá zejména lesnictvím. Podrobně je

predmět podnikání specifikován ve stanovách spo|ečnosti (spo|eěenské sm|ouvě).

Propojená osoba
Spo|ečnost JESAN SERVlS's.r.o.
se síd|em na adrese Tyršova Zl4,O|omouc 772 oo
lČo: 63321a41
zapsaná v obchodním rejstiíku vedeném Krajskfm soudem v ostravě, oddí| C, vloŽka 8246
zastoupená:
Jednatel Kare| KÍehkf' dat. nar. 8.í0.1948, Lesní 496' 364 6í Tep|á
Jednatel lng. Miloslav Brotánek, dat. nar. 24.5.,|970' Ske|ná Huť 60,340 22

Chudenín
(dále ''další propojená osoba'' ).

Další propojená osoba je obchodní spoleěnost, která se zablvá zejména koupí zboží za ričelem
jeho da|šího prodeje. Podrobně je piedmět podnikání speclfikován ve stanovách spo|ečnosti
(spo|ečenské smlouvě).

Propojená osoba
Spo|ečnost JESAN Ado|fovice'a.s.
se sídlem na adrese Bělá pod Pradědem, Jeseník
lČo: 45192u8
zapsaná v obchodním rejstŤíku vedeném Krajsk1/m soudem V ostravě, oddíl B, vloŽka 405
zastoupená:
pÍedseda pÍedstavenstva Kare| KÍeh(f' dat. nar. 8.10.1948 , Lesní 496' 364 6{ Teplá
místopŤedseda pÍedstavenstva Jan Houska, dat. nar. 5.5.í953 , K|ášterní 430, 364 61 Teplá
ě|en pÍedstavenst.ing.Milosla Brotánek, dat. nar.24,5.í970' Skelná Huť 60, 34o 22 chudenín



M3V Plaex, s.r.ci

(dále oodalší propojená osoba'' ).

Da|Ší propojená osoba je obchodní spo|ečnost, která se zabfvá zejména zhotovováním drobnlch

4irobkťr z kov a truhlárstvím. Podrobně je piedmět podnikání specifikován Ve stanovách

spo|ečnosti (společenské sm|ouvě)

Propojená osoba
Spo|ečnost DosTEP's.r.o.
se sídlem na adrese Máchova 442,364 6í Teplá

lČo: 26348977

zapsaná v obchodním rejstríku vedeném Krajsklm soudem v P|zni, oddíl c, vloŽka 14571

zastoupená:
Jednatel ing.otakar Relser, dat. nar.27.8.í950 , Lesní 493, 364 61 Teplá

(dále ''další propojená osobao').

Další propojená osoba je společnost, která se zab;fv á zejména vyrobou stavebních prvk a

montá í rodinnych domkri. Podrobně je pŤedmět podnikání specifikován ve stanovách

společnosti (společenské smlouvě).,

Propojená osoba
spolecnost KV Steel,s.r.o. ,,v insolvencion

se síd|em na adrese Husova 380, 334 11 Pieštice

lČo: 26382172

zapsaná v obchodním rejstňíku vedeném Krajsklm soudem v Plzni, oddí| C, v|oŽka 168í5

zastoupená:
Jednate| Jan Houska, dat. nar. 5.5.í953, Klášterní 430, 364 6{ Tep|á

(dále o'další propojená osoba'' ).

Spo|ečnost l(/ Stee| s.r.o. dne 28. 12.2011 podala návrh na inso|venci. Krajskyi soud spoleěnosti

vyhověl a Vyh|áškou č. KSPL 56 lNs 24523t2o11.A-2, by|o zahájeno inso|venění ťízení.

Usnesením Krajského soudu v P|zni č.j. KSPL 56 |I\s 24523t2o11-B-54 ze dne 30.10.2013 by|

konkurz zrušen po splnění rozvrhového usnesení Usnesení naby|o právní moc dne 20.11.2013.

Návrh na u./maz spo|eěnosti podán 18.12.2013. Usnesení c 1681S.RD9/KSPL. Rozhodnutí o

vlmazu spo|eěnosti l(/ Stee| s.r.o. naby|o právní moci 22.01.2014.

$tranil4 (c*li<em .t)
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oDDíL ll.
VZTAHY MEZI OSOBAMI HOLDINGU

1' Zpúsob ov|ádání

Společnost

K/ les s.r.o.
LESPOL 2000 s.r.o.

