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Zvyšování efektivnosti hospodaĜení a
konkurenceschopnost zemČdČlských
podnikĤ

WƌŽďůĞŵĂƚŝŬĂƉŽĚŵşŶĞŬĚŽďƌĠŚŽ
ǌĞŵĢĚĢůƐŬĠŚŽĂĞŶǀŝƌŽŵĞŶƚĄůŶşŚŽ
ƐƚĂǀƵ
KŬƌĞƐŶşĂŐƌĄƌŶşŬŽŵŽƌĂ<ƌŽŵĢƎşǎ

<ŽŶƚƌŽůĂƉŽĚŵşŶĢŶŽƐƚŝͲ ƌŽƐƐŽŵƉůŝĂŶĐĞ
WŽũĞŵ ƌŽƐƐ ŽŵƉůŝĂŶĐĞ ůǌĞ ĚĞĨŝŶŽǀĂƚ ŶĄƐůĞĚƵũşĐşŵ ǌƉƽƐŽďĞŵ͗
ͻ ũĞĚŶĄ ƐĞ Ž ƉŽĚŵşŶĢŶş ƉŽƐŬǇƚŽǀĄŶş ĨŝŶĂŶēŶşĐŚ ƉŽĚƉŽƌ ĚŽĚƌǎŽǀĄŶşŵ
ǀǇďƌĂŶǉĐŚ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŶşĐŚ ƉƎĞĚƉŝƐƽ Ă ƐƚĂŶĚĂƌĚƽ ǌĞŵĢĚĢůƐŬǉŵŝ ƉŽĚŶŝŬǇ
ǀƌŽƉƐŬĠ ƉƌĄǀŶş ƉƎĞĚƉŝƐǇ
ͻ ŶĂƎşǌĞŶş ZĂĚǇ ;^Ϳ ē͘ ϳϯͬϮϬϬϵ Ͳ ƐƚĂŶŽǀƵũĞ ƐƉŽůĞēŶĄ ƉƌĂǀŝĚůĂ ƉƌŽ ƌĞǎŝŵǇ ƉƎşŵǉĐŚ
ƉŽĚƉŽƌ ǀ ƌĄŵĐŝ ƐƉŽůĞēŶĠ ǌĞŵĢĚĢůƐŬĠ ƉŽůŝƚŝŬǇ
ͻ ŶĂƎşǌĞŶş <ŽŵŝƐĞ ;^Ϳ ē͘ ϭϭϮϮͬϮϬϬϵ Ͳ ƐƚĂŶŽǀƵũĞ ƉƌŽǀĄĚĢĐş ƉƌĂǀŝĚůĂ Ŭ ŶĂƎşǌĞŶş ZĂĚǇ
;^Ϳ ē͘ ϳϯͬϮϬϬϵ͕ ƉŽŬƵĚ ũĚĞ Ž ƉŽĚŵşŶĢŶŽƐƚ͕ ŵŽĚƵůĂĐŝ Ă ŝŶƚĞŐƌŽǀĂŶǉ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş Ă
ŬŽŶƚƌŽůŶş ƐǇƐƚĠŵ ǀ ƌĄŵĐŝ ƌĞǎŝŵƵ ƉƎşŵǉĐŚ ƉŽĚƉŽƌ
EĄƌŽĚŶş ƉƌĄǀŶş ƉƎĞĚƉŝƐǇ
ͻ ŶĂƎşǌĞŶş ǀůĄĚǇ ē͘ ϰϳϵͬϮϬϬϵ ^ď͘ Ͳ ƐƚĂŶŽǀƵũĞ ĚƽƐůĞĚŬǇ ƉŽƌƵƓĞŶş ƉŽĚŵşŶĢŶŽƐƚŝ
ƉŽƐŬǇƚŽǀĄŶş ŶĢŬƚĞƌǉĐŚ ƉŽĚƉŽƌ

2

GAEC
^ƚĂŶĚĂƌĚǇ ŽďƌĠŚŽ ǌĞŵĢĚĢůƐŬĠŚŽ Ă ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶşŚŽ ƐƚĂǀƵ ;'Ϳ
ũƐŽƵ ƐŽƵēĄƐƚş <ŽŶƚƌŽůǇ ƉŽĚŵşŶĢŶŽƐƚŝ Ă ǌĂũŝƓƛƵũş ǌĞŵĢĚĢůƐŬĠ ŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶş
ǀĞ ƐŚŽĚĢ Ɛ ŽĐŚƌĂŶŽƵ ǎŝǀŽƚŶşŚŽ ƉƌŽƐƚƎĞĚş ǀ ƐŽƵǀŝƐůŽƐƚŝ ƐĞ ǌĂĐŚŽǀĄŶşŵ
ŬǀĂůŝƚǇ ƉƽĚǇ͕ ŵŝŶŝŵĄůŶş ƷƌŽǀŶş ƉĠēĞ Ă ŽĐŚƌĂŶǇ ǀŽĚǇ Ă ŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶş Ɛ Ŷş͘
:ƐŽƵ ĚĞĨŝŶŽǀĄŶǇ ǀ ŶĂƎşǌĞŶşĐŚ ǀůĄĚǇ ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ ĚŽƚĂēŶşĐŚ ƚŝƚƵůƽ Ă ũĞũŝĐŚ
ĚŽĚƌǎŽǀĄŶş ũĞ ƉƌŽ ǌĞŵĢĚĢůĐĞ ǀ ĞƐŬĠ ƌĞƉƵďůŝĐĞ ƉŽǀŝŶŶĠ ŽĚ ƌŽŬƵ ϮϬϬϰ͘
ͻ ŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶş ǀ ƐŽƵůĂĚƵ ƐĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚǇ ' ũĞ ũĞĚŶŽƵ ǌ ƉŽĚŵşŶĞŬ
ƉŽƐŬǇƚŶƵƚş ƉůŶĠ ǀǉƓĞ ƉƎşŵǉĐŚ ƉůĂƚĞď͕ ŶĢŬƚĞƌǉĐŚ ƉŽĚƉŽƌ ǌ ŽƐǇ // WƌŽŐƌĂŵƵ
ƌŽǌǀŽũĞ ǀĞŶŬŽǀĂ Ă ŶĢŬƚĞƌǉĐŚ ƉŽĚƉŽƌ ƐƉŽůĞēŶĠ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞ ƚƌŚƵ Ɛ ǀşŶĞŵ͘
ͻ ƐƚĂŶĚĂƌĚǇ ' ŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶĢ ĚĞĨŝŶƵũş ēůĞŶƐŬĠ ǌĞŵĢ ǀƌŽƉƐŬĠ ƵŶŝĞ ŶĂ
ǌĄŬůĂĚĢ ƌĄŵĐĞ ƐƚĂŶŽǀĞŶĠŚŽ ǀ ƉƎşůŽǌĞ ē͘ /// ŶĂƎşǌĞŶş ZĂĚǇ ;^Ϳ ē͘ ϳϯͬϮϬϬϵ͘
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9.9.2013

NaĜízení Rady (ES) þ. 73/2009
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^ƚĂŶĚĂƌĚǇ'
ͻ ǀ ĞƐŬĠ ƌĞƉƵďůŝĐĞ ƐĞ ŽĚ ϭ͘ ůĞĚŶĂ ϮϬϭϬ ƵƉůĂƚŸƵũĞ ϭϬ ƐƚĂŶĚĂƌĚƽ '

ͻ ƌŽǌƓşƎĞŶş ƐƚĂŶĚĂƌĚƵ ' Ϯ Ɛ ƷēŝŶŶŽƐƚŝ ŽĚ ϭ͘ ēĞƌǀĞŶĐĞ ϮϬϭϭ
ŝ ŶĂ ƚǌǀ͘ ŵşƌŶĢ ĞƌŽǌŶĢ ŽŚƌŽǎĞŶĠ ƉƽĚǇ ;DKͿ
ͻ Ɛ ƷēŝŶŶŽƐƚŝ ŽĚ ϭ͘ ůĞĚŶĂ ϮϬϭϮ ƉƎŝďƵĚĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ' ϭϭ
ͻ ƚǇƚŽ ƐƚĂŶĚĂƌĚǇ ƉŽŬƌǉǀĂũş ǀƓĞĐŚŶǇ ƚĞŵĂƚŝĐŬĠ ŽŬƌƵŚǇ
ƉƎşůŽŚǇ ē͘ /// ŶĂƎşǌĞŶş ZĂĚǇ ;^Ϳ ē͘ ϳϯͬϮϬϬϵ
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WŽǀŝŶŶĠƐƚĂŶĚĂƌĚǇ'ǀZ

6
Ύ ēůĄŶĞŬϲ͕ŽĚƐƚ͘ϭŶĂƎşǌĞŶşZĂĚǇ;^Ϳē͘ϳϯͬϮϬϬϵ

2

9.9.2013

ĞƚŶŽƐƚƉŽƌƵƓĞŶşǌĂũĞĚŶŽƚůŝǀĠƐƚĂŶĚĂƌĚǇ'
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^ƚĂŶĚĂƌĚ'Ϯ
ĂĚĂƚĞů ŶĂ ƉůŽƓĞ ƉƽĚŶşŚŽ ďůŽŬƵ͕ ƉŽƉƎşƉĂĚĢ ũĞŚŽ ĚşůƵ͕ ŽǌŶĂēĞŶĠ ǀ ĞǀŝĚĞŶĐŝ
ƉƽĚǇ ;>W/^Ϳ ũĂŬŽ ƉƽĚĂ͗
ͻ ƐŝůŶĢ ĞƌŽǌŶĢ ŽŚƌŽǎĞŶĄ͕ ǌĂũŝƐƚş͕ ǎĞ ƐĞ ŶĞďƵĚŽƵ ƉĢƐƚŽǀĂƚ ƓŝƌŽŬŽƎĄĚŬŽǀĠ
ƉůŽĚŝŶǇ ŬƵŬƵƎŝĐĞ͕ ďƌĂŵďŽƌǇ͕ ƎĞƉĂ͕ ďŽď ƐĞƚǉ͕ ƐſũĂ Ă ƐůƵŶĞēŶŝĐĞ͘ WŽƌŽƐƚǇ
ŽďŝůŶŝŶ Ă ƎĞƉŬǇ ŽůĞũŶĠ ŶĂ ƚĂŬƚŽ ŽǌŶĂēĞŶĠ ƉůŽƓĞ ďƵĚŽƵ ǌĂŬůĄĚĄŶǇ Ɛ ǀǇƵǎŝƚşŵ
ƉƽĚŽŽĐŚƌĂŶŶǉĐŚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝş͕ ǌĞũŵĠŶĂ ƐĞƚş ĚŽ ŵƵůēĞ͕ ŶĞďŽ ďĞǌŽƌĞďŶĠ ƐĞƚş͘
s ƉƎşƉĂĚĢ ŽďŝůŶŝŶ ŶĞŵƵƐş ďǉƚ ĚŽĚƌǎĞŶĂ ƉŽĚŵşŶŬĂ ƉƽĚŽŽĐŚƌĂŶŶǉĐŚ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝş ƉƎŝ ǌĂŬůĄĚĄŶş ƉŽƌŽƐƚƽ ƉŽƵǌĞ ǀ ƉƎşƉĂĚĢ͕ ǎĞ ďƵĚŽƵ ƉĢƐƚŽǀĄŶǇ
Ɛ ƉŽĚƐĞǀĞŵ ũĞƚĞůŽǀŝŶ͕
ͻ ŵşƌŶĢ ĞƌŽǌŶĢ ŽŚƌŽǎĞŶĄ͕ ǌĂũŝƐƚş͕ ǎĞ ƓŝƌŽŬŽƎĄĚŬŽǀĠ ƉůŽĚŝŶǇ ŬƵŬƵƎŝĐĞ͕
ďƌĂŵďŽƌǇ͕ ƎĞƉĂ͕ ďŽď ƐĞƚǉ͕ ƐſũĂ Ă ƐůƵŶĞēŶŝĐĞ ďƵĚŽƵ ǌĂŬůĄĚĄŶǇ ƉŽƵǌĞ Ɛ
ǀǇƵǎŝƚşŵ ƉƽĚŽŽĐŚƌĂŶŶǉĐŚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝş͘
8

WƽĚŽŽĐŚƌĂŶŶĠƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƉƌŽ'ϮͲ ^K
¾ ďĞǌŽƌĞďŶĠƐĞƚşͬƐĄǌĞŶş
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƉƎşŵĠŚŽƐĞƚşĚŽŶĞǌƉƌĂĐŽǀĂŶĠƉƽĚǇ

¾ ƐĞƚşͬƐĄǌĞŶşĚŽŵƵůēĞ
¾ ƐĞƚşͬƐĄǌĞŶşĚŽŵĢůŬĠƉŽĚŵşƚŬǇ
¾ ƐĞƚşͬƐĄǌĞŶşĚŽŽĐŚƌĂŶŶĠƉůŽĚŝŶǇ
ŶĂƉƎ͘ĚŽǀǇŵƌǌĂũşĐşŵĞǌŝƉůŽĚŝŶǇͲ ƐǀĂǌĞŶŬĂǀƌĂƚŝēŽůŝƐƚĄ͕ŚŽƎēŝĐĞďşůĄ
ƉŽĚƐĞǀͲ ƐĞƚǉŶĞũƉŽǌĚĢũŝǌĄƌŽǀĞŸƐ ŚůĂǀŶşƉůŽĚŝŶŽƵ

¾ ĚƽůŬŽǀĄŶş
ͻ ǌĂƉƎĞĚƉŽŬůĂĚƵĚŽĚƌǎĞŶşƐƚĂŶŽǀĞŶĠƉŽŬƌǇǀŶŽƐƚŝƉŽǀƌĐŚƵƉƽĚǇƌŽƐƚůŝŶŶǉŵŝǌďǇƚŬǇ
9

3

9.9.2013

'Ϯʹ ŬŽŶƚƌŽůĂŶĂŵşƐƚĢ
WƎŝ ŬŽŶƚƌŽůĞ ŶĂ ŵşƐƚĢ ďƵĚĞ ǌũŝƓƛŽǀĄŶŽ͕ ǌĚĂ ŶĂ ƉůŽĐŚĄĐŚ ƉƽĚŶşĐŚ ďůŽŬƽ͕
ŽǌŶĂēĞŶǉĐŚ ũĂŬŽ ƐŝůŶĢ ĞƌŽǌŶĢ ŽŚƌŽǎĞŶĠ͗
ͻ ŶĞďǇůǇ ƉĢƐƚŽǀĄŶǇ ƓŝƌŽŬŽƎĄĚŬŽǀĠ ƉůŽĚŝŶǇ
;ŬƵŬƵƎŝĐĞ͕ ďƌĂŵďŽƌǇ͕ ƎĞƉĂ͕ ďŽď ƐĞƚǉ͕ ƐſũĂ Ă ƐůƵŶĞēŶŝĐĞͿ
ͻ ǌĚĂ ƉŽƌŽƐƚǇ ŽďŝůŶŝŶ Ă ƎĞƉŬǇ ŽůĞũŶĠ ďǇůǇ ǌĂŬůĄĚĄŶǇ ƉŽƵǌĞ Ɛ ǀǇƵǎŝƚşŵ Wd
ͻ ƉŽŬƵĚ ďƵĚŽƵ ŶĂ ƉŽǌĞŵŬƵ ƉĢƐƚŽǀĄŶǇ ŽďŝůŶŝŶǇ ďĞǌ ƉŽƵǎŝƚş Wd͕
ďƵĚĞ ŬŽŶƚƌŽůŽǀĄŶŽ͕ ǌĚĂ ďǇů ƉƌŽǀĞĚĞŶ ƉŽĚƐĞǀ ũĞƚĞůŽǀŝŶ
ͻ ŚŽĚŶŽĐĞŶŽďƵĚĞƉŽŶĞĐŚĄŶşĚŽƐƚĂƚĞēŶĠŚŽŵŶŽǎƐƚǀş;ƉŽŬƌǇǀŶŽƐƚƉŽǀƌĐŚƵ
ƉƽĚǇͿƌŽƐƚůŝŶŶǉĐŚǌďǇƚŬƽŶĂƉŽǌĞŵŬƵƉŽŵŽĐşŬŽŶƚƌŽůŶşĐŚ ƐŶşŵŬƽ͕
ƚǌǀ͘ĞƚĂůŽŶƽ
10

PĤdoochranné technologie pro GAEC 2 - MEO
<ƌŽŵĢ ƉƽĚŽŽĐŚƌĂŶŶǉĐŚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝş ǀǇŚŽǀƵũşĐşĐŚ ŶĂ ^K ƉƽĚĄĐŚ ŵŽŚŽƵ
ǌĞŵĢĚĢůĐŝ ǀǇƵǎşǀĂƚ ƉƎŝ ǌĂŬůĄĚĄŶş ƉŽƌŽƐƚƽ ƓŝƌŽŬŽƎĄĚŬŽǀǉĐŚ ƉůŽĚŝŶ ŶĂ DK
ƉƽĚĄĐŚ ŝ ŶĄƐůĞĚƵũşĐş ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ͘
¾ ƉƎĞƌƵƓŽǀĂĐşƉĄƐǇ

¾ ǌĂƐĂŬŽǀĂĐşƉĄƐǇ
¾ ŽƐĞƚşƐŽƵǀƌĂƚş
¾ ƐĞƚşͬƐĄǌĞŶşƉŽǀƌƐƚĞǀŶŝĐŝ
¾ ŽĚŬĂŵĞŸŽǀĄŶş
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WƽĚŽŽĐŚƌĂŶŶĠƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƉƌŽ'ϮͲ DK
ͻ ŶĂǀƌǎĞŶĠ Wd ǀǇŚŽǀƵũş ƉŽĚŵşŶŬĄŵ ƐƚĂŶĚĂƌĚƵ ' Ϯ Ă ũƐŽƵ ǀǉƐůĞĚŬĞŵ
ƐƉŽůĞēŶǉĐŚ ũĞĚŶĄŶş ǌĄƐƚƵƉĐƽ DĞ͕ ǀǉǌŬƵŵŶǉĐŚ ƷƐƚĂǀƽ Ă ǌĞŵĢĚĢůƐŬǉĐŚ
ŶĞǀůĄĚŶşĐŚ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐş͕ Ă ƐŽƵēĂƐŶĢ ǌŽŚůĞĚŸƵũş ĞŬŽŶŽŵŝĐŬŽƵ Ă ŽƌŐĂŶŝǌĂēŶş
ƷŶŽƐŶŽƐƚ ƉƌŽ ǌĞŵĢĚĢůĐĞ
ͻ ƐĞǌŶĂŵ Wd ũĞ ŶĂǀƌǎĞŶ ũĂŬŽ ŽƚĞǀƎĞŶǉ͕ ĚŽ ŶĢŚŽǎ ďƵĚĞ ŵŽǎŶĠ ŶŽǀĄ
ŽƉĂƚƎĞŶş ƉƎŝĚĄǀĂƚ ŶĞďŽ ǌ ŶĢũ ŶĢŬƚĞƌĄ ŶĂŽƉĂŬ ŽĚĞďşƌĂƚ
ͻ ǌĞŵĢĚĢůĞĐ Ɛŝ ƐĄŵ ǌǀŽůş Ŭ ƉůŶĢŶş ƐƚĂŶĚĂƌĚƵ ŵŝŶŝŵĄůŶĢ ũĞĚŶŽ
ǌ ŶĂǀƌǎĞŶǉĐŚ ŽƉĂƚƎĞŶş͕ ŬƚĞƌĠ ƉƌŽ ŶĢũ ďƵĚĞ ĞŬŽŶŽŵŝĐŬǇ Ă ŽƌŐĂŶŝǌĂēŶĢ
ŶĞũƉƎŝũĂƚĞůŶĢũƓş
12
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'Ϯʹ ŬŽŶƚƌŽůĂŶĂŵşƐƚĢ
EĂ ƉůŽĐŚĄĐŚ ƉƽĚŶşĐŚ ďůŽŬƽ͕ ŽǌŶĂēĞŶǉĐŚ ũĂŬŽ ŵşƌŶĢ ĞƌŽǌŶĢ ŽŚƌŽǎĞŶĠ͕
ďƵĚĞ ŬŽŶƚƌŽůŽǀĄŶŽ͗
ͻ ǌĚĂ ďǇůǇ ƉŽƌŽƐƚǇ ƓŝƌŽŬŽƎĄĚŬŽǀǉĐŚ ƉůŽĚŝŶ ǌĂůŽǎĞŶǇ Ɛ ǀǇƵǎŝƚşŵ Wd

ͻ ĚŽ ŬŽŶĐĞ ƌŽŬƵ ϮϬϭϭ ďƵĚŽƵ ŝŶƐƉĞŬƚŽƎŝ ^/&Ƶ͕ ǀ ƌĄŵĐŝ ŶĄďĢŚŽǀĠŚŽ
ŽďĚŽďş͕ ǌĞŵĢĚĢůĐĞ ƉŽƵǌĞ ƵƉŽǌŽƌŸŽǀĂƚ͕ ďĞǌ ƵĚĢůŽǀĄŶş ƐĂŶŬĐş͕
ŶĂ ŶĞĚŽƐƚĂƚŬǇ ǀ ŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶş Ă ŶĂ ƌŝǌŝŬĂ͕ ŬƚĞƌǉŵ ďǇ ƐĞ ǀǇƐƚĂǀŝůŝ͕
ŬĚǇďǇ ' Ϯ ʹ DK ŶĞĚŽĚƌǎŽǀĂůŝ
ͻ ƉŽŬƵĚ ƐĞ ǀƓĂŬ ŽĚ ƉƎşƓƚşŚŽ ƌŽŬƵ ǌĞŵĢĚĢůĐŝ ŶĞďƵĚŽƵ ĚƌǎĞƚ ǌĄƐĂĚ ' Ϯ͕
ŵƽǎŽƵ ƉƎŝũşƚ Ž ēĄƐƚ ĚŽƚĂĐş
13

'Ϯʹ ŬŽŶƚƌŽůĂŶĂŵşƐƚĢ
sǇƵǎŝƚşƉƽĚŽŽĐŚƌĂŶŶǉĐŚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝş͕ ƉƎŝǌĂŬůĄĚĄŶşƉŽƌŽƐƚƽŽďŝůŶŝŶĂƎĞƉŬǇ
ŽůĞũŶĠŶĂ^KƉůŽĐŚĄĐŚ͕ĂƓŝƌŽŬŽƎĄĚŬŽǀǉĐŚƉůŽĚŝŶŶĂDKƉůŽĐŚĄĐŚŶĂWͬW͕

ũĞƉƌŽǌĞŵĢĚĢůĐĞ ƉŽǀŝŶŶĠƉƌŽƐƉůŶĢŶşƉŽĚŵşŶĞŬƐƚĂŶĚĂƌĚƵ'Ϯ͘

h ŽďŝůŶŝŶ ŶĞŵƵƐş ďǉƚ ĚŽĚƌǎĞŶĂ ƉŽĚŵşŶŬĂ ƉƽĚŽŽĐŚƌĂŶŶǉĐŚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝş ƉƎŝ
ǌĂŬůĄĚĄŶş ƉŽƌŽƐƚƽ ƉŽƵǌĞ ǀ ƉƎşƉĂĚĢ͕ ǎĞ ďƵĚŽƵ ƉĢƐƚŽǀĄŶǇ Ɛ ƉŽĚƐĞǀĞŵ ũĞƚĞůŽǀŝŶ͘

^/&ďƵĚĞŬŽŶƚƌŽůŽǀĂƚƌĞĂůŝǌĂĐŝƉƽĚŽŽĐŚƌĂŶŶǉĐŚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝş
ĂŶŝŬŽůŝƉƌŽũĞǀǇĞƌŽǌĞ͘

14

KĚƚŽŬŽǀĠůŝŶŝĞǀ>W/^
sƌƐƚǀĂKĚƚŽŬŽǀĠůŝŶŝĞǌŽďƌĂǌƵũĞŽĚƚŽŬŽǀĠůŝŶŝĞ;K>ͿƉŽǀƌĐŚŽǀĠǀŽĚǇǀƌĄŵĐŝ
ƉƎşƐůƵƓŶĠŚŽWͬW͕ŬƚĞƌĠǌĂƐĂŚƵũşĚŽƉůŽĐŚǇDK͘

^ƚĂŶĚĂƌĚŶşŽĚƚŽŬŽǀĠůŝŶŝĞũƐŽƵǌŽďƌĂǌĞŶǇŵŽĚƌŽƵďĂƌǀŽƵ

;ũĞĚŶĄƐĞŽǀƌƐƚǀƵĚŽĚĂŶŽƵsjDKWͲsǉǌŬƵŵŶǉƷƐƚĂǀŵĞůŝŽƌĂĐşĂŽĐŚƌĂŶǇƉƽĚǇͿ


ĞƌǀĞŶĠŽĚƚŽŬŽǀĠůŝŶŝĞ
ũƐŽƵŶĂWͬWǀǇǌŶĂēĞŶǇ͕
ũĞƐƚůŝǎĞƐƉůŸƵũşŶĢŬƚĞƌŽƵǌŶĄƐůĞĚƵũşĐşĐŚƉŽĚŵşŶĞŬ͗
•
•
•

ƵWͬWƐĞƐŬůŽŶŝƚŽƐƚşĚŽϯΣƉƎŝĚĠůĐĞK>ŶĂĚϯϬϬŵ
ƵWͬWƐĞƐŬůŽŶŝƚŽƐƚşŽĚϯΣĚŽϱΣƉƎŝĚĠůĐĞK>ŶĂĚϮϱϬŵ
ƵWͬWƐĞƐŬůŽŶŝƚŽƐƚşŶĂĚϱΣƉƎŝĚĠůĐĞK>ŶĂĚϮϬϬŵ


