
FINANCE Zlín, a.s.
IÈ 60732 075
Nám.T.G.Masaryka 1280
76001 Zlín

Komise pro cenné papíry (dále jen "Komise") jako správní úøad pro oblast kapitálového trhu
podle zákona è. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o zmìnì a doplnìní dalších zákonù,
ve znìní pozdìjších pøedpisù, a orgán státního dozoru podle zákona È. 591/1992 Sb.,
o cenných papírech, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen "zákon o cenných papírech"),
rozhodla ve vìci žádosti úèastníka øízení, spoleènosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem
Nám.T.G.Masaryka 1280, 760 01 Zlín, IÈ 607 32 075 (dále jen "úèastník øízení"), o schválení
užšího prospektu akcií pro úèely veøejné nabídky, takto:1:
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Podle § 78e odst. 2 ve spojení s § 74 odst. 1 zákona o cenných papírech se pro úèely
veøejné nabídky schvaluje užší prospekt kmenových listinných akcií na majitele o
jmenovité hodnotì jedné akcie 1000,- Kè emitenta FRUTA Podivín, a.s., se sídlem
Rybáøe 156/157, 691 45 Podivín, IÈ 499 68 556. Schválený užší prospekt je nedílnou
souèástí tohoto rozhodnutí.

Úèastník øízení podal ke Komisi dne 9. 4. 2004 pod evid. è. 5133/2004 žádost o schválení
užšího prospektu emitovaných neregistrovaných listinných kmenových akcií na majitele o
jmenovité hodnotì jedné akcie 1000,- Kè emitenta FRUT A Podivín, a.s., se sídlem Rybáøe
156/157, 691 45 Podivín, IÈ 499 68 556. Úèastník øízení pøiložil k žádosti návrh užšího
prospektu akcií zpracovaný podle vyhlášky Ministerstva financí Èeské republiky è. 82/2001
Sb., kterou se stanoví minimální náležitosti prospektu cenného papíru a užšího prospektu
cenného papíru (dále jen "vyhláška Ministerstva financí ÈR è. 82/2001 Sb.").

Pøedmìtem veøejné nabídky má být celkem 14 823 kusù kmenových listinných akcií na
majitele o jmenovité hodnotì jedné akcie 1000,- Kè. Akcie mají být prodány formou veøejné
obchodní soutìže, kterou provede spoleènost FINANCE Zlín, a.s.

Podle ustanovení § 78c odst. I písm.b) zákona o cenných papírech cenné papíry, které nejsou
pøijaty k obchodování na veøejném trhu podle tohoto zákona, mohou být veøejnì nabízeny
pouze, pokud byl nejpozdìji v pracovní den pøedcházející veøejné nabídce uveøejnìn užší
prospekt, jestliže pøedmìtem veøejné nabídky jsou cenné papíry, pro které nebyla podána
žádost o pøijetí k obchodování na veøejném trhu, ledaže se emitent rozhodne, že i v tomto
pøípadì bude uveøejnìn prospekt. Užší prospekt musí podle ustanovení § 78e odst. 4 zákona o
cenných papírech obsahovat veškeré informace, které jsou s ohledem na povahu emitenta a
veøejnì nabízených cenných papírù nezbytné pro investory k pøesnému a správnému
posouzení majetku a závazkù emitenta, jeho finanèní situace, ziskù a ztrát a vyhlídek jeho
budoucího vývoje a k pøesnému a správnému posouzení nabízených cenných papírù.
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Komise návrh užšího prospektu pøezkoumala a zjistila, že obsahuje veškeré náležitosti
pøedepsané vyhláškou Ministerstva financí ÈR è. 82/2001 Sb. Komise konstatuje, že užší
prospekt obsahuje všechny požadované údaje nezbytné pro investory k pøesnému a
správnému posouzení emitenta a nabízených cenných papírù. Podle ustanovení § 78e odst. 2
ve spojení s § 76 odst. 2 zákona o cenných papírech Komise žádost ani užší prospekt
nezkoumá z hlediska pravdivosti èi pøesnosti informací v nich obsažených. Nezabývala se
tedy údaji uvedenými v užším prospektu z hlediska jejich vìcné správnosti èi autentiènosti.

Ve vztahu k poplatkové povinnosti pøi podání žádosti o schválení dodatku prospektu akcií
Komise uvádí, že úèastník øízení uhradil dne 23.4.2004 èástku ve výši 5 000 Kè (položka 63
písmo b) sazebníku k zákona o správních poplatcích), a to bezhotovostním pøevodem.

Vzhledem k výše uvedenému rozhodla Komise tak, jak se uvádí ve výroku.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad do 15 dnù ode dne doruèení, a to k prezidiu Komise
pro cenné papíry, Komise pro cenné papíry, Washingtonova 7, P. O. BOX 208, 111 21
Praha 1, prostøednictvím odboru emise cenných papírù, který rozhodnutí vydal (§ 61 odst. 1
správního øádu).

.
Podle položky 63 písmo g) zákona È. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znìní
pozdìjších pøedpisù (dále jen "zákon o správních poplatcích"), je s úèinností od 12. 7. 2002
zpoplatnìno podání rozkladu proti rozhodnutí Komise, a to

- fyzickou osobou, která není podnikatelem nebo jejíž podnikatelská èinnost nesouvisí
s rozhodnutím, ve výši 500 Kè

- v ostatních pøípadech ve výši 3 000 Kè.

Správní poplatek lze uhradit kolkovými známkami, a to pøilepením na písemné vyhotovení
rozkladu nebo pøikázáním pøíslušné èástky na úèet Komise zøízený u Èeské národní banky
È. 3711-2827001/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 4511025042. V pøípadì
platby pøevodem na bankovní úèet je tøeba k rozkladu pøipojit kopii platebního pøíkazu
s podacím razítkem banky, nebo jiné odpovídající potvrzení o zaplacení."
Nebude-li správní poplatek uhrazen nejpozdìji k podání rozkladu, Komise úèastníka øízení
písemnì vyzve kjeho dodateèné úhradì. Správní poplatek musí být uhrazen nejpozdìji do
patnácti dnù ode dne, který následuje po doruèení výzvy k úhradì poplatku.

V pøípadì, že nebude správní poplatek uhrazen, Komise zastaví øízení o rozkladu v souladu s
ustanovením § 6 odst. 3 zákona o správních poplatcích.

~.~~urný
øeditel odboru l:r:~ýCh papírù

Washingtonova 7, P.O. Box 208,11121 Praha I, tr: +420221096 III, fax: + 420 221096110, e-mail: podatelna@sec.cz

KOMISE PRO CENNÉ PAPÍRY

POUÈENÍ



Užší prospekt cennvch papírù FRUTA Podivín. a.s.
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UZSI PROSPEKT CENNYCH P APIRU

Udaie o osobách odpovìdných za užší prospekt

FINANCE Zlín, a.s. se sídlem Zlín, nám. T.G. Masaryka 1280, IÈ 60 73 20 75, zapsaná
v obchodním rejstøíku vedeném Krajským soudem v Bmì, oddíl B, vložka 3778 jako
organizátor veøejné obchodní soutìže o nejvhodnìjší návrh na uzavøení smlouvy o úplatném
pøevodu akcií (dále jen "organizátor"), ve smyslu ust. § 78c odst.1 písm.b) zákona è.59111992
Sb., o cenných papírech v platném znìní (dále jen "zákon o cenných papírech) uveøejòuje
tento užší prospekt cenných papírù

a

tímto èestnì prohlašuje, že údaje uvedené v tomto užším prospektu cenných papírù odpovídají
skuteènosti a nebyly vynechány žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit pøesné a
správné posouzení emitenta a cenných papírù.

P REAMB ULE
cenných papírù ve veøejné obchodní soutìži se považuje za

Tento užší prospekt neregistrovaných cenných papírù vydaných spoleènosti
ke skuteènosti, že pøedmìtné cenné papíry jsou pøedmìtem veøejné

Ve Zlínì dne 7. dubna 2004

Ing. Libor Buèek
pøedseda pøedstavenstva
FINANCE Zlín, a.s.

Nabídka neregistrovaných
veøejnou nabídku.
je zpracováván vzhledem
obchodní soutìže.

FRUT A Podivín, a.s.
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Užší prospekt cennvch papírù FRUTA Podivín. a.s.

1. Údaje o cenných papírech
a)
Název emitenta:

Druh:
Fonna:
Podoba:
Poèet vydaných cenných papírù:
Celková jmenovitá hodnota:
Úèel:

Pøedmìt Veøejné obchodm soutéze: 14 ~LS KS aKcll ve JmenOVité hOdnotì l.UUU,-K..é/KS

b)
Popis práv spojených s cennými papíry
S pøedmìtnými akciemi jsou spojena práva akcionáøe podílet se podle obchodního zákoníku a
stanov spoleènosti na jejím øízení, jejím zisku a na likvidaèním zùstatku pøi zániku

spoleènosti.

c)
Zpùsob zdaòování výnosù z cenných papírù
Dividendy jsou zdaòovány zvláštní sazbou danì z pøíjmu dle ust. § 36 odst.2 písm a) bod 1
zákona è. 586/1992 Sb., o dani z pøíjmu v platném znìní. Srážková daò je odvádìna pøímo
spoleèností.

OJ
Zpùsob pøevádìní akcií a omezení pøevoditelnosti
Vlastnické právo k cenným papírùm pøechází n
Pøevoditelnost akcií není omezena.

t
e)
Banka nebo finanèní instituce, jejímž prostøednictvím mohou majitelé cenných papírù
vykonávat svá majetková práva spojená s cennými papíry, zejména jejímž prostøednictvím
budou z cenných papírù vypláceny výnosy
Spoleènost nemá urèenu banku nebo finanèní instituci, jejímž prostøednictvím mohou majitelé
vykonávat svá majetková práva spojená s cennými papíry. Výnosy z akcií jsou rozdìlovány
dle rozhodnutí valné hromady.

t)
Podrobnosti placení emisního kurzu nebo kupní ceny
Spoleènost nevydává nové cenné papíry. Pøedmìtné akcie jsou pøedmìtem veøejné obchodní
soutìže a zpùsob úhrady kupní ceny bude urèen v Podmínkách veøejné obchodní soutìže o
nejvhodnìjší návrh na uzavøení smlouvy o úplatném pøevodu akcií.

I.

FRUT A Podivín, a.s.
e dále jen "spoleènost")
akcie kmenové
na majitele
listinná
106.141 ks ve jmenovité hodnotì 1.OOO,-Kè/ks
106,141.000,-Kè
užší prospekt cenného papíru se zpracovává pro úèely
veøejné obchodní soutìže neregistrovaných cenných
papírù dle ust § 78c odst 1 písm b) zákona o cenných
papírech.
14 823 ks akcií ve jmenovité hodnotì 1.000,-Kè/ks

na nabyvatele jejich pøedáním nabyvateli.

- 2-



Užší vrospekt cenných vapírù FRUTA Podivín. a.s.

g)
Zpùsob výkonu práva na výmìnu za jiný cenný papír nebo výkonu pøednostního práva na
upisování cenných papírù, jejich pøevoditelnost a nakládání s tìmito právy, která nebyla
uplatnìna
Každý akcionáø má pøednostní právo upsat èást nových akcií spoleènosti upisovaných akcií ke
zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základní kapitálu spoleènosti, upisují-li
se akcie penìžitými vklady.

h)
Upisovací místa, na kterých mohou být cenné papíry upisovány veøejností spolu s uvedením
lhùty pro upisování nebo nákup cenných papírù, vèetnì možnosti pøedèasnì ukonèit
upisování nebo krátit uskuteènìní upisování
Spoleènost nevydává nové cenné papíry. Pøedmìtné akcie jsou pøedmìtem veøejné obchodní
soutìže. Datum, doba konání veøejné obchodní soutìže a zpùsob úhrady ceny budou
stanoveny v Podmínkách veøejné obchodní soutìže o nejvhodnìjší návrh na uzavøení smlouvy
o úplatném pøevodu akcií.

i)
Oznaèení jednotlivých èástí emise, jestliže mají být v nìkolika státech souèasnì nabídnuty
pouze èásti emise
Spoleènost nevydává nové cenné papíry. Cenné papíry budou prodány jako jeden celek na
území Èeské republiky.

j)
Popis listinných papírù, zpùsob a lhùty pro jejich pøedání
Vzor li stinných cenných papírù, které jsou pøedmìtem veøejné obchodní soutìže je nedílnou
souèástí tohoto užšího prospektu. Organizátor po úhradì kupní ceny pøedá pøedmìt veøejné
obchodní soutìže vybranému navrhovateli v souladu se znìním smlouvy o úplatném pøevodu
akcií.

, k)
Údaje o osobách, které upsaly nebo upisují emisi cenných papírù nebo se za úpis této emise
zaruèily; jestliže se úpis nevztahuje na celou emisi, údaj o èásti emise, která nebyla upsána
Spoleènost nevydává nové cenné papíry.

I)
Datum vzniku práva na dividendu nebo úrok
Datum vzniku práva na dividendu je stanovováno 1
letech valná hromada nerozhodla o výplatì dividend.

m)
Emisní kurz cenných papíri't nebo èasový rozvrh jeho stanovení, pokud emisní kurz dosud
není znám
Obchodní veøejná soutìž je stanovena jako jednokriteriální, pøièemž jediným kritériem je výše
nabídnuté kupní ceny za celkový poèet nabízených akcií.

usnesením valné hromady. V posledních



Užší prospekt cenných papírù FRUTA Podivín. a.s.

2. Údaje o emitentovi

a)
Obchodní finna:
Sídlo:
IÈ:

FRUT A Podivín,a.s.
Podivín, Rybáøe 156/157, PSÈ: 69145
49 96 85 56

b)
Datum založení, vzniku a doba, na kterou byla spoleènost založena
Spoleènost byla založena na dobu neurèitou jednorázovì Fondem národního majetku Èeské- ~

republiky, na který pøešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst.3 zák.è. 92/1991 Sb.,
o podmínkách pøevodu majetku státu na jiné osoby, zakladatelskou listinou ze dne 29.
listopadu 1993 ve formì notáøského zápisu. Spoleènost vznikla dne 1. ledna 1994 zápisem do

obchodního rejstøíku.

c)
Právní øád a právní
formy spoleènosti
Právní øád:
Právní pøedpis:
Právní forma:

pøedpis, podle kterého byla spoleènost založen, s uvedením právní

èeský
obchodní zákoník
akciová spoleènost

d)
Pøedmìt podnikání
Pøedmìt podnikání spoleènosti dle èlánku 4 stanov je:
- Výroba alkoholických a nealkoholických nápojù
- Konzervování potravin
- Výroba octa
- Hostinská èinnost
- Silnièní motorová doprava
- Koupì zboží za úèelem jeho dalšího prodeje a prodej
- Zprostøedkovatelská èinnost v oblasti obchodu a služeb
- Zprostøedkovatelská èinnost v oblasti nemovitostí
- Èinnost organizaèních a ekonomických poradcù
- Automatizované zpracování dat
- Reklamní a propagaèní èinnost

tf
~
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Užší vrospekt cennvch pavím FRUTA Podivín. a.s.

3. Údaje o základním kapitálu
a)
Výše upsaného základního kapitálu:
Výše splaceného základního kapitálu:
Rozložení základního kapitálu:

b)
Popis struktury koncernu
Ovládající osobou je spoleènost HAMÉ, a.s., se sídlem Babice è. 572, IÈ 46903305.

Ovládající osoba ovládá další spoleènosti:
./ Slovácká Fruta, a.s., se sídlem Kunovice, Na drahách 814, PSÈ: 68604, IÈ 48907171

s rozsahem úèasti 92,47% na základním kapitálu a hlasovacích právech
./ Pastýøka, s.r.o. v konkurzu, se sídlem Kunovice, Na drahách 814, PSÈ: 68604, IÈ

25607499 (jediný spoleèník HAMÉ, a.s.)
./ OTMA - Sloko, s.r.o., se sídlem Uherské Hradištì-Maøatice, Sokolovská 406, IÈ

46961798 (jediný spoleèník HAMÉ, a.s.)
./ HM LEASING, spol. s r.o., se sídlem Babice, Babice 572, PSÈ: 68703, IÈ 63490498

(jediný spoleèník HAMÉ, a.s.)
./ Hamé Slovakia s.r.o. se sídlem Hviezdoslavova 1, 900 31 Stupava, Slovenská

republika, IÈ: 31391079 (jediný spoleèníkHAMÉ, a.s.)
./ HAMÉ Poland szoo se sídlem ul. Mennicza 10, 43-400 Cieszyn, Poland, IÈ:

72675064 (100% úèast HAMÉ, a.s.)
./ 000 HAME Trade Moskva se sídlem 3-ja Magistralnaja u1.12,s.l, 123007 Moskva,

Russia (100% úèast HAMÉ, a.s.)

Ovládaná osoba HM LEASING, spol. s r.o., dále 100% ovládá spoleènost
v' PlKA, a.s., se sídlem Bzenec, Nový svìt 1, PSÈ: 69681, IÈ 45477949

c)
Jmenovitá hodnota povoleného nebo podmínìného zvýšení základního
Zvýšení základního kapitálu není provádìno.

d)
Poèet a hlavní charakteristika podílù, které nezakládají podíl na základním kapitálu
Neexistují žádné podíly, které nezakládají podíl na základním kapitálu.

e)
Akcionáøi, kteøí pøímo èi
vedení emitenta, jsou-li emitentovi známi
Spoleènost je ovládána spoleèností HAMÉ, a.s., se sídlem Babice è.
disponuje 75,19% podílem na základním kapitálu.

106,141.000,-Kè
106,141.000,-Kè
106 141 ks akcií o jmenovité hodnotì 1.000,-
Kè/ks

kapitálu

nepøímo vykonávají nebo by mohli vykonávat významný vliv na

572, IÈ 46903305, která



Užší orosoekt cenných oapírù FRUTA Podivín. a.s.

4. Údaje o èinnosti
a)
Hlavní oblasti èinnosti emitenta a výjimeèné skuteènosti a události, kterými byla tato
spoleènost ovlivnìna
Hlavním pøedmìtem podnikání FRUTY Podivín, a.s., je výroba marmelád, džemù,
rajèatového protlaku a také výroba dìtské ovocné výživy. Tìmito výrobky FRUT A Podivín,
a.s. rozšíøila spektrum zboží uvádìného na trh pod ochrannou známkou "Hamé".
Výrobou a prodejem kojeneckých výživ v roce 2002 došlo nejen upevnìní významného... ""'" . . .~..podílu na tuzemském trhu, ale proniknutí i na zahranièní trhy.
V roce 2003 se spoleènost zamìøila na úsporu materiálù a energii, což se pozitivnì projevilo
ve výši hospodáøského výsledku za rok 2003, který byl proti roku pøedcházejícímu témìø
dvojnásobný.

b)
Údaje o závislosti spoleènosti na patentech nebo licencích, prùmyslových, obchodních nebo
finanèních smlouvách nebo nových výrobních procesech, jestliže mají zásadní význam pro
èinnost nebo ziskovost emitenta
Nebyla zjištìna žádná taková závislost.

(;)

Významné probíhající investice
Generální oprava výrobny marmelád a modemizace výroby jableèných døení byla již
ukonèena a vyžádala si investièní náklady ve výši cca 2,5mil. Kè a pro tento kalendáøní rok

-- . u"" .,. .' ~F """'A_-~_1Lu_"~_u ~ '.X:___f\C_:1

nejsou plánovány žádné zásadní investice. V roce 2004 se plánují investice ve výši cca O,5mil.
Kè. Uvedená výše se týká drobných pøídavných zaøízení v technologickém cyklu (napø.
míchadla, prùtokomìr døenì apod.)

d)
Soudní, správní nebo rozhodèí øízení, která mohou mít významný vliv na finanèní situaci
spoleènosti
Spoleènost nevede žádné soudní, správní nebo rozhodèí øízení, které by mohlo mít významný
vliv na její finanèní situaci.

- 6-
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Užší prosvekt cennvch pavírù FRUTA Podivín. a.s.

5. Údaje o majetku. závazcích. finanèní situaci. zisku a ztrátách
a)
Poslední zveøejnìná úèetní závìrka
Poslední zveøejnìnou úèetní závìrkou je závìrka za období roku 2002, která je uvedena
v pøíloze è.2.

b)
Mezitímní úèetní závìrka
MezitímnÍ úèetní závìrka nebyla od konce roku 2002 provedena.

c)
Jméno a pøíjmení, bydlištì nebo místo podnikání auditora a obchodní firma nebo název a
sídlo auditorské spoleènosti, kteøí ovìøili úèetní závìrku spoleènosti uvedenou v užším
prospektu
Audit øádné úèetní závìrky za rok 2002 provedla auditorská a daòová kanceláø Alois HERKA
s.r.o., èíslo osvìdèení KA ÈR è.l08, konkrétnì Alois Herka, osvìdèení KA ÈR è.249. Auditor
vydal výrok bez výhrad.

d)
Konsolidovaná Úèetní závìrka
Spoleènost nesestavuje konsolidovanou úèetní závìrku.

7-



Užší orosoekt cennvch papírù FRUTA Podivín. a.s.

6. Údaje o statutárních a dozorèích oreánech
a)
Statutární orgán - pøedstavenstvo:
pøedseda pøedstavenstva: Ing. Leoš Ne

místopøedseda pøedstavenstva:

èlen pøedstavenstva:

b)
Dozorèí rada:

pøedseda:

èlen:

èlen:

c)
Souhrnná výše jakéhokoliv plnìní poskytnutých statutárním orgánùm nebo jejich èlenùm a
èlenùm dozorèích orgánù spoleènosti za poslední úèetní období
Èlenùm pøedstavenstva a èlenùm dozorèí rady spoleènosti byly za rok 2002 vyplaceny
odmìny ve výši 6tis. Kè.

- pøedseda pøedstavenstva, Ing. Leoš Novotný
- místopøedseda pøedstavenstva, Ing.Radim Hlaváèek
- èlen pøedstavenstva, Ing.Martin Nuh1íèek
- pøedseda dozorèí rady, Ing. Dagmar Fi1ípková
- èlen dozorèí rady, Marie Èápková
- èlen dozorèí rady, Pavel Vanìk
- prokurista, Jaroslav Ševèík

~

Ing. Leoš Novotný, r.è. 610923/1436
Uherské Hradištì - Maøatice, Fr.Kretze 1378
Ing. Radim Hlaváèek, r.è. 600810/1528
Boršice u Buchlovic, Zápotoèí 681, Okres: Uherské
Hradištì
Ing. Martin Nuhlíèek, r.è. 660806/0371
Uherské Hradištì - Maøatice, Fr.Kretze 1379

Ing. Dagmar Filípková, r.è. 655908/1155
Uherský Ostrah, Mašovy 268, Okres: Uherské Hradištì
Marie Èápková, r.è. 536228/139
Podivín, Nerudova 817
Pavel Vanìk, r.è. 721217/4618
Nedakonice, Zahradní 409, Okres: Uherské Hradištì

tantiéma
tantiéma
tantiéma
tantiéma
tantiéma
tantiéma
tantiéma

D,-Kè
D,-Kè
D,-Kè
D,-Kè
D,-Kè
D,-Kè
6DDD,-Kè

plat O,-Kè
plat O,-Kè
plat O,-Kè
plat O,-Kè
plat 262631,-Kè
plat O,-Kè
plat 563134,-Kè

- 8-



Užší prosvekt cennvch vavírù FRUTA Podivín. a.s.

7. Údaje o vývoji èinnosti
a)
Všeobecné údaje o tendencích v èinnosti spoleènosti od konce posledního úèetního období,
za který byla zveøejnìna úèetní závìrka
Spoleènost nadále rozvijí podnikatelskou èinnost v souladu se strategickým zamìøením
spoleènosti na výrobu marmelád, džemù, povidel a dìtské výživy. Tržby za prodej vlastních
výrobkù a služeb roce 2003 dosáhly výše 431 851 tis. Kè, což je meziroèní nárùst o 2,5%.
Pøidaná hodnota v roce v roce 2003 zaznamenala narùst o 27,6% na 90 055tis. Kè, což se
projevilo taktéž nárùstem provozního zisku na 22 166tis.Kè. Výsledek hospodaøení za úèetní
období roku 2003 dosáhl výše 10 144tis.Kè.

b)
Údaje o obchodních vyhlídkách spoleènosti
Zámìrem vedení spoleènosti je pokraèování ve výrobì sortimentu se zamìøením na výrobu
ovocných pomazánek a džemù, kojenecké výživy, ovocných polotovarù, rajèatového protlaku
a zajištìní financování provozních potøeb.
Souèástí obchodní politiky je pokraèování obchodní spolupráce s firmou HAMÉ a. s. Babice a
plné zaèlenìní výrobního sortimentu Fruty pod obchodní znaèkou HAMÉ.
V roce 2004 se oèekává pozvolný nárùst prodeje v souvislosti s rozšiøováním tržních podílù
v jednotlivých tržních segmentech a s výraznou reklamní podporou výrobkù znaèky HAMÉ.

8. Údaje o dalších osobách
Vzhledem ke skuteènosti, že nejsou vydávány dluhopisy, nejsou další osoby uvádìny.

9. Seznam pøíloh
1. Vzor listinné akcie
2. Úèetní závìrka za rok 2002

- 9-
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k úèetn í zá"ìrce k 31.12.2002

Sídlo: Podivín, Rybáøe J 56/1 57 .
Právní forma: akciová spoleènost
Rozhodující pøedmìt èinnosti: konzervování potravin
Datum vzniku: 1.1.1994

ÈI. II Obecné údaje

Osoby, které se podílejí 20 a více % na základním jmìní spoleènosti:
Hamé, a.s., Babice 74,96 %

FRUTA PODIVÍN a.s. byla založena vyèlenìním ze státního podniku Fruta Brno. Zápis akciové
spoleènosti FRUT A PODIVÍN a.s. do obchodního rejstøíku byl proveden k 1.1.1994 u Okresního
soudu Brno-venkov. Zakladatel splatil 100 % základního jmìní spoleènosti, které je
pøedstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listinì.
Ocenìní tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizaèním projektu spoleènosti Fruta
Brno, státní podnik. Akciová spoleènost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.
Jediným zakladatelem spoleènosti je Fond národního majetku Èeské republiky se sídlem v Praze
2, Rašínovo nábøeží 42, na který pøešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.è.
92/1991 Sb., () podmínkách pøevodu státu najiné osoby.
V zakladatelské listinì uèinìné ve formì notáøského zápisu ze dne 29.11.1993 bylo rozhodnuto o
schválení jejich stanov ajmenování èlenù pøedstavenstva a dozorèí rady.
Spoleènost se øídí stanovami ve znìní pøijatém mimoøádnou valnou hromadou konanou dne
30.9.1997.

~~

Frula Podl\'in a,s, . ptiloha k uèttni z3\trcc 2002

PØílOHA .
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Rozhodnutím na mimoøádné valné hromadì ze dne 30.9.1997 byly jmenovány nové statutární
orgány spoleÈnosti, zápis zmìn byl zapsán do obchodního rejstøíku dne 27.3.2000 :

Statutární orgán..
Ing. Leoš Novotný pøedseda pøedstavenstva a.s.
Ing. Radim Hlaváèek místopøedseda pøedstavenstva a.s.
Ing. Martin Nuhlíèek
Jaroslav Ševèík

Dozorèí rada akciové spoleèností

Ing. Dagmar Filípková
Marie Èápková
Pavel Vanìk

Prùmìrné poètv zamìstnancù a osobní náklady

Prùmìrný poèet zamìstnancù bìhem úèetního období:
z toho øídících pracovníkù: "'

Osobní náklady celkem / VZZ C v tis. Kè / :
z toho na øídící pracovníky:
Mzdové náklady celkem / VZZ C.I. v tis. Kè / :
toho na øídící pracovníky:
Odmìny èlenùm orgánù spoleènosti /VZZ C.2. v tis. Kè/ :
Výše pùjèek, úvìrù, záruk a ostatních plnìní:

Akcionáøùm, èlenùm statutárních a dozorèích orgánù ani managementu nebylo
žádnou formou pùjèky, úvìry, záruky ani bezplatné pøedání automobilu do užívání.

Frut8 Podi"ín 8.5. . pfiloh8 k u~elni 7.il\ìrce 1001

èlen pøedsta"enstva
prokura

pøedsedkynì dozorèí rady
èlenka dozorèí rady
èlen dozorèí rady

6
O

poskytováno

....
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:1. III Informace o použin'ch úèetních metodách, obecn,'ch úèetních zásadách a
pùsobech oceòování

. Úèetní jednotka pøedkládá objektivní úèetní informace za celý podnikatelský subjekt. Ocenìní
rozvahov~'ch položek vychází ze zásady historick)/ch cen. Úèetní odpisy jsou stanoveny v
odpisovém plánu, který respektuje pøedpokládanou životnost a míru opotøebení investièního
majetku. Bylo pøihlédnuto k možným ztrátám v budoucím období prostøednictvím tvorby
opravných položek. Postup pøi èasovém rozlišení je upraven vnitøním opatøei1ím.

~. Zpùsob ocenìní
II Zásoby se ocei'\ují v souladu se zákonem è. 563/91 Sb. o úèetnictví,
,I pøièemž nakoupené zásoby se oceòují poøitovacími cenami, zásoby vytvoøené vlastní èinností

se oceòují vlastními náklady. Zásoby stejného druhu jsou vedeny na skladì v ocenìní cenou
zjištìnou váženým aritmetickým prùmìrem, který se pøepoèítává jednou mìsíènì. Hlavní
druhy vedlejších poøizovacích nákladù - pøeprava, clo.

:1 Dlouhodobý majetek se oceòuje poøizovacími cenami nebo reprodukèními poøizovacími
cenami, zjištìnými soudním znalcem v dobì, kdy se o nìm úètuje.

ji Postupy úètování se proti pøedcházejícímu úèetnímu období nezmìnily.
~I Zpùsob stanovení opravných položek
fJ Pøi pøechodném snížení hodnoty majetku zjištìném pøi inventarizaci vytváøí na toto snížení

Úèetní jednotka opravné položky. Režim vytváøení a zpùsob jejich používání je upraven
vnitøním pøedpisem. '0

gl V roce 2002 byly vytvoøeny ÚOP k pohledávkám po splatnosti více jak 18 mìsícù ve výši 50%
v hodnotì 10 tis. a dále byly dotvoøeny daòovì neuznatelné položky k pohledávkám starším
jak 2 roky ve výši 86 tis. Kè. .

Dále byly tvoøeny DOP k pohledávce více jak 18 mìsícù po splatnosti a byla podána soudní
žaloba ve výši 50% tj. 10 tis. Kè. K pohledávkám starším více jak 2 roky byly dotvoøeny DOP
ve výši 61 tis. Kè.

hl V roce 2002 byly postoupeny tyto pohledávky spoleèností Hamé Babice.
.-

Pika Bzenec 6 719 tis. Kè
Otma Maøatice 47949 tis. Kè
Cukrárna Karlín 'o. 87 tis. Kè

Celkem 54 756 tis. Kè

il Zpùsob pøepoètu údajù v cizích mìnách - denní kurz ÈNB
ji Stanovení odpisového plánu:

Daòové odpisy jsou vymezené zákonem 586/92 Sb pro potøebu vyèíslení danì z pøíjmu.
Daòové odpisy jsou položkou nákladù podniku, tzn. snižují daòový základ.

Úèetní odpisy se úètují podle podmínek v odpisovém plánu, úètují se 1 x za mìsíc a to
zpùsobem uvedeným v bodì 3. Úèetní odpisy vyjadøují míru opotøebovanosti a poèítají se z
ceny, ve které je majetek ocenìn v úèetnictví.

e/ Zpùsob stanovení opravných položek

i/ Zpùsob pøepoètu údajù v cizích mìnách - denní kurz ÈNB
ji Stanovení odpisového plánu:- - . .. .

I
FrUI3 Pod;\;n a s . rtiloha \.; Ú~tl'" lh~rrt ~O()~
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Metody odepisování
Podnik mùže odepisovat majetek dvìma zpusoby:

. lineárnì, tzn. pravidelnì stejným dílem každý rok po celou dobu používání

. degresivnì tzn.zrychlenì - z poèátku rychleji a postupnì s menšími položkami za každ)'
rok

. pøi zaøazení DHM se urèí metoda a ta se použije až do konce odpisu a nelze ji mìnit

Dlouhodobý drobný hmotný majetek (DDHM) .

jsou samostatné movité vìci, jejichž ocenìní je nižší nebo rovna 40. 0.0.0.,- Kè a doba
použitelnosti delší než 1 rok. Tento majetek je evidován v úèetnictví na úètu 0.22 10.0. v
poøizovací cenì vyšší jak 3 0.0.0.,- Kè a v analytické evidenci na poèítaèi dle jednotlivých
položek a dle støedisek. DDHM se odepisují do nákladù formou oprávek na úèet 0.82 10.0.

po dobu 24 mìsícù od jejich zaøazení. Pøi ,wydání ze skladu a vedou se v operativní evidenci
do rozhodnutí o vyøazení. DDHM pøevzatý v delimitaci ze státního podniku, dle
schváleného privatizaèního projektu, bude odepisován z globální èástky 1 287967,13 dle
roèného odpisového plánu 13,4 %. Pro rok 20.0.2 ?depsáno 256 718,-Kè.

Fru\a Podi"in a.5. . pøiloha k uèctni za\'erce 2002
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I. IV LJUtJ"IUJI~1 IIIIUIIIICI~C

vestièní majetek ( Budovy, haly, stavby) je zatížen zástavním právem k dlouhodobému
vestiènímu a hypoteènímu úvìru u ÈSOB poboèka Bøeclav a krátkodobému úvìru ÈSOB
)boèka Bøeclav.

i-easing èav - provoznì technologické zaøízení èav - finanèní leasing HAMÉ LEASING, byl

~apoèat 1.12.2000 na 72 mìsícù, ukonèení leasingu bude v 11/2006.
Zbývá zaplatit: 12 516 tis. Kè.

Leasing karuselové plnièky AKP 50/500-8 s pøíslušenstvím - finanèní leasing HAMÉ LEASING,
byl zapoèat 1.11.2000 na 36 mìsícù, ukonèení leasingu bude v 10/2003.- - . - h.

Leasing vysokozdvižného vozíku Y ALE GLP16AF - finanèní leasing HAMÉ LEASJNG, byl
zapoèat 1.12.2000 na 36 mìsícù, ukonèení leasingu bude v 11/2003.
iZbývá zaplatit: 221 tis. Kè.

Leasing vysokozdvižného vozíku Y ALE GLP16AF - finanèní leasing HAMÉ LEASING, byl
zapoèat 1.12.2000 na 36 mìsícù, ukonèení leasingu bude v 11/2003.
Zbývá zaplatit: 221 tis. Kè.

~

Frula Podivín a.s . ptiloha k úèelní z:i\trce ~OO~

skuteènost v úèetním období
Sledovaném minulém

poøizovací cena
65 384

105 813
1 458
5557

poøizovací cena
65 198

105 573
1 458
5503

oprávky
29 986
92 220

633
5259

oprávky
28 069
81226

288
5246

..,
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Leasing vysokozdvižného vozíku Y ALE GLP16AF - finanèní leasing HAMÉ LEASING, byl
zapoèat 1.3.2001 na 36 mìsícù, ukonèení leasingubude v 2/2004.
Zbý"Yá zaplatit: 389 tis. Kè.

vysokozdvižného vozíku MIC A 16 - finanèní leasing HAMÉ LEASING, byl zapoèat
na 36 mìsícù, ukonèení leasingu bude v 12/2003.

.aplatit: 73 tis. Kè.

Leasing
1.1.2001
Zbývá zzaplatit:

Pohledávky
Souhrnná výše po lhùtì splatnosti ve sledovaném období:
Souhrnná výše po lhùtì splatnosti v minulém úèetním období:

Závazky

Pohledávky k Hamé, a.s., Babice celkem:
Závazky k Hamé, a.s., Babice celkem:

FRUTA PODIVÍN a.s. neposkytla žádné záruky zajiný podnik.

FRUTA PODIVÍN a.s. uzavøela zástavní smlouvy na nemovitý majetek pro pøípad nesplacení
krátkodobých a dlouhodobých úvìrù v ÈSOB poboèka Bøeclav a to zástavní smlouvu pro pøípad
nesplacení revolvingového úvìru ve výši 53 mil. Kè a pro nezaplacení hypoteèního úvìru
zástavní smlouvu ve výši 6 mil.Kè. .-

Náku vlastních akcií 2001 2002
Rezervní fond na nákup vlastních akcií dle § 1610/2 685 685

Rezervy (tis. Kè )
Rezerva na opravy (zákonná rezerva)
Rezerva na daò z pøíjmu ( tis.Kè )

~

Fruta Podi,'in as - ptiloha k uèetni závìrce 2002

5 300 tis. Kè
5 635 tis. Kè

390 tis. Kè
1 231 tis. Kè

22479 tis. Kè
-3 1O8 tis. Kè

2001
955

5893

2002
1910
2483

6
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\")oos)' z bìžné èinnosti v èlenìní na tuzemsko a zahranièí skuteènost v úèetním období
(tis.Kè) minulém Sledovaném

tržby za prodej vlastních výrobkù, služeb celkem: 36) 634 421072
z toho do zahranièí: O O

Vlastní kapital

obìdy
den matek
ukonèení sezóny
pedikùra
masáže
firemní dovolená
kolekce
zahranièní zájezd
Ostatní - údržba rekr. zaøízení, jubilea, úmrtí

Èerpání celkem:
Zùstatek:

øádné valné hromady ze dne 22.6.2002 byl rozdìlen

~

Základní kapitál

~

akcie na majitele
1 06 14 1

1

106 141

druh:
celková hodnota:

nominální hodnota:
poèet akcií:

~~~~

FrUla PodIVIl) a s - pøiloha k loè~",i za' trce 20('2

400

14
15
57
...,...,
.).)

37

55
25
1 )
3

250
372

( tis.Kè )

tis. Kè
tis. Kè
ks
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Podivin
Capkova

Misto vyhotoveni:

Vypracoval:

I

1.
2.
3.
4.
5.
6. zálohy na zát

ru pohledávekZmìna

POHLEDÁ 1A. ZA

1. Pohledávky z obchodního styku
2. Pohledávky ke spoleèníkùm a sdružení
3. Pohledávky v padne s rozhod. vlivem
4. Pohledávky v podn. s podstat. vlivem
S. Jiné pohledávky
1. Pohledávky z obchodního styku
2. Pohledávky ke spoleèníkùm a sdružení
3. Sociální zabezpeèeni
4. Stát. daòov' pohledávky a dotace
S. Odložená daòová pohledávka
6. Pohledávky v podn. s rozhod. vliv.
7. Pohledávky v padne s podst. vlivem
8. Jiné pohledávky

I

3. Krátkodobý finanèni majetek

~

Marie Dne: 01/03/99

-36011
-160

-3912

128245

VLASTNí MNíUPSAN~ 02

37
38
39
40
41
43
44
45
46
47
48
49
50

20970...

.

... -3606
-4552

12.
54



I C O: 49968556 Firma: Fruta Podivin

~

e

Ocenitelná práva
Jiný nehmotný investièni majetek
Nedokonèené nehmotné investice
Poskytnuté zálohy na nehm. inv. maj.

1. Pozemky 13
2. Budovy haly a stavby 14 . . . . 1731
3. Samostatné movité vìci a soubory 15 . . .. 10456
4. Pìstitelské celky trvalých porostù 16
5. Základni stáda a tažná zviøata 17
6. Jiný hmotný investièni majetek 18 . . . . 257
7. Nedokonèené hmotné investice 19 . . . . -839
8. Poskytnuté zálohy na hmot.invest.maj 20
9. Opravná položka k nabytému majetku 21
1. Podíl.cen.pap. s rozhod. vlivem 23

I \ I I I

~

Dne: 01/03/99

11960
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o: 49968556I c

Podíl.cen.pap. s podst. vlivem
Ostatní invest.cenné papíry a vklady
Pùjèky podnikùm ve skupinì
Jiné finanèní investice

2.
3.
4.
5.

E. Odpisy nehmotného a hmot.invest.maj.

CASH FLOW II. z investiènich aktivit

+ Zmìna stavu kapitálu

1. Základní jmìní
2. Vlastní akcie

1.
2.
3.
4.

Emisni ážio
Ostatní kapitálové
Oceòovaci rozdíly z
Oceòovaci rozdíly z

1-
2.
3.

Zákonný rezervní fond
Ned~litelný fond
Statutární a ostatní fondy

1. Nerozd~lený zisk minu1ý~h let
2. Neuhrazená ztráta minulých 1e'
A.V. HOSPODÁASKÝ VÝSL.BtŽN~HO ÚÈJ

+ Zmìna stavu úvìrù a výpomoci

1-
1-
2.
3.
4.
5.
6.

1. Rezervy zákonné 81 . . . . 955

1. Závazky k podnikùm s rozhod. vI. 85
2. Závazky k podnikùm s podstat. vlivem 86
3. Dlouhodobé pøijaté zálohy 87
4. Emitované dluhopisy 88
5. Dlouhodobé smìnky k úhradì 89
6. Jiné dlouhodobé závazky 90

1. Bankovní úvìry dlouhodobé 102 . . . . -4261.

CASH FLOW III. - z finanènich aktivit

~

CASH FLOW I. - z provozní èinnosti
CASH FLOW II. - z investièních aktivit
CASH FLOW III. - z finanèních aktivit

Suma CASH FLOW - rozdíl pøíjmù a výdajù 16

,

I C U, Vyšehrad 169, P.O.BOX

3

Firma: Fruta Podivin Dne: 01/03/99

24
25
26
27

18

12

13 -250

64
65

67
68
69
70

fondy
pøecen.
kapitál.

majetku.
úèasti

72
73
74 150

. 8
4376

-4784

let 76
, let 77
I ÚÈET. OBD. 78

..
.

14 529

81
85
86
87
88
89
90

102

955

~

vI.
vlivem

.-.

. -426. ..
15 279

9
12
15

-1234
-2382

279

-3337

38101 0337/3072tKRUMLOV I
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