Lesní spoleěnost Teplá,a.s.

Lesní spoI. opoěno,a.s

JESAN SERVlS,s.r.o.

Lesní spol. Královsh! Hvozd,a.s. 31 974 ks

Lesní spo!. Že|. Ruda,a.S.,,v lnsolvenci,. 38 709 ks

ov|ádaná osoba

Les ní spoleěnost Teplá,a.s.

Lesní spo|ečnost Teplá,a.s.

JESAN SERV|S,s.r.o.

JESAN Adolfovice,a.s.

obchodní podíl

40 000 ks
12 507 ks

o/o zák.kapitálu

52,74
16,49

74,M
88,05
66,67

100,00

59,52
16,66
78,46

23,01

16,67

76,73

Lesní spo|. Král. Hvozd,a.s.

JESAN SERV!S,s.r.o.
DOSTEP,s.r.o.

Lesní spoleěnost opoěno'a.s.

JESAN SERVIS, s.r.o.
1(/ Steel s.r.o. ,,v insolvenci"

Lesní spot. Že|. Ruda,a.s. Lesní spotečnost opoěno'a.s.

10 000 tis.Kč
200 tis.Kč

12 6í6 ks

2 500 tis. Kě
10 200 tis.Kč

4 878 ks

2 500 tis. Kč

25 668 ks

ov|ádající osoba mťrŽe prosadit jmenování, volbu, odvolání většiny osob, které jsou statutárním

orgánem nebo jeho členem, nebo členem dozorčího orgánu ovládané osoby.

2. Personální unie
> Členem statutárního orgánu ovládané osoby je Jan Houska, kte|í je zároveĚ spoleěníkem

ovládající osoby.
> Č|enem statutárního orgánu ovládané osoby je Karel KÍehkf, kten.Í je zároveř spo|ečníkem

ov|ádající osoby.
> Členem statutárního orgánu ov|ádané osoby je ing.Václav šusta, ktenj' je zároven spoleěníkem

ov|ádající osoby.
> Č|enem statutárního orgánu ovládané osoby je Drahomír Ad|t, kten./ je zároveĎ spo|ečníkem

ov|ádající osoby.
> Č|enkou dozorčího orgánu ov|ádané osoby je Marie Housková, která je zároven členem

statutárního orgánu ovládající osoby'
> Členkou dozorčího orgánu ov|ádané osoby je SoĚa KÍehká, která je zárove č|enem

statutárního orgánu ov|ádající osoby.

$tril*il $ {celx,ern $)
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3, Struktura propojenÍ
ovládající osoba ov|ádaná osoba
l(/ les s.r.o. Lesní spoleěnost Tep|á, a.s

LEsPoL 2000 s.r.o. Lesní společnost Tep|á,a.s.

Lesní společnost Tep|á,a.s. Lesní spoleěnost Krá|ovskf Hvozd,a.s.
Lesní spotolečnost Že|ezná Ruda,a.s.
JESAN SERV|S,s.r.o.
Dostep,s.r.o.

Lesní spo|. Krá|. Hvozd,a.s. Lesní spoleěnost opoěno'a.s.
KV Steel s.r.o.

Lesní spot. Že|ezná Ruda a.s. Lesní spo|ečnost Krátovslqf Hvozd, a.s'
Lesní spo|eěnost opoěno' a.s.

Lesní spo|. opoěno, a.s. JESAN sERVls, s.r.o.

JESAN SERVlS,s.r.o. JESAN Adolfovice,a.s.

ovládající osoba m Že prosadit jmenování, vo|bu, odvolání většiny osob, které jsou statutárním
orgánem nebo jeho ě|enem, nebo ělenem dozorěího orgánu další propojené osoby.

oDDíL |l|'
RozHoDNÉ oBDoBí

Tato zprávaje zpracována za pos|ední učetní období tJ.za období od 1.|edna 2013 do 31.prosince
2013.

ODD|L IV.
SMLoUVY A DoHoDY UzAVŘrruÉ MEz| osoBAM| HoLD|NGU

Prehled o sm|ouvách uzavien ch (platnyich) v rozhodném období.

1. Sm|ouvy uzavÍené podle obchodního zákoníku'
smlouva

Název sm|ouvy: prodej dÍeva, pÍeriětování dopravy
Smluvní strany: Prodávající Lesní spoleěnost Teplá,a.s. (ovládaná osoba)

Kupující LEsPoL 2000 s.r.o. (ov|ádající osoba)
PÍedmět sm|ouvy:
nákup dÍeva 1259,16 m3
Doba p|nění pŤedmětu smtouvy: 1.1.2013 - 31.12.20,|3
Další podmínky: množství m3 a kva|ita pod|e pŤejímky u koneěného odběratele, splatnost faktur

$.itrana S {r:elkern Si
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45 dnri.

Závazky, které ze sm|ouvy plynou ovládané osobě: dodat dÍevo
ZávazRy, které ze smlouvy plynou ov|ádající osobě: zaplatit za dÍevo.

Závazby, které ze sm|ouvy plynou dalším propojenfm osobám: nejsou

Plnění smluvních stran: platba faktur (bezhotovostní pÍevod peněz na čet)

Újma ovládané osoby: ceny jsou běžné v obchodním styku, jma nevznik|a.

Uprava smlouvy: tipravy nebyly

Stadium p|nění pŤedmětu smlouvy ke dni: LEsPoL 2000 s.r.o. ke dni sp|atnosti veškeré faktury

uhradila.

P|nění na základě v'.fše uvedené smlouvy by|az hlediska ov|ádané osoby vždy v rámci běžného

obchodního styku bez jakfchkoli vt/hod nebo nev'.f hod.

2.Kupní smlouva

Název smlouvy: prodej dÍeva

Sm|uvní strany: Prodávající Lesní spoleěnost Tep|á,a.s. (ovládaná osoba)
Kupující KV |es s.r'o' (ov|ádající osoba)

PÍedmět sm|ouvy:
nákup dÍeva 22 227 m3 hod.nota 32 831 tis. Kě

Doba plnění pÍedmětu smlouvyz ,|.1.2013 - 31 .12.2013

Da|ší podmínky: mnoŽství m3 a kvalita podle pŤejímky u konečného odběrate|e, splatnost faktur
45dn  .

Závazky, které ze smlouvy p|ynou ov|ádané osobě: dodat dÍevo

Závazky, které ze sm|ouvy plynou ovládající osobě: zaplatit za dÍevo.

Závazky, které ze smlouvy plynou daIším propojenfm osobám: nejsou
Plnění sm|uvních stran: platba faktur (bezhotovostní pÍevod peněz na Účet)
Újma ov|ádané osoby: ceny jsou běžné v obchodním styku, jma nerrznikla.
Uprava smlouvy: praw nebyly
Stadium plnění pÍedmětu sm|ouvy ke dni: KV |es s.r.o. platí pr běžně ve |h tě splatnosti, po
splatnosti 30 dnri jsou dvě dodávky dÍeva.

P|nění na zák|adě vfše uvedené sm|ouvy by|az hlediska ovIádané osoby vždy v rámci běžného
obchodního styku bez jakfchkoli vt.f hod nebo nevt.f hod.

3.Kupní smlouva
Název smlouvy: Prodej díeva
Sm|uvní strany: Kupující Lesní spotečnost Teplá,a.s.. (ovládaná osoba)

Prodávaj ící Lesní spo|ečnost Krá|ovs|qf Hvozd,a.s. ( propojená osoba)
PÍedmět smIouvy:
Prodej dieva
Doba p|nění pÍedmětu smlouvy: 1.11.2013 - 31 .12.2013
Další podmínky: doba splatnosti 45 dnri

Závazky, které ze smlouvy plynou propojené osobě: zap|atit za dodávku dŤeva
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Závazky, které ze sm|ouw p|ynou ovládané osobě: dodat dÍevo
Závazky, které ze smlouvy plynou da|ším propojenfm osobám: nejsou
Plnění smluvních stran: platba faktur (bezhotovostní pÍevod peněz na ěet)

Úima ov|ádané osoby: ceny jsou běŽné v obchodním styku, jma nevznik|a.

Úprava sm|ouvy: praw neby|y
Stadium p|nění pÍedmětu smlouvy ke dni: Lesní společnost Královskf Hvozd,a.s. ke dni
sp|atnosti poslední vystavené faktury vše uhradila.

4.Smlouva o pÚjěce

Název smlouvy: Smlouva o p jěce
(datum uzavÍení smlouvy): 14.4.2003 ,1 .1 2.2009, 27.7.2010
Smluvní strany: Jesan Adolfovice'a.s. (propojená osoba)

Lesní společnost Tep|á'a.s. (ov|ádaná osoba)

Úroky z ptijěky
Doba plnění pÍedmětu smlouvv:11.4.2003 - 31.12.2013
Da|ší podmínky: splatnost faktur 30 dn .
Závazky, které ze smlouvy p|ynou propojené osobě: zap|atit roky
Závazky, které ze smlouvy p|ynou ovládané osobě: dodat objednané
Závazky, které ze sm|ouvy plynou da|ším propojenÝm osobám: nejsou

Plnění sm|uvních stran: p|atba faktur (bezhotovostní pÍevod peněz na čet)
Újma ovtádané osoby: ceny jsou běŽné v obchodním styku, jma nevznik|a.
Úprava smtouvy: ripravy nebyly
Stadium p|nění pŤedmětu smlouvy ke dni: Jesan Ado|fovice'a.s. je v prodlení sp|atnosti rok .

o.sMLoUvA o PŮJccE
) Dne 11.4.2003 byla mezi ovládanou osobou Lesní společností Teplá,a.s. jako věŤitelem a

propojenou osobou JESAN Adolfovice,a.s. jako dluŽníkem uzavfena smlouva o pŮjčce.
Smlouva byla uzavŤena na dobu určitou, a prodloužena do 31 .12.2013.
Na základě této smlouvy pŮjěila propojená osoba částku 1 000 000 Kč ovládané osoÓě a byl
sjednán Úrok ve vyši 2,10 %.
K 31.12.2013 zbyvá k hradě 400 000 Kč.

> Dne 1.12,2009 byla mezi ovládanou osobou LesnÍ společností Teplá,a.s. jako věŤitelem a
propojenou osobou JESAN Adolfovice,a's. jako dlužníkem uzavÍena smlouva o pťljčce ve vyši
500 oO0,-- Kč. Úrok byl sjednán v obvyklé v,!ši jako mezi nezávistymi osobami v běžnych
obchodních vztazích. Sp/aťnost pťljčky do 31.12.2012
Pťljěka není splacena
Dne 27.7.2010 byla mezi ovládanou osobou Lesní společností Teplá, a.s jako věfitelem a
propojenou osobou JESAN Adolfovice a.s. jako cluŽníkem uzavŤena smlouva o pŮjčce ve vyši 3
ooo 000,.- Kč. Úrok byt sjednán v obvyklé v,!ši jako mezi nezávislymi osobami v běžnych
obchodních vztazÍch. Sp/aÍnost pťljčky 31 . 1 2.201 3
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í0. Ručení
Bankovní neplatební záruka za splnění závazkil ze Zakázky na Provádění lesnické činnosti s prodejem
dfívÍ na pni ve vyši 8 170 000 Kč, pro věŤitele Lesy České republiky, s. p. Záruka do 31.03.2015.

oDDíL ul.
pŮvĚnnosT tNFoRMAcí

Za d věrné jsou v rámci ho|dingu povaŽovány informace a skutečnosti, které jsou soucástí obchodního
tajemství ovládající, ovládané i další propojené osoby a také ty informace, které by|y za dťrvěrné
jakouko|iv osobou, která je součástí ho|dingu, označeny. Dá|e jsou to veškeré informace z obchodního
styku, které by mohly bft sami o sobě nebo v souvis|osti s jinyimi informacemi nebo skutečnostmi k jmě
jakéko|iv z osob tvoiících holding.
2. Z d vodu, aby nemoh|o dojít k ujmě na straně ov!ádané osoby s oh|edem na odst. 1 tohoto oddílu,

neobsahu je zpráva statutárního orgánu:
> informace o projektech směňujících k získání kapitá|ového podílu ve vybranfch obchodních

společnostech, kde stranou pripravující akvizici by|a ov|ádaná osoba.

ODDIL UII.
zÁvĚn

Tato zpráva by|a zpracována statutárním orgánem ovládané osoby, spoleěnosti Lesní spo|eěnosti
Tep|á,a.s. dne 15.3.2014 a pÍedloŽena k pÍezkoumání dozorčí radě a auditorovi, kten.f bude
provádět kontrolu četní závěrky ve smyslu zvláštnÍho zákona. Vzh|edem k tomu, Že ovládaná
osoba je povinna ze zákona zpracovávat vfroční zprávu, bude tato zpráva k ní pii|oŽena jako její
nedí|ná součást.
Statutární orgán ov|ádané osoby zveĚejní zprávu o propojenfch osobách spo|u s rn./roční zprávou
uloŽením do sbírky listin vedené obchodním rejstiíkem Krajského soudu v Plzni.

V Teplé dne 15.3.2014

Podpisy ělen statutárního orgánu ov|ádané osoby,
společnosti

Jan Houska pÍedseda pÍedstavenstva

Kare| Kreh h'/ místopňedseda pŤedstavenstva

Drahomír Ad|t ělen pÍedstavenstva

lng. Vác|av šusta ěIen pňedstavenstva

1 .
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ZP RÁVA
dozorčí rady Lesní společnosti Teplá. a.s. za hospodáŤsky rok 20l.3

Dozorč í radapracovala po cely hospodáŤsky rok 2013 v tomto sloŽení:
Sořa KŤehká . pŤedsedkyně t

Marie Housková . člen
Václav Pavlík - člen

Dozorč í rada v prriběhu roku dohlíŽe|a na vykon prisobnosti pŤedstavenstva
společnosti, na uskutečřování podnikatelskychzáměrri a na hospodaŤení společ.
nosti.

Kontrolovala usne Sen í, která pŤedstavenstvo pŤij ímalo a také prováděla kon.
trolu, zda tato usnesení byla plněna. Pravidelně se áčastřovala všech jednaní
pŤedstavenstva.

Dále dozorčí ruda sledovala dodržování obecně závaznych právních pŤed.
pisri, stanov společnosti a usnesení valné hromady.
od poslední Ťádné valné hromady do současné doby nebyl zÍad akcionáŤri doru-
čen žádny podnět k nutnému Ťešení. Z vyše uvedenych kontrol dozorčí rada
konstatuj e, že vykon pŤedstavenstva společnosti a uskutečřování podnikatelskych
zámér odpovídal V roce 2013 platnym zákon m, stanovám a usnesení valné
hromady.

Y prriuěhu roku hospodaŤení společnosti nevykazovalo uspokojivé vysledky.
Učetní závěrka byla Zpracována v souladu se zákonem o Írčetnictví a pŤísluš''y.
mi obe cně závaznymi norÍnami Čn. Dle provedeného auditu zobranlje skutečny
stav majetku a závazki, stavy vlastního kapitálu, finanční situaci a vysledek
hospodaŤení Lesní společnosti Teplá, a.s. ke dni 3I.12.2013.

Yykary četní závěrky nevykazují vyznamné nesprávnosti, proto je vyrok
auditorri bez vyhrad. Dozorčí rada pŤezkoumala zprávu pŤedstavenstva
o propojenosti osob v souladu se zněním $82a následuj ící Zákon o obchodních
korporacích obsah zprávy o ovládany.h osobách, ovládajících osobách,
propojenych osobách, jakoži ridaje o ostatnichvrtazích se shodují se skutečností.
Na základě těchto dajri DR doporučuje Ťádné valné hromadě:
1) Schválit roční irčetni závěrku za hospodáŤsky rok 2013
2) Schválitnávrh pŤedstavenstvana rozdělení zisku za hospodáŤsky:ok 20L3

Dozorč i rada: :/G(k|, /lqaá,.,. . . @
/

V Teplé dne 10. června 2014



|{ávrh
na vvpoŤádání hospodáŤského vÝsledku

Lesní spqlečnosti Teplá.a.s. za hospodáŤpkÝ rok 2013
,

pŤedloŽeny
pŤedkladatelem PŤedstavenstvem akciové společnosti

Valné hromadě společnosti dne 20. 6.2014
Teplé

Pňedstavenstvo Lesní společnosti Teplá, a.s. pňedkládá valné hromadě tento
návrh na vypoŤádání hospodáňského vysledku hospodaňení Lesní společnosti Teplá,
^. s. za rok 2013

Ztráta. za rok 2013 7 732 07t,94 Kč

Na rihrady ztráty za rok 20t3 použít rezewní fond nad povinny pŤídět ve vfši 2 319
573'35 Kč a částku s 4t2 498,59 Kč uhraditze zákonného rezetvnÍho fondu.

Zl&statekZákonného rezeruního fondu po rfihradě ztráty 9 7s7 115'50 Kč

PŤedstavenstvo Lesní společnosti Tep14a.s. :
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