ůƵƚŽƵďĂƌǀŽƵ
ũĞǌŽďƌĂǌĞŶĂŶĞũĚĞůƓşŽĚƚŽŬŽǀĄůŝŶŝĞ
ǌēĞƌǀĞŶǉĐŚK>ŶĂWͬW
sŵĂƉĢƐĞƵŬĂǌƵũĞũĂŬŽǎůƵƚŽēĞƌǀĞŶĄůŝŶŝĞ

K>ũĞŶĞũĚĞůƓşĂǌĄƌŽǀĞŸƐƉůŸƵũĞŝŶĢŬƚĞƌŽƵǌƉŽĚŵşŶĞŬƉƌŽēĞƌǀĞŶĠK>
ĠůŬƵ ŽĚƚŽŬŽǀĠ ůŝŶŝĞ Ɛŝ ŵƽǎĞƚĞ ǌŵĢƎŝƚ ƉŽŵŽĐş ŶĄƐƚƌŽũĞ DĢƎĞŶş ǀǌĚĄůĞŶŽƐƚŝ
ĚŽůĞƉŽĚŵĂƉŽƵ͘
15

5

9.9.2013

KĚƚŽŬŽǀĠůŝŶŝĞǀ>W/^

:ĞƐƚůŝǎĞƐĞŶĂWͬWƵŬĂǌƵũĞƵŽĚƚŽŬŽǀǉĐŚůŝŶŝşŶĂǀşĐŝǌŶĂēŬĂͣW͕͞ŵƵƐşďǉƚƐĞƚşͬƐĄǌĞŶş
ƉŽǀƌƐƚĞǀŶŝĐŝŬŽŵďŝŶŽǀĂŶĠƐ ƉƎĞƌƵƓŽǀĂĐşŵŝƉĄƐǇ͘
KĚƚŽŬŽǀĠůŝŶŝĞũƐŽƵŶĂWͬWĚŽϯϱŚĂǀēĞƚŶĢ ŽƉĂƚƎĞŶǇǌŶĂēŬŽƵͣW͕͞ũĞƐƚůŝǎĞƐƉůŸƵũş
ŶĢŬƚĞƌŽƵǌŶĄƐůĞĚƵũşĐşĐŚƉŽĚŵşŶĞŬ͗
ƵWͬWƐĞƐŬůŽŶŝƚŽƐƚşĚŽϯΣ ƉƎŝĚĠůĐĞK>ŶĂĚϲϬϬŵ͘
ƵWͬWƐĞƐŬůŽŶŝƚŽƐƚşŽĚϯΣ ĚŽϱΣ ƉƎŝĚĠůĐĞK>ŶĂĚϱϬϬŵ͘
16
ƵWͬWƐĞƐŬůŽŶŝƚŽƐƚşŶĂĚϱΣ ƉƎŝĚĠůĐĞK>ŶĂĚϰϬϬŵ͘

WƎĞƌƵƓŽǀĂĐşƉĄƐǇ
WĄƐ ũŝŶĠ ŶĞǎ ƓŝƌŽŬŽƎĄĚŬŽǀĠ ƉůŽĚŝŶǇ Ž ŵŝŶŝŵĄůŶş ƓşƎĐĞ ϭϮ ŵ ďƵĚĞ ǌĂůŽǎĞŶ ŶĂ ƉůŽƓĞ DK͕
ŶĞďŽ ŶĂ ƉůŽƓĞ ƐŽƵǀŝƐůĠ ƉůŽĐŚǇ ƉůŽĚŝŶǇ ǌĂƐĂŚƵũşĐş ŶĂ ƉůŽĐŚƵ DK͕ ŶĞďŽ ŶĂ ƉůŽƓĞ WͬW
ƚĂŬ͕ ĂďǇ ŵĂǆ͘ ŶĞƉƎĞƌƵƓĞŶĄ ĚĠůŬĂ ŽĚƚŽŬŽǀĠ ůŝŶŝĞ ďǇůĂ ;ŵĢƎĞŶŽ ƉƌŽƚŝ ƐŵĢƌƵ ŽĚƚŽŬŽǀĠ ůŝŶŝĞ
ŽĚ ŚƌĂŶŝĐĞ WͬWͿ͗
ͻ ŶĂ WͬW Ž Ɖƌƽŵ͘ ƐŬůŽŶŝƚŽƐƚŝ ĚŽ ϯΣ ǀēĞƚŶĢ ŵĂǆ͘ ϯϬϬ ŵ
ͻ ŶĂ WͬW Ž Ɖƌƽŵ͘ ƐŬůŽŶŝƚŽƐƚŝ ϯ ʹ ϱΣ ǀēĞƚŶĢ ŵĂǆ͘ ϮϱϬ ŵ
ͻ ŶĂ WͬW Ž Ɖƌƽŵ͘ ƐŬůŽŶŝƚŽƐƚŝ ŶĂĚ ϱΣ ŵĂǆ͘ ϮϬϬ ŵ
ĄƌŽǀĞŸ ƉůĂƚş͕ ǎĞ ƚĞŶƚŽ ƉĄƐ ũĞ ǌĂůŽǎĞŶ ŵŝŶŝŵĄůŶĢ ƚĂŬ͕ ǎĞ ƉƌŽƚşŶĄ ǀƓĞĐŚŶǇ ŽĚƚŽŬŽǀĠ ůŝŶŝĞ
ƉŽǀƌĐŚŽǀĠ ǀŽĚǇ ǀǇǌŶĂēĞŶĠ ǀ >W/^ ǀ ƌĄŵĐŝ ƉƎşƐůƵƓŶĠŚŽ WͬW͕ ŬƚĞƌĠ ǌĂƐĂŚƵũş ĚŽ ƉůŽĐŚǇ
DK͘
s ƉƎşƉĂĚĞĐŚ͕ ǀĞ ŬƚĞƌǉĐŚ ƓşƎŬĂ ƉůŽĐŚǇ DK͕ ƉŽƉƎşƉĂĚĢ ƐŽƵǀŝƐůĠ ƉůŽĐŚǇ ƉůŽĚŝŶǇ ǌĂƐĂŚƵũşĐş ĚŽ
ƉůŽĐŚǇ DK ũĞ ƵǎƓş ŶĞǎ ƐƚĂŶŽǀĞŶĄ ǀǌĚĄůĞŶŽƐƚ ŵĞǌŝ ƉĄƐǇ͕ ďƵĚĞ ǌĂůŽǎĞŶ ŵŝŶŝŵĄůŶĢ ũĞĚĞŶ
ƉƎĞƌƵƓŽǀĂĐş ƉĄƐ͘
:ĂŬŽ ƉƎĞƌƵƓŽǀĂĐş ƉĄƐ ƉƌŽ ƷēĞůǇ ƉůŶĢŶş ƉŽĚŵşŶĞŬ ' Ϯ ŶĞůǌĞ ƉŽƵǎşƚ ďŝŽƉĄƐ ǌĂůŽǎĞŶǉ
Ɛ ĚŽƚĂĐş ǀ ƌĄŵĐŝ K &Z͘
17
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ĐĞůŬŽǀĄǀǉŵĢƌĂďůŽŬƵ͗ϯϴŚĂ

ƉƌƽŵĢƌŶĄƐŬůŽŶŝƚŽƐƚ͗Ϯ͕ϰΣ

ĚĠůŬĂŽĚƚŽŬŽǀĄůŝŶŝĞ͗ϭϬϬϰ͕ϰŵƐĞƚşͬƐĄǌĞŶşƉŽǀƌƐƚĞǀŶŝĐŝ͗ƌŝǌŝŬŽǀĠ

19

ĂƐĂŬŽǀĂĐşƉĄƐǇ
WĄƐ ũŝŶĠ ŶĞǎ ƓŝƌŽŬŽƎĄĚŬŽǀĠ ƉůŽĚŝŶǇ Ž ŵŝŶŝŵĄůŶş ƓşƎĐĞ ϭϮ ŵ ďƵĚĞ ǌĂůŽǎĞŶ ŶĂ ƐƉŽĚŶş ŚƌĂŶŝĐŝ
WͬW͕ ŶĞďŽ ŶĂ ƐƉŽĚŶş ŚƌĂŶŝĐŝ ƐŽƵǀŝƐůĠ ƉůŽĐŚǇ ƉůŽĚŝŶǇ ǌĂƐĂŚƵũşĐş ŶĂ ƉůŽĐŚƵ DK͕ ŶĞďŽ ŶĂ
ƐƉŽĚŶş ŚƌĂŶŝĐŝ ƉůŽĐŚǇ DK͕ Ă ƚŽ ŵŝŶŝŵĄůŶĢ ƚĂŬ͕ ĂďǇ ƚĞŶƚŽ ƉĄƐ ǀ ŵşƐƚĢ ƐǀĠŚŽ ǌĂůŽǎĞŶş
ƉƌŽƚşŶĂů ǀƓĞĐŚŶǇ ŽĚƚŽŬŽǀĠ ůŝŶŝĞ ƉŽǀƌĐŚŽǀĠ ǀŽĚǇ ǀǇǌŶĂēĞŶĠ ǀ >W/^ ǀ ƌĄŵĐŝ ƉƎşƐůƵƓŶĠŚŽ
WͬW͕ ŬƚĞƌĠ ǌĂƐĂŚƵũş ĚŽ ƉůŽĐŚǇ DK͘
s ƉƎşƉĂĚĢ WͬW ǀĢƚƓşĐŚ ŶĞǎ ϯϱ ŚĂ ƉůĂƚş͕ ǎĞ ƉŽŬƵĚ ƐŽƵǀŝƐůĄ ĚĠůŬĂ ŽĚƚŽŬŽǀĠ ůŝŶŝĞ ƉŽǀƌĐŚŽǀĠ
ǀŽĚǇ ǀǇǌŶĂēĞŶĠ ǀ >W/^ ƉƎĞƐĂŚƵũĞ ŽĚ ǌĂƐĂŬŽǀĂĐşŚŽ ƉĄƐƵ ĂƉůŝŬŽǀĂŶĠŚŽ ŶĂ ŚƌĂŶŝĐŝ WͬW͕
ŶĞďŽ ŶĂ ŚƌĂŶŝĐŝ ƐŽƵǀŝƐůĠ ƉůŽĐŚǇ ƉůŽĚŝŶǇ ǌĂƐĂŚƵũşĐş ŶĂ ƉůŽĐŚƵ DK Ŭ ŚŽƌŶş ŚƌĂŶŝĐŝ ǀǇǌŶĂēĞŶĠ
ƉůŽĐŚǇ DK ;ŵĢƎĞŶŽ ƉƌŽƚŝ ƐŵĢƌƵ ŽĚƚŽŬŽǀĠ ůŝŶŝĞ ŽĚ ŚŽƌŶş ŚƌĂŶǇ ǌĂƐĂŬŽǀĂĐşŚŽ ƉĄƐƵͿ͗
ͻ ϯϬϬ ŵĞƚƌƽ ŶĂ WͬW Ž Ɖƌƽŵ͘ ƐŬůŽŶŝƚŽƐƚŝ ĚŽ ϯΣ ǀēĞƚŶĢ
ͻ ϮϱϬ ŵĞƚƌƽ ŶĂ WͬW Ž Ɖƌƽŵ͘ ƐŬůŽŶŝƚŽƐƚŝ ϯ Ͳ ϱΣ ǀēĞƚŶĢ
ͻ ϮϬϬ ŵĞƚƌƽ ŶĂ WͬW Ž Ɖƌƽŵ͘ ƐŬůŽŶŝƚŽƐƚŝ ŶĂĚ ϱΣ
ũĞ ŬƌŽŵĢ ǌĂƐĂŬŽǀĂĐşŚŽ ƉĄƐƵ ŶƵƚŶĠ ƌĞĂůŝǌŽǀĂƚ ŝ ƉƽĚŽŽĐŚƌĂŶŶŽƵ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝŝ ƉƎĞƌƵƓŽǀĂĐşĐŚ
ƉĄƐƽ͘ EĂ ǀǌĚĄůĞŶŽƐƚŝ ƉĄƐƽ ƐĞ ĂƉůŝŬƵũş ǀǌĚĄůĞŶŽƐƚŝ ǌ ƉƽĚŽŽĐŚƌĂŶŶĠ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ƉƎĞƌƵƓŽǀĂĐşĐŚ
ƉĄƐƽ͘
:ĂŬŽ ǌĂƐĂŬŽǀĂĐş ƉĄƐ ƉƌŽ ƷēĞůǇ ƉůŶĢŶş ƉŽĚŵşŶĞŬ ' Ϯ ŶĞůǌĞ ƉŽƵǎşƚ ďŝŽƉĄƐ ǌĂůŽǎĞŶǉ
Ɛ ĚŽƚĂĐş ǀ ƌĄŵĐŝ K &Z͘
20
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ƉƌƽŵĢƌŶĄƐŬůŽŶŝƚŽƐƚ͗Ϯ͕ϰΣ
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22

KƐĞƚşƐŽƵǀƌĂƚş
^ŽƵǀƌĂƛ ŽƐĞƚĄ ũŝŶŽƵ ŶĞǎ ƓŝƌŽŬŽƎĄĚŬŽǀŽƵ ƉůŽĚŝŶŽƵ Ž ŵŝŶŝŵĄůŶş ƓşƎĐĞ ϭϮ ŵ ďƵĚĞ ǌĂůŽǎĞŶĂ
ŶĂ ŚƌĂŶŝĐŝ WͬW ŶĞďŽ ŶĂ ŚƌĂŶŝĐŝ ƐŽƵǀŝƐůĠ ƉůŽĐŚǇ ƉůŽĚŝŶǇ ǌĂƐĂŚƵũşĐş ŶĂ ƉůŽĐŚƵ DK͕ Ă ƚŽ
ŵŝŶŝŵĄůŶĢ ƚĂŬ͕ ĂďǇ ƚĂƚŽ ƐŽƵǀƌĂƛ ǀ ŵşƐƚĢ ƐǀĠŚŽ ǌĂůŽǎĞŶş ƉƌŽƚşŶĂůĂ ǀƓĞĐŚŶǇ ŽĚƚŽŬŽǀĠ ůŝŶŝĞ
ƉŽǀƌĐŚŽǀĠ ǀŽĚǇ ǀǇǌŶĂēĞŶĠ ǀ >W/^ ǀ ƌĄŵĐŝ ƉƎşƐůƵƓŶĠŚŽ WͬW͕ ŬƚĞƌĠ ǌĂƐĂŚƵũş ĚŽ ƉůŽĐŚǇ
DK͘
s ƉƎşƉĂĚĢ WͬW ǀĢƚƓşĐŚ ŶĞǎ ϯϱ ŚĂ ƉůĂƚş͕ ǎĞ ƉŽŬƵĚ ƐŽƵǀŝƐůĄ ĚĠůŬĂ ŽĚƚŽŬŽǀĠ ůŝŶŝĞ
ƉŽǀƌĐŚŽǀĠ ǀŽĚǇ ǀǇǌŶĂēĞŶĠ ǀ >W/^ ƉƎĞƐĂŚƵũĞ ŽĚ ƐŽƵǀƌĂƚĢ Ŭ ŚŽƌŶş ŚƌĂŶŝĐŝ ǀǇǌŶĂēĞŶĠ ƉůŽĐŚǇ
DK ;ŵĢƎĞŶŽ ƉƌŽƚŝ ƐŵĢƌƵ ŽĚƚŽŬŽǀĠ ůŝŶŝĞ ŽĚ ŚŽƌŶş ŚƌĂŶǇ ƐŽƵǀƌĂƚĢͿ͗
ͻ ϯϬϬ ŵĞƚƌƽ ŶĂ WͬW Ž Ɖƌƽŵ͘ ƐŬůŽŶŝƚŽƐƚŝ ĚŽ ϯΣ ǀēĞƚŶĢ
ͻ ϮϱϬ ŵĞƚƌƽ ŶĂ WͬW Ž Ɖƌƽŵ͘ ƐŬůŽŶŝƚŽƐƚŝ ϯ Ͳ ϱΣ ǀēĞƚŶĢ
ͻ ϮϬϬ ŵĞƚƌƽ ŶĂ WͬW Ž Ɖƌƽŵ͘ ƐŬůŽŶŝƚŽƐƚŝ ŶĂĚ ϱΣ
ũĞ ŬƌŽŵĢ ŽƐĞƚş ƐŽƵǀƌĂƚş ŶƵƚŶĠ ƌĞĂůŝǌŽǀĂƚ ŝ ƉƽĚŽŽĐŚƌĂŶŶŽƵ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝŝ ƉƎĞƌƵƓŽǀĂĐşĐŚ
ƉĄƐƽ͘ EĂ ǀǌĚĄůĞŶŽƐƚŝ ƉĄƐƽ ƐĞ ĂƉůŝŬƵũş ǀǌĚĄůĞŶŽƐƚŝ ǌ ƉƽĚŽŽĐŚƌĂŶŶĠ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ
ƉƎĞƌƵƓŽǀĂĐşĐŚ ƉĄƐƽ͘
:ĂŬŽ ƐŽƵǀƌĂƛ ƉƌŽ ƷēĞůǇ ƉůŶĢŶş ƉŽĚŵşŶĞŬ ' Ϯ ŶĞůǌĞ ƉŽƵǎşƚ ďŝŽƉĄƐ ǌĂůŽǎĞŶǉ Ɛ ĚŽƚĂĐş
ǀ ƌĄŵĐŝ K &Z͘
23

ĐĞůŬŽǀĄǀǉŵĢƌĂďůŽŬƵ͗Ϯϰ͕ϮŚĂ

ƉƌƽŵĢƌŶĄƐŬůŽŶŝƚŽƐƚ͗ϯ͕ϯΣ

ĚĠůŬĂŽĚƚŽŬŽǀĄůŝŶŝĞ͗ϰϱϮ͕ϰŵƐĞƚşͬƐĄǌĞŶşƉŽǀƌƐƚĞǀŶŝĐŝ͗ƌŝǌŝŬŽǀĠ

24
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ĐĞůŬŽǀĄǀǉŵĢƌĂďůŽŬƵ͗ϯϴŚĂ

ƉƌƽŵĢƌŶĄƐŬůŽŶŝƚŽƐƚ͗Ϯ͕ϰΣ

ĚĠůŬĂŽĚƚŽŬŽǀĄůŝŶŝĞ͗ϭϬϬϰ͕ϰŵƐĞƚşͬƐĄǌĞŶşƉŽǀƌƐƚĞǀŶŝĐŝ͗ƌŝǌŝŬŽǀĠ

25

^ĞƚşͬƐĄǌĞŶşƉŽǀƌƐƚĞǀŶŝĐŝ
EĂ WͬW Ɛ ǀĞůŝŬŽƐƚş ƉƎĞƐ ϯϱ ŚĂ ŶĞůǌĞ ƌĞĂůŝǌŽǀĂƚ ũĂŬŽ ũĞĚŝŶŽƵ ƉƽĚŽŽĐŚƌĂŶŶŽƵ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝŝ ƐĞƚşͬƐĄǌĞŶş ƉŽ ǀƌƐƚĞǀŶŝĐŝ͘ WƽĚŽŽĐŚƌĂŶŶŽƵ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝŝ ƐĞƚşͬƐĄǌĞŶş ƉŽ
ǀƌƐƚĞǀŶŝĐŝ ůǌĞ ƉŽƵǎşƚ͕ ĂǀƓĂŬ ŶĞďƵĚĞ ǌĞ ƐƚƌĂŶǇ ^/& ƉŽǀĂǎŽǀĄŶĂ ǌĂ ƐƉůŶĢŶş
ƉŽĚŵşŶŬǇ ' Ϯ ʹ DK Ă ƚĂŬĠ ŶĞďƵĚĞ ŬŽŶƚƌŽůŽǀĄŶĂ͘
dƵƚŽ ƉƽĚŽŽĐŚƌĂŶŶŽƵ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝŝ ůǌĞ ƌĞĂůŝǌŽǀĂƚ ƉŽƵǌĞ ŶĂ WͬW ĚŽ ǀĞůŝŬŽƐƚŝ ϯϱ
ŚĂ͘ \ĄĚŬǇ ƉŽƌŽƐƚƵ ďƵĚŽƵ ǀĞĚĞŶǇ ǀĞ ƐŵĢƌƵ ǀƌƐƚĞǀŶŝĐ͕ ƉƎŝēĞŵǎ ƚŽůĞƌŽǀĂŶĄ ďƵĚĞ
ŽĚĐŚǇůŬĂ ŽĚ ǀƌƐƚĞǀŶŝĐĞ ĚŽ ϯϬΣ͘
h WͬW ĚŽ ϯϱ ŚĂ ǀēĞƚŶĢ ũƐŽƵ ǀ >W/^ ƵǀĞĚĞŶǇ ŬĂƚĞŐŽƌŝĞ ǀŚŽĚŶŽƐƚŝ
ƚĢĐŚƚŽ WͬW Ŭ ƉŽƵǎŝƚş ƉƽĚŽŽĐŚƌĂŶŶĠ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ƐĞƚşͬƐĄǌĞŶş ƉŽ ǀƌƐƚĞǀŶŝĐŝ͘

26

^ĞƚşͬƐĄǌĞŶşƉŽǀƌƐƚĞǀŶŝĐŝ
sŚŽĚŶŽƐƚ WͬW ƉƌŽ Wd ƐĞƚşͬƐĄǌĞŶş ƉŽ ǀƌƐƚĞǀŶŝĐŝ ũĞ ƵƌēĞŶĂ ͣũĞĚŶŽƐŵĢƌŶŽƐƚş͞ ƐǀĂŚƵ͘
WŽĚůĞ ĞǆƉŽǌŝĐĞ ƐǀĂŚƵ ƐĞ ƉůŽĐŚǇ ƚƎşĚş ǌƉƌĂǀŝĚůĂ ĚŽ ēƚǇƎ ŶĞďŽ ŽƐŵŝ ŚůĂǀŶşĐŚ ŬǀĂĚƌĂŶƚƽ
ƐŵĢƌŽǀĠ ƌƽǎŝĐĞ͘ ǆƉŽǌŝĐş ƉůŽĐŚǇ ƉĂŬ ƌŽǌƵŵşŵĞ ƷŚĞů ŵĞǌŝ ŶŽƌŵĄůŽƵ Ŭ Ŷş Ă ƐŵĢƌĞŵ͕ ǀƽēŝ
ŶĢŵƵǎ ĞǆƉŽǌŝĐŝ ƵǀĂǎƵũĞŵĞ͕ ŶĂƉƎ͘ ǀƽēŝ ƐůƵŶĞēŶşŵ ƉĂƉƌƐŬƽŵ͘
ǆƉŽǌŝĐĞ ƐǀĂŚƵ ũĞ ǌĄǀŝƐůĄ ŶĂ ũĞŚŽ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝ Ă ƐŬůŽŶƵ͘ DĢƎşŵĞ ũŝ ďƵě ƉƎşŵŽ ǀ ƚĞƌĠŶƵ͕ ŶĞďŽ
ŶĞũēĂƐƚĢũŝ ŶĂ ŵĂƉĄĐŚ Ă ĚŝŐŝƚĄůŶşĐŚ ŵŽĚĞůĞĐŚ ƚĞƌĠŶƵ͘ ǆƉŽǌŝĐĞ ƐĞ ǀǇũĂĚƎƵũĞ ǀĞ ƐƚƵƉŶşĐŚ ǀĞ
ƐŵĢƌƵ ŚŽĚŝŶŽǀǉĐŚ ƌƵēŝēĞŬ ŽĚ Ϭ ;ƐĞǀĞƌͿ Ăǎ ϯϲϬ ;ŽƉĢƚ ŶĂ ƐĞǀĞƌͿ͘
EĂ ǌĄŬůĂĚĢ ƉƌŽǀĞĚĞŶǉĐŚ ƚĞƐƚƽ ďǇůǇ WͬW Ɛ ƉůŽĐŚŽƵ DK
ƌŽǌĚĢůĞŶǇ ĚůĞ ƌŽǌƐĂŚƵ ĞǆƉŽǌŝĐĞ ŶĂ ϰ ŬĂƚĞŐŽƌŝĞ ǀŚŽĚŶŽƐƚŝ͗

ZŽǌƐĂŚĞǆƉŽǌŝĐĞƐǀĂŚƵ
ĚŽϳϬΣ
ϳϬͲϭϭϬΣ
ϭϭϬͲϭϰϬΣ
ŶĂĚϭϰϬΣ

<ĂƚĞŐŽƌŝĞǀŚŽĚŶŽƐƚŝ
WͬW
ǀŚŽĚŶĠ
ŵĠŶĢǀŚŽĚŶĠ
ŶĞǀŚŽĚŶĠ
ƌŝǌŝŬŽǀĠ

DşƌĂƌŝǌŝŬĂƉŽƌƵƓĞŶş
'ϮͲDK
ǀĞůŵŝŶşǌŬĠƌŝǌŝŬŽƉŽƌƵƓĞŶş
ŶşǌŬĠƌŝǌŝŬŽƉŽƌƵƓĞŶş
ƐƚƎĞĚŶşƌŝǌŝŬŽƉŽƌƵƓĞŶş
ǀǇƐŽŬĠƌŝǌŝŬŽƉŽƌƵƓĞŶş27
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^ĞƚşͬƐĄǌĞŶşƉŽǀƌƐƚĞǀŶŝĐŝ

s ƉƎşƉĂĚĢ͕ ǎĞ ũĞ ŶĂ K> ǀĞĚĞŶĠ ǀ >W/^ ǀǇǌŶĂēĞŶĂ ǌŶĂēŬĂ ƉƎĞƌƵƓŽǀĂĐşŚŽ ƉĄƐƵ ƉƎŝ ƐĞƚşͬƐĄǌĞŶş
ƉŽ ǀƌƐƚĞǀŶŝĐŝ͕ ũĞ ƚĂƚŽ ƉƽĚŽŽĐŚƌĂŶŶĄ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ƉƌŽ WͬW ĚŽ ϯϱ ŚĂ ǀēĞƚŶĢ
ŶĞĚŽƐƚĂƚĞēŶĄ͘ :Ğ ŶƵƚŶĠ ƌĞĂůŝǌŽǀĂƚ ŝ ƉƽĚŽŽĐŚƌĂŶŶŽƵ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝŝ ƉƎĞƌƵƓŽǀĂĐşĐŚ ƉĄƐƽ͕ Ă ƚŽ
ƚĂŬ͕ ĂďǇ ŵĂǆ͘ ŶĞƉƎĞƌƵƓĞŶĄ ĚĠůŬĂ ŽĚƚŽŬŽǀĠ ůŝŶŝĞ ďǇůĂ͗
ͻ ŶĂ WͬW Ž Ɖƌƽŵ͘ ƐŬůŽŶŝƚŽƐƚŝ ĚŽ ϯΣ ǀēĞƚŶĢ ŵĂǆ͘ ϲϬϬ ŵ
• ŶĂ WͬW Ž Ɖƌƽŵ͘ ƐŬůŽŶŝƚŽƐƚŝ ϯ ʹ ϱΣ ǀēĞƚŶĢ ŵĂǆ͘ ϱϬϬ ŵ
28
• ŶĂ WͬW Ž Ɖƌƽŵ͘ ƐŬůŽŶŝƚŽƐƚŝ ŶĂĚ ϱΣ ŵĂǆ͘ ϰϬϬ ŵ

ĐĞůŬŽǀĄǀǉŵĢƌĂďůŽŬƵ͗Ϯϰ͕ϮŚĂ

ƉƌƽŵĢƌŶĄƐŬůŽŶŝƚŽƐƚ͗ϯ͕ϯΣ

ĚĠůŬĂŽĚƚŽŬŽǀĄůŝŶŝĞ͗ϰϱϮ͕ϰŵƐĞƚşͬƐĄǌĞŶşƉŽǀƌƐƚĞǀŶŝĐŝ͗ƌŝǌŝŬŽǀĠ

29

ĐĞůŬŽǀĄǀǉŵĢƌĂďůŽŬƵ͗ϯϴŚĂ

ƉƌƽŵĢƌŶĄƐŬůŽŶŝƚŽƐƚ͗Ϯ͕ϰΣ

ĚĠůŬĂŽĚƚŽŬŽǀĄůŝŶŝĞ͗ϭϬϬϰ͕ϰŵƐĞƚşͬƐĄǌĞŶşƉŽǀƌƐƚĞǀŶŝĐŝ͗ƌŝǌŝŬŽǀĠ

30
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KĚŬĂŵĞŸŽǀĄŶş
WƽĚŽŽĐŚƌĂŶŶĄ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ͕ ŬƚĞƌŽƵ ƚǀŽƎş ŶĄƐůĞĚƵũşĐş ŽƉĞƌĂĐĞ͗
ƌǉŚŽǀĄŶş͕ ƐĞƉĂƌĂĐĞ ŚƌƵĚ Ă ŬĂŵĞŶĞ͕ ƐĄǌĞŶş ĚŽ ŽĚŬĂŵĞŶĢŶĠ ƉƽĚǇ͘
^ŽƵēĂƐŶĢ ƉůĂƚş͕ ǎĞ ŵĞǌŝ ũĞĚŶŽƚůŝǀǉŵŝ ĚǀŽũƎĄĚŬǇ ũĞ ƉƌŽƐƚŽƌ͕ ŬĂŵ ďǇůǇ
ƐĞƉĂƌĄƚŽƌĞŵ ƵůŽǎĞŶǇ ŬĂŵĞŶǇ Ă ŚƌŽƵĚǇ͕ ŬƚĞƌĠ ŵŽŚŽƵ ƚǀŽƎŝƚ
ĚƌĞŶĄǎŶş ǀƌƐƚǀƵ͘

KĚŬĂŵĞŸŽǀĄŶş ũĞ ǌĂƎĂǌĞŶŽ ƉŽĚŵşŶĞēŶĢ͕ ǀ ƌŽĐĞ ϮϬϭϮ ďƵĚŽƵ
ǌĂŚĄũĞŶǇ ƉŽůŶş ƉŽŬƵƐǇ ŶĂ ŽǀĢƎĞŶş ũĞŚŽ ƉƌŽƚŝĞƌŽǌŶşŚŽ ƷēŝŶŬƵ͘

31

ƌŽǌĞĂƐƚĂŶĚĂƌĚ'Ϯ
DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽ ǌĞŵĢĚĢůƐƚǀş ǀĞ ƐƉŽůƵƉƌĄĐŝ Ɛ sjDKW Ă ^/& ƉƎŝƉƌĂǀƵũĞ
ͣƉƌŽƚŝĞƌŽǌŶş ŬƵĐŚĂƎŬƵ͕͞ ŬƚĞƌĄ ďƵĚĞ ǌĂŵĢƎĞŶĄ ŶĂ͗
ͻ ƐǇƐƚĠŵ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐĞ ' Ϯ ŶĂ DK ƉůŽĐŚĄĐŚ Ͳ ĚĞĨŝŶŝĐĞ ŬůşēŽǀǉĐŚ ƉŽũŵƽ͕
ǀǇƐǀĢƚůĞŶş ŽĚƚŽŬŽǀĠ ůŝŶŝĞ͕ ǀŚŽĚŶŽƐƚ ƵƉůĂƚŶĢŶş ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ ƉƽĚŽŽĐŚƌĂŶŶǉĐŚ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝş ǀĞ ǀǌƚĂŚƵ Ŭ ĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝŬĄŵ WͬW͕ ŵŽĚĞůŽǀĠ ƉƎşŬůĂĚǇ͕
ĨŽƚŽĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ
ͻ ƉƌŽũĞǀǇ ĞƌŽǌĞ Ͳ ĚĞĨŝŶŝĐĞ͕ ƉƎşŬůĂĚǇ͕ ŵŽǎŶĄ ƉƌŽƚŝĞƌŽǌŶş ŽƉĂƚƎĞŶş ʹ ŽƌŐĂŶŝǌĂēŶş͕
ĂŐƌŽƚĞĐŚŶŝĐŬĄ͕͙͕ ĨŽƚŽĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ

• ƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş Ͳ ƐǇƐƚĠŵ ƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş ǀ ŽďůĂƐƚŝ ƉĠēĞ Ž ƉƽĚƵ͕ ũĞĚŶŽƚůŝǀĠ
ƐůŽǎŬǇ ƐǇƐƚĠŵƵ Ă ũĞũŝĐŚ ƷůŽŚĂ͕ ƐĞǌŶĂŵ ƉŽƌĂĚĐƽ ʹ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƽ ŶĂ ĞƌŽǌŝ
Ɛ ĂŬƚƵĄůŶşŵŝ ŬŽŶƚĂŬƚǇ͕ ŵŽǎŶŽƐƚŝ ƉƎĞǌŬƵŵƵ ǀǇŵĞǌĞŶş ĞƌŽǌŶĢ ŽŚƌŽǎĞŶǉĐŚ
ƉůŽĐŚ
32

ĢŬƵũŝǌĂƉŽǌŽƌŶŽƐƚ

33
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ϵ͘ϵ͘ϮϬϭϯ

ǀǇƓŽǀĄŶş ĞĨĞŬƚŝǀŶŽƐƚŝ ŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶş ĂŬŽŶŬƵƌĞŶĐĞƐĐŚŽƉŶŽƐƚ
ǌĞŵĢĚĢůƐŬǉĐŚ ƉŽĚŶŝŬƽ
/ŶĨŽƌŵĂĐĞ ŽƐŽƵƐƚĂǀĢ ĐŚƌĄŶĢŶǉĐŚ ƷǌĞŵş
EdhZϮϬϬϬ
KŬƌĞƐŶş ĂŐƌĄƌŶş ŬŽŵŽƌĂ <ƌŽŵĢƎşǎ

ŽũĞEdhZϮϬϬϬ͍
•

ƐŽƵƐƚĂǀĂůŽŬĂůŝƚĐŚƌĄŶşĐşŶĞũǀşĐĞŽŚƌŽǎĞŶĠĚƌƵŚǇƌŽƐƚůŝŶ͕ǎŝǀŽēŝĐŚƽĂƉƎşƌŽĚŶş
ƐƚĂŶŽǀŝƓƚĢŶĂƷǌĞŵşh͘
;ŶĂƉƎ͘ƌĂƓĞůŝŶŝƓƚĢ͕ƐŬĂůŶşƐƚĞƉŝ͕ŚŽƌƐŬĠƐŵƌēŝŶǇĂƉŽĚ͘Ϳ

•

ĞƐŬĄƌĞƉƵďůŝŬĂƚşŵƚŽƉƌŽŐƌĂŵĞŵƐũĞĚŶŽĐƵũĞŶĄƌŽĚŶşŽĐŚƌĂŶƵƉƎşƌŽĚǇƐ
ƉƌĄǀŶşŵŝƉƎĞĚƉŝƐǇh͘
EĞũĚƽůĞǎŝƚĢũƓşŵŝƉƌĄǀŶşŵŝƉƎĞĚƉŝƐǇhǀŽďůĂƐƚŝŽĐŚƌĂŶǇƉƎşƌŽĚǇũƐŽƵ͗
ϭͿ^ŵĢƌŶŝĐĞZĂĚǇϳϵͬϰϬϵͬ,^ǌϮ͘ĚƵďŶĂϭϵϳϵŽŽĐŚƌĂŶĢǀŽůŶĢǎŝũşĐşĐŚƉƚĄŬƽͲ
ƚǌǀ͘ƐŵĢƌŶŝĐĞŽƉƚĄĐşĐŚ

ϮͿ^ŵĢƌŶŝĐĞZĂĚǇϵϮͬϰϯͬ,^ǌϮϭ͘ŬǀĢƚŶĂϭϵϵϮŽŽĐŚƌĂŶĢƉƎşƌŽĚŶşĐŚƐƚĂŶŽǀŝƓƛ͕
ǀŽůŶĢǎŝũşĐşĐŚǎŝǀŽēŝĐŚƽĂƉůĂŶĢƌŽƐƚŽƵĐşĐŚƌŽƐƚůŝŶʹ ƚǌǀ͘ƐŵĢƌŶŝĐĞŽƐƚĂŶŽǀŝƓƚşĐŚ
,ůĂǀŶşŵƷŬŽůĞŵũĞǀǇƚǀŽƎŝƚƐŽƵƐƚĂǀƵĐŚƌĄŶĢŶǉĐŚƷǌĞŵşʹ ƐŽƵƐƚĂǀĂEdhZϮϬϬϬ͘

,ůĂǀŶşǌĄƐĂĚǇƚǀŽƌďǇƐŽƵƐƚĂǀǇ
EdhZϮϬϬϬǀZ
ϭ͘ KKZEszDE1jD1
Ͳ ǀǉďĢƌƷǌĞŵşƐŽƵƐƚĂǀǇEdhZϮϬϬϬƉƌŽďşŚĄũĞŶŶĂǌĄŬůĂĚĢ
ŽĚďŽƌŶǉĐŚƷĚĂũƽ;ŶĂƉƎ͘ƉŽēĞƚŶŽƐƚƉŽƉƵůĂĐĞƵƌŽƐƚůŝŶĂ
ǎŝǀŽēŝĐŚƽ͕ƌŽǌůŽŚĂůŽŬĂůŝƚǇĂũĞũşǌĂĐŚŽǀĂůŽƐƚͿ
Ͳ

ǌĂŚƌŶƵũĞƚĞĚǇŶĞũŚŽĚŶŽƚŶĢũƓşƷǌĞŵşďĞǌŽŚůĞĚƵŶĂũĞũŝĐŚ
ǀůĂƐƚŶŝĐƚǀş͕ƐŽƵēĂƐŶĠŚŽƐƉŽĚĄƎƐŬĠǀǇƵǎŝƚş͕ƐŽĐŝĄůŶş͕
ŚŽƐƉŽĚĄƎƐŬĠŶĞďŽũŝŶĠǌĄũŵǇ͘

Ͳ

ƷǌĞŵşƐŽƵƐƚĂǀǇEdhZϮϬϬϬŵŽŚŽƵďǉƚƚĞĚǇƐƚĄƚŶşŝ
ƐŽƵŬƌŽŵĄĂŵŽŚŽƵůĞǎĞƚǀĚŽƉŽƐƵĚĐŚƌĄŶĢŶǉĐŚƷǌĞŵşĐŚĂ
ŶĞďŽŝŵŝŵŽƚǇƚŽŽďůĂƐƚŝ͘

ϭ

ϵ͘ϵ͘ϮϬϭϯ

Ϯ͘dZs>hZ/d>E,K^WK\E1
Ͳ

ŚůĂǀŶşŵĐşůĞŵƐŽƵƐƚĂǀǇEdhZϮϬϬϬũĞǌĂũŝƐƚŝƚƉƎşǌŶŝǀǉƐƚĂǀƉŽƉƵůĂĐşǀǇďƌĂŶǉĐŚ
ĚƌƵŚƽƌŽƐƚůŝŶĂǎŝǀŽēŝĐŚƽĂƉƎşǌŶŝǀǉƐƚĂǀƉƎşƌŽĚŶşĐŚƐƚĂŶŽǀŝƓƛ͘

Ͳ

ŶĞŶşƉŽƚƎĞďĂŽŵĞǌŽǀĂƚĂŬƚŝǀŝƚǇ͕ŬƚĞƌĠŶĞŵĂũşŶĞŐĂƚŝǀŶşǀůŝǀŶĂƐƚĂǀƉŽƉƵůĂĐĞ
ĐŚƌĄŶĢŶĠŚŽĚƌƵŚƵŶĞďŽŶĂƐƚĂǀůŽŬĂůŝƚǇ͘

Ͳ

ǀĞǀĢƚƓŝŶĢƷǌĞŵşŵƽǎĞŵĞŶĂĚĄůĞŽēĞŬĄǀĂƚŽďǀǇŬůĠēŝŶŶŽƐƚŝ;ŶĂƉƎ͘ƐďĢƌůĞƐŶşĐŚƉůŽĚƽ͕
ƚƵƌŝƐƚŝŬĂ͙Ϳ

Ͳ

dĂŬĠǀşŵĞ͕ǎĞƐĞēĂƐƚŽďƵĚĞũĞĚŶĂƚŽƷǌĞŵş͕ŬĚĞƐĞŝĚŶĞƐďĢǎŶĢŚŽƐƉŽĚĂƎş
;ǌĞŵĢĚĢůƐŬǇŶĞďŽůĞƐŶŝĐŬǇͿ͕ƉŽŬƵĚǀƓĂŬƚǇƚŽēŝŶŶŽƐƚŝŶĞŵĂũşŶĞŐĂƚŝǀŶşǀůŝǀŶĂƚǇƚŽ
ŽďůĂƐƚŝ͘

ϯ͘<KDhE/<^s>^dE1<zh/sd>/WKD<p
Ͳ

ũĞŶĞǌďǇƚŶĄƷǌŬĄŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞƐƚĄƚƵĂũĞŚŽƐƉŽůƵƉƌĄĐĞƐǀůĂƐƚŶşŬǇĂƐƉƌĄǀĐŝƉŽǌĞŵŬƽ͕
ŽďĐĞŵŝ͕ŶĞǀůĄĚŶşŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞĂĚĂůƓşŵŝƐƵďũĞŬƚǇēŝŶŶǉŵŝǀƷǌĞŵş͘

Ͳ

ďƵĚĞƐŶŝŵŝƉƌŽũĞĚŶĄǀĄŶǌƉƽƐŽďĂƌŽǌƐĂŚŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶşǀŬĂǎĚĠŽďůĂƐƚŝ͕ũĞŚŽǌĂĐŚŽǀĄŶş
ēŝƉƎşƉĂĚŶĠƵƐŵĢƌŶĢŶşĂƐĂŵŽǌƎĞũŵĢƚĂŬĠƉƎşƐůƵƓŶĄŬŽŵƉĞŶǌĂēŶşŽƉĂƚƎĞŶş͘

Ͳ

ǌŬƵƓĞŶŽƐƚŝǌhƵŬĂǌƵũş͕ǎĞŽĐŚƌĂŶĂƷǌĞŵşŶĞŶşŵŽǎŶĄďĞǌƉŽĚƉŽƌǇǀůĂƐƚŶşŬƽŝ
ŵşƐƚŶşĐŚŽďǇǀĂƚĞůĂǌŽŚůĞĚŶĢŶşũĞũŝĐŚƉŽƚƎĞďĂǌĄũŵƽ͘

şůĞƐŽƵƐƚĂǀǇEdhZϮϬϬϬǀZ
¾

KĐŚƌĂŶĂďŝŽůŽŐŝĐŬĠƌŽǌŵĂŶŝƚŽƐƚŝƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵǌĂĐŚŽǀĄŶşŶĞũŚŽĚŶŽƚŶĢũƓşĐŚ
ƉƎşƌŽĚŶşĐŚůŽŬĂůŝƚŶĂƷǌĞŵşh͘

¾

KĐŚƌĂŶĂŶĞũǀşĐĞŽŚƌŽǎĞŶǉĐŚĚƌƵŚƽƌŽƐƚůŝŶ͕ǎŝǀŽēŝĐŚƽĂƉƎşƌŽĚŶşĐŚƐƚĂŶŽǀŝƓƛǀƌĄŵĐŝh͘

¾

ĂĐŚŽǀĄŶşŶĞďŽǌůĞƉƓĞŶşĐĞůŬŽǀĠŚŽƐƚĂǀƵƉƎşƌŽĚŶşĐŚƐƚĂŶŽǀŝƓƛĂǀǇďƌĂŶǉĐŚĚƌƵŚƽ
ƌŽƐƚůŝŶĂǎŝǀŽēŝĐŚƽŶĂƷǌĞŵşZ͘

¾

^ůĂĚĢŶşǌĄũŵƽŽĐŚƌĂŶǇƉƎşƌŽĚǇƐƓĞƚƌŶǉŵŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶşŵǀƉƎşƐůƵƓŶǉĐŚůŽŬĂůŝƚĄĐŚ͘

¾

ĂēůĞŶĢŶşĐĞŶŶǉĐŚƉƎşƌŽĚŶşĐŚůŽŬĂůŝƚǀĞƐŬĠƌĞƉƵďůŝĐĞĚŽĐĞůŽĞǀƌŽƉƐŬĠŚŽƉƎşƌŽĚŶşŚŽ
ĚĢĚŝĐƚǀş͘

WƌĄǀŶşǀǇŵĞǌĞŶşƐŽƵƐƚĂǀǇEdhZϮϬϬϬʹ
ͣĞƵƌŽŶŽǀĞůĂ͞
ĄŬŽŶϮϭϴͬϮϬϬϰ^ď͘Ͳ ĞƵƌŽŶŽǀĞůĂ
Ͳ

ŽƉůŸƵũĞǌĄŬŽŶEZē͘ϭϭϰͬϭϵϵϮ^ď͘KŽĐŚƌĂŶĢƉƎşƌŽĚǇĂŬƌĂũŝŶǇ͘:ĞĚŶĄƐĞ
ǌĞũŵĠŶĂŽĄƐƚēƚǀƌƚŽƵʹ EdhZϮϬϬϬ͘

,ůĂǀĂƉƌǀŶş
WŽƐƚƵƉƉƎŝǀǇƚǀĄƎĞŶşƐŽƵƐƚĂǀǇEdhZϮϬϬϬĂũĞũşŽĐŚƌĂŶĂ
KĚĚşůƉƌǀŶşʹ ǀƌŽƉƐŬǇǀǉǌŶĂŵŶĠůŽŬĂůŝƚǇ
KĚĚşůĚƌƵŚǉʹ WƚĂēşŽďůĂƐƚŝ
KĚĚşůƚƎĞƚşʹ ^ůĞĚŽǀĄŶşƐƚĂǀƵƉƚĂēşĐŚŽďůĂƐƚş͕ĞǀƌŽƉƐŬǇǀǉǌŶĂŵŶǉĐŚůŽŬĂůŝƚĂ
ĞǀƌŽƉƐŬǇǀǉǌŶĂŵŶǉĐŚĚƌƵŚƽ
KĚĚşůēƚǀƌƚǉʹ WŽĚŵşŶŬǇƉƌŽǀǇĚĄǀĄŶşƉŽǀŽůĞŶş͕ƐŽƵŚůĂƐƽ͕ƐƚĂŶŽǀŝƐĞŬŶĞďŽ
ǀǉũŝŵĞŬǌĞǌĄŬĂǌƽ
WŽǌŶ͘^ďşƌŬĂĄŬŽŶƽē͘ϰϲϬͬϮϬϬϰ͕Ɛƚƌ͘ϵϬϳϲͲ ϵϬϴϬ͘

Ϯ

ϵ͘ϵ͘ϮϬϭϯ

ǀƌŽƉƐŬǇǀǉǌŶĂŵŶĠůŽŬĂůŝƚǇ
Ͳ

^ĞǌŶĂŵǀǇĐŚĄǌşǌƷǌĞŵş͕ŬƚĞƌĠďǇůǇĂũƐŽƵŶĂǀǎĞŶǇ ƉŽĚůĞƐŵĢƌŶŝĐĞŽƐƚĂŶŽǀŝƓƚşĐŚ͘

Ͳ

EĄǀƌŚǇƚĢĐŚƚŽůŽŬĂůŝƚ͕ŬƚĞƌĠƉƎŝƉƌĂǀŝůŽDWZƐĞƉƌŽũĞĚŶĄǀĂũşƐǀůĂƐƚŶşŬǇĂŵĂũŝƚĞůŝ
ƉŽǌĞŵŬƽĂƚĂŬĠƐŽƐƚĂƚŶşŵŝŵŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀǇĂƚşŵǀǌŶŝŬĄƚǌǀ͘EZKE1^ED

EZKE1^ED
Ͳ

ĂŚƌŶƵũĞǀƓĞĐŚŶǇŶĂǀƌǎĞŶĠůŽŬĂůŝƚǇƉŽĚůĞƐŵĢƌŶŝĐĞhĂǀƓĞĐŚŶǇƷĚĂũĞŽĚĂŶĠ
ůŽŬĂůŝƚĢ͘

Ͳ

ZũŝǎƉƎĞĚĂůĂϴ͘Ϯ͘ϮϬϬϱEĄƌŽĚŶşƐĞǌŶĂŵǀƌŽƉƐŬĠŬŽŵŝƐŝ͘<ŶǇŶşŬŽŶƚƌŽůƵũĞƐĞǌŶĂŵǇ͕
ǌĚĂŽĚƉŽǀşĚĂũşƐŵĢƌŶŝĐşŵĂŶŽƌŵĄŵƉŽĚůĞhĂǀĞƐƉŽůƵƉƌĄĐŝƐZƐĞƐƚĂǀşĚŽƚƎşůĞƚ
ƚǌǀ͘sZKW^<|^ED;^/Ϳ͘

sZKW^<|^ED
Ͳ

^/сƷǌĞŵşǀǉǌŶĂŵŶĄƉƌŽĞǀƌŽƉƐŬĠƐƉŽůĞēĞŶƐƚǀş

Ͳ

ũĞƚŽŬŽŶĞēŶĄĚŽŚŽĚĂŽƚŽŵ͕ũĂŬĠĞǀƌŽƉƐŬǇǀǉǌŶĂŵŶĄƷǌĞŵş͕ďƵĚĞƐƚĄƚǀƌĄŵĐŝ
ƐŽƵƐƚĂǀǇEdhZϮϬϬϬƉŽǀŝŶĞŶĐŚƌĄŶŝƚ͘

EĄƌŽĚŶşƐĞǌŶĂŵůŽŬĂůŝƚǀZũŝǎǀǇƓĞůǀĞ^ďşƌĐĞĄŬŽŶƽƉŽĚēşƐůĞŵϭϯϮͬϮϬϬϱ^ď͘

EĂǀƌǎĞŶĠĞǀƌŽƉƐŬǇǀǉǌŶĂŵŶĠůŽŬĂůŝƚǇ
ǀĞƐŬĠƌĞƉƵďůŝĐĞ
DĂƉĂŶĂǀƌǎĞŶǉĐŚĞǀƌŽƉƐŬǇǀǉǌŶĂŵŶǉĐŚůŽŬĂůŝƚǀZ

ĂŚƌŶƵũĞƚĂŬĠũŝǎƐƚĄǀĂũşĐş,<KĂEWZ͗aƵŵĂǀĂ͕ĞƐŬǇĚǇ͕<ƌŬŽŶŽƓĞ͕WŽĚǇũş͕>ŝƚŽǀĞůƐŬĠWŽŵŽƌĂǀş͙

ǀƌŽƉƐŬǇǀǉǌŶĂŵŶĠůŽŬĂůŝƚǇŶĂƷǌĞŵşKůŽŵŽƵĐŬĠŚŽŬƌĂũH
1i]HY

3RSLVORNDOLW\

+UDQLFNiSURSDVW

3RORKD
+UDQLFNiSURSDVWMHVRXþiVWt135+ĤUNDX+UDQLFNWHUiMH
Y\KOiãHQDQDVYD]tFKQDSUDYpPEĜHKXSUĤORPRYpKR ~GROtĜHN\
%HþY\RGåHOH]QLþQtVWDQLFHY7HSOLFtFKQDG%HþYRXQDVHYHUSR
YODVWQtPČVWR+UDQLFH

.yGORNDOLW\
&=
.UDM
2ORPRXFNêNUDM
6WDWXV
1DYUåHQR
5R]ORKD
KD
%LRJHRJUDILFNp
REODVWL
.RQWLQHQWiOQt
.DWHJRULH
FKUiQČQpKR~]HPt

(NRWRS
*HRORJLH -HVN\QČDSURSDVWK\GURWHUPiOQtKR SĤYRGXY\WYRĜHQpYH
NĜHGHYRQVNêFK YiSHQFĤ
*HRPRUIRORJLH 3RGEHVN\GVNiSDKRUNDWLQD SRGFHOHN0DOHQtN
5HOLpI +UDQLFNiSURSDVWMHQHMKOXEãtSURSDVWtYý5]DWtP]PČĜHQi
KORXENDMHP ]WRKRSĜLEOLåQČPSĜLSDGiQDVXFKRXþiVW 
3HGRORJLH (OXYLiOQtDGHOXYLiOQtKOtQ\PtVW\VHVXWČPL
.UDMLQQiFKDUDNWHULVWLND 9iSHQFRYpEUDGORQDG]DĜt]QXWêP ~GROt
%HþY\SRURVWOpSĜHYiåQČOLVWQDWêPOHVHP ««
'DOãt ORNDOLW\ 2/2028&.é.5$- 
 3UDGČG
 .UDOLFNê6QČåQtN

1iURGQtSĜtURGQt
UH]HUYDFH

 5DEãWHMQ

6SUiYFH~]HPt

 .HSUQtNDGDOãt«

 5HMYt]

ϯ

ϵ͘ϵ͘ϮϬϭϯ

WƚĂēşŽďůĂƐƚŝǀZ



]DKiMLOD$23.ý5YHVSROXSUiFL Vý62SĜtSUDYXQiYUKXSWDþtFKREODVWt
SURýHVNRXUHSXEOLNXYUiPFLVRXVWDY\1$785$



GRWĜtOHWE\O\VKURPiåGČQ\YHãNHUpGĤOHåLWp~GDMHRSRþHWQRVWLD
UR]ãtĜHQtGUXKĤSWiNĤ]SĜtORK\,,VPČUQLFHRRFKUDQČYROQČåLMtFtFK
SWiNĤDVWČKRYDYêFKGUXKĤ



SUiFLYWHUpQXSURYiGČOL þOHQRYpý62QHYOiGQtRUJDQL]DFHSUDFRYQtFL
6SUiY13&+.2RNUHVQtFK~ĜDGĤPX]HtDSRG



%\OD]PDSRYiQD FHOiĜDGDORNDOLW ĜDGD]QLFKDOHQHVSOĖRYDOD
VWDQRYHQpRGERUQiNULWpULDGOHVPČUQLFH(8 




.RQHþQêQiYUKREVDKRYDOFHONHPSWDþtFKREODVWt 63$ QD~]HPt
ý5DYĜtMQXE\OSĜHGiQ0ä3ý5




GUXKiIi]HY\WYiĜHQtVRXVWDY\SWDþtFKREODVWt± W]QSĜtSUDYD SRGNODGĤ
SURMHMLFKY\KOiãHQtXPRåQLODWRGORXKRRþHNiYDQiQRYHOD]iNRQDR
RFKUDQČSĜtURG\DNUDMLQ\± W]YÄHXURQRYHOD³ ]iNRQþ6E 
NWHUêSODWtRGGXEQD
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.UDM=OtQVNê0RUDYVNRVOH]VNê
6WDWXV9\KOiãHQR
5R]ORKD KD
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3ĜHNU\Y~]HPtVHYURSVN\Yê]QDPQRXORNDOLWRX
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ŝŽŐĞŽŐƌĂĨŝĐŬĠŽďůĂƐƚŝǀZ


(YURSDMHQD]iNODGČ6PČUQLFHRVWDQRYLãWtFKYUiPFL1$785<
UR]GČOHQDGRELRJHRJUDILFNêFK REODVWt



]HPČMHMLFKå~]HPtVSDGiGRELRJHRJUDILFNpREODVWL *5(*%5



VWiW\NWHUp]DVDKXMtGRGYRXELRJREO *(5%(/&=(



VWiW\VHELRJHRJUDILFNêPL REODVWPL (63)5$,7$ 



MHGQRWOLYpQiYUK\ORNDOLWQDPH]LQiURGQtDWDNpVH]QDP\6&, 6LWHVRI
&RPPXQLW\,PSRUWDQFH (YURSVN\Yê]QDPQpORNDOLW\  VHY\WYiĜHMt
SURW\WRMHGQRWOLYpREODVWL
0DSD6&,Yý50DSD63$Yý5

2EU+UDQLFHPH]L
2EU+UDQLFHPH]LSDQRQVNRX
- 
DNRQWLQHQWiOQt REODVWtYý5

WŽƉŝƐǀǌŶŝŬƵƐŽƵƐƚĂǀǇEdhZϮϬϬϬ
0DSRYiQtYêVN\WXSĜtURGQtFKVWDQRYLãĢDGUXKĤYWHUpQX


Yý5VHPDSXMHYêVN\WFHONHPGUXKĤSWiNĤGUXKĤURVWOLQ
RVWDWQtFKGUXKĤåLYRþLFKĤDW\SĤSĜtURGQtFKVWDQRYLãĢSURQČåVH
PDMtY\KOiVLW&+ÒVRXVWDY\1DWXUD



SRWĜHEQp~GDMHMVRXRGURNX]MLãĢRYiQ\]WHUpQQtFKSUĤ]NXPĤ



XURVWOLQåLYRþLFKĤDSWiNĤ]MLãĢXMtRGERUQtFLMHMLFKFHONRYpUR]ãtĜHQtD
SRþHWQRVWQDORNDOLWiFK



ELRWRSĤVH]MLãĢXMHMHMLFKUR]ORKDUHSUH]HQWDWLYQRVW W\SLþQRVW D
]DFKRYDORVW

3ĜtSUDYDRGERUQêFKQiYUKĤ


ORNDOLW\VRXVWDY\1DWXUDMVRXQDYUKRYiQ\DSRWRPY\KODãRYiQ\
GYČPDQDVREČQH]iYLVOêPLSRVWXS\=YOiãĢSURREODVWLRFKUDQ\
SWDFWYDD]YOiãĢSURRVWDWQt~]HPt 6&, 



MLåYURFHQDYUåHQRSWDþtFKREODVWt 63$ YýHVNpUHSXEOLFH
GtN\WRPXåHQHMYtFHYČGHFNêFKSR]QDWNĤPiPHRSWiFtFK 

3ĜHGMHGQiQt


SĜHGQDYUåHQtP~]HPtMHQiYUKSĜHGMHGQiQVYODVWQtN\DXåLYDWHOL
SR]HPNĤDVGDOãtPL PtVWQtPL RE\YDWHOLLRUJDQL]DFHPL



MVRX]GHSRGUREQpLQIRUPDFHRQDYUKRYDQêFKORNDOLWiFK DFtOHPMH
QDMtWSĜLMDWHOQp ĜHãHQtSURYODVWQtN\DXåLYDWHOHGDQêFKSR]HPNĤDSUR
RFKUDQXSĜtURG\ KODYQČYREODVWLSpþHDKRVSRGDĜHQtQDORNDOLWČ



=MLãĢXMtVHXUþLWpRWi]N\DQi]RU\ NGDQpPX~]HPt QDSĜ



-HXUþLWêSR]HPHNVRXþiVWtQDYUKRYDQpORNDOLW\"



1D]iNODGČMDNêFKNULWpULtE\ODNRQNUpWQtORNDOLWDQDYUåHQD"



3URþMHWDWRORNDOLWDY]iFQi"



.GRDMDNE\PRKORORNDOLWXSHþRYDW"



-DNpMVRXSR]LWLYQtYOLY\VRXVWDY\1$785$"



MDNpMVRX]iMP\YODVWQtNĤLRFKUDQ\SĜtURG\YGDQpP~]HPtIRUPDVSROXSUiFHPH]LQLPL"

1iURGQtDHYURSVNêVH]QDP
2EODVWLRFKUDQ\SWDFWYD 63$  QHQtY\WYiĜHQDSURMHGQiYiQQiURGQt
VH]QDP2EODVWLMVRXVDPRVWDWQČY\KODãRYiQ\
(YURSVN\Yê]QDPQpORNDOLW\ 6&, ± SĜHGMHGQDQpQiYUK\V0ä3LV
YODVWQtN\SR]HPNĤYQL]NOQiURGQtVH]QDP± WHQMHSĜHGORåHQ(.NH
NRQWUROHDWDSRWRPVWDQRYtYãHFKQ\HYURSVN\Yê]QDPQpORNDOLW\Y
UiPFLVRXVWDY\1$785$
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9\KOiãHQtFKUiQČQêFK~]HPt
2EODVWLRFKUDQ\SWDFWYD


-HGQRWOLYi~]HPtQDYUåHQiYVH]QDPXPDMtEêWY\KOiãHQDMLåSĜHG
GDWHPYVWXSXGDQp]HPČGR(81HVFKYDOXMHWR(.W\WRREODVWLMVRX
Y\KOiãHQ\SRGOHQRYHOL]RYDQpKR]iNRQDRRFKUDQČSĜtURG\DNUDMLQ\D
EXGRX~ĜHGQČSURMHGQiQ\ VYODVWQtN\ DXåLYDWHOLSR]HPNĤ

(YURSVN\Yê]QDPQpORNDOLW\


ORNDOLW\NWHUpMVRXYVH]QDPXMHý5SRYLQD Y\KOiVLWGROHWRGMHKR
ĜLMHWt7HSUYHY\KOiãHQtPVHW\WR~]HPtVWiYDMtVRXþiVWtVRXVWDY\
1DWXUD



W\WR~]HPt]DĜD]HQiGRHYURSVNpKRVH]QDPXEXGRXY\KOiãHQDQHMVStã
SURVWĜHGQLFWYtPQČNWHUp]HãHVWLVWiYDMtFtFKNDWHJRULt ]YOiãWČ
FKUiQČQêFK~]HPt



RWRPNWHURXNDWHJRULL~]HPt]tVNiEXGHUR]KRGQXWRVRKOHGHPQDFtO
RFKUDQ\SĜtURG\Y~]HPtDVWiYDMtFt]SĤVREKRVSRGDĜHQt
6WiYDMtFtNDWHJRULH]YOiãWČFKUiQČQêFK~]HPt =&+Ò Yý5
QiURGQtSDUN\ 13 
FKUiQČQpNUDMLQQpREODVW &+.2 
QiURGQtSĜtURGQtUH]HUYDFH 135 
SĜtURGQtUH]HUYDFH 35 
QiURGQtSĜtURGQtSDPiWN\ 133 
SĜtURGQtSDPiWN\ 33

ƵĚŽƵĐŶŽƐƚƐŽƵƐƚĂǀǇEdhZϮϬϬϬ
3pþHR~]HPtVRXVWDY\1$785$


QDORNDOLWiFK VRXVWDY\1DWXUDEXGHQXWQp]DMLVWLWWUYDORXSpþLR
SĜtURGQtVWDQRYLãWČDRGUXK\URVWOLQDåLYRþLFKĤSURNWHUpEXGRXW\WR
~]HPtY\KOiãHQ\



Y~]HPtFKEXGRXSRGSRURYiQ\ WDNRYpþLQQRVWLNWHUpSĜLVSČMtN
]DFKRYiQtVWiYDMtFtFKSĜtURGQtFK SRGPtQHNDKRGQRW~]HPtDMVRX
GĤOHåLWpSURRFKUDQXRKURåHQêFKGUXKĤåLYRþLFKĤDURVWOLQ QHEXGH
WHG\EUiQČQROHVQLFNêPþL]HPČGČOVNêP ]iVDKĤPNWHUpPDMtQD~]HPt
þLGUXK\SR]LWLYQtþLQHXWUiOQtYOLY



RFKUDQQêUHåLPQDYČWãLQČORNDOLWVRXVWDY\1DWXUDE\PRKOEêW
PpQČSĜtVQêQHåYPQRKêFKVRXþDVQêFK=&+Ò QDSĜOHVQtSRURVW\ 



SRGUREQiRSDWĜHQtXUþXMtFtMDNêP]SĤVREHP]DMLVWLWRFKUDQXELRWRSĤL
GUXKĤURVWOLQDåLYRþLFKĤEXGRXSRSViQDYSOiQHFKSpþH

3OiQSpþH ± Ĝt]HQiSpþHRGDQp~]HPt PDQDJHPHQW  -GHRSOiQYãHFK
QXWQêFK]iVDKĤDRSDWĜHQtNWHUpVHEXGRXYGDQpORNDOLWČUHDOL]RYDW D
SURYiGČW
QDSĜVHþHQtOXNYêVDGEDSĤYRGQtFKGĜHYLQOLNYLGDFHQHSĤYRGQtFKURVWOLQDSRG

hŬĄǌŬǇƉůĄŶƵƉĠēĞŶĂǀǇďƌĂŶĠŵƷǌĞŵş

2EUNDåGRURþQt~GUåED
PDQDJHPHQW Q33 3HFLYiOND
+DOHQNRYRNU9VHWtQ
/RNDOLWDOHåtY6&,%HVN\G\

YKRGQêPSĜtNODGHPSOiQXSpþHPĤåHEêWWUDGLþQtDãHWUQpKRVSRGDĜHQt
SDVWYDNRVHQtãHWUQpOHVQtKRVSRGiĜVWYtDSRG
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sǉǌŶĂŵEdhZzϮϬϬϬƉƌŽZĂh
¾

VRXVWDYD1$785$E\PČODSĜHGHYãtP]DMLVWLWWUYDORXSpþLRQHMKRGQRWQČMãt
~]HPtSURRFKUDQXELRORJLFNpUR]PDQLWRVWL

¾

]DĜD]HQtPGDQpKR~]HPtGRWpWRVRXVWDY\PĤåHPH]tVNDWĜDGXILQDQþQtFK
SURVWĜHGNĤ]HVWiWQtKRUR]SRþWXDWDNp]IRQGĤ(8QDãHWUQpKRVSRGDĜHQtD
]DFKRYiQtWČFKWRYêMLPHþQêFKORNDOLW

¾

W\WR~]HPtVHPRKRXVWiW]DMtPDYêPLSURUR]YRMWXULVWLFNpKRUXFKXNWHUêEXGH
]iURYHĖãHWUQêNåLYRWQtPXSURVWĜHGt

¾

%XGH]DKUQRYDWRSUDYGXW\QHMFHQQČMãtORNDOLW\VYêVN\WHPY]iFQêFKGUXKĤ
URVWOLQDåLYRþLFKĤDEXGHPHPtWNGLVSR]LFLNRPSOH[QtXFHOHQRXVRXVWDYXWČFKWR
QHM]DMtPDYČMãtFKSĜtURGQtFK~]HPt

¾

1$785$QHUXãtGRVDYDGQtVRXVWDYX&+ÒYý5DOHQDRSDNWYRĜtYODVWQČ
GDOãtQRYRXÄYUVWYX³&+ÒNWHUpPDMtQiURGQtDOH]iURYHĖLHYURSVNêYê]QDP

ZŽǌƉŽēĞƚƐŽƵƐƚĂǀǇEdhZϮϬϬϬ
¾

SĜHVQRXþiVWNXQHPĤåHPH]DWtPSĜHVQČXUþLWNDåGRSiGQČ SĤMGHR
YHOPLY\VRNpþiVWN\ ĜiGRYČPOG.þ

¾

0DSRYiQtY\WYiĜHQtGDWGLJLWiOQtGDWDEi]H DSĜtSUDYD YãHFK
SRWĜHEQêFK~GDMĤVLY\åiGDOD SĜHVPLO.þ

¾

PRQLWRULQJDVOHGRYiQtVWDYXYãHFKORNDOLWYþHWQČKOiãHQt]PČQ(.
XGUåRYiQtGDWDEi]t DSRGSĜLMGHURþQČQDGHVtWN\PLO.þ

¾

QHMYtFHSHQČ]DILQDQþQtFKSURVWĜHGNĤSĤMGHQDYODVWQt~GUåEXORNDOLW\
PDQDJHPHQW  NWHUê]DKUQXMHYHãNHUp]iVDK\RSDWĜHQtD
KRVSRGDĜHQtQDGDQpORNDOLWČ POG.þURN

¾

ýiVWSURVWĜHGNĤ O]HVDPR]ĜHMPČ]tVNDW]IRQGĤ(8DOHYČWãLQD
ILQDQþQtFKSURVWĜHGNĤEXGHþHUSiQD]HVWiWQtKRUR]SRþWXý5

^ŽĐŝĄůŶşĂĞŬŽŶŽŵŝĐŬǉƉƎşŶŽƐƐŽƵƐƚĂǀǇ
EdhZϮϬϬϬ
(NRQRPLFNêSĜtQRV


]DĜD]HQtORNDOLWGRVRXVWDY\1$785$WpPČĜQLNG\QH]QDPHQi
NRQ]HUYDFL~]HPtDWtPLSR]DVWDYHQt YãHFKHNRQRPLFNêFKDNWLYLWY
GDQpREODVWL



þDVWRPĤåHGRMtWN]KRGQRFHQtGDQpORNDOLW\DVNXWHþQRVWåHMH
ORNDOLWDVRXþiVWtVRXVWDY\1$785$PĤåH]QDPHQDWPRåQRVW
]tVNiQtILQDQþQtFKSURVWĜHGNĤ]QČNWHUêFKIRQGĤ(YURSVNpXQLHþL]H
VWiWQtKRUR]SRþWX



QDSĜ]HPČGČOFL PĤåRX]tVNDWILQDQþQtGRWDFHYUiPFLW]YDJUR
HQYLURQPHQWiOQtFK SURJUDPĤ0LQLVWHUVWYD ]HPČGČOVWYt SRGSRUD
KRVSRGDĜHQtNWHUpMHãHWUQpNåLYRWQtPXSURVWĜHGt 



MLå]PLĖRYDQpGRWDFH]HYURSVNêFKIRQGĤDVWiWQtKRUR]SRþWXý5
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6RFLiOQtSĜtQRV


Y]QLNQRYêFKSUDFRYQtFKSĜtOHåLWRVWtYUHJLRQHFK



SULPiUQtSUDFRYQtPtVWD ± MVRXVSRMHQ\SĜtPRVORNDOLWRXMVRXWRW]Y



VHNXQGiUQtSUDFRYQtPtVWD ± EXGRXVRXYLVHWVGDOãtPL GRSURYRGQêPL
DNWLYLWDPL SURYR]RYDQêPL QDORNDOLWiFKQHERYMHMLFKEH]SURVWĜHGQt
EOt]NRVWL XE\WRYDFtDVWUDYRYDFt]DĜt]HQtSUĤYRGFRYVNpVOXåE\SURGHMPtVWQtFK

VSUiYFL~]HPtRVYČWRYtSUDFRYQtFLSUDFRYQtFLSURYiGČMtFtĜt]HQRXSpþLDSRG

YêURENĤ 
9]HPtFK(8E\OR]MLãWČQRåHMHGQRSUDFRYQtPtVWR]Ĝt]HQpNYĤOLORNDOLWČPĤåH
SRGSRĜLWDåDåVHNXQGiUQtFKSUDFRYQtFKPtVW
=H]NXãHQRVWtþOHQVNêFK]HPt(8Y\SOêYiåH~]HPtVRXVWDY\1DWXUDVH
VWiYDMtDWUDNWLYQtSURQiYãWČYQtN\GtN\VYêPSĜtURGQtPKRGQRWiP
.SĜtURGČãHWUQêWXULVWLFNêUXFKSRWRPSĜLQiãtGĤOHåLWpLQYHVWLFHGRUHJLRQXD
PĤåHEêWWDNpXYiGČQYVRXODGXVSpþtRORNDOLW\
1ČNWHUpSR]LWLYQtYOLY\WXULVWLN\
Y\WYRĜHQtQRYêFKSUDFRYQtFKPtVW
]GURMSĜtMPĤYGDQpPUHJLRQX
SĜLVStYiNRVYČWČDY]GČOiYiQtQiYãWČYQtNĤ

ƉĢƚŶŽǀĂǌĞďŶĄŬŽŶƚƌŽůĂh
.RQWURODVRXVWDY\1$785$


YãHFKQ\VWiW\(8PDMtSRYLQQRVWYSUDYLGHOQêFK OHWêFKLQWHUYDOHFK
SRGiYDW(YURSVNpNRPLVLKOiãHQtRVWDYXD~GUåEČORNDOLWVRXVWDY\
1$785$DMLPLFKUiQČQêFKGUXKĤURVWOLQDåLYRþLFKĤ



VDPR]ĜHMPČåHH[LVWXMHVDQNþQtV\VWpPY(8NWHUêXPRåĖXMH
SRNXWRYDWGDQp]HPČYSĜtSDGČ SRUXãHQtSUDYLGHO YUiPFLSpþHR
ORNDOLW\VRXVWDY\1$785$

WƌŽēũĞEdhZϮϬϬϬƐŽƵƐƚĂǀŽƵĂŶĞƐşƚş͊


1$785$]DKUQXMHQHMFHQQČMãt~]HPtSURRFKUDQXY\EUDQêFK
GUXKĤURVWOLQåLYRþLFKĤDSĜtURGQtFKVWDQRYLãĢ
6PČUQLFHNODGRXGĤUD]]HMPpQDQDNYDOLWXY\EtUDQêFK ~]HPtQHåQD
MHMLFKSURVWRURYpXVSRĜiGiQtDY]iMHPQpSURSRMHQtDSURWRKRYRĜtPH
RVRXVWDYČFKUiQČQêFK~]HPt

WƌŽēƉƌĄǀĢEdhZϮϬϬϬ͍
ýHVNiUHSXEOLNDMHþOHQHP(8
-HGQRX]REODVWtNWHUpMHY(8
YČQRYiQDPLPRĜiGQiSR]RUQRVW
MHRFKUDQDSĜtURG\
-HGQtP]NOtþRYêFKSRåDGDYNĤ
]iNRQQêFKSĜHGSLVĤ(8QD
RFKUDQXSĜtURG\MHY\WYRĜHQtQRYp
VRXVWDY\&+ÒHYURSVNpKR
Yê]QDPX]YDQp1$785$



ý5MHMDNRþOHQ(8SRYLQQiVODGLWQiURGQtSUiYQtSĜHGSLV\ V
OHJLVODWLYRX (8DQDSOQLWYãHFKQ\SRYLQQRVWLNWHUp]QtY\SOêYDMt



Y\WYRĜHQtVRXVWDY\1$785$MHMHGQtP]QHMYê]QDPQČMãtFK
]iYD]NĤYREODVWLåLYRWQtKRSURVWĜHGt



Y\FKi]t]H]iNODGQtFKVPČUQLF  ÄVPČUQLFHRSWiFtFK³DÄVPČUQLFHR
VWDQRYLãWtFK³
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<ĚŽŽĚƉŽǀşĚĄǌĂǀǇƚǀŽƎĞŶşƐŽƵƐƚĂǀǇEdhZ
ϮϬϬϬǀĞƐŬĠƌĞƉƵďůŝĐĞ͍
0ä3
0ä3ý5

$23. ý5



=DFHONRYRXSĜtSUDYX VRXVWDY\1$785$Yý5RGSRYtGi
0LQLVWHUVWYRåLYRWQtKRSURVWĜHGt



2GERUQpSRGNODG\ ]SUDFRYDOD $JHQWXUDRFKUDQ\SĜtURG\DNUDMLQ\
ýHVNpUHSXEOLN\
'DOãtRUJDQL]DFH]DEêYDMtFtVHVRXVWDYRX1$785$

6SUiYDRFKUDQ\SĜtURG\ý5
5HJLRQiOQtHQYLURQPHQWiOQtFHQWUXPýHVNiUHSXEOLND
MHGQRWOLYpVSUiY\&+.2D13YýHVNpUHSXEOLFH

6SUiYD2FKUDQ\5HJLRQiOQt.UNRQRãVNê&+.2%HVN\G\

13âXPDYD

3ĜtURG\HQYLURQPHQWiOQtQiURGQtSDUN
FHQWUXPý5«DGDOãtLQVWLWXFHDRUJDQL]DFHSRFHOpý5

EdhZϮϬϬϬǀZͲͲ ƐŽƵēĂƐŶŽƐƚ
EdhZϮϬϬϬǀZ
3URMHNW 1DWXUD /LGpSĜtURGČSĜtURGDOLGHP


YVRXþDVQRVWL5HJLRQiOQt HQYLURQPHQWiOQt FHQWUXPý5
5(&ý5 UHDOL]XMHWHQWRSURMHNWSUR(YURSVNRXNRPLVL



WHQWRSURMHNWPi]DFtO]YêãLWSRYČGRPt RVRXVWDYČ
1$785$PH]LXþLWHOLDåiN\GUXKpKRVWXSQČ
]iNODGQtFKãNRODPH]LPtVWQtPL RE\YDWHOLD
QiYãWČYQtN\FKUiQČQêFKREODVWt

 =D1DWXURXQDW~UX


MHGQiVHRSURJUDPHQYLURQPHQWiOQtKR Y]GČOiYiQt YêFKRY\DRVYČW\
HNRORJLFNiYêFKRYD ]DPČĜHQê SĜHGHYãtP QDGUXKê VWXSHĖ
]iNODGQtFKãNRO3DUWQHU\SURMHNWXMVRX0â07ý5D0ä3ý5



HNRORJLFNiYêFKRYDMHSRVWDYHQDQDWHUpQQtFKYêXNRYêFKSURJUDPHFK
NWHUpEXGRXYHGHQ\RGERUQêPL OHNWRU\SĜtPRYHY\EUDQêFKORNDOLWiFK
VRXVWDY\1$785$3RFHOpUHSXEOLFHE\ORY\EUiQRORNDOLW
/RNDOLW\E\O\Y\EUiQ\WDNDE\MDNRFHOHNWYRĜLO\SUĤĜH]UĤ]QêPLW\S\
SĜtURGQtKRSURVWĜHGtVHNWHUêPVHPĤåHPHY ýHVNpUHSXEOLFH VHWNDW



7HUpQQtYêXNRYpSURJUDP\ Yý5 EXGRX]DMLãĢRYDWFHUWLILNRYDQi
VWĜHGLVNDHNRORJLFNpYêFKRY\DY\EUDQpRUJDQL]DFH

=QDþHQtPtVWQtFKYêURENĤ


MHGQiVHR]QDþHQtPtVWQtFKSURGXNWĤ Y~]HPtFKNWHUpMVRX]DKUQXW\
GRVRXVWDY\HYURSVN\Yê]QDPQêFKORNDOLW1DWXUD



MHY VRXODGXVH]iMPHP(YURSVNpXQLHNWHUêVH]DPČĜXMHQDSRGSRUX
D]YêãHQtSRYČGRPt RVRFLRHNRQRPLFNêFK YêKRGiFKNWHUpY\SOêYDMt
] Y\KOiãHQtVRXVWDY\1DWXUD



]QDþHQtPtVWQtFKSURGXNWĤ R]QDþRYDQêWpå MDNR EUDQGLQJ MH MHGQRX
] DNWLYLWNWHUi PĤåH SRPRFLPtVWQtP SURGXFHQWĤPWM]HPČGČOFĤP
åLYQRVWQtNĤPSRVN\WRYDWHOĤPVOXåHEILUPiPSRGQLNĤP SURSDJRYDW
VYp YêUREN\NWHUpMVRX VSRMHQ\ V ãHWUQêP Y\XåtYiQtP FKUiQČQpKR
~]HPtQHERMVRXY\UREHQ\SĜtPR]PtVWQtFKVXURYLQ



WDWRþiVWSURMHNWX MHYVRXþDVQpGREČ UHDOL]RYiQD YHY\EUDQêFK
REODVWHFKQD~]HPtýHVNpUHSXEOLN\ ± âXPDYD.UNRQRãHD%HVN\G\

&HUWLILNDFLEXGRXSRGOpKDWSĜHGHYãtPW\WRSURGXNW\

EXGRXPtWVYpYODVWQtORJR

D 3RWUDYLQ\D]HPČGČOVNpSURGXNW\
QDSĜPOpNRVêU\PDVRU\E\SHþLYRRELORYLQ\RYRFH]HOHQLQDYtQRãĢiY\PRãW\PHGDWG
E ěHPHVOQpYêUREN\DXPČOHFNiGtOD
QDSĜYêUREN\]HGĜHYDVODPČQpR]GRE\NUDMN\ãSHUN\NHUDPLNXVNORSDStURYpREDO\
XSRPtQNRYpSĜHGPČW\QiE\WHNDSRG
F 3ĜtURGQtSURGXNW\
QDSĜOHVQtSORG\OpþLYpE\OLQ\þDMHH[WUDNW\]URVWOLQSURNRVPHWLFNp~þHO\UiNRVSUR
VWDYHEQt~þHO\NRPSRVWPLQHUiOQtYRGXDSRG
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1i]HY=È/8ä1È
.yGORNDOLW\&=
.UDM0RUDYVNRVOH]VNê
6WDWXV1DYUåHQR
5R]ORKD KD
%LRJHRJUDILFNiREODVW.RQWLQHQWiOQt
.DWHJRULH&+Ò3ĜtURGQtSDPiWND
6SUiYFH~]HPt
-HGQiVHRRSXãWČQêGĤOQDWČåEXNXOPVNpEĜLGOLFHOHåtFtQDGRVDGRX=iOXåQp YH6OH]VNX
-HGQR]QHMYê]QDPQČMãtFK ]LPRYLãĢQHWRSêUDþHUQpKRYýHVNpUHSXEOLFH
1i]HYý(5725<-(
.yGORNDOLW\&=
.UDM-LKRPRUDYVNê
6WDWXV1DYUåHQR
5R]ORKD  KD
%LRJHRJUDILFNiREODVW.RQWLQHQWiOQt
.DWHJRULH&+Ò&KUiQČQiNUDMLQQiREODVW
5R]ViKOêNRPSOH[OXNDOHVĤYMLKR]iSDGQtþiVWL%tOêFK.DUSDWýHUWRU\MHMVRXYê]QDPQêP
NRPSOH[HPEČORNDUSDWVNêFKOXNVY\VRNRX NUDMLQiĜVNRXKRGQRWRXDYêVN\WHP þHWQêFK
FKUiQČQêFKDRKURåHQêFK GUXKĤURVWOLQDåLYRþLFKĤ RUFKLGHMHPHþtNURKiþREHFQê« 

1i]HY/,%$9È
.yGORNDOLW\&=
.UDM2ORPRXFNê
6WDWXV9\KOiãHQR
5R]ORKD  KD
.DWHJRULH&+Ò3WDþtREODVW
6SUiYFH~]HPt
3WDþtREODVW/LEDYiY\XåtYDQê YRMHQVNêSURVWRUSDWĜt]RUQLWRORJLFNpKR KOHGLVNDNQHMPpQČ
SUR]NRXPDQêP REODVWHPYUiPFLý5&HONHPVH]GHY\VN\WXMH SWDþtFKGUXKĤ]WRKR
KQt]GtFtFKYêVN\WFHORVYČWRYČRKURåHQpKRGUXKX FKĜiVWDOSROQtQHERWHWĜtYHNREHFQê

1i]HY2%25$+9ċ='$
.yGORNDOLW\&=
.UDM+ODYQtPČVWR3UDKD
6WDWXV1DYUåHQR
5R]ORKD KD
.DWHJRULH&+Ò3ĜtURGQtSDPiWND
6SUiYFH~]HPt
0RNĜLQDQDVV]RNUDML332ERUD+YČ]GDQDEĜHKXâiUHFNpKRSRWRND9\VN\WXMtVH]GHYOKNp
SFKiþRYp ORXN\NWHUpSĜHFKi]HMtGRSRURVWĤY\VRNêFK RVWĜLF9H9þiVWL~]HPtVHY\VN\WXMH
PRNĜDGQtROãLQDDSRURVW\YUE9ê]QDPQiORNDOLWDGUXKX]ĜiGXPČNNêãĤ± YUNRþ~WOê

,ŝƐƚŽƌŝĞĂƐŽƵēĂƐŶŽƐƚŽĐŚƌĂŶǇƉƎşƌŽĚǇǀǀƌŽƉĢ
(8523$5&


7DWRFHORHYURSVNi VtĢY]QLNODYURFHMDNRÄ)HGHUDFHSĜtURGQtFK D
1iURGQtFK3DUNĤ(YURS\³9VRXþDVQRVWL]DKUQXMHSĜHVþOHQVNêFK
RUJDQL]DFtYHVWiWHFK(YURS\



&HONRYČSDN(XURSDUF]DKUQXMHSĜHVFKUiQČQêFK~]HPtNWHUpPDMt
UĤ]QêVWXSHĖRFKUDQ\=DKUQXMHQiURGQtSDUN\UHJLRQiOQt SDUN\
SĜtURGQtSDUN\DELRVIpULFNpUH]HUYDFH



+ODYQtPFtOHPWpWRRUJDQL]DFHMHRFKUDQDHYURSVNêFKGLYRNêFKGUXKĤ
åLYRþLFKĤSĜtURGQtFKVWDQRYLãĢLFHOpNUDMLQ\



6tGORRUJDQL]DFHMHY1ČPHFNX *UDIHQDX 

+ODYQtFtOH


SRGSRUDNYDOLWQtKRY\NRQiYiQtPDQDJHPHQWXY&+Ò



SRGSRUD]DNOiGiQtQRYêFKFKUiQČQêFK~]HPtY(YURSČ



]Y\ãRYDWSURVSČFK&+ÒMDNRKODYQtSURVWĜHGHNRFKUDQ\QHMGĤOHåLWČMãtKR
SĜtURGQtKRGČGLFWYt(YURS\DSRGSRURYDWMHMLFKRFKUDQXYEXGRXFQRVWL



RYOLYĖRYDWYêYRMVWiWQtSROLWLN\DMLQêFKSURJUDPĤKODYQČYUiPFL(8
DE\SRGSRURYDO\FtOHD~þHOMHGQRWOLYêFK&+Ò
9ý5MHVRXþiVWtVtWČ(8523$5&13D&+.2âXPDYD.51$313ýHVNpâYêFDUVNRD133RG\Mt
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(8526,7(


MHWDNpHYURSVNRXVtWtRUJDQL]DFtNWHUpVHYČQXMtĜt]HQtRFKUDQ\
SĜtURG\YHYURSVNêFK]HPtFK6GUXåXMHRUJDQL]DFH]FHONHP
HYURSVNêFKVWiWĤ



]DKUQXMHRUJDQL]DFt ]DKUQXMtFtYHĜHMQpLQVWLWXFH
VRXNURPpLQHYOiGQtRUJDQL]DFH



KODYQtPFtOHPMH]OHSãHQtHYURSVNpRFKUDQ\SĜtURG\



VtGORRUJDQL]DFHMHY1L]R]HPVNX 7LOEXUJ
9ý5MHSURJUDPNRRUGLQRYiQ623± 6SUiYRXRFKUDQ\SĜtURG\ ZZZRFKUDQDSULURG\F]

ýOHQVNp]HPČVtWČ(8526,7(
%HOJLH&KRUYDWVNRýHVNiUHSXEOLND)UDQFLH1ČPHFNRěHFNR0DćDUVNR,UVNR
,WiOLH/LWYD/XFHPEXUVNR1L]R]HPVNR3ROVNR3RUWXJDOVNR5XPXQVNR5XVNR
âSDQČOVNR6ORYLQVNR7XUHFNR8NUDMLQD9HONi%ULWiQLH
3UREtKiYVRXþDVQRVWLSURMHNW1$785$1(7:25.,1,7,$7,9(
 SRGSRUDGREUpKRDNYDOLWQtKRĜt]HQt&+ÒVtWČ1$785$
 UĤVWYHĜHMQpKRSRYČGRPtRVtWL1$785$

(XURSHDQ&HQWUHIRU1DWXUH&RQVHUYDWLRQ


MHQH]iYLVOiRUJDQL]DFHSUDFXMtFtSURRFKUDQXHYURSVNpSĜtURG\
ELRGLYHU]LW\DNUDMLQ\



SRGQČFXMHKODYQČVSROXSUiFL PH]LYČGRXSROLWLNRXDHNRQRPLt



(&1&VSRMXMHYL]HSUDNWLFNpKRSĜtVWXSXVYKRGQRXRGERUQRVWt



9]QLNODYURFHMDNRVtĢRUJDQL]DFtDLQVWLWXFtYFHOp(YURSČ
6tGORRUJDQL]DFHMHRSČWY1L]R]HPVNX 7LOEXUJ 



(&1&SURYiGtRGERUQpH[SHUWt]\ SURPtVWQtLPH]LQiURGQt YOiG\
PH]LYOiGQt RUJDQL]DFHMDNRMH261(YURSVNi.RPLVH(YURSVNi
DJHQWXUDSURåLYRWQtSURVWĜHGt 5DGD(YURS\DRVWDWQtFKLQVWLWXFH
SUDFXMtFtYHILQDQþQLFWYtY\XåtYiQtSĤG\DYê]NXP

(&1&VH]DEêYiQiVOHGXMtFtPLWpPDWLFNêPLSURJUDP\
 3ĜtURGDDVSROHþQRVW
 9]WDK\PH]LHNRORJLtDHNRQRPLt
 (YURSVNpHNRORJLFNpVtWČ 1$785$3((16((«
 6WDYHYURSVNpSĜtURG\DELRGLYHU]LW\
 SRGSRUXMHPH]LQiURGQtRUJDQL]DFHDSROLWLFNpLQLFLDWLY\

3((16((

3DQ(XURSHDQ (FRORJLFDO 1HWZRUNLQ6RXWK(DVWHUQ (XURSH

 GDOãtHYURSVNiHNRORJLFNiVtĢYHGOH1$785<-H]DPČĜHQiQD
Y\WYRĜHQtPDSMiGURYêFK~]HPtRFKUDQQêFKSiVHPDELRNRULGRUĤ
 SRGSRUXMHUR]YRMQiURGQtFKHNRORJLFNêFK VtWtDMHMLFKYD]EXQDVtĢ
3((1

0DSDVWiW\NWHUpMVRX
VRXþiVWtVtWČ3((16((

$NWXDOLWD


ý(6.é5È-VHVWDOVRXþiVWtHYURSVNpVtWČJHRSDUNĤ± D]iURYHĖLJHRSDUNHP81(6&2
5R]KRGORWRPNRRUGLQDþQtYêERUHYURSVNêFKJHRSDUNĤSRUDGFL6YČWRYpJHRORJLFNp
XQLHD81(6&2QDVYpP]DVHGiQtYěHFNXýHVNêUiMMH]DWtPMHGLQêPJHRSDUNHP]
QRYêFKþOHQVNêFK]HPt(8



*HRSDUN\MVRX~]HPtNWHUi]DKUQXMtNRQNUpWQtJHRORJLFNpGČGLFWYtDPDMtVWUDWHJLL
WUYDOHXGUåLWHOQpKR~]HPQtKRUR]YRMH*HRORJLFNpORNDOLW\PXVtEêW]RGERUQpKR
KOHGLVNDGRVWDWHþQČNYDOLWQtDY]iFQp3DUN\VH]DPČĜXMtQDRFKUDQX~]HPtY]GČOiYiQt
DãHWUQpY\XåtYiQt~]HPt
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%,/$7(5È/1Ë&+5È1ċ1ÈÒ=(0Ë


YUiPFLRFKUDQ\SĜtURG\DNUDMLQ\YFHOp(YURSČH[LVWXMtLW]YELODWHUiOQt
SĜtSDGQČWULODWHUiOQtFKUiQČQi~]HPt



7êNiVHWR]HMPpQD~]HPt13&+..2D%LRVIpULFNêFKUH]HUYDFt3ĜtNODG\WČFKWR
ELODWHUiOQtFK&+ÒVHQDFKi]HMtLQDQDãHP~]HPt

.5.212â.é1È52'1Ë3$5. .51$3 ± %LODWHUiOQtELRVIpULFNiUH]HUYDFH
 ± ]Ĝt]HQt.DUNRQRVNLHJR 3DUNX1DURGRZHJR SROVNiVWUDQD.UNRQRã
  þHVNiVWUDQD.UNRQRãSURKOiãHQDSUYQtPþHVNêP13 .51$3 
2GURNX.UNRQRãVNêQiURGQtSDUND.DUNRQRVNL SDUNQDURGRZ\ VSROXWYRĜt
W]Y%LODWHUiOQtELRVIpULFNRXUH]HUYDFL %LODWHUDO %LRVSKHUH 5HVHUYH 
.UNRQRãH.DUNRQRV]H
'DOãtPSĜtNODGHPMH â80$9$ ý5 13%D\HULVFKH :DOG 651 ± ELODWHUiOQt13

>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂĂǌĚƌŽũĞŝŶĨŽƌŵĂĐş͙
.ROHNWLYDXWRUĤ1$785$± 2Wi]N\DRGSRYČGLY\GDOD$23.ý5YHVSROXSUiFLV0ä3
ýHVNpUHSXEOLN\
.ROHNWLYDXWRUĤ1$785$± /LGpSĜtURGČSĜtURGDOLGHPY\GDOR5HJLRQiOQt
HQYLURQPHQWiOQtFHQWUXPý5þHUYHQ
.ROHNWLYDXWRUĤ1$785$Y&+.2%HVN\G\Y\GDOD6SROHþQRVWSURRFKUDQXSĜtURG\D
NUDMLQ\$&7$($ YHVSROXSUiFLVH6SUiYRX&+.2%HVN\G\
$UFKLY=2ý6235RåQRYSRG5DGKRãWČP
KWWSZZZQDWXUDF]  RILFLiOQtVWUiQN\VRXVWDY\ 1$785$Yý5
KWWSZZZVRSF]  6SUiYDRFKUDQ\SĜtURG\ý5
KWWSZZZHQYF]  0LQLVWHUVWYR åLYRWQtKR SURVWĜHGtý5
KWWSZZZUHFFUF]  5HJLRQiOQtHQYLURQPHQWiOQtFHQWUXPý5
KWWSQDWXUHK\SHUOLQNF]  &KUiQČQi~]HPt=OtQVNpKRNUDMH
KWWSZZZYDODVVNDNUDMLQDF]  LQIRUPDþQtVHUYHUSURSĜtURGXDNUDMLQX
KWWSZZZNUQDSF]  RILFLiOQtVWUiQND.UNRQRãVNpKR QiURGQtKRSDUNX
KWWSHXURSDHXLQWFRPPHQYLURQPHQWQDWXUHKRPHKWP  RILFLiOQtVWUiQNDRRFKUDQČ
SĜtURG\Y(8
KWWSZZZHXURSDUNRUJ  RILFLiOQtVWUiQNDVtWČFKUiQČQêFK~]HPt(8523$5&
KWWSZZZHXURVLWHQDWXUHRUJ  RILFLiOQtVWUiQNDVtWČ(8526,7(
KWWSZZZHFQFRUJ  RILFLiOQtVWUiQNDHYURSVNpKRFHQWUDSURRFKUDQXSĜtURG\
KWWSZZZZRUOGJHRSDUNRUJ  RILFLiOQtVWUiQNDJHRSDUNĤVtWČ81(6&2

ĢŬƵũŝǌĂƉŽǌŽƌŶŽƐƚ

ϭϮ



2FKUDQDSĜtURG\DSpþHR
ELRGLYHU]LWX
=Y\ãRYiQtHIHNWLYQRVWLKRVSRGDĜHQt
DNRQNXUHQFHVFKRSQRVW
]HPČGČOVNêFKSRGQLNĤ
2NUHVQtDJUiUQtNRPRUD.URPČĜtå

0H]LQiURGQtRFKUDQD
SĜtURG\






QDSOĖRYiQtOHJLVODWLY\(YURSVNêFK
VSROHþHQVWYt (6 UHVS(YURSVNpXQLH
(8 YRFKUDQČSĜtURG\DVSROXSUiFHV
RGERUQêPLLQVWLWXFHPL(8
QDSOĖRYiQt]iYD]NĤY\SOêYDMtFtFK]
PH]LQiURGQtFKPQRKRVWUDQQêFKD
GYRXVWUDQQêFK~POXYGRKRGDSURWRNROĤ
MHMLFKåVPOXYQtVWUDQRXVHý5VWDOD
VSROXSUiFHVPH]LQiURGQtPLPH]LYOiGQtPL
DQHYOiGQtPLRUJDQL]DFHPL

0H]LQiURGQtRFKUDQD
SĜtURG\
]DSRMHQtGRNRQNUpWQtFK
PH]LQiURGQtFKSURJUDPĤSURMHNWĤD
LQLFLDWLYYRFKUDQČSĜtURG\DNUDMLQ\
DSĜLLQIRUPRYiQtY]GČOiYiQtD
]tVNiYiQtSRGSRU\YHĜHMQRVWL
 GYRXVWUDQQi]HMPpQDSĜHVKUDQLþQt
VSROXSUiFH






0H]LQiURGQtRFKUDQD
SĜtURG\




ýOHQVNpVWiW\(6
SĜHYHGO\QD(6
þiVWVYêFK
SUDYRPRFtMVRX
VRXþiVWtSUiYD(6
(8GRNRQFHURNX
QHPČOD
SUiYQt
VXEMHNWLYLWX
3UiYR(8
MH]iYD]QpSUR
YãHFKQ\þOHQVNp
VWiW\(8

0H]LQiURGQtRFKUDQD
SĜtURG\




MHSUiYQČ
Y\PDKDWHOQp
(YURSVNêVRXGQt
GYĤU/XFHPEXUN
VRXþDVQČÄSR]LWLYQt
]iNRQRGiUVWYt³±
MHKRUHDOL]DFHMH
REY\NOH
VSROXILQDQFRYiQR]
UR]SRþWX(8

0H]LQiURGQtRFKUDQD
SĜtURG\
7ĜL]iNODGQtIRUP\OHJLVODWLY\(8
 VPČUQLFH
 QDĜt]HQt
 UR]KRGQXWt





0H]LQiURGQtRFKUDQD
SĜtURG\
/HJLVODWLYD(6UHVS(8YSpþLR
åLYRWQtSURVWĜHGtVH]SRþiWNX
VRXVWĜHGLODQDWHFKQLFNRXRFKUDQX
åLYRWQtKRSURVWĜHGt
 3ĜHVWRMHOHJLVODWLYD(8
QHMNRPSOH[QČMãtSUiYQtQiVWURMQD
RFKUDQXSĜtURG\YHVYČWČ


0H]LQiURGQtRFKUDQD
SĜtURG\


VPČUQLFHþ
(+6R
RFKUDQČYROQČ
åLMtFtFKSWiNĤ
QHEROLVPČUQLFHR
SWiFtFK± UHYROXFH
YGUXKRYpRFKUDQČ

0H]LQiURGQtRFKUDQD
SĜtURG\




]DYiGtREHFQRX
RFKUDQXYãHFKYROQČ
åLMtFtFKGUXKĤD
SRGGUXKĤYHYãHFK
YêYRMRYêFKVWiGLtFK
RGFK\ON\PRåQp RG
IRUPiOQtRFKUDQ\
MHGLQFĤSRRFKUDQX
FHOpKRY\ããtKRWD[RQX
Y\MPHQRYiYi
]DNi]DQp]SĤVRE\
ORYX DQLPDOZHOIDUH





0H]LQiURGQtRFKUDQD
SĜtURG\




]YOiãWQtSR]RUQRVW
YČQXMHVWČKRYDYêP
GUXKĤPDGUXKĤP
Yi]DQêPQDPRNĜDG\
SURY\EUDQpSWDþt
GUXK\DSRGGUXK\
Yê]QDPQpSUR(8
MDNRFHOHNVH
Y\KODãXMt63$ÄSWDþt
~]HPt³GRVWDWHþQČ
YHONpDY
GRVWDWHþQpP
PQRåVWYt

0H]LQiURGQtRFKUDQD
SĜtURG\
6PČUQLFHþ(+6RRFKUDQČ
SĜtURGQtFKVWDQRYLãĢYROQČåLMtFtFK
åLYRþLFKĤDSODQČURVWRXFtFKURVWOLQ
QHEROLVPČUQLFHRVWDQRYLãWtFK
 1HMNRPSOH[QČMãtSUiYQtQRUPDQD
RFKUDQXSĜtURG\YHVYČWČ
 =YOiãWQtWMSĜtVQiRFKUDQDGUXKĤD
SRGGUXKĤYê]QDPQêFK]KOHGLVND(8


0H]LQiURGQtRFKUDQD
SĜtURG\





3URSRMHQt~]HPQtD
GUXKRYpRFKUDQ\
Ò]HPQtRFKUDQD
W\SĤSĜtURGQtFK
VWDQRYLãĢ ELRWRSĤ 
Yê]QDPQêFKSUR
(8
1DYUKRYiQtS6&,D
6$&ÄHYURSVN\
Yê]QDPQêFK
ORNDOLW³





0H]LQiURGQtRFKUDQD
SĜtURG\
VPČUQLFHþ(+6
RRFKUDQČYROQČ
åLMtFtFKSWiNĤ
VPČUQLFHRSWiFtFK 
Dþ(+6R
RFKUDQČSĜtURGQtFK
VWDQRYLãĢYROQČ
åLMtFtFKåLYRþLFKĤD
SODQČURVWRXFtFK
URVWOLQ
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instituce OSN
UNEP – Program OSN pro životní prostĜedí: není agenturou OSN
UNESCO – biosférické rezervace (KRNAP, NP Šumava, CHKO
TĜeboĖsko, CHKO Bílé Karpaty, CHKO KĜivoklátsko, BR Dolní
Morava) geoparky UNESCO (ýeský ráj)
FAO – vs ystému OSN zodpovídá za zemČdČlství, lesy a moĜe
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Zvyšování efektivnosti hospodaĜení a
konkurenceschopnost zemČdČlských
podnikĤ
Postavení zemČdČlství v ekonomice
ýeské Republiky

Okresní agrární komora
KromČĜíž

ZemČdČlství zabezpeþuje již po mnoho staletí základní
existenþní potĜeby lidí. Jeví se proto paradoxní, že v celém
období pĜechodu k trhu je þeské zemČdČlství jako sektor
výživy národa každoroþnČ ztrátové.
ZemČdČlská þinnost jako odvČtví þeské ekonomiky byla
základČ ukazatele þistých tržních pĜíjmĤ v l. 1990-2006
každoroþnČ ztrátová. Trh jako základní nástroj smČny
nezajišĢuje zemČdČlcĤm „normální“ úhradu, tj. pokrytí
vložených výrobních nákladĤ.
Ke ztrátovosti z trhu dochází pĜesto, že podíl výdajĤ
domácností na potraviny je vysoký a v þeské ekonomice
sahá od 15 % u domácností s vysokými pĜíjmy až po 33 %
u domácností dĤchodcĤ (viz Statistická roþenka ýR, 2004).

Trh neuhrazuje výrobní náklady
zemČdČlských výrobcĤ
• Ve struktuĜe pĜíjmĤ þeských zemČdČlcĤ
tvoĜily v r. 2005 nejvyšší podíl pĜíjmy za
produkci kravského mléka (21%), za
jateþná prasata (14%) a za produkci
pšenice (10%).
• Podívejme se tedy nejdĜíve na rozdČlování
hodnoty ve vertikálách tČchto tĜí komodit,
které dohromady tvoĜily cca 50% pĜíjmĤ
þeských zemČdČlcĤ.
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Vývoj cen kravského mléka v l. 1991-2006 (z mČsíþ. cen ýSÚ)
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Ze studie VÚZE (Poláþková a kol., s. 42) vyplývá, že náklady na výrobu litru
mléka þinily u reprezentativního souboru zemČdČlských výrobcĤ v r. 2004
celkem 7,91 Kþ/litr, þili jsou prakticky totožné s prodejními cenami. Takže
zemČdČlec pracuje s nulovou rentabilitou a veškerý nárĤst cen v þase
pohlcují zpracovatelé a v posledních letech zejména prodejci.

Vývoj cen ve vertikále vepĜového masa
1 kg ž.v.

VepĜové maso

CZV 1 kg masa
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PĜitom výrobní náklady na výkrm prasat dosahovaly v r. 2004 v prĤmČru za
þeské zemČdČlce 33,83 Kþ na 1 kg živé hmotnosti (kilogram živé hmotnosti
zemČdČlci prodávají zpracovatelĤm jen za 32,36 Kþ, Poláþková, 2007).
PrĤmysloví zpracovatelé však dodávají 1 kg vepĜové kýty již cca za 85 Kþ a
prodejci si k tomu pĜirážejí dalších cca 20-25 Kþ.

Podobný nárĤst neekvivalence existuje i v ĜetČzci
rostlinných produktĤ, zejména v ĜetČzci obilovin jako
základních vstupních surovin pekárenských výrobkĤ.
• Uvedeme-li jako reprezentativní pĜíklad výroby pšenice, lze
Ĝíci, že podle šetĜení VÚZE prĤmČrné náklady výroby 1 kg
pšenice ozimé se pohybují na úrovni 3-3,30 Kþ (Poláþková a
kol.,2004, ss. 17,57). Na stejné úrovni 3-3,30 Kþ za 1 kg se
aktuálnČ pohybují i realizaþní ceny pšenice. Cena 1 kg
vyrobené polohrubé mouky se pohybuje na úrovni 6 Kþ
(ýSÚ, ŠetĜení prĤmČrných cen vybraných výrobkĤ), avšak
cena 1 kg bílého pšeniþného peþiva þiní v souþasnosti cca
43 Kþ.
• Zatímco ještČ v r. 2002 musel zemČdČlec za 1kg rohlíkĤ
zaplatit 7,5 kg pšenice, v r. 2006 musí „platit“ již 14 kg
pšenice (pĜitom realizaþní cena 1 kg pšenice , tj. pĜíjem pro
zemČdČlce, klesá neboĢ þinila v r. 2002 cca 3,40 Kþ, v r.
2006 již jen 3 Kþ). PĜitom r. 2002 prĤmČrná cena 1 kg bílého
peþiva þinila 25,64 Kþ, v tĜetím þtvrtletí 2006 (7-9/06) však
již 42,20 Kþ.
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Pro dokreslení vertikála hovČzího masa, kde negativnČ na zemČdČlskou
prvovýrobu dopadl jak vliv BSE, tak zejména vliv ekonomické moci
Vývoj cen živé hm. krav tĜídy B a hovČzího zadního
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TĜíleté prĤm Čry

PrĤmČrné náklady na výkrm skotu dosahovaly v ýR v r. 2003 celkem 39-44 Kþ
na 1 kg živé hmotnosti, potom prĤmČrná prodejní cena 19,88 Kþ/kg ž.h. nekryla
ani 50 % výrobních nákladĤ!!!

Klesající podíl zemČdČlské prvovýroby na
dosahované hodnotČ potravin je zpĤsobován
dvČma základními faktory.
Za prvé, je zapĜíþinČn rychle rostoucím podílem
zpracovatelĤ a obchodníkĤ. ZemČdČlský podnik
obklopují stále víc velké, nadnárodní obchodní
korporace – dodavatelské i odbČratelské.
Za druhé, nadmČrnou tržní mocí dodavatelských a
zpracovatelských subjektĤ a zejména oligopsonní þi
monopsonní tržní mocí obchodníkĤ, obchodních
ĜetČzcĤ v potravinových vertikálách (ceny vstupĤ do zem.
vzrostly v l. 1989-2004 na 364,2 %, inflace 421,4 %, ceny zem. výrobcĤ
na 153,7 %).

V podmínkách, kdy urþování velikosti pĜidané hodnoty na
jednotlivých stupních je ponecháno volné hĜe ekonomicky
rĤznČ silných tržních sil, dochází k enormnímu snižování
podílu zemČdČlské prvovýroby ve prospČch ekonomicky
silnČjších dodavatelských i odbČratelských þlánkĤ.
Toto prostĜedí rostoucí nerovnosti rozdČlování hodnoty
v potravinových vertikálách vede k tomu, že zemČdČlci se
stávají terþem kritiky, že spoleþnost musí na jejich þinnosti
doplácet z penČz daĖových poplatníkĤ (HN 17.8.06).
Ve skuteþnosti dotace jdou zemČdČlcĤm jen formálnČ,
protože jsou pohlcovány rostoucími podíly zpracovatelĤ a
obchodníkĤ. Spoleþnost platí za neekvivalentní rozdČlování
uvnitĜ potravinových ĜetČzcĤ a platí fakticky více než je
spoleþensky
nutné,
protože
pĜi
ekvivalentnČjším
rozdČlování pĜidané hodnoty v pĜíslušných vertikálách by
se vĤbec nemuselo sahat k podporám z veĜejných rozpoþtĤ.
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Prakticky stejná situace se vyskytuje i v jiných zemích, v nichž
podíl nadnárodních zpracovatelĤ þi podíl nadnárodních
supermarketĤ na distribuci potravin a smíšeného spotĜebního
zboží dosáhl dominujícího vlivu, napĜ. v KanadČ:
„Kanadští farmáĜi nevydČlali z tržních pĜíjmĤ od r. 1984 jediný
dolar zisku. Ve stejném období zisky korporací agrobiznisu
dosáhly miliard dolarĤ“ (The Farm Crisis&Corporate Profits, NFU, 2005,
www.nfu.ca).

„Kdyby zpracovatelé a obchodníci drželi krok se schopností
farmáĜĤ držet ceny a náklady a kdyby se vzdali velkých ziskĤ a
platĤ manažerĤ, mohly by být ceny vČtšiny kanadských potravin o
50 až 80% nižší (Solving the Farm Crisis: A Sixteen-Point Plan for Canadian
Farm and Food Security, NFU 2005, www.nfu.ca).

þi ve Velké Británii:
„FarmáĜi jsou þasto médii obviĖováni, že jsou jen „konzumenty
dotací“, pravdou však je, že v nČkterých pĜípadech je cena pro
zemČdČlce tak nízká, že dokonce ani s dotací nemohou farmáĜi
pokrýt své výrobní náklady. Podpory do zemČdČlství v zásadČ
jdou pĜímo do ziskĤ supermarketĤ“
(What’s wrong with supermarkets, s.13, www.corporatewatch.org.uk).

Ztrátovost zem. prvovýrob v dĤsledku zneužívání
nadmČrné moci nadnárodními supermarkety
• Kanadské zemČdČlství ztrácí od r. 2002 z tržních
pĜíjmĤ v prĤmČru na farmu 10 až 16 tis. dolarĤ roþnČ
(National Farmers Union, www.nfu.ca , s. 4)
• Praktiky zneužívání dominantní tržní moci
supermarkety jsou známy z mnoha þlenských zemí
EU (Velká Británie, Francie, ŠpanČlsko, Portugalsko,
Irsko ad.), viz Supermarket practices, The need for EU wide
action, http://www.agribusinessaccountability.org/pdfs/305_Concerns-aboutsupermarket-practices.pdf

• StejnČ tak jsou využíváni zemČdČlci nadnárodními
korporacemi v rozvojových ekonomikách
www.viacampesina.org

Nadnárodní sítČ supermarketĤ dosahují
dominující oligopsonní moci v tČchto smČrech:
MOC DIKTÁTU DODAVATELĤM:
1. vyžadování plateb za zaĜazení na seznam dodavatelĤ
2. Regálné (platby za pĜístup na regály)
3. kladení podmínek dodavatelĤm z hl. jejich vztahu k jiným odbČratelĤm
4. cenová a platební diskriminace dodavatelĤ, diktování cen a min.
objemĤ dodávek, vynucování si odkladĤ splatnosti pohledávek,
5. poskytování zavádČcích slev (platí dodavatel),
6. vyžadování nesplnitelných zmČn v termínech dodávek a podílení se
dodavatelĤ na úhradČ nákladĤ „akcí“, samoúþelné reklamy ap.
7. vyžadování odlišných standardĤ pro rĤzné dodavatele
8. pĜenášení rizika na dodavatele
9. retrospektivní zmČny ve smlouvách
10. dodavateli se mohou stát jen nejvČtší podniky s pokrytím celostátní
poptávky vybraným sortimentem.
11. Prodej pod cenou výrobních nákladĤ
Below cost selling (banned in many countries already); • Predatory pricing; •
Unilateral changes in contract terms at short notice (which can devastate
small suppliers); • Demanding discounts which are not justified (a
widespread practice, at least in the UK); • De-listing without adequate
cause (widespread in every country); • Limiting acquisitions of smaller
stores by large supermarket groups
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Nadnárodní sítČ supermarketĤ dosahují
dominující oligopsonní moci v tČchto smČrech:
•

•

•

MOC DIKTÁTU SPOTěEBITELĤM – MOC REKLAMNÍ : na
základČ drahé masivní reklamy (pĜes 18 mld. Kþ roþnČ
v þs. masmédiích) manipulací „ svobodné volby
zákazníka“, bez sebemenší míry objektivní informace o
cenČ ve vztahu k užitné hodnotČ zboží þi služby;
loupeživé stanovování spotĜebitelských cen spolu
s informaþní a právní pĜevahou umožĖuje
hypermarketĤm praktikovat vydČraþské pomČry v úhradČ
dodaného zboží. VĤþi spotĜebitelĤm udržování ILUZE
RACIONALITY NÁKUPģ, že hypermarkety jsou
nejlevnČjší.
MOC DIKTÁTU ZAMċSTNANCĤM – využívání rozdílĤ a
rĤzných zmČn daĖových sazeb, ekologických norem i
„sociálního dampingu“ nuzných cen – odmČn za lidskou
prácí, vynucování si pĜesþasové práce a mimosmluvních
aktivit od zamČstnancĤ i dodavatelĤ služeb;
MOC INFORMAýNÍ: denní pĜehledy o chování kupujících
na koneþném trhu; informace o konkurentech
a pohybech cen na svČtových burzách.

Souþasná kontrola neekvivalentnosti rozdČlování v potravinových
ĜetČzcích v nových i starých þlenských zemích EU je nízká a proto i
spoleþná zemČdČlská politika EU je orientována pĜevážnČ na
podpory zemČdČlských subjektĤ z veĜejných zdrojĤ a to v rámci
konceptu multifunkþní povahy zemČdČlství.
Multifunkþní zemČdČlství je klíþovým pojmem a faktorem
evropského zemČdČlství a novým smČrem spoleþné zemČdČlské
politiky (SZP) EU. VyjadĜuje kombinaci klasických tržních
zemČdČlských produktĤ s poskytováním netržních veĜejných statkĤ
a služeb zemČdČlství. Tyto netržní statky a služby zahrnují vlivy a
pĜínosy zemČdČlství ke zlepšování stavu zemČdČlských a
venkovských oblastí, venkovské krajiny, biodiverzity na
zemČdČlských a pĜilehlých pĤdách, pĜíspČvek zemČdČlství sociálnČekonomické životaschopnosti venkovských komunit, kulturnímu a
historickému dČdictví, rekreaci a turismu, þistotČ vod a pĤd,
bioenergii, zdravotní bezpeþnosti a kvalitČ potravin (zejména
podporou organického zemČdČlství) a pĜíznivČjší podmínky pro
chovaná hospodáĜská zvíĜata.

Jak ze strukturální krize a jak otoþit souþasné
neudržitelné tendence vývoje þs. zemČdČlství?
 =KOHGLVNDSULQFLSĪXGUçLWHOQpKRUR]YRMHY\SOìYiSUR]HPďGďOVWYt
SRçDGDYHNSRVLORYiQtMHKRPXOWLIXQNĀQRVWLRUJiQ\VWiWQtLYHĢHMQp
VSUiY\PXVtPDVLYQďML]DĀtWSRGSRURYDWQHWUçQtHNRORJLFNp
NUDMLQRWYRUQpIXQNFH]HPďGďOVWYt
9OiGDPĪçHSRPiKDWVQLçRYDW]iYLVORVW]HPďGďOFĪQD
QDNXSRYDQìFKLQSXWHFK SRPRFtYìFKRY\Yì]NXPXDSRGSRU\
RUJDQLFNpKRXGUçLWHOQpKRDHQHUJHWLFN\~VSRUQpKR]HPďGďOVWYt
1DYUFKROXWURM~KHOQtNXSĪGDSUiFHNDSLWiOPXVtEìWY VLWXDFLÿ5
SRVWDYHQDSUiFH VRFLiOQtNULWpULXPXGUçHQtOLGtY ]HPďGďOVWYt
RULHQWRYDQpPPXOWLIXQNĀQtPVPďUHP. WRPXE\PďO\SĢLVStYDWL
REHFQt~ĢDG\SRGSRURXYìVWDYE\REHFQtFKELRSO\QRYìFKVWDQLF
NRPSRVWiUHQDY\WYiĢHQtPSUDFRYQtFKPtVW
1iURGQtYOiG\SRGSRURXSULYiWQtFKFHUWLILNDĀQtFKV\VWpPĪNWHUp
PRKRXY\WYiĢHWçiGRXFtGLYHUVLILNDFLQDWU]tFK]HPďGďOVNR
SRWUDYLQiĢVNìFKNRPRGLW
)XQNFL~GUçE\NUDMLQ\PXVtGďODW]HPďGďOHF&tOHPWRKRWR
SURMHNWXQHQtY\PìåOHWQRYpGRWDĀQtWLWXO\DOHSURVWĢHGQLFWYtPMLç
VFKYiOHQìFKWLWXOĪQDREGREtSRPRFLQDVWDYRYDWSRGPtQN\
MHMLFKUHDOL]DFHWDNDE\VHGRWDFHGRVWiYDO\QHMSRWĢHEQďMåtPD
QHMSĢtQRVQďMåtP9HGOHWRKRMHSR]RUQRVW]DPďĢHQDQDQiVWURMHD
GRSRUXĀHQtNHNYLYDOHQWQďMåtPXSRVWDYHQt]HPďGďOVNìFK
SUYRYìUREFĪYSRWUDYLQRYìFKYHUWLNiOiFK
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Nástroje a doporuþení k ekvivalentnČjšímu postavení
zemČdČlských prvovýrobcĤ v potravinových vertikálách
• Možnost zapojení þeských zem. výrobcĤ do globálního hnutí
zemČdČlcĤ Via Campesina (www.viacampesina.org) a dalších
iniciativ (www.nfu.ca, www.corporatewatch.org.uk apod.),
které argumentují, že neoliberální mezinár. obchod. smlouvy
by nemČly regulovat obchod se zem. produkty a potravinami,
neboĢ jsou v protikladu s vytváĜením místních, udržitelných
potravních systémĤ.
• Komoditní burzy zem. produktĤ musí být pod kontrolou
zemČdČlcĤ (farmer-directed agencies operate on a non-profit basis,
returning all market revenues to farmers (less minimal costs).

• Zákon o hosp. soutČži by mČl zakázat obchodníkĤm
stanovovat ceny trvale pod výrobními náklady a umožnit zem.
dodavatelĤm soudní obranu proti zneužití dominantní moci.
(ÚOHS velmi dbá na ochranu soutČžních podmínek v odbytových
družstvech, ale ani slovem neĜeší oligopsonní tržní moc supermarketĤ).

Nástroje k dosažení lepšího postavení zemČdČlských
prvovýrobcĤ v potravinových vertikálách
•

Omezování oligopsonní tržní moci nadnárodních zpracovatelĤ a sítí
supermarketĤ je možné zabezpeþit požadováním pĜísných omezení na
fĤze a akvizice obch. firem (právní þi ekonomické spojování podnikĤ)

•

Požadovat po vládČ, aby supermarkety musely uvádČt na štítku výrobku
vedle spotĜební ceny také cenu zemČdČlských výrobcĤ. Jestliže napĜ. na
Actimelu firmy Danone bude, že zemČdČlec získává jen haléĜe z cca
desetikorunového výrobku, bude to cenná informace pro rozhodování
spotĜebitele

•

VytváĜení nových prodejních sítí nezávislých na velkých korporacích
(pĜíklad holding Rabbit, a.s. se 17 tis. ha a 110 prodejnami po celé ýR)

•

Kanadští zemČdČlci vyzývají zemČdČlce svČta k nadnárodnímu
propojování národních sdružení zemČdČlcĤ

•

PĜechod k udržitelnému ekologickému zemČdČlství zkvalitĖuje zemČdČlské
produkty, zlepšuje zemČdČlskou pĤdu a pĜináší sociální prospČch na
venkov.

Strategie udržitelného zemČdČlského hospodaĜení v území musí zaþít
podporovat snahy o uzavírání cyklĤ vody a látek v krajinČ, vytváĜení
dostatku odpaĜovacích kapacit v nivách Ĝek a kondenzaþních ploch
s funkþní vegetací na horách a kopcích, v souhrnu musí minimalizovat
odnosy látek z území (Pokorný, 2001).
Požadavek minimalizace odnosĤ látek z krajiny je velmi potĜebné
promítnout i do konkretizace podmínek pro poskytování schválených
dotací Programu rozvoje venkova na období 2007-2013. Tímto
Programem bude v ýeské republice uskuteþĖována Spoleþná
zemČdČlská politika Evropské unie. Jednotlivá podpĤrná opatĜení,
realizovaná v rámci tzv. os je tĜeba posuzovat z hlediska jejich
environmentálního a sociálního dopadu a nastavit podmínky pro
poskytování dotací tak, aby celý program pĤsobil optimálnČ smČrem
k udržitelnosti zemČdČlských pĤd a ke zlepšování a diversifikaci
celkového krajinného rázu pĜíslušného území.
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Šance þs. zemČdČlství a venkova
• Konkurence na trzích tradiþních komodit se bude
v nejbližších letech dále zostĜovat
• Proto þs. zemČdČlství je tĜeba orientovat na
posilování udržitelné energetické produkce
• Biomasa ze z.p. bude zahrnovat využití jetelotrav
a dalších inputovČ nenároþných biohmot (TTP)
jako vstupu do výroby bioplynu s vracením
biosubstrátu do pĤd (umožĖuje ekosystémovČ
uzavĜený kolobČh látek s vylouþením živoþišné
výroby).
• PRV je jedineþnou šancí na investiþní rozjezd
energetického zemČdČlství (se zajištČnými cenami
a odbytem).

DČkuji Vám
Prosím dotazy.
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Zvyšování efektivnosti hospodaĜení a
konkurenceschopnost zemČdČlských
podnikĤ
Okresní agrární komora KromČĜíž

ZemČdČlské dotace a rozvoj venkova 2007 – 2013
Unijní podpora - EAGF, EAFRD, EFF
EAGF
(European Agricultural Guarantee Fund)
Evropský zemČdČlský záruþní fond

111 mld.Kþ

EAFRD
(European Agriculture Fund for Rural Development) 102 mld.Kþ
Evropský zemČdČlský fond pro rozvoj venkova

EFF
(European Fisheries Fund)
Evropský rybáĜský fond

840 mil.Kþ

Financování pĜímých plateb(SAPS),
podpora exportu,
informaþní kampanČ.

Není souþástí SF. Bude financovat
Program rozvoje venkova (PRV) ýR
(4 osy).

Nahradí FIFG (Finanþní nástroj na
podporu rybolovu).
Bude financovat napĜ. i
odbahĖování rybníkĤ.

Koordinaþní skupiny pĜi MMR – zajišĢovat koordinaci s politikou soudržnosti

ZemČdČlské dotace a rozvoj venkova 2007 – 2013
Dokumentace
• Národní strategický plán rozvoje venkova (NSPRV)
• Program rozvoje venkova (PRV)
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ZemČdČlské dotace a rozvoj venkova 2007 – 2013
Program rozvoje venkova ýR
4 intervenþní osy
OSY A JEJICH CÍLE

Osa I.
Zlepšení
konkurenceschopnosti
zemČdČlství a lesnictví.

Osa II.
Zlepšování životního
prostĜedí a krajiny.

Osa III.
Kvalita života ve
venkovských oblastech
a diverzifikace
hospodáĜství venkova.

Cíle :
VytvoĜit silné a
dynamické
zemČdČlsko potravináĜské odvČtví.

Cíle :
VytvoĜit multifunkþní
zemČdČlské a
lesnické systémy
prospČšné životnímu
prostĜedí, pĜírodČ
a krajinČ.

Cíle :
VytvoĜit rĤznorodé
pracovní pĜíležitosti
a prorĤstové
podmínky pro
atraktivní život
na venkovČ.

Osa IV.
LEADER

Cíle :
Iniciovat vytváĜení
a rozvoj místních
partnerství a
využití vnitĜního
potenciálu venkova.

ZemČdČlské dotace a rozvoj venkova 2007 – 2013
Návaznost minulých programĤ na intervenþní osy PRV
4 intervenþní osy
OSY A JEJICH CÍLE

Osa I.
Zlepšení
konkurenceschopnosti
zemČdČlství a lesnictví.

Osa II.
Zlepšování životního
prostĜedí a krajiny.

Osa III.
Kvalita života ve
venkovských oblastech
a diverzifikace
hospodáĜství venkova.

Osa IV.
LEADER

Návaznost :
Osa navazuje na
Operaþní program
Rozvoj venkova a
multifunkþního
ZemČdČlství.

Návaznost :
Osa navazuje na
Horizontální plán
rozvoje venkova
(HRDP).

Návaznost :
Osa navazuje na
urþité þásti SROPU.

Návaznost :
Osa navazuje na
podopatĜení
LEADER+
a LEADER ýR.

ZemČdČlské dotace a rozvoj venkova 2007 – 2013
Finanþní rámec PRV
PĜedpokládaná alokace finanþních prostĜedkĤ v letech 2007- 2013, roþní
prĤmČr.

ZDROJ : Národní strategický plán rozvoje venkova na období 2007 – 2013, verze z 10.5 schválená vládou ýR usnesením þ. 499/2006

2

OSA I
Zlepšení konkurenceschopnosti
zemČdČlství a lesnictví

Skupina opatĜení I
OpatĜení zamČĜená
na restrukturalizaci
a rozvoj fyzického
kapitálu a podporu
inovací

Skupina opatĜení II
OpatĜení pĜechodná
pro ýeskou Republiku
a ostatní nové
þlenské státy EU

Skupina opatĜení III
OpatĜení zamČĜená
na podporu vČdomostí
a zdokonalování
lidského potenciálu

Cíle :
1) VytvoĜení silného
zemČdČlskopotravináĜského sektoru
2) Modernizace
zemČdČlských podnikĤ
3) ZavádČní inovací
4) Zvyšování kvality
produktĤ.

Cíle :
1) VytvoĜení silného
zemČdČlskopotravináĜského sektoru
2) Modernizace
zemČdČlských podnikĤ
3) ZavádČní inovací
4) Zvyšování kvality
produktĤ.

Cíle :
1) VytvoĜení dynamického
zemČdČlskopotravináĜského prostĜedí
2) RozšíĜení vzdČlávání
a poradenství
3) Snížit vČkový prĤmČr
pracovníkĤ

Skupina opatĜení I.

OpatĜení 1
Modernizace
zemČdČlských
podnikĤ

OpatĜení 2
Investice do lesĤ

OpatĜení 3
PĜidávání hodnoty
zemČdČlským a
potravináĜským
produktĤm

OpatĜení 4
Pozemkové úpravy

1. Modernizace

PodopatĜení
1. Lesnická technika

zemČdČlských
PodnikĤ

investice do lesnických
strojĤ

PodopatĜení
1. PĜidávání hodnoty
zemČdČlským a
potravináĜským
produktĤm

Informace
Realizace opatĜení vedoucí
ke zpĜístupnČní pozemkĤ,
protierozní opatĜení.

PodopatĜení

2. Spolupráce pĜi vývoji
nových produktĤ,
postupĤ a
technologií v zemČdČlství
3. Založení porostĤ
rychle
rostoucích dĜevin pro
energetické úþely
VÝZVA:
ÚNOR-BěEZEN 11

2. Technické vybavení
provozoven
3. Lesnická
infrastruktura
Lesní cesty, mosty

VÝZVA: ěÍJEN 2010

2. Spolupráce pĜi vývoji
nových produktĤ,
postupĤ a
technologií v
potravináĜství
VÝZVA: ýERVEN 2010

OpatĜení sloužící k odvedení
povrchových vod a ochranČ
území pĜed záplavami.
Geodetické projekty.
PĜíjemce podpory:
Pozemkové úĜady
VÝZVA: ýERVEN 2010

I.1.1 Modernizace zemČdČlských podnikĤ
•
•

PĜíjemci podpory - zemČdČlští podnikatelé
Forma a výše podpory - dotace ve výši 40-60% zpĤsobilých výdajĤ

I.1.1.1 Modernizace zemČdČlských podnikĤ
ZpĤsobilé výdaje
a) živoþišná výroba (skot, prasata, ovce, kozy, konČ, drĤbež)
investice do zemČdČlských staveb – výstavba a rekonstrukce skladovacích,
ustájovacích prostor
investice do techniky a technologií pro živoþišnou výrobu – NE mobilní

b) rostlinná výroba
investice do zemČdČlských staveb – výstavba þi rekonstrukce skladovacích
prostor a nosných konstrukcí trvalých kultur
investice do techniky a technologií pro rostlinnou výrobu – NE mobilní
investice do zpracování a využití zámČrnČ pČstované i zbytkové biomasy

ZpĤsobilé výdaje na jeden projekt þiní 100 tis. - 30 mil. Kþ.
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Další dĤležité podmínky v rámci opatĜení I.1.1.1
• Limity zpĤsobilých výdajĤ, ze kterých se stanovuje dotace:
PĜíklad: Stáje pro výkrm prasat

•
•
•

Dosaženi minimálnČ 30% podílu pĜíjmĤ ze zemČdČlské prvovýroby
na celkových pĜíjmech
Historie podnikání žadatele (min. 2 roky)
UspoĜádané nájemní/vlastnické vztahy k nemovitostem týkající se
projektu

I.1.1 Modernizace zemČdČlských podnikĤ

PĜíklady projektĤ v rámci opatĜení I.1.1.1
• Výstavba hnojištČ a jímky
(výstavba skladovacích kapacit a zaĜízení pro statková hnojiva, bezpeþné
skladování a šetrnost k životnímu prostĜedí)

• Výstavba stáje pro odchov telat
(zajištČní kvalitního prostĜedí pro telata, zlepšení pracovního prostĜedí
ošetĜovatelĤ, zvýšení produktivity práce a zefektivnČní provozu)

• Výstavba krmištČ
(vytvoĜení betonových ploch vybavené krmidly a napájeþkami, zlepšení
hygienických podmínek, snadnČjší odstranČní nezkrmeného krmiva)

• Silážní žlab
(zajištČní kvalitního skladování konzervovaných krmiv)

• Sklady pro ovoce, zeleninu, chmel
• Sila popĜ.haly pro skladování obilovin
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Živoþišná výroba

Rostlinná výroba

I.1.3 PĜidávání hodnoty zemČdČlským a
potravináĜským produktĤm
• PĜíjemci podpory - zemČdČlci a výrobci potravin jejichž komodita je uvedena
v PĜíloze I Smlouvy o založení ES

• Forma a výše podpory - dotace ve výši 50% zpĤsobilých výdajĤ

I.1.3.1 PĜidávání hodnoty zemČdČlským a
potravináĜským produktĤm
ZpĤsobilé výdaje
•
Stavební a technologické investice vedoucí ke zlepšení
•
•
•

KVALITY / ZPRACOVÁNÍ zemČdČlských a potravináĜských produktĤ.
Nákup zaĜízení související s balením, finální úpravou a znaþením výrobkĤ
s cílem ZVÝŠIT KVALITU.
Investice v rámci monitorování kvality zemČdČlských a potravináĜských
produktĤ
E-obchod (marketing), sklady zpracovaných produktĤ
ZpĤsobilé výdaje na jeden projekt þiní 100 tis. - 30 mil. Kþ.

PĜíklady projektĤ v rámci opatĜení I.1.3.1
•
•
•
•
•
•
•

PoĜízení linky na zpracování ovoce.
Modernizace technologie na homogenizaci mléka.
Modernizace technologie mletí a míchání mouky.
Kontrolní pĜístroj na sledování kvality produktĤ.
Balení chlazeného a zmrazeného masa.
PoĜízení filtraþního zaĜízení
Lis na hrozny
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Skupina opatĜení III.

OpatĜení 1
Další odborné
vzdČlávání
a informaþní þinnost

OpatĜení 2
Zahájení þinnosti
mladých zemČdČlcĤ

OpatĜení 3
PĜedþasné ukonþení
zemČdČlské þinnosti

OpatĜení 4
Využívání
poradenských služeb

Informace :
OpatĜení má prĤĜezový
charakter (mezi
Osami I a II).
Podpora je cílena na
vzdČlávací projekty
zamČĜené na získávání,
prohlubování a inovaci
znalostí a dovedností
a šíĜení informací k
jednotlivým opatĜením
EAFRD a SZP.

Informace :
Obdobné jako
podopatĜení
1.1.1 Investice do
zemČdČlského
majetku
a podpora mladým
zaþínajícím
zemČdČlcĤm
v OP ZemČdČlství.

Informace :
Obdobné jako podpora v
rámci HRDP
PĜedþasné ukonþení
zemČdČlské þinnosti..

Informace :
OpatĜení je urþeno
ke zlepšení informovanosti
podnikatelĤ v zemČdČlství,
lesnictví a vodním
hospodáĜství. Cílem
je usnadnit orientaci,
podpoĜit zavádČní nových
výrob, které jsou
zároveĖ sluþitelné
se zájmy zachování a
zlepšení krajiny a ochrany

PĜedþasné ukonþení
zemČdČlské þinnosti.
55let vČku.
PaušálnČ 75 000,- kþ +
4700,- Kþ/ha (do 30 ha).

.

ŽP.

I.3.2 Zahájení þinnosti mladých zemČdČlcĤ
•

PĜíjemci podpory
mladí zaþínající zemČdČlci (vČk < 40 let, minimální zemČdČlská
kvalifikace, zahajuje þinnost poprvé)

•

Druh a výše dotace
dotace ve dvou splátkách ve výši 1,1 mil Kþ resp. 40 000 €

•

ZpĤsobilé výdaje
investice v rámci RV a ŽV, stroje pro zemČdČlskou výrobu, investice v
rámci výroby osiv a sadby, nákup zemČdČlské pĤdy, nákup budov
atd.
(Pozn. Výše uvedené výdaje musí vycházet z podnikatelského plánu,
který je vytvoĜen na dobu 5 let.)

Bodovací kritéria
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I.3.2 Zahájení þinnosti mladých zemČdČlcĤ
Další podmínky:
• UspoĜádané vlastnické/nájemní vztahy
• Po dobu 5 let musí žadatel dosahovat min. 45% pĜíjmĤ ze
zem. prvovýroby.
• NaplĖování ekonomických ukazatelĤ fin. zdraví
• Žadatel dosahuje ZISK – nejménČ 120 000 Kþ
• SANKCE: 1.rok – bez sankce
2.rok – vrácení 10% z dotace
3.rok – vrácení 50% z dotace
4. 5.rok – vrácení 100% z dotace

I.3.3 PĜedþasné ukonþení zemČdČlské þinnosti
Podmínky poskytnutí podpory:
POSTUPITEL (žadatel) – Osoba pĜedávající zemČdČlský
podnik. Musí být zem. podnikatelem, vČk alespoĖ 55 let a zároveĖ
nedosahuje vČku pro odchod do starobního dĤchodu.
NABYVATEL – Osoba pĜebírající zemČdČlský podnik. Musí být
pĜíjemcem dotace z opatĜení I.3.2 nebo zem. podnikatel, který
nedosáhl vČku 40 let a zároveĖ se zaváže, že na pozemcích od
žadatele bude min. po dobu 5 let hospodaĜit.
ZpĤsob podpory: podpora je žadateli poskytována po dobu nejvýše
15 let. Podpora se neposkytne žadateli poþínaje kalendáĜním
rokem, v nČmž dosáhne 70 let vČku.
Výše podpory: PaušálnČ 75 000,- Kþ + 4700,- Kþ/ha (do 30 ha) za rok.

Osa II Zlepšování životního prostĜedí a krajiny
• Platby za pĜírodní znevýhodnČní poskytované
v horských oblastech a platby poskytované v jiných
znevýhodnČných oblastech (LFA)
• Platby v rámci Natura 2000 a Rámcové smČrnice pro
vodní politiku 2000/60/ES.
• Agroenvironmentální opatĜení
• ZalesĖování zemČdČlské pĤdy
• Platby v rámci Natura 2000 v lesích
• Lesnicko-environmentální platby
• Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádČní
preventivních opatĜení.

7

OSA III
Kvalita života ve venkovských oblastech
a diverzifikace hospodáĜství venkova

Skupina opatĜení I
OpatĜení k diverzifikaci
hospodáĜství venkova

Cíle :
VytvoĜit pracovní místa a
zajistit vyšší pĜíjmovou
úroveĖ obyvatel venkova
rozvojem a diverzifikací
aktivit na venkovČ a
podporou venkovské
turistiky.

Skupina opatĜení II
OpatĜení ke zlepšení
kvality života ve
venkovských oblastech

Skupina opatĜení III
VzdČlávání a
informování
hospodáĜských
subjektĤ pĤsobících
v oblastech Osy III

Cíle :
VytvoĜit podmínky rĤstu ve
venkovských oblastech. Zlepšit
vybavení a vzhled vesnic a
veĜejných prostranství a posílit
sounáležitost obyvatel s místním
prostĜedím a dČdictvím venkova.
Zabezpeþit rozvoj venkovské
infrastruktury s cílem rozvoje
malého a stĜedního podnikání a
zlepšení životního prostĜedí
venkovských sídel.

Cíle :
PĜispČt k vyšší úrovni vzdČlanosti a
uplatnČní na trhu práce
venkovských obyvatel rozvojem
poradenství a vzdČlávání a zvýšit
používání informaþních a
komunikaþních technologií.
Iniciovat vytváĜení a rozvoj
místních partnerství a podporovat
využití vnitĜního potenciálu
venkova.

Skupina opatĜení I
OpatĜení 1
Diverzifikace þinností
nezemČdČlské povahy

OpatĜení 2
Podpora
zakládání
podnikĤ a jejich
rozvoje

Informace :
Navazuje na opatĜení
2.1.5 OP Rozvoj venkova
a multifunkþního
zemČdČlství
Diverzifikace
zem.aktivit a aktivit
blízkých zem.
OpatĜení jehož cílem je
rĤznorodost
zemČdČlských aktivit,
rĤznorodost venkovské
ekonomiky a zlepšení
kvality života ve
venkovských oblastech

Informace :
Podpora je zamČĜená na
zvýšení stability venkova
prostĜednictvím zakládání
a rozvoje mikropodnikĤ s
cílem vytváĜení
pracovních míst a rozvoje
bohaté hospodáĜské
struktury nezemČdČlských
aktivit. Oblastí podpory
jsou drobná výroba,
Ĝemesla a služby pro
hospodáĜství a
obyvatelstvo, OZE

OpatĜení 3
Podpora
cestovního
ruchu

Informace :
Navazuje na opatĜení
2.1.5 OP Rozvoj venkova
a multifunkþního
zemČdČlství.
Podpora je urþena na
vybudování rekreaþní
infrastruktury pro
malokapacitní ubytování,
vþetnČ stravování a
rekreaþních zaĜízení
(koupalištČ, plovárny,
hĜištČ apod. )
VÝZVA: ěÍJEN 2007

VÝZVA: ěÍJEN 2007

VÝZVA: ěÍJEN 2007

III.1.1 Diverzifikace þinností nezemČdČlské povahy
•
•

PĜíjemci - zemČdČlci (MSP mimo mikropodnikĤ) v obci do 2000 obyvatel
Forma a výše podpory - dotace ve výši 40 – 60% zpĤsobilých výdajĤ

ýtyĜi druhy zámČrĤ
a) diverzifikace þinností do oblastí (zprac. prĤmyslu, stavebnictví, obchod,
opravy motor. vozidel, truhláĜství, tesaĜství, kováĜství, zednické práce, výroba
košíkĤ atd.)

b) výstavba, modernizace bioplynové stanice
c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu vþetnČ
kombinované výroby tepla a elektĜiny
d) výstavba a modernizace zaĜízení na výrobu tvarovaných biopaliv
(veškeré výdaje s tímto spojené)

ZpĤsobilé výdaje na projekt þiní u zámČru
a) 50 000 – 10 000 000 Kþ
b) 50 000 – 75 000 000 Kþ
c) 50 000 – 50 000 000 Kþ
d) 50 000 – 10 000 000 Kþ
(Pozn. U projektĤ a) mĤže žádat i mikropodnik. V pĜípadČ b) – d) lze projekt realizovat
na území celé ýR kromČ Prahy)
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III.1.2 Podpora zakládání podnikĤ a jejich rozvoje
•

PĜíjemci podpory - zemČdČlci (mikropodniky) do 2000 obyvatel

•

Forma a výše podpory - dotace ve výši 60% zpĤsobilých výdajĤ

ýtyĜi druhy zámČrĤ - stejné jako u III.1.1 a) - d)
ZpĤsobilé výdaje na jeden projekt þiní 100 tis. - 30 mil. Kþ.
(Pozn. U projektĤ a) mohou žádat pouze nezemČdČlské mikropodniky ).

III.1.3 Podpora cestovního ruchu (CR)
•

PĜíjemci podpory
- zemČdČlec (FO i PO), nezemČdČlský podnikatel pouze pokud þinnost

zahajuje, nebo má kratší než dvouletou historii v CR a NNO v obcích do
2000 obyvatel.

III.1.3 a) „ZaĜízení a služby v CR sloužící k VEěEJNÉMU VYUŽITÍ“
•

ZpĤsobilé výdaje
- výstavba zaĜízení pro pČší turistiku, vodáctví a lyžování (s výjimkou vlekĤ a
lanovek), budování a znaþení pČších tras, vinaĜských stezek (smČrové
tabule, informaþní panely, znaþky, odpoþinková místa podél vin. stezek)

•

Forma a výše podpory
- dotace ve výši 90% ze zpĤsobilých výdajĤ

ZpĤsobilé výdaje na jeden projekt þiní 50 tis. – 1,5 mil. Kþ.

III.1.3 b) Podpora cestovního ruchu – malokapacitní ubytování
•

ZpĤsobilé výdaje
1) rekonstrukce, modernizace, pĜípadnČ nová výstavba malokapacitních
ubytovacích zaĜízení (do 60 lĤžek), vþetnČ stravování
2) výstavba zaĜízení služeb pČší turistiky, vodáctví a lyžování (pĤjþovny)
3) Modernizace, nová výstavba hĜištČ, koupalištČ, jízdárny
4) Nákup nezbytného vybavení pro výše uvedené aktivity

•

Forma a výše podpory
dotace ve výši 40 – 60% zpĤsobilých výdajĤ (dle velikosti podniku)

ZpĤsobilé výdaje na jeden projekt þiní 50 tis. – 10 mil. Kþ
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Vybrané obecné podmínky a informace pro þerpání
dotace z PRV
•
•
•
•
•
•
•
•

Místo realizace projektu je území ýR mimo hl. m. Prahy.
Projekt je v souladu s pĜíslušnou právní úpravou
Místo pĜíjmu žádostí o dotaci jsou RO SZIF.
Žadatel zajišĢuje financování realizace nejprve z vlastních zdrojĤ.
Žadatel musí projekt zrealizovat do 24 mČsícĤ od podpisu dohody.
Žadatel musí pĜi podání Žádosti o dotaci pĜedložit veškeré povinné
pĜílohy, které jsou uvedeny ve specifických podmínkách.
Úþel vázanosti na projekt je 5 let.
SZIF sdČlí žadateli rozhodnutí o spolufinancování do 6 mČsícĤ od podání
žádosti.
(Pozn. Není-li ve specifické þásti Pravidel uvedeno jinak.)

ýasová osa projektu
1
.
. þasová osa

vznik
nápadu,
zámČru

2
.
.

3
.
.

rozhodnutí
realizace
zámČru

vypracování
projektu,
odevzdání
projektu
vþetnČ
žádosti o
dotaci a
povinné
pĜílohy

4
.
.

podpis
smlouvy o
poskytnutí
dotace

5
1
.
.

6
.
.

zahájení
realizace
projektu,
zadávací
Ĝízení na
dodavatele,
tvorba
(pĜedání
pravidelných
zpráv o
prĤbČhu
realizace
projektu)

ukonþení
realizace
projektu,
žádost o
platbu,
obdržení
dotace,
dodržování
a
naplĖování
kritérií
vyplývajících
ze smlouvy

Zadávací Ĝízení
Pokud pĜedpokládaná hodnota zakázky nepĜesáhne 500 000
Kþ (bez DPH) nemusí žadatel uskuteþĖovat výbČrové Ĝízení
Pokud pĜedpokládaná hodnota zakázky pĜesáhne 500 000
Kþ (bez DPH), je žadatel povinen uskuteþnit výbČrové
Ĝízení. Musí si vybrat dodavatele z minimálnČ tĜí obdržených
nabídek.
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VČcné plnČní
• forma realizace þásti projektu, kdy žadatel pĜispívá
vlastní prací, poskytnutím materiálu (surovin) popĜ.
jiného vybavení
Co je potĜeba vést?
V rámci stavebních prací: pracovní deník, dodržet rozpoþet
URS
V rámci dobrovolných prací: pracovní výkaz
Koho se to týká?
Žadatel + rodina
Obec + zastupitelstvo

PĜíprava projektové žádosti
• SbČr všech povinných pĜíloh
–
–
–
–
–

Žádost o dotaci na CD, portál farmáĜ
daĖové pĜiznání potvrzené FÚ,
platné a pravomocné stavební povolení/ohlášení stavby,
pĤdorys stavby/technologie,
katastrální mapa z k. úĜadu s vyznaþením místa realizace
projektu,
– formuláĜ prokazující podíl pĜíjmĤ ze zemČdČlské prvovýroby na
celkových pĜíjmech,
– apod.

• NUTNO vždy vycházet ze spec. podmínek pro dané
opatĜení.

PĜíprava projektové žádosti
• Maximalizace poþtu nepovinných pĜíloh (BODY)
–
–
–
–

Dokumentace skuteþného provedení stavby,
formuláĜ prokazující podíl mladých zamČstnancĤ do þtyĜiceti let,
výpisy z katastru nemovitostí,
apod.

• NUTNO vždy vycházet ze spec. podmínek pro dané
opatĜení.
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Píšeme projekt
• Výchozí stav
Každý projekt je nutno dĤkladnČ zdĤvodnit. Popsat aktuální
stav Vašeho podniku a pĜedpokládané výsledky projektu.
VysvČtlit dĤvody popĜ. potĜebnost realizace projektu.
• Realizace projektu
Chronologicky popsat jednotlivé þinnosti, jenž budou v
rámci projektu realizovány. Vymezit místo realizace
projektu a harmonogram.

Píšeme projekt
• Technické Ĝešení projektu
– V pĜípadČ stavebního Ĝízení popsat projekt výtahem
ze souhrnné (technické) zprávy, jinak popsat
technické Ĝešení stavby
– Popsat poĜizované technologie – výkon, základní
parametry apod.
• Výsledky projektu
ýeho jsme dosáhli – zvýšení odbytu,
konkurenceschopnosti, produktivity práce, kvality apod.

Píšeme projekt
• ROZPOýET
– Reflektovat jednotlivé kódy zpĤsobilých výdajĤ
(potĜeba se v nich „najít“),
– Reflektovat limity zpĤsobilých výdajĤ (viz slide þ. 15)
– Neopomenout min. a max. rozpoþet projektu
– ZpĤsobilost DPH
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Poþet zaregistrovaných Žádostí o dotaci z PRV
(I.kolo)

I.1.1.1. Modernizace zemČdČlských podnikĤ
I.1.1.2. Spolupráce pĜi vývoji nových
a) stavby a technologie pro živoþišnou výrobu
b) stavby a technologie pro rostlinnou výrobu produktĤ
I.3.2 Zahájení þinnosti mladých zemcĤ
III.1.1. Diver. þinnosti nezem. povahy

Poþet podpoĜených Žádostí o dotaci v rámci 1.
kola PRV do I.1.1.1. (þervenec 2007)

I.1.1.1 a) živoþišná výroba
Ze 678 podaných žádostí schváleno 451 (67%
úspČšnost)
I.1.1.1 a) rostlinná výroba
Ze 179 podaných žádostí schváleno 135 (75%
úspČšnost)
Navýšení prostĜedkĤ o 15%. (Z 1,1 mld. Kþ => 1,3
mld. Kþ)

Poþet zaregistrovaných Žádostí o dotaci z PRV
(II.kolo)

I.1.3. PĜidávání hodnoty zemČdČlským a potravináĜským produktĤm
V rámci I.1.3.1 schváleno 155 projektĤ (82% úspČšnost).
III.1.3. Podpora cestovního ruchu
V rámci III.1.3. schváleno 126 projektĤ (67% úspČšnost).
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Poþet zaregistrovaných Žádostí o dotaci z PRV
(III.kolo)

I.1.1.1 a) Modernizace zemČdČlských podnikĤ (ŽV) I.kolo (678) III. kolo (714)
I.1.1.1 b) Modernizace zemČdČlských podnikĤ (RV) I.kolo (179) III. kolo (258)
I.3.2 Zahájení þinnosti mladých zemČdČlcĤ I.kolo (430) III. kolo (590)

Poþet podpoĜených Žádostí o dotaci v rámci 3.
kola PRV do I.1.1.1. (únor-bĜezen 2008)

I.1.1.1 a) živoþišná výroba
Ze 714 podaných žádostí schváleno 462 (65%
úspČšnost)
I.1.1.1 a) rostlinná výroba
Ze 258 podaných žádostí schváleno 171 (66%
úspČšnost)
Navýšení prostĜedkĤ o 23%. (Z 1,3 mld. Kþ => 1,6
mld. Kþ)

Poþet zaregistrovaných Žádostí o dotaci z PRV
(VI.kolo)

I.1.1.1 a) M.Z.P. (ŽV) I.kolo (678) III. kolo (714) VI. kolo (786)
I.1.1.1 b) M.Z.P. (RV) I.kolo (179) III. kolo (258) VI. kolo (313)
I.3.2 Z.ý.M.Z. I.kolo (430) III. kolo (590) VI. kolo (691)
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Další dotaþní zdroje v zemČdČlství
OPATěENÍ OSY II PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA (PRV):
• Platby v rámci ménČ pĜíznivých oblastí (LFA) – naĜízení vlády þ.
75/2007 Sb., v platném znČní;
• Platby v rámci oblastí Natura 2000 na zemČdČlské pĤdČ – naĜízení
vlády þ. 75/2007 Sb., v platném znČní;
• Agroenvironmentální opatĜení (AEO) – naĜízení vlády þ. 79/2007 Sb.,
v platném znČní;
• ZalesĖování zemČdČlské pĤdy v rámci Programu rozvoje venkova
(PRV) – naĜízení vlády þ. 239/2007 Sb., v platném znČní;
• Zachování hospodáĜského souboru lesního porostu v rámci opatĜení
Natura 2000 v lesích – naĜízení vlády þ. 147/2008 Sb.;
• Zlepšování druhové skladby lesĤ v rámci lesnickoenvironmentálních
plateb.

Programy PGRLF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podpora vþelaĜství,
Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve
školkách
Podpora restrukturalizace ovocných sadĤ
Udržování a zlepšení genetického potenciálu vyjmenovaných hospodáĜských zvíĜat
Podpora ozdravování polních plodin a speciálních plodin
Podpora Národnímu hĜebþinci v Kladrubech a Zemským hĜebþincĤm v Písku a
TlumaþovČ
Podpora chovatelĤm na þásteþnou úhradu nákladĤ spojených s neškodným
odstraĖováním kadáverĤ
Podpora v rámci NOP IBR
Školní závody
Podpora poradenství v zemČdČlství
Podpora zpracování zemČdČlských produktĤ a zvyšování konkurenceschopnosti
potravináĜského prĤmyslu

Bližší informace AZV

Operaþní program životní prostĜedí
OSA II.
¾ Snižování produkce amoniaku – zemČdČlská technika a technologie
pro zapravování a zpracování kejdy, filtry, jímky, výsadba izolaþní
zelenČ apod.
OSA VI.
• 6.2 Podpora biodiverzity, napĜ. mokĜady
• 6.3 Obnova krajinných struktur, napĜ. výsadba alejí
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DČkuji za pozornost
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* příjemce dotace označí křížkem

Příjemce vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
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Registrační číslo žádosti (spisová značka)
Ve Smečkách 33

Žádost o proplacení výdajů

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

A1
* Konečná platba

* Zálohová platba

* Průběžná platba

A. Identifikace příjemce dotace
Příjemce dotace (FO/PO):

IČ/DIČ/RČ: **

Adresa příjemce dotace, tel., e-mail:

Číslo bankovního účtu:
** rodné číslo uvede pouze FO nepodnikající

Další údaje
Název projektu:

Název fondu:

Osa:

Sk.opatření:

EAFRD

I

I.1.

Opatření:

Podopatření:

Název opatření resp. podopatření:

Modernizace zemědělských podniků

I.1.1.

I.1.1.1.

Záměr:

Název záměru:

a

Stavby a technologie pro živočišnou výrobu

Pracoviště SZIF příslušné k administraci žádosti:

RO Olomouc
Místo realizace projektu
Č.ř. Ulice:

Č.p.:

Č.o.:

Obec:

PSČ:

0
1.

NUTS 4 (okres):

Část obec/městská část:

Zlín

B. Přehled o výdajích projektu
Rozpočet
dle Dohody
o poskytnutí
dotace

Ukazatel

Rozpočet
dle skutečnosti

∑ finančních
prostředků dosud
proplacených
na projekt

Rozpočet
vztahující se
k této žádosti

1. Celkové výdaje projektu v Kč
2. Celkové způsobilé výdaje projektu
3.

Způsobilé výdaje, ze kterých je
stanovena dotace, v Kč

4. Dotace v Kč

C. Poskytnuté platby
* Průběžné

* Zálohové

Číslo žádosti o poskytnutí průběžné/zálohové platby

Platba uhrazena dne
(den, měsíc, rok)

Částka v Kč

0
0
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:

Kolo příjmu: 9

* příjemce dotace označí křížkem

Příjemce vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
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Registrační číslo žádosti (spisová značka)
Ve Smečkách 33

Žádost o proplacení výdajů

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

A2
D. Soupisky účetních dokladů ke způsobilým výdajům
Počet soupisek

0

0

Počet účetních dokladů

0

Celková částka způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, v Kč

E. Termíny

(den, měsíc, rok)

Datum podpisu Dohody o poskytnutí dotace
Maximální doba realizace projektu do

(den, měsíc, rok)

Datum předložení Žádosti o proplacení dle Dohody o poskytnutí dotace

F. Seznam přiložené dokumentace
Číslo Dokument

Počet stran

1. Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (např. faktury, paragony) - originál nebo úředně ověřená
kopie (možno vrátit příjemci dotace)
Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu vč. smlouvy o vlastnictví účtu, pokud byla
2. úhrada prováděna z jiného účtu, než který je uveden v Dohodě, pokladní doklad, na kterém oprávněná osoba
potvrdí příjem hotovosti) - prostá kopie
3. V případě zahrnutí stavebních prací do celkových způsobilých výdajů - soupis stavebních prací s výkazem výměr a
položkový rozpočet správně rozdělený do odpovídajících kódů způsobilých výdajů - prostá kopie
4. V případě nákupu strojů a technologií doklad o posouzení shody - ES prohlášení shody - prostá kopie
V případě zahrnutí stavebních prací do celkových způsobilých výdajů kolaudační souhlas podle zákona č.
5. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - originál
nebo úředně ověřená kopie (možno vrátit příjemci dotace)
V případě zahrnutí stavebních prací do celkových způsobilých výdajů oznámení stavebnímu úřadu o užívání
6. stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů - originál nebo úředně ověřená kopie (možno vrátit příjemci dotace)
V případě zahrnutí stavebních prací do celkových způsobilých výdajů čestné prohlášení příjemce, že pro užívání
7. stavby dle daného projektu není v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. kolaudační souhlas ani oznámení
zapotřebí - originál nebo úředně ověřená kopie (možno vrátit příjemci dotace)
8. V případě věcného plnění doklady k věcnému plnění:
a) stavební deník - prostá kopie
9. V případě věcného plnění doklady k věcnému plnění:
b) rozpočet podle katalogu stavebních prací RTS, a.s., Brno - prostá kopie
10. Dokumentace k zadávacímu řízení podle Seznamu dokumentace k zadávacímu řízení (nevztahuje se na způsobilý
výdaj nákupu nemovitosti)
11. Soupisky účetních/daňových dokladů ke způsobilým výdajům - originál
12. V případě nákupu stavby jako způsobilého výdaje kupní smlouva, ne starší 12 měsíců k datu podání Žádosti o
dotaci - originál nebo úředně ověřená kopie (možno vrátit příjemci dotace)
V případě, že žadatel získal bodové zvýhodnění za využívání a obnovu existující stavby a měnil se půdorys a/nebo
13. polohopis nově zrekonstruované/postavené stavby - Dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ze které jsou patrné rozměry stavby včetně zastavěné plochy
jednotlivých objektů - prostá kopie
V případě, že příjemce získal bodové zvýhodnění za využívání a obnovu existující stavby a neměnil se půdorys a/
14. nebo polohopis stavby - potvrzení techn. dozoru stavebníka, že stavba byla provedena v souladu se schválenou
projektovou dokum., a že v průběhu realizace stavby nedošlo ke změně půdorysných rozměrů objektů - originál
nebo úředně ověřena kopie
V případě, že žadatel/příjemce dotace získal bodové zvýhodnění za mladého začínajícího zemědělce - Doklad o
15. dosažení minimální zemědělské kvalifikace - v případě, že žadatel doklad již vlastní a dosud nepředložil, nebo jej
nemá v souladu s formulářem Žádosti o dotaci předložit později, maximálně však do 36 měsíců od data
zaregistrování Žádosti o dotaci- prostá kopie

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:

Kolo příjmu: 9

* příjemce dotace označí křížkem

Příjemce vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
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Žádost o proplacení výdajů
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Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
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V případě, že žadatel/příjemce dotace získal bodové zvýhodnění za předmět projektu určený pro zapuštěné, březí
16. prasnice a prasničky a prasnice po porodu - Potvrzení KVS, že zvířata byla v průběhu 30 dnů před naskladněním
laboratorně vyšetřena s negativním výsledkem v akreditované laboratoři SVÚ ČR na PRRS, sípavku prasat a
aktinobacilovou pleuropneumónii prasat - originál nebo úředně ověřená kopie (možno vrátit příjemci dotace)
17. V případě, že je předmětem projektu pec na spalování kadáverů - Povolení příslušného orgánu veterinární správy
- kopie
18.

Jako konečný příjemce/uživatel prohlašuji, že projekt nebyl podpořen jiným finančním nástrojem EU, ani z jiných
národních veřejných zdrojů, s výjimkou stanoveného spolufinancování.

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:

Kolo příjmu: 9

* příjemce dotace označí křížkem

Příjemce vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
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B1

Indikátory pro vyhodnocování Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007-2013
Verze pro příjemce dotace, který vede daňovou evidenci
V případě, že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9, zaškrtne v příslušném řádku sloupec Ne.
V případě, že subjekt provozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9 a současně dosahuje nulových tržeb, pak
do příslušného řádku uvede 0.
T-1 = poslední uzavřený účetní rok bezprostředně předcházející roku podání žádosti o proplacení výdajů
T-2 = předposlední uzavřený účetní rok bezprostředně předcházející roku podání žádosti o proplacení výdajů

Číslo
řádku

Uzavřený účetní rok

Uveďte prosím, kterého roku se data týkají
(např. 2008, 2007)

Ukazatel

Náplň ukazatele z výkazu

Hodnota (tis. Kč) v roce
T-1

Ne

T-2

1.

Příjmy z prodeje vlastních výrobků a služeb

Prodej všech výrobků a služeb.

0

0

2.

z toho: Příjmy z prodeje výrobků z RV

Prodej hlavních i vedlejších výrobků RV.

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Příjmy z prodeje výrobků ze ŽV a zvířat

Prodej nezpracovaných výrobků ŽV, prodej zvířat
ve výkrmu a prodej zvířat základního stáda.

4.

Příjmy z prodeje výrobků z lesnické výroby

Prodej výrobků z vlastní lesnické činnosti.

5.

Příjmy z prodeje služeb ze zemědělské
činnosti

6.

Příjmy z agroturistiky

Příjmy z agroturistiky, ubytování a pronájmů.

0

0

Příjmy z prodeje potravinářských výrobků

Příjmy z potravinářské výroby (zpracované výrobky
RV a ŽV).

0

0

Prodej výrobků z nezemědělské výroby.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Příjmy z prodeje ostatních výrobků včetně
přidružené výroby
Příjmy z prodeje služeb z nezemědělské
činnosti

8.
9.

10.

Výdaje na nákup materiálu a energie

Nakoupená osiva a sadba. Nakoupená hnojiva pro
RV. Nakoupené prostředky ochrany rostlin pro RV.
Nákup veterinárních prostředků. Nakoupená
krmiva. Nakupované suroviny. Spotřeba PHM a
ostatních energií. Stavební materiál na opravy
budov. Náhradní díly a materiál na opravu strojů.
Ostatní nakoupený materiál.

11.

Výdaje za nakoupená zvířata

Nákup zvířat, včetně zvířat základního stáda.
Externě zajišťované opravy a údržba budov a
strojů. Agrotechnické a agrochemické služby.
Plemenářské a veterinární služby. Ostatní služby
(poradenské, servisní, apod.). Nájemné strojů.
Zemědělské pojištění, pojištění budov, strojů a
ostatní pojištění. Ostatní provozní výdaje a všechny
ostatní výdaje (výše neuvedené).
Všechny dotace kromě investičních přiznané pro
příslušný rok.
Daně: silniční, darovací, dědická, z převodu, z
nemovitosti.
Odpisy pro příslušný účetní rok podle platných
účetních předpisů týkajících se odepisování
jednotlivých složek dlouhodobého majetku.
Mzdy včetně srážek z mezd ve prospěch třetích
osob. Zahrnuje i mzdové výdaje na základě dohod
konaných mimo hlavní pracovní poměr (dohoda o
provedení práce, apod.). Platby pojistného na
sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti a pojištění na všeobecné zdravotní
pojištění zaměstnanců hrazené zaměstnancem a
zaměstnavatelem. NEZAHRNUJÍ se platby
pojistného za podnikatele a neplacené rodinné
příslušníky.
Placený nájem za pronajatou cizí půdu včetně
nájemného placeného v naturální formě.

12.

Výdaje na nákup služeb a režijní náklady

13.

Provozní dotace a podpory

14.

Placené daně a poplatky

15.

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehm. majetku

16.

Osobní náklady

17.

Pachtovné

18.

Výnosové úroky

Obdržené úroky z provozních a investičních úvěrů.

0

0

19.

Nákladové úroky

Placené úroky z provozních a investiční úvěrů.

0

0

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:

Kolo příjmu: 9

* příjemce dotace označí křížkem

Příjemce vyplňuje pouze bíle podbarvená pole

1

0 / 0

0

9 / 1

1

1

1

a / 6

7

2 / 0

0

1

9

1
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B1
20.

Investiční dotace a podpory

Investiční dotace a podpory - na pořízení investic
podle dotačních programů MZe, operačního
programu a Programu rozvoje venkova ČR,
přiznané pro příslušný rok.

0

0

21.

Pozemky

Hodnota pozemků v zůstatkové ceně

0

0

22.

Stavby

Hodnota staveb v zůstatkové ceně

0

0

23.

Samostatné movité věci a soubory mov. věci

Hodnota sam. mov. věcí a jejich souborů v
zůstatkové ceně

0

0

24.

Pěstitelské celky trvalých porostů

Hodnota pěstitelských celků TP v zůstatkové ceně

0

0

25.

Zvířata základního stáda a tažná zvířata

Hodnota zvířat v zůstatkové ceně

0

0

Hodnota jiného dlouhodob. hmot. majetku v
zůstatkové ceně
Hodnota dlouhodobého nehm. majetku v
zůstatkové ceně

0

0

0

0

26.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

27.

Dlouhodobý nehmotný majetek

Doplňující údaje
Číslo
řádku

Ukazatel

Hodnota (tis. Kč) v roce
T-1

T-2

28.

Výměra celkové obhospodařované (vlastní a najaté) zemědělské půdy (ha)

0

0

29.

Průměrný evidenční počet pracovníků1) zaměstnaných v zemědělských2) činnostech

0

0

30.

Celkový počet odpracovaných hodin3) pracovníků1) zaměstnaných v zemědělských2) činnostech

0

0

31.

Průměrný evidenční počet pracovníků1) zaměstnaných v lesnictví

0

0

32.

Celkový počet odpracovaných hodin3) pracovníků1) zaměstnaných v lesnictví

0

0

33.

Průměrný evidenční počet pracovníků1) zaměstnaných v potravinářské výrobě

0

0

34.

Celkový počet odpracovaných hodin3) pracovníků1) zaměstnaných v potravinářské výrobě

0

0

35.

Průměrný evidenční počet pracovníků1) zaměstnaných v nezemědělských činnostech

0

0

36.

Celkový počet odpracovaných hodin pracovníků1) zaměstnaných v nezemědělských činnostech

0

0

37.

Odhad podílu nákladů pro zemědělské činnosti z celkových nákladů podniku (v %)

0

0

38.

Odhad podílu nákladů pro činnosti v lesnictví z celkových nákladů podniku (v %)

0

0

39.

Odhad podílu nákladů pro potravinářskou výrobu z celkových nákladů podniku (v %)

0

0

40.

Odhad podílu nákladů pro nezemědělské činnosti z celkových nákladů podniku (v %)

0

0

1) V zemědělských podnicích včetně neplacených rodinných příslušníků.
2) Zemědělskými činnostmi se rozumí - RV, ŽV, pomocné činnosti, zemědělské služby, agroturistika.
3) Roční pracovní fond jednoho pracovníka na plný úvazek je 2000 pracovních hodin (250 pracovních dní x 8 hodin).

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:

Kolo příjmu: 9

* příjemce dotace označí křížkem

Příjemce vyplňuje pouze bíle podbarvená pole

1

0 / 0

0

9 / 1

1

1

1

a / 6

7

2 / 0

0

1

9

1
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Indikátory pro vyhodnocování Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007-2013
Verze pro příjemce dotace, který vede účetnictví v plném rozsahu
V případě, že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 6-13, zaškrtne v příslušném řádku sloupec Ne.
V případě, že subjekt provozuje některou z činností uváděných na řádcích 6-13 a současně dosahuje nulových tržeb, pak
do příslušného řádku uvede 0.
T-1 = poslední uzavřený účetní rok bezprostředně předcházející roku podání žádosti o proplacení výdajů
T-2 = předposlední uzavřený účetní rok bezprostředně předcházející roku podání žádosti o proplacení výdajů
Uzavřený účetní rok

Uveďte prosím, kterého roku se data týkají
(např. 2008, 2007)

Ukazatel

Náplň ukazatele z výkazu

Číslo
řádku

Hodnota (tis. Kč) v roce
T-1

Ne

T-2

1.

Tržby za prodej zboží

Výkaz zisků a ztráty [01].

0

0

2.

Náklady vynaložené na prodané zboží

Výkaz zisků a ztráty [02].

0

0

3.

Obchodní marže

Výkaz zisků a ztráty [03].

0

0

4.

Výkony

Výkaz zisků a ztráty [04].

0

0
0

5.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

Výkaz zisků a ztráty [05].

0

6.

z toho: Tržby za prodej vlastních výrobků z RV

Hlavní i vedlejší výrobky RV (účet 601).

0

0

7.

Tržby za prodej vlastních výrobků ze ŽV a
vlastních zvířat

Výrobky ŽV (z účtu 601).

0

0

8.

Tržby za prodej vlastních výrobků z LV

Výrobky z lesnické činnosti (z účtu 601).

0

0

9.

Tržby za prodej vlastních služeb ze
zemědělské činnosti

(z účtu 602)

0

0

10.

Tržby z agroturistiky

(z účtu 602)

0

0

11.

Tržby z prodeje potravinářských výrobků

(z účtu 601)

0

0

Veškeré nezemědělské výrobky (z účtu 601).

0

0

(z účtu 602)

0

0

Tržby za prodej ostatních nezemědělských
výrobků
Tržby za prodej vlastních služeb
z nezemědělské činnosti

12.
13.
14.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

Výkaz zisků a ztráty [06].

0

0

15.

Aktivace

Výkaz zisků a ztráty [07].

0

0

16.

Výkonová spotřeba

Výkaz zisků a ztráty [08].

0

0

17.

Spotřeba materiálu a energie

Výkaz zisků a ztráty [09].

0

0

18.

Služby

Výkaz zisků a ztráty [10].

0

0

19.

Přidaná hodnota

Výkaz zisků a ztráty [11].

0

0

Všechny dotace kromě investičních, přiznané pro
příslušný rok.
Daně: silniční, darovací, dědická, z převodu, z
nemovitosti.

0

0

0

0

20.

Provozní dotace a podpory

21.

Placené daně a poplatky

22.

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehm. majetku

Výkaz zisků a ztráty [18].

0

0

23.

Osobní náklady

Výkaz zisků a ztráty [12].

0

0

24.

Pachtovné

Placený nájem za pronajatou cizí půdu včetně
nájemného placeného v naturální formě; z účtu 518
- Ostatní služby.

0

0

25.

Výnosové úroky

Výkaz zisků a ztráty [42].

0

0

26.

Nákladové úroky

Výkaz zisků a ztráty [43].

0

0

27.

Investiční dotace a podpory - na pořízení investic
podle dotačních programů MZe, operačního
programu a Programu rozvoje venkova ČR.

Z účtů skupiny 01-04; dotace a podpory přiznané
pro příslušný rok.

0

0

28.

Aktiva celkem

Rozvaha, sloupec č. 3 (netto); [001].

0

0

29.

B. Dlouhodobý majetek

Rozvaha, sloupec č. 3 (netto); [003].

0

0

30.

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Rozvaha, sloupec č. 3 (netto); [004].

0

0

31.

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek

Rozvaha, sloupec č. 3 (netto); [013].

0

0

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:

Kolo příjmu: 9

* příjemce dotace označí křížkem

Příjemce vyplňuje pouze bíle podbarvená pole

1

0 / 0

0

9 / 1

1

1

1

a / 6

7

2 / 0

0

1

9

1
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32.

B.II.1. Pozemky

Rozvaha, sloupec č. 3 (netto); [014].

0

0

33.

B.II.2. Stavby

Rozvaha, sloupec č. 3 (netto); [015].

0

0

34.

B.II.3. Samostatné movité věci a soubory mov. věcí

Rozvaha, sloupec č. 3 (netto); [016].

0

0

35.

B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů

Rozvaha, sloupec č. 3 (netto); [017].

0

0

36.

B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata

Rozvaha, sloupec č. 3 (netto); [018].

0

0

37.

B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Rozvaha, sloupec č. 3 (netto); [019].

0

0

38.

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Rozvaha, sloupec č. 3 (netto); [020].

0

0

39.

B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhod. hmot. majetek Rozvaha, sloupec č. 3 (netto); [021].

0

0

40.

B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)

Rozvaha, sloupec č. 3 (netto); [022].

0

0

Doplňující údaje
Číslo
řádku

Ukazatel

Hodnota (tis. Kč) v roce
T-1

T-2

41.

Průměrný evidenční počet pracovníků zaměstnaných v zemědělských1) činnostech

0

0

42.

Celkový počet odpracovaných hodin2) pracovníků zaměstnaných v zemědělských1) činnostech

0

0

43.

Průměrný evidenční počet pracovníků zaměstnaných v lesnictví

0

0

44.

Celkový počet odpracovaných hodin2) pracovníků zaměstnaných v lesnictví

0

0

45.

Průměrný evidenční počet pracovníků zaměstnaných v potravinářské výrobě

0

0

46.

Celkový počet odpracovaných hodin2) pracovníků zaměstnaných v potravinářské výrobě

0

0

47.

Průměrný evidenční počet pracovníků zaměstnaných v nezemědělských činnostech

0

0

48.

Celkový počet odpracovaných hodin pracovníků zaměstnaných v nezemědělských činnostech

0

0

49.

Odhad podílu nákladů pro zemědělské činnosti z celkových nákladů podniku (v %)

0

0

50.

Odhad podílu nákladů pro činnosti v lesnictví z celkových nákladů podniku (v %)

0

0

51.

Odhad podílu nákladů pro potravinářskou výrobu z celkových nákladů podniku (v %)

0

0

52.

Odhad podílu nákladů pro nezemědělské činnosti z celkových nákladů podniku (v %)

0

0

1) Zemědělskými činnostmi se rozumí - RV, ŽV, pomocné činnosti, zemědělské služby, agroturistika.
2) Roční pracovní fond jednoho pracovníka na plný úvazek je 2000 pracovních hodin (250 pracovních dní x 8 hodin).

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:

Kolo příjmu: 9

* příjemce dotace označí křížkem

Příjemce vyplňuje pouze bíle podbarvená pole

1

0 / 0

0

9 / 1

1

1

1

a / 6

7

2 / 0

0

1

9

1
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B3

Indikátory pro vyhodnocování Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007-2013
Verze pro příjemce dotace, který vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
V případě, že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 6-13, zaškrtne v příslušném řádku sloupec Ne.
V případě, že subjekt provozuje některou z činností uváděných na řádcích 6-13 a současně dosahuje nulových tržeb, pak
do příslušného řádku uvede 0.
T-1 = poslední uzavřený účetní rok bezprostředně předcházející roku podání žádosti o proplacení výdajů
T-2 = předposlední uzavřený účetní rok bezprostředně předcházející roku podání žádosti o proplacení výdajů
Uzavřený účetní rok

Uveďte prosím, kterého roku se data týkají
(např. 2008, 2007)

Ukazatel

Náplň ukazatele z výkazu

Číslo
řádku

Hodnota (tis. Kč) v roce
T-1

Ne

T-2

1.

Tržby za prodej zboží

Výkaz zisků a ztráty [01].

0

0

2.

Náklady vynaložené na prodané zboží

Výkaz zisků a ztráty [02].

0

0

3.

Obchodní marže

Výkaz zisků a ztráty [03].

0

0

4.

Výkony

Výkaz zisků a ztráty [04].

0

0
0

5.

z toho: Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

Součet řádků č. 6 až 13

0

6.

z toho: Tržby za prodej vlastních výrobků z RV

Hlavní i vedlejší výrobky RV (účet 601).

0

0

7.

Tržby za prodej vlastních výrobků ze ŽV a
vlastních zvířat

Výrobky ŽV (z účtu 601).

0

0

8.

Tržby za prodej vlastních výrobků z LV

Výrobky z lesnické činnosti (z účtu 601).

0

0

9.

Tržby za prodej vlastních služeb ze
zemědělské činnosti

(z účtu 602)

0

0

10.

Tržby z agroturistiky

(z účtu 602)

0

0

11.

Tržby z prodeje potravinářských výrobků

(z účtu 601)

0

0

Veškeré nezemědělské výrobky (z účtu 601).

0

0

(z účtu 602)

0

0

Tržby za prodej ostatních nezemědělských
výrobků
Tržby za prodej vlastních služeb
z nezemědělské činnosti

12.
13.
14.

Výkonová spotřeba

Výkaz zisků a ztráty [05].

0

0

15.

Přidaná hodnota

Výkaz zisků a ztráty [06].

0

0

Všechny dotace kromě investičních, přiznané pro
příslušný rok.
Daně: silniční, darovací, dědická, z převodu, z
nemovitosti.

0

0

0

0

16.

Provozní dotace a podpory

17.

Placené daně a poplatky

18.

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehm. majetku

Výkaz zisků a ztráty [09].

0

0

19.

Osobní náklady

Výkaz zisků a ztráty [07].

0

0

20.

Pachtovné

Placený nájem za pronajatou cizí půdu včetně
nájemného placeného v naturální formě; z účtu 518
- Ostatní služby.

0

0

21.

Výnosové úroky

Výkaz zisků a ztráty [26].

0

0

22.

Nákladové úroky

Výkaz zisků a ztráty [27].

0

0

23.

Investiční dotace a podpory - na pořízení investic
podle dotačních programů MZe, operačního
programu a Programu rozvoje venkova ČR.

Z účtů skupiny 01-04; dotace a podpory přiznané
pro příslušný rok.

0

0

24.

Aktiva celkem

Rozvaha, sloupec č. 3 (netto); [001].

0

0

25.

B. Dlouhodobý majetek

Rozvaha, sloupec č. 3 (netto); [003].

0

0

26.

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Rozvaha, sloupec č. 3 (netto); [004].

0

0

27.

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek

Rozvaha, sloupec č. 3 (netto); [005].

0

0

Doplňující údaje
Číslo
řádku
28.

Ukazatel
Průměrný evidenční počet pracovníků zaměstnaných v zemědělských1) činnostech

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

Hodnota (tis. Kč) v roce
T-1

T-2

0

0

Razítko příjemce dotace:

Kolo příjmu: 9

* příjemce dotace označí křížkem

Příjemce vyplňuje pouze bíle podbarvená pole

1

0 / 0

0

9 / 1

1

1

1

a / 6

7

2 / 0

0

1

9

1
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Registrační číslo žádosti (spisová značka)

Žádost o proplacení výdajů
B3

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

29.

Celkový počet odpracovaných hodin2) pracovníků zaměstnaných v zemědělských1) činnostech

0

0

30.

Průměrný evidenční počet pracovníků zaměstnaných v lesnictví

0

0

31.

Celkový počet odpracovaných hodin2) pracovníků zaměstnaných v lesnictví

0

0

32.

Průměrný evidenční počet pracovníků zaměstnaných v potravinářské výrobě

0

0

33.

Celkový počet odpracovaných hodin2) pracovníků zaměstnaných v potravinářské výrobě

0

0

34.

Průměrný evidenční počet pracovníků zaměstnaných v nezemědělských činnostech

0

0

35.

Celkový počet odpracovaných hodin pracovníků zaměstnaných v nezemědělských činnostech

0

0

36.

Odhad podílu nákladů pro zemědělské činnosti z celkových nákladů podniku (v %)

0

0

37.

Odhad podílu nákladů pro činnosti v lesnictví z celkových nákladů podniku (v %)

0

0

38.

Odhad podílu nákladů pro potravinářskou výrobu z celkových nákladů podniku (v %)

0

0

Odhad podílu nákladů pro nezemědělské činnosti z celkových nákladů podniku (v %)

0

0

39.

1) Zemědělskými činnostmi se rozumí - RV, ŽV, pomocné činnosti, zemědělské služby, agroturistika.
2) Roční pracovní fond jednoho pracovníka na plný úvazek je 2000 pracovních hodin (250 pracovních dní x 8 hodin).

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:

Kolo příjmu: 9

* příjemce dotace označí křížkem

Příjemce vyplňuje pouze bíle podbarvená pole

1

0 / 0

0

9 / 1

1

1

1

a / 6

7

2 / 0

0

1

9

1
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Registrační číslo žádosti (spisová značka)

Žádost o proplacení výdajů
C1 opatření I.1.1

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 zemědělství

Konvenční zemědělství

Sektorové zaměření projektu
* Skot

* Prasata

* Drůbež

* Koně

* Ovce

* Kozy

* Obiloviny

* Zahradnictví

* Víno

* Chmel

* Ovoce a zelenina

* Biomasa

* Ostatní

Typ racionalizace výroby
Počet nových technologií

0

Počet nových produktů

0

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_I11

Razítko příjemce dotace:

Kolo příjmu: 9

Název

2

Dodavatel

IČ

3

0

0

7

CELKEM

6

Částka v Kč
(vč. DPH)
je stan.
výdajů
dotace dle (ze kterých je
Dohody
stan. dotace)

Kód polož.
výd., ze kt.

0

5

Celková
fakturovaná
částka v Kč

0

4

Datum
provedení
úhrady
účet.
dokladu

CELKEM za stranu

Číslo účet.
dokladu

8

Korekci kontroloval:

Korekci účet.dokl. provedl:

Za RO SZIF - sl.10:

Příjemce dotace (jméno, název):

2) po FK
3) po autorizaci

3) po autorizaci

1) po AK

2) po FK

Podpis:

3) po autorizaci

1) po AK

3) po autorizaci

1) po AK
2) po FK

Podpis:

9

Výdaje (ze
kterých je
stan. dotace)
do výše
Dohody

2) po FK

1) po AK

Podpis (razítko):

0

0

Částka v Kč
(bez DPH)
výdajů
(ze kterých je
stan. dotace)

Příjemce dotace:

Výkaz vyplňuje příjemce dotace podle instruktážního listu k tomuto formuláři; *) sl. 9 a 10 nevyplňuje příjemce dotace, slouží pro pracovníky RO SZIF
**) IVP - investiční výdaje projektu
Pro žádosti administrované od 1. do 9. kola příjmu se pod pojmem "výdaj, ze kterého je stanovena dotace" rozumí "způsobilý výdaj".

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

1

Poř.
č.

Reg. číslo žádosti: 10/009/1111a/672/001911

www.szif.cz

110 00 Praha 1

Datum:

Datum:

1) po
administr.
kontrole

10 *)

2) po
fyzické
kontrole

Dne:

3) po
autorizaci
platby

Korekce účet. dokladu

11

IVP
**)
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Soupiska účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace, č. 1 (dále jen soupiska č.) - část A

V0101.07

Soupiska účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace

Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole

