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AIJDITORSKA ZPRAVA
k účetní závérce sestavené k 3l.prosinci 2020

1 .zemědělská a.s.
Chorušice

akciová společnost

Auditvagel, xr.c. | {ČO: 227 ?íagl l DlČ: CZ Z27 74 ú92
tel, / fax;412 510 134 | info@auditvogel.rz ! wwrr.auditvogel"cz I Fúgnarova §§Ol12,465 02 DěČÍn
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zpRÁvA NnzÁvrsrÉrro AuDIToRA

Akcionářům společnosti

1 .zemědělská a. s. Chorušice akciová společnost
č.p. 1 18

277 37 Chorušice

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti l.zemědělská a.s. Chorušice akciová
spoleČnost (dále také ,,Společnost") sestavené na ákIadě českých účetních předpisů, která se skládá
z rozvahy k3I.I2.2020, ýkazu zisku a ňráty k3I.I2.2020 a přílohy této účetní závěrky, která
obsahuje popis použi{fch podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaie
o Společnostijsou uvedeny v úvodní části přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závérka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti
k31.12.2020 a nákladů a výnosů a ýsledku jejího hospodaření za rok končící 3t.12.2020
v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České
republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné
a uPravené souvisejícími aplikačními doložkahi. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy
je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za auďítúčetní závérky. V souladu se zákonem
o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti
nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme
se, Že drikazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný zéklad,pro r,yjádření
našeho výroku.

AuditVo5el, s,r.o. { lČO; 227 -J4 frgl. I Dlč: ry Ziu7 74 frgZ ''''.,]! .;,r., . l,

le1, l Íax:-4!2 51O X34 | info@auditvogel.cr J urww.auditvogel,cz I Fůgnerova 6o0112, 4o5 02 Děčín ". 
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Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené
ve výroční zprávé mimo účetní závérku a naši zprávl auditora. Za ostatní informace odpovídá
statutární or gán Společnosti.

Náš l}rok k účetní závérce se k ostatním informacím neváahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi
a posouzeni, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou
či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závérky nebo zda se jinak
tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatni
informace byly ve všech ýznarrných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými
právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních
předpisů na formální náležitosti a postup ,uypracování ostatních informací v kontextu ýznamnosti
(materiali§), t1. zďa případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek
činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, jlž dokážeme posoudit, uvádíme, že
o ostatní informace, které popisují skuteěnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závérce,

jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkoua
o ostatní informace byly lypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zďa na zák|adě poznatků a povědomí o Společnosti k nimž jsme dospěli
při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti.
V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné ýznamné (materiální)
věcné nesprávnosti nezj istili.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Představenstvo Společnosti odpovíďáza sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz
v souladu s českými účetními předpisy a za takoý vnitřní kontrolní systém, který považuje
zanezbytný pro sestavení účetní závérky tak, aby neobsahovalaýznamné (materiální) nesprávnosti
způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závérky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zďa je Společnost
schopna nepřetržitě ttvat, apokud je to relevantní, popsat v pŤíloze účetní závérky záIežitostiýkajíci
se jejího nepřetržitého trvání apolžitípředpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky,
s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp.
kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. Za dohled nad procesem účetního výkaznictví
ve Společnosti odpoví ďá ďozorči rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrlql

Naším cílem je získat
(materiální) nesprávnost

přiměřenou jistotu, že účetní závérka jako celek neobsahuje
způsobenou podvodem nebo chybou a lydat zprávu auditora

,l' ,,,{"rť "
,r' \,) "

l §Ť,!'i|i
i illi::
i ll]"

WZnamnou

Auditvogtl, §.r.§. I lČO: 227 74 O92 | DlC: CZ Z27 14 09?.
tei, y' fax:412 510 134 | inío@auditvogel.c* } wwrx.audilvogel.cr i Fůgnerova 600112,485 O2 DěČÍn
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výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující
qýznamnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb
a povah4í se za ýznamné (materiální), pokud Ize reáIně předpokládat, že by jednotlivě nebo
v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě
přijmou.

Při provádění auditu v souladu s ýše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus, Dále je naší povinností:

o Identifikovat a vyhodnotitrizikaýznamné (materiální) nesprávnosti účetní závérky způsobené
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující natato rizika azískat
dostatečné a vhodné dttkazní informace, abychom na jejich základě mohli r,yjádřit ýrok. Riziko,
že neodhalime ýznamnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší
než rízlko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí
podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá
prohlášéní nebo obcházení vnitřních kontrol.

o seznámit se s vnitřním kontrolním systémem společnosti relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli ryjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

o posoudit vhodnost použiých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů
a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závérky.

o posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závérky
představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje ýznamná
(materiální) nejistota vyplývqicí z událostí nebo podmínek, které mohou ýmamně zpochybnit
schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková ýznamná
(materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené
v této souvislosti v příloze účetní závérky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit
modifikovaný výrok. Naše závěry |fkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházqí
z dtlkazntch informací, které jsme získali do data naši zprávy. Nicméně budoucí události nebo
podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ňratí schopnost nepřetržitě trvat.

. Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dáIe
to, zda účetní závérka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, kteý vede
k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí
a načasování auditu a o ýznamných zjištěních, která jsme
ý znamný ch nedo statků ve vnitřním ko nJro.lním_ sy stému.

ri,;; *] i: _ , ,*

V Děčíně dne 28. dubna2O21 
ť|*u'*_r,.Ťy :,ť l',,

ť i:,.": "'. ]jl

Auditvogel. s.r.o. i 1;:r."'.'
oprávnění KACR č.534 \:1;,." ,'
Fúgnerova 600112 '","'ťp;-;, !],,
405 02 Děčín '"*,".,-::],-,-,,"

radu mimo jiné o plánovaném rozsahu
v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných

|Lr-l
Ing. Martin Ýogel
oprávnění KAČR č. 1718

I

\

Auditvoget, s,r.o, ] lČO: 2?7 74a9Z I DtČ: CZ 227 74 O93
tel, / fax: 412 51§ 134 | inŤo@auditvagei.cz I www.auditvogel.cz I Fúgnerova 5§ol12, 405 §2 DĚčín
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Zpracováno v souladu s vyhláškou ě. 500/2002 Sb. *;oění p*dqj§6řFa;;i

R.ZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní
jednotlqy

v plném roz§ahu l,zemědělská a,s. Chorušice
ke dni 31.12,2020 .k.^-.p"'*""
(v celých tisících Kč)

jednotky

IČ:463 57 238

Ct 
"*Si"" 

ep. t tS

277 37

Jznačeni
a

AKTIvA
b

řád.

c
Běžné účetní obdobl Minulé úč.ob.

Netto 4Brutto 1 Korekce 2 Netto 3
AKTIVA CELKEM 001 275 049 -99 393 175 656 177 828

A, Pohledávky za upsan| základní kapitál 002

B. Dlouhodobý majetek 003 209 538 -99 393 1 l0 I45 109 778
B.L
B,L 1.

2.

2,1,

2.2.

Á

5.

5.1,

5.2.

Dlouhodobý nehmotný majetek 004 0 0 0 0

Nehmotné výsledky lýzkumu a vývoje 005

Ocenitelná práva 006 0 0 0 0
Software 00,7

Cstatní ocenitelná práva 008

Goodwill 009

]statní dlouhodobý nehmotný majetek 010
Poskytnuté zálohy na dlouh.nehm.maletek a nedokončenY dlóuhodoý
nehmotný majetek 011 0 0 0 0

?oskytnuté zálohy na dlouh.nehm.majetek 012

§edokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013

B. IL

B. II. 1

1.1,

2,

3.

4.

4,1.

A)

4.3.

5.

5.1 .

\1

)louhodobý hmotný majetek a14 209 533 -99 393 110 140 109 773
Pozemky a stavby 0i5 115 876 -28 336 87 540 85 695
Pozemky 016 32 056 32 056 31 209
Stavby 011 83 820 -?8 336 55 484 54 486
Hmotné movité věci ajejich soubory 018 85 837 -66 822 19 015 20 321
Jceňovací rozdíl k nabytému majetku 019

Jstatní dlouhodobý hmotný majetek 020 7 572 -4 235 J J5l 2923
]ěstitelské celky trvalých porostů 021

)ospělá zvířata ajejich skupiny 022 6 930 -3 880 3 050 2 615
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 023 642 -355 287 308
Poskytnuté zálohy na dlouh. hm.majetek a neaotoneený OtounoaotY
hmotný majetek 024 248 0 248 834

Poskytnuté zálohy na dlouh.hm.maietek 025

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 248 248 834
B.III.

B.III. 1

2.

J.

4.

5.

6.

7.

7.L

7.2,

Dlouhodobý íinanční majetek 027 5 0 5 5
Podíly - ovládaná nebo ovládadjící osoba 028

Zápůjěky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 029

]odíiy- podstatný vliv 030

Zápnjé|<yaúvěry-podstatnývliv 
/Ítt§}-L§fr{ 

.u"\ 03l
Ostatní dlouhodobé cenné paoíry a podíly / ď w,m" ,ffi '{ .q32 5 5 5
Zápůjělry a úvěry - ostatní 033

f,statní dlouhodobý finanční majetek \ -],ffiĚlř:ffi,t_ffi*-
034 0 0 0 0

Iinýdlouhodobýfianěnímajetek \S;"ffifi lss
loskytnuté zálohy nu atounoaobYffi 036



I
Označení

a

AKTIvA

b

řád.

c

Běžné účetní období Minulé úč, ob.

Netto 4Brutto í Korekce 2 Netto 3

f,běžná aktiva 037 61 844 0 61 844 66 980

C, I Zásoby 038 45 a26 0 45 026 49 332

C. I. 1.

2.

J.

3.1.

3,2.

Á

5.

Materiál 039 10 370 l0 370 13 437

§edokoněená v}roba a polotovary 040 10 566 l0 566 10 885

Výrobky a zboží 04l 18 685 0 18 685 20 449

Výrobky 042 18 630 18 630 14 363

Zboží 043 55 55 6 086

Mladá a ostatní zvířata ajejich skupiny 044 5 405 5 405 4 561

Poskytnuté zálohy na zásoby 045

C.II Pohledávky 046 14 941 0 |4 941 17 a43

C.II 1 Dlouhodobé pohledávky 047 0 0 0 0

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

l,5,1.

L.5.2.

1,5.3.

1.5.4,

PohIedávky z obchodních váahů 048

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049

Pohledávky - podstatný vliv 050

f dložená daňová pohledávka 051

Pohledávky ostatní 052 0 0 0 0

Pohledávky za společníky 053

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054

Dohadné účty aktivni 055

Iiné pohledávky 056

.II. 2 Krátkodobé pohledávky 057 14 94I 0 L4 941 17 043

2.1.

2.2.

2.3.

)A

z.4.1,

) A,)

2.4.3,

2,4,4.

2.4.5.

2,4.6.

Pohledávky z obchodních vztahů 058 5 336 5 336 5 494

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059

Pohledávky - podstatný vliv 060

Pohledávky - ostatní 061 9 605 0 9 605 11 549

Pohledávky za společníky 062

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063

Stát - daňové pohledávky 064 8 486 l8486 5 530

Krátkodobé poskyn:ruté zálohy 065 34 34 Lí2
Dohadné účty aktivni 066 1 025 l 025 I 229

Jiné pohledávky 067 60 60 4 678

.III.

1,

2.

Krátkodobý ťrnanční máj etek 068 0 0 0 0

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069

Ostatní kátkodobý finanční majetek 070

.ry.

1.

2.

Peněžní prostředky 071 I87,7 0 í 87,] 605

Peněžní prosffedky v pokladně 072 256 256 263

Peněžní prostředky na účtech 073 1 62I I 621 J+J

D Časové rozlišení akíiv .--:íT**-*'_ 074 3 667 0 3 667 1 070

) 1.

z.

3.

Nákladypříštíchobdobí .4{Ůr " oi 
É_"ro 075 1 606 1 606 65l

Komplexnínákladypřištíchobdobi,l' Y' b,tri,ry.#§ 
-"

076

Příjmypříštíchobdobí ť jiffiď.'. 07,7 2 061 2 061

_- ]ť i]_] 
J:jl!_]l
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a

PAsIvA

b

rao.

c

stav v běžnóm

účetním období 5

stav v minulém

účetním období 6
PASIVACELKEM 078 175 656 l77 828

iA. Vlastní kapitál 0,19 1I7 l33 1 16 708

]1i
1

2

3

4aklaclní kapitál 080 50 500 50 500

Likladnikapitál 081 50 500 50 500

Vlastní podíly 082

Lmény základního kapitálu 083

i 
o,u,

lou
i

l

]

l

2

2.1

2.2

^L-3

A,žio a kapitálové fondy 084 195 195

Lzio 085

(apitálové fondy 086 195 195

Ostatní kapitálové fondy 08? 195 195

oceň. rozdíly z přecenění maietku a závazkít 088

Jceňovaci rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 089

1i
]

]

2.4.

)\
Rozdíly z přeměn obchodnich korporací 090

Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 091

A.III.

A.III. 1

2.

Fondy ze zisku 092 64 813 63 060

Ostatní rezervní fondy 093 9 000 8 705

statutámí a ostatní fondy 094 55 813 54 355

A.Iv,

A.IV. 1

2

3

Výsledek hospodaření minulých let 095 0 0

Nerozdělen} zisk minulých let 096

Neuhrazená ztráta minulých let 097

Jiný výsledek hospodaření minulých let 098

A.V Výsledek hospodaření běžného účetního období 099 l 625 2 953

A.VI Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 100

B.+C, Cizí zdroje 101 56 696 58 677

B

B. 1

)

3.

4.

Rezervy l02 0 0

Rezerva na důchody a podobné závazl<y 103

Rezerva na daň z příjmů 104

Rezervy podle zvláštních právních předpisů l05

Ostatní rezervy 106

,I.

.L 1.

1,1.

L2.

2.

J.

4.

5.

6.

7.

8.

9,

9.1.

9.2,

9,3.

Závazlq, I07 56 696 58 67,|

Dlouhodobé závazky 108 35 l6,7 35 433

Vydané dluhopisy 109 0 0

Vyměnitelné dluhopisy 110

ostatní dluhopisy 111

Záv azky k úv ěr ovým institucím I|2 28 6|3 28 89l
Dlouhodobé přij até zálohy 1]3

Závaz|<y z obchodních vaahů I14

Dlouhodobé směnky k úhradě li5
Závazl<y - ovládaná nebo ovládající osoba 116

Závazl<y - podstatný vliv 
"*ff|o, l17

Jdložený daíový závazek ,r'i.§*}" 
" 

". .Ť]" l18 6 554 6 542
Lállazky _ostatní { "; W_ď-ffi *ť \ 119 0 0

Závazl<yke společnílnim í §l,iilffi+W-"t I20

Dohadné účty pasivní \ ,ffi=l"§itr§b 12l
lrusz,lvlzlv \iÝ,*o" -Ir^;r] 

n*'V I22
lP §§'fiÉ.fi}-l
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I

l

l

Jznačení

a

PASIvA

h

stav v běžném

účetním období 5

stav v minulém

účetním období 6

3,II.

].II. i.

1,1

|.2.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

8.1

8.2

8,3

8.4

8.5.

8.6.

8.7.

Krátkodobé závazk! 123 21 529 23 244

Vydané dluhopisy 124 0 0

Vyměnitelné dluhopisy 125

)statni dluhopisy 126

Lávazky k úvěrovým institucím 127 13 983 14 174

Krátkodobé přij at é zálohy 128 21 45

7,áyazky z obchodních váalrů 129 5 604 6 9,15

Krátkodobé směnky k úhradě ]30

Lálazl<y - ovládaná nebo ovládajicí osoba t31

Závazl<y - podstatný vliv í32

Závazky ostalní l33 I 921 2 050

Záv az]<y ke sp ole ěn íkům 134 l87 260

Krátkodobé íinanění qý,pomoci 135

Záv azl<y k zaměstnancům 136 767 817

Závazlq ze sociálního zabezpečeni a zdravotního pojištění 137 644 586

Stát - daňové závazky a dotace i38 19] 177

Dohadné účty pasivní 139 46 45

Jiné závaz\<y l40 86 165

D

D

2.

]asové rozlišení 141' 182,7 2 443

Výdaje piíštích období 142 39

Výnosy příštich období I43 1 788 2 443

§estaveno dne: 20.4,202l, Podpisový záznam statuíámího orgánu účetní jednotky

nebo podpisový záznam fyzické osob!,lďeréúe iěetní jednotkou

..7

-,'<-
Právní forma účetní jednotkyl akciová společnost

Předmět podnikání; zeměděiství

Podpisor"ý záznam osoby'odpovědné za sestavení účetní závěrky

ulď



Zpracováno v souladu s vyhláškou č, 500|ZOOZ Sb. ve znění pozdějSich preapisu

vÝxnzZIsKU A ZTRÁT' Obchodní íirmanebo jiný názevúěetní
jednotky

v plném roz§ahu l.zemědělská a.s. Chorušice

ke dni 3I.12.2020 *l-t""á,p"I.č.*
(v celých tisících Kč)

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní
jednotky

Ič: 463 57 238

Chorušice čp, 1 18

2,77 37

)znaéeni

a

TExT

b

rad.

c

skutečnost v účetním období

béžném 1 minulém 2
] Tržby za prodeje výrobků a služeb 01 87 083 86 666
íŤl1 Tržby zaprodej zboží 02 l4 089 3 961

A.

2

3.

Výkonová spotřeba 03 85 487 70 280

Náklady vynaložené na prodané zboží 04 14 003 3 730

Spotřeba materiálu a energie 05 50 342 50 590

Služby 06 21 142 15 960

3. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+A) 07 -4 685 I 363

Aktivace () 08 -2 652 -2 08,7

).

1

2

z.1.

z.2.

3sobní náklady 09 21 340 20 163

Mzdové náklady 10 16 312 14 750

Náklady na sociální zabiezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady li 5 028 5 413

Náklady na sociální zabezpečeni a zdravotní pojištěni I2 4 634 5 032

Jstatni náklady 13 394 381

1.

1.1.

I.2,

2.

J_

Úpravy hodnot v provozní oblasti I4 12 045 |1 167

Úpraly hodnot dlouhodobého nehm, a hm, majetku 15 12 045 11 16,7

Upravy hodnot dlouhodobého nehm. a hm, majetku - trvalé 16 12 045 11 16,7

Upravy hodnot dlouhodobého nehm. a hm, majetku - dočasné 1,7

Upravy hodnot zásob 18

Upravy hodnot pohledávek I9

III.

1.

2,

J

Jstatní provozní výnosy 20 19 090 19 034

Iržby z prodeje dlouh. majetku 21 1 887 1 388

Tržby z prodeje materiálu 22 3 412 4 124

Iiné provozní v,ýnosy 23 |3 791 13 522

1.

2

4.

5.

3statní provozní náklady 24 5 831 6 592

Zůst.cena prodaného dlouh, majetku 25 708 292

Zůst.cena prodaného materiálu 26 2 884 3 6|6
Daně a poplatky 27 594 599

Rezervy v provozni oblasti a komplexní náklady příštích obdobi 28

Iiné provozní náklady 29 | 645 2 085
Provomí l"j,sledek hospodaření (+^) 30 z 896 4 909

:

u"ú



)znaěen l

a

Text

b

řád.

U

skutečnost v účetním období

běžném l minulém 2
IV.

1.

2

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 31 0 0

Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32

fstatní výnosy z podílů 33

G. ,Iáklady vynaložené na prodané podíly 5+

V-

1,

2

Ýýnosy z ostatního dlouhodobého finaněního majetku 35 0 0

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo
ovládající osoba 36

Ostatní r1l,nosy z ostatního dlouhodobého finaněního majetku 3,1

H, Naklady související s ostatním dlouhodobým finančním ma|etkem 38

VI.

1.

2

Výnosové úroky a podobné qýnosy 39 156 l6
Výnosové úroky a podobné l4ýnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 156 l6
Úpravy hodnot a rezervy ve finanČní oblasti

^n

1.

2

Nákladové úroky a podobné náklady 43 884 1 098

Nákladové úroky a podobnó náklady - ovládaná nebo ovládající osoba ÁÁ

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 884 1 098

VI] Ostatní finanční výnosy 46 l48

K. Ostatní íinanční náklady 47 247 102
* Finanění l}sledek hospodaření (+/-) 48 -82,| 1 183

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/) 49 2 069 3,726

Daň z příjmů 50 444 l 1-1

l

2

Daň z příjmů splatná 51 433 634

Daň z příjmů odložená (+/_) 52 11 |39
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53 L 625 2 953

M. Převod podílu na výsl.hospodaření společníkům (+/J

**ré Výsledek hospodaření za účetní období (+A) 55 L 625 2 953
Čistý obrat za úěetní období 56 120 566 1,09 6,18

Sestaveno 20.4.2021 Podpisový záznam statutámího orgánu úěetní jednotky

nebo podpisor.} záznam fuzické osog, která je účetnijednotkou

-'')?

'+_r'
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání: zemědělství

Podpisov! záznam osoby odpovědné za sestavení úěetní závěrl<y

' 'tt/1-1- >
|,i,,,,_,,;/ l

VoJ



!

)

l
]

i
I

L

l

L

L

Příloha k účetním vykazim k 3 I.12.2020

l.zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost
Chorušice čp. 118, okres Mělník, PSČ 277 37
463 57 238

akciová společnost
vedená Městským soudem v Praze oddíl B, vložka2548

Datum zápisu: l3.5.1994
Datum zahájení činnosti: 1.6.1994

Předmět podnikaní:

- Poskytování veterinární,léčebné apreventivní činnosti v plném rozsahu
- zemědělstvÍ, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských uýrobků za úěelem

zPracování nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku
rostlinolékařské péče

- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami
o největŠÍ povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvřat
nebo věcí - nákladní prorrororraná vozidly nebó ;izdními soupravu-i o největší
Povolené hmotnosti nepřesahuj ici 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě mířatnebo věcí

- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- opravy silničních vozidel
- obráběčství
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- 1ýroba, obchod a služby neuvedené v přílohách I až3
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- myslivost
- zétmeěnictví, nástrojářství

Představenstvo společnosti:

MVDr. Miroslav Hrdlička
Místopředseda: Jaromír Novotqý
Clenové: Eva Havlová

RNDr. Jaroslav Pelant CSc.
Ing. Jiřina Štamberková
Radek Dvořák
.Iaroslav Tuček

Dozorčí rada:

Obchodní jméno:
Sídlo:
IČ:
právní forma:

Předseda:
Členovó:

I

l

l

l
lL_

t

I

lt-

l
I

i

i

] Předseda:

l

l

i

]-

]

l
L

l

]

1

I

]

L_

l

I

l
l

Prof. Ing. Jaroslav Homolka CSc.
Jiří Tábors\ý
Přemysl Rimkevič
Miroslav Šlechta

,SttOn"d}.
}J 

- 

t-irĚ'
Zména provedená v účetním období v obchodním rejstříku :



L

Dne 22,2,2020 zemíel pan Mgr. Jan Šubert, člen představenstva, jiná změna nebyla
v obchodním rejstříku provedena.

Akciová společnost má ke dni 3 1 . 12. 2020 sto třicet dva akcion aŤn - ýzických osob

Evidenční počet zaměstnanců v
Celkové osobní náklady činily
mzdové náklady

roce2020 byl, 35, z toho 2 statutáří,6 řídících pracovníků,

- ztoho odměny orgánům společnosti
- z toho odměny THP
náklady na soc. azdrav, zabezpečení
ostatní nákl.

Závazky z titulu pojištění na sociální zabezpeěení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
a z titulu veřejného zdravotního pojištění byly uhrazeny v lednu 202I.

PŮjČky nebo jiná plnění v peněžní či naturální formě členům statutárních a dozorčích orgánů
nebyly poskytnuty

účnrxí METoDy

Příloha k účetní závěrceje zpracovánav souladu s Vyhláškou č. 50012002 Sb., kterou se
stanoví obsah účetní závérky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z uěetních záznamů
ÚČetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní zéunamy) a z dalších podkladů,
které má účetní jednotka k dispozici.
Hodnotové údaje jsou r,ykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.
UČetnictví společnosti je zpracováváno na PC s použitím programu firmy EKO-SOFT s. r. o.
Krásná Hora. Auditorský posudek programu r,ypracovala Ing. Veronika Martínková, dekret
ev. Č. 704. Programová dókumentace jé v podniiu k dispozici.
Audit ÚČetní závěrky provádí firma AuditVogel, s.r.o., Masarykovo nám. 313,405 02 Děčín I.
Osv.č. 534

Účtování je v souladu s platnými směrnicemi s touto qfjimkou:
účet 395 je použit pro vnitřní zaúětováni:
- meziskladoqý převod zásob
- převod mezi kategoriemi zviřat
- úhrada faktur započtením vzájemných závazků a pohledávek
- párování faktur a dobropisů
- opra\T ÚČtování při pořízení HDM, nákup zásob a služeb, tržeb za zásoby a služby
- na Přeťakturaci dodavatelských faktur nepatřících podniku, na opra\u omylem lystavených
faktur

účet 1 1 1 001 je použit na nákup zvíŤat

V průběhu roku 2020 byla sazbaDPH 21 Yo, 15 Yo a I0%o.

V Podniku je použit zrych\ený způsob daňového odpisování HDM. Pouze u základního stáda
krav je pouŽit rovnoměrný způsob odpisování, a to u kusi, zařazených od roku 1995. Do
roku 1995 se používal i u základního stáda zrychlený způsob odpisů. Od roku 2008 se nová

21340 tis. Kč
16 3l2 tis. Kč
2 341 tis. Kč
3 394 tis. Kč
4 634 tis. Kč

394 tis. Kč

!

L

řrPl
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L
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dospělá zvííata záklaďního stáda, jejichž vstupní cena nepřesáhla 40 tis, Kč odepisují ve ýši
účetních odpisů.
Do pořizovacích cen zásob jsou zahrnuty náklady na jejich dopravu, poštovné a balné,
pojistné a manipulační poplatky. Pokud lze určit jednotlivé skladové položky, jsou
zaíČtovány přímo na MD 1 12. Do nákupních cen zvíŤat jsou zahrnu§ náklady na dopravu,
PoPlatky za zprostředkování a poplatky plemenářům za osvědčení o původu plemenných
zvířat.
Náklady na odvoz nutné porážky a úhynů jsou účtovány na účet 518. Vlastní ýrobky RV a
náhradních dílů jsou oceňovány v nakladoých cenách, s výjimkou mléka, kteréie oceňováno
cenou 5,80 Kč l I litr u odpadního mléka a7,--Kě / litr u mléka dodávaného do mlékárny.
Zvířata jsou účtována ve stálých cenách a sice:
- příchovek telat
- přírůstek telat
- přírůstek jalovic do 2 let
- přírůstek býků ve ýkrmu
- vzrůstolý přírůstek,vysokobřezích j alovic

K datu ÚČetní uzávérky jednotka přepočítává majetek azávazky v cizíchměnách kurzem
ČNB platným k datu účetní uzávěrký.

DLOLiHODOBÝ MAJETEK

57,-kg
36,-lkg
32,-kg
29,--kg
30,--IKD

]

t_

]

]

1

L-

Dlouhodobý hmotný majetek

Druh pořizovací cena
031 pozemky 32 056 tis. Kč
021 budoly a stavby 83 820 tis. Kč
022 stroje azařízení, dopr. prostř. 85 837 tis. Kč
026 základní stádo 6 930 tis. Kč
029 jiný dlouhod. hmotný m. 642 tis. Kč

Oprávky Zůstatkovácena

28 336 tis. Kč
66 822 tis. Kč
3 880 tis. Kč

355 tis. Kč

32 056 tis. Kč
55 484 tis. Kč
19 015 tis. Kč
3 050 tis. Kč

287 tis. Kč

na rekonstrukci bytuEvidujeme nedokončený majetek v hodnotě 248 tis. Kč - projekt
v čp.100, projekt na demolici starého kravína a projekt na nový kravín.

Investice

l ll4:ezí ýznamnější investice roku 2020 patří nákup pozemků, dobudování odkládacích kójí,
nákup krmného vozu Faresin Master za9I8 tis. Kč, traktoru CASE Puma240 za 3.500 tis.
Kč.

Odpisy

L Odpisy dlouhodobého majetku činily 12 045 tis. Kč.

DLoUHoDoBÝ FINANČNÍ nna.lprnx
L

Druh
063 finanční



Jedná se o členský podíl v Mlékařském družshu Česká Lípa.

POHLEDÁVKY

Pohledávky z obchodníchvrtahi jsou k 3I.12.2020 ve
splatnost jsou za komodi§, platba probíhá dle potřeby,

qýši 5.336 tis. Kč. Pohledávky s vyšší
pravidelně.

L

L

1

l

l

:- Dohadné účty (388) ve ýši 1.025 tis. Kč
dotace.

Naklady příštích období ve výši 1 606 tis.
úvěrů na pořízení dlouhodobého maj etku,
(věetně úroků a pojištění) a na nákladech
související s dalšími účetními obdobími.

tvořeny dohadnou položkou na nevyplacené

Krátkodobé poskytnuté záIohy jsou ve \,Yši 34 tis. Kč

PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY

K 3I.I2. 2020 je hotovost v pokladně 256 tis. Kč a zůstatek bankovních účtů
1 621 tis. Kč.

XRÁTXODOBÝ MAJETEK nezachycený v rozvaze

Zaúětovaný v roce 2020 na (501) v celkové qfši 393 tis. Kč je zahrnut do inventarizace,
jedná se o počítače, telefony, židle, vařiče, vrtačky apod. Celkem evidujeme krátkodobý
majetek za3.402 tis. Kč.

časovn RozLIšENí
Aktiv

JSou

í
l
1

Kč tvoří především úroky a pojistné zpr\aých
kdy v závazcích je evidována celková r,}še splátek-,;-",..,
příštích období je evidována r,}še pojištění a úroků.]l..;.;

ll -

ťv

SKUPINA SPLATNOSTI 11.c %o podilu

Ve splatnosti 2 I97 542,68 4I

Do 30 dnů 78.395,-- 1

Nad 30 - 60 dnů 35 528,-- <1

Nad 60 - 90 dnů 2 99I930,-- 56

Nad 180 dnů 32 399,-- <1
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Výnosy příŠtích období ve ýši 1 788 tis. Kč představují dotaci na ýzkumný úkol ve
spolupráci s VÚŽV.

KAPŘTÁL

Základní kapitál společnosti k3I.I2.2020 ve ýši 50 500 tis. Kč a je rozdělen na akcie
v nominální hodnotě:
10 000,- Kč 4 857 ks

Vlastní kapitál se proti minulému roku zqišil o 724 tis. Kč
Fond rozvoj e aíezeryní fond byl naýšen zrozděleného hospodářského qýsledku 2018.

Po vlastního kanitálu
Minulé účetní období Běžné účetní období

základni kapitál 50 50C 50 500
ostatní rezervni fondl 8 705 9 000
statutární a ostatní fondv 54 355 55 813
Nerozdělený zisk minulých let 0 0
Neuhrazen á ňréúa minulých let 0 0
Výsledek hospodaření běžného období 2 953 I 625
Ostatní kapitálové fondv 195 195
Vlastní kapitál celkem 116 708 117 í aa

lJJ

.ť,Á\,AZKy

f,} io tl&nccd,$ fu é xávazÉ<y

Viz tabulka bankovní úvěry.

Kcláťk${á{rhé gávagkv

/

SKUPINA
SPLATNOSTI

Kč o/
,/o

podílu

Ve lhůtě splatnosti 3 374168,66 61

Do 30 dnů I 859 332,95 34

Us|,



30 dnů do 60 dnů 15 304,08 <1

90 dnů do 120 dnů 235 811,00 4

I20 avíce 21209,94 <1

Závazky z obchodních váahů jsou tvořeny účtem ( 32I) ke konci roku 2020 ve ýši 5 506
tis. Kč, účet ( 325) je ve ýši 98 tis. Kč, což představuje především ner,yplacené nžýemné za
pozemky.
Závazky k úvěroým institucím jsou ve výši 28 613 tis. Kč.
Závazky ke společníkům ve úši 187 tis. Kč tvoří účet (364) - zůstatky nevyplacených
dividend za rcky 2006 - 2019. Důvodem ner,l,placení je probíhající dědické řízení nebo
nedostupnost akcionáře.
Závazky k zaměstnancŮm jsou splatné závazky zmezdxlll2}2} činí767 tis. Kč
Závazky ze soc. zabezpeěení azdravotního pojištění jsou 644 tis. Kč
Dohadné úč§ pasivní účet (389) ve výši 46 tis. Kč představují především dohad na v roce
2020 spotřebovanou a do konce roku 2020 nelyfakturovanou vodu a elektrickou energii.

HE;4E]HtVA

V roce 2020 nebyla tvořena.
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Odložená daň se počítá jako rozdíl mezi účetní zůstatkovou cenou a daňovou zůstatkovou
cenou dlouhodobého majetku x sazba 0,19. V roce 2020 byl evidován odložený daňový
závazek 1 1 tis. Kč, celkem ve qýši 6 554 tis. Kč.
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Leasingové závazky k 31.12.2020 nejsou.
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V roce 2020bylo pokračováno se splácením investičních úvěrů u České spořitelny a ČSOg.
Uvěry z Komerční banky byly splaceny.
Kontokorentní úvěr u ČŠOÉ je zajiStěn směnkou a pohledávkou.-,'"Uvěry na nákup půdy jsou zajištěny zástavními smlouvami na pozemky.
Uvěry napořízeni strojů jsou zajištěny zástavou strojů a pojištěním.
InvestiČní Úvěry na stavbu a technologii Wavina, jsou zajištěny firemní blankosměnko.u
pohledávkou a nemovitostí.
Nově byl zŤízen účet na úhrady spojené s údržbou bytového domu čp.100.
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31.12.2020
Bankovní úvěry k:

VýŠe Úrokoých sazeb u jednotliých úvěrů jsou předmětem obchodního tajemství.

Uvěrující
Banka

Druh Rámec/výše
úvěru

zůstatek k
31.12.2o2o

foskytnuto Splatnost
měsíc/rok

20
?.1 22 23

^Q pozemky 3 00c 30a Vl1.0j Xl|,22 212 212 93
KB pozemky 3 194 c 1.0] l2( 23a
KB pozemky 1 83c c Xl í lX.2( 141
3SOB Le STEYR 3 72E 27g1 lX.1 lX-2l 746 74e 746 74e
0SOB Le PUMA 240 3 91i 3 78e X.2C X.2! 13,t 784 784 784
0ELKEM 6 88€ 1 46c 1 742 1 623
KB účtv bank. bez úvěru 151
CSoB KTR 12 00c -10 05t lV1
3SoB lechnol. 12 041 8 56i lX.lf Vll1.31 803 803 B03
SoB stavba 23 00c 17 o91 lX,1 Vll1.31 1 383 1 383 1 3B3

3SOB euro bez úvěru 1 403
účty bank. bez úvěru 42

3SOB byt účty bank bez úvěru 2e

l,:::]1i:ii3?,,i,§4 ]

§ELKEM,. 34 48e :,i:§:g i$18§§

20I6 20I7 201 8 2019 2020
Tržba za RV 43 468 41 468 42 311 37 464 36 4I2
Tržba za gran, linku
a ost. tržbv

9 787 10 616 15 825 Il 687 14 54I

TržbazažY 20 555 30 461 34 104 35 901 34 62I
Tržbv za službv 3 032 2 342 1 274 l 358 l 508

přehled dotací 20I6 2017 201 8 20I9 2020
yuzv - kohouti 0 0 0 615 655
Plodiny na o.D 3 882 3 423 J I29 3 275 3 385
Chov přežvýkavců 37 0 28 52 24
Na plochu 5 057 5 013 4 759 5 394 5 462
Sucho 480 0 I 269 0 0
Poi.ost.plodin 357 322 307 363 453
Pol,zvířat 48 48 4I 52 52
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Dot. na KU 52 64 69 84 7I
Dot. na KU korv 42 22 22 0 8
Dotace namlékol QCZ 909 159 6 0 457
Dotace na kráw 562 I I43 I 740 l 276 I 342
Dotace I]P 78 0 0 0 0
Dotace na osiva 180 171 43 77 87
Dotace welfere 0 881 748 735 721
Bílkovinné plodinv 0 0 216 224 I57
Biopásy 0 0 0 264 325
Myši 0 0 0 0 99

Ostatní provozní výnosy celkem 19 090 tis. Kč, z toho jsou dotace 13 298 tis. Kč, dále jsme
obdrželi provize abonusy aplnění pojišťovny za škody.
Mezi rozvahoÚm dnem a dnem sestavení účetní uzávěrky nenastaly žádné ýznamné
události.
Účetní jednotka předpokládá stabilní vYvoj svojí činnosti.
učetní jednotka nevyvíjela v oblasti ýzkumu a vývoje žádné aktivity.
UČetní jednotka neprováděla žádné operace s akciemi, nikdo z akcionářinemá podíl na
základním kapitálu v ětši než 20Yo.
V oblasti pracovněprávních vňahů a ochrany životního prostředí dodržuje účetní jednotka
glatné zákonné normy.
Učetní jednotka nemápobočