Příjemce vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
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* příjemce dotace označí křížkem

/

Registrační číslo žádosti (spisová značka)
Ve Smečkách 33

Žádost o proplacení výdajů

110 00 Praha 1
infolinka: +420 222 871 871
www.szif.cz

B1

Indikátory pro vyhodnocování Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007-2013
Verze pro příjemce dotace, který vede daňovou evidenci
Číslo
řádku

Ukazatel

Hodnota
(tis. Kč)

Náplň ukazatele

1.

Tržby za prodané
výrobky a služby

Příjmy za prodej hlavních i vedlejších výrobků RV. Prodej výrobků ŽV, prodej zvířat ve výkrmu a
prodej zvířat základního stáda. Příjmy za poskytnuté zemědělské služby, příjmy agroturistiky,
z ubytování a pronájmu. Příjmy z prodeje dřeva na stojato, dřeva pokáceného, příjmy
z poskytovaných služeb v lesní výrobě cizím subjektům.

2.

Nákup materiálu a
energie

Nakupovaná osiva a sadba. Nakoupená hnojiva pro RV. Nakoupené prostředky ochrany rostlin
pro RV. Výdaje na nákup veterinárních prostředků pro ŽV. Nakoupená krmiva. Spotřeba PHM,
spotřeba elektrické energie, plynu, topných olejů, uhlí. Stavební materiál na opravy budov.
Náhradní díly a materiál na opravu strojů. Náklady na spotřebu vody na farmě včetně
zavlažování. Ostatní nakoupený materiál.

3.

Nakoupená zvířata

Výdaje na nákup zvířat, včetně zvířat základního stáda.

4.

Nákup služeb a režijní
náklady

Externě zajišťované opravy a údržba budov a strojů. Agrotechnické a agrochemické služby.
Plemenářské a veterinární služby. Ostatní služby výše neuvedené ( poradenské, servisní.).
Nájemné strojů. Pojištění budov, strojů a ostatní pojištění. Pojištění zemědělské výroby (RV, ŽV).
Ostatní provozní výdaje a všechny ostatní výdaje, především režijní povahy. Patří sem mimo jiné
cestovné podnikatele, platby za telefon atp.

5.

Provozní dotace a
podpory

Dotace provozní přiznané pro příslušný rok.

6.

Hrubá přidaná hodnota
dle EU FADN

Tržby – výrobní spotřeba + dotace (vypočítá se z ukazatele na řádku 1 – 2 – 3 – 4 + 5)

7.

Odpisy dlouhodobého
nehmotného a hmotného
majetku celkem

Uvádí se odpisy pro příslušný účetní rok dle platných účetních směrnic týkajících se odepisování
jednotlivých složek dlouhodobého majetku.

8.

Čistá přidaná hodnota
dle EU FADN

Hrubá přidaná hodnota – odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (vypočítá se
z ukazatele na řádku 6 -7).

9.

Osobní (mzdové) náklady
celkem

Mzdy včetně srážek z mezd ve prospěch třetích osob atp. Zahrnujeme i mzdové výdaje na různé
formy dohod o provedené, práci. Platby pojistného na sociální zabezpečení, příspěvek na státní
politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění zaměstnanců hrazené
zaměstnancem a zaměstnavatelem. Do této položky nezahrnujeme platby pojistného
za podnikatele a neplacené rodinné příslušníky.

10.

Pachtovné a nájemné

Pachtovné je nájemné za pronajaté cizí pozemky. Je nutné vyčíslit i případné nájemné hrazené
naturální formou (např. vlastními výrobky). Uvádí se zde i nájemné za pronajaté budovy.

11.

Nákladové úroky

Úroky z provozních i investičních úvěrů.

12.

Investiční dotace a
podpory

Dotace a podpory investiční povahy přiznané pro daný rok.

13.

Důchod ze zemědělské
činnosti dle EU FADN

Čistá přidaná hodnota – osobní náklady – pachtovné – nákladové úroky + investiční dotace
(vypočítá se z ukazatele na řádku 8 – 9 – 10 – 11 + 12).

Místo vyhotovení:

Datum (den, měsíc, rok): Jméno a podpis příjemce
dotace:

Příjmení za RO SZIF:

Jméno za RO SZIF:

Převzal:

Datum (den, měsíc, rok):

V0101.04

Razítko příjemce dotace:

Příjemce vyplňuje pouze bíle podbarvená pole

/

/

/

* příjemce dotace označí křížkem

/

Registrační číslo žádosti (spisová značka)
Ve Smečkách 33

Žádost o proplacení výdajů

110 00 Praha 1
infolinka: +420 222 871 871
www.szif.cz

B2

Indikátory pro vyhodnocování Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007-2013
Verze pro příjemce dotace, který vede účetnictví
Číslo
řádku

Ukazatel

Hodnota
(tis. Kč)

1.

Přidaná hodnota z výkazu

řádek 06, sl. 1

řádek 11, sl. 1

2.

Provozní dotace a
podpory

z řádku 13, sl. 1 (nutno vyčlenit z ost.
provozních výnosů)

z řádku 26, sl. 1 (nutno vyčlenit z ost.
provozních výnosů)

3.

Hrubá přidaná hodnota
dle EU FADN

Účetní přidaná hodnota + provozní dotace (vypočítá se z ukazatele na řádku 1+2)

4.

Odpisy dlouhodobého
nehmotného a hmotného
majetku

řádek 09, sl. 1

5.

Čistá přidaná hodnota
dle EU FADN

Hrubá přidaná hodnota – odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (vypočítá se
z ukazatele na řádku 3-4)

6.

Osobní náklady

řádek 07, sl. 1

řádek 12, sl. 1

7.

Nákladové úroky

řádek 27, sl. 1

řádek 43, sl. 1

8.

Investiční dotace a
podpory

Z účtů 041_A, 042_A přijaté ve sledovaném roce

9.

Důchod ze zemědělské
činnosti dle EU FADN

Čistá přidaná hodnota – osobní náklady – nákladové úroky + investiční dotace (vypočítá se
z ukazatele na řádku 5– 6- 7+8)

Náplň ukazatele
z výkazu zisku a ztrát ve zjednodušeném
rozsahu dle řádků výkazu

z výkazu zisku a ztrát v plném rozsahu
dle řádků výkazu

řádek 18, sl. 1

Místo vyhotovení:

Datum (den, měsíc, rok): Jméno a podpis příjemce
dotace:

Příjmení za RO SZIF:

Jméno za RO SZIF:

Převzal:

Datum (den, měsíc, rok):

V0101.04

Razítko příjemce dotace:

Příjemce vyplňuje pouze bíle podbarvená pole

/

/

/

* příjemce dotace označí křížkem

/

Registrační číslo žádosti (spisová značka)

Žádost o proplacení výdajů
C1 opatření I.1.3.

Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
infolinka: +420 222 871 871
www.szif.cz

Indikátory pro vyhodnocování Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007-2013
Typ zemědělství
* Ekologické

* Konvenční

Místo vyhotovení:

Datum (den, měsíc, rok): Jméno a podpis příjemce
dotace:

Příjmení za RO SZIF:

Jméno za RO SZIF:

Převzal:

Datum (den, měsíc, rok):

V0101.04_I13

Razítko příjemce dotace:

