
Výroční zpráva FARMA HERBA a.s. za rok 2014

Úvodní slovo: 

Vážení a milí přátelé a zaměstnanci,

historie akciové společnosti FARMA HERBA a.s. se začala psát v roce 2014.

První rok utekl jako voda.

Jsme o rok starší, splnili jsme naplánované úkoly a další máme

před sebou, to se dočtete v této výroční zprávě.

Chtěl bych poděkovat všem pracovníkům FARMY HERBA, všem, 

kteří nás podporují a pomáhají nám, za celoroční úsilí a svědomitou a

obětavou práci.

Přeji mnoho zdraví a úspěchů a ještě jednou moc děkujeme Vám všem za 

podporu a pochopení.

Jiří Kaplan, předseda

Poslání:

FARMA HERBA a.s. má za úkol spravovat nemovitosti a pečovat o půdu s péčí hospodáře, 
zajistit rozvoj pro další generace.

Zhodnocení roku 2014:

V roce 2014 Farma Herba a.s. nakoupila zemědělské pozemky v KU Líšnice za 800.tis. Kč. 
Hlavním cílem a.s. bylo opravit nemovitosti, zajistit jejich bezpečnost a provoz. Podařilo se to 
na zemědělských budovách na pozemkové parcele č. 449, 49, KU Líšnice.

Činnost:

Pronájem zemědělských objektů a půdy, pronájem bytových objektů jejich správa a 
udržování.



Hospodaření roku 2014

Výnosy

Tržby za prodej výrobků a služeb 568.000 Kč

Celkem 568.000 Kč

Náklady

Opravy a udržování 138.000 Kč

Ostatní služby 332.000 Kč

Mzdové náklady 128.000 Kč

Sociální a zdravotní pojištění 40.000 Kč

Daň z nemovitosti 11.000 Kč

Ostatní provozní náklady 13.000 Kč

Celkem 662.000 Kč

Rozdíl -94.000 Kč

Záporný výsledek hospodaření vznikl z důvodu nutnosti oprav nemovitostí a nákupem 
zemědělské půdy.

Záměry organizace pro rok 2015

1. Opravy a údržba nemovitostí.
2. Výstavba skladovacích prostor pro zemědělské stroje.
3. Využití zemědělských pozemků k prvovýrobě.

Základní data

FARMA HERBA a.s.

Předseda představenstva: Kaplan Jiří

Místopředseda představenstva: Kaplan Pavel

Člen představenstva: Iva Kaplanová

Předseda dozorčí rady: MDDr. et MUDr. Jiří Kaplan

Člen dozorčí rady: Michaela Kaplanová a Martin Kaplan



Způsob jednání:

Za společnost jedná předseda nebo místopředseda představenstva vždy společně s 
dalším členem představenstva.

Personální pokrytí za rok 2014

jméno pozice úvazek

Martin Kaplan    údržbář     0,75

Organizační schéma FARMA HERBA a.s.

Tvoří představenstvo a dozorčí rada.

Organizace je členem Asociace soukromého zemědělství

Struktura firmy:



Kontakty

FARMA HERBA a.s. 

IČO: 02319551

Číslo účtu: ČS a.s. 3368662399/0800

e.: ivakaplanova(zavináč)seznam.cz

www.herba.cz

Základní  kapitál: 9.3 milionů Kč

SCHRÁNKA: py57am4

DIČ: CZ02319551, 

ADRESA: Líšnice 82, 561 84 Líšnice

Zasedání členů představenstva proběhlo dne: 12.2.2014 v 19.00 v Líšnici, čp.82

                                                                                    8.9.2014 v 18.00 v Líšnici, čp.82

                                                                                    27.12.2014 v 16.00 v Líšnici, čp.82

Spolupráce:

Farma Herba a.s. spolupracuje s firmou Šťastný domov Líšnice o.p.s.

Účetnictví a daňové přiznání zpracovala akreditovaná firma BAYER a BAYER s.r.o., 
Sukova 1735, 530 02 Pardubice 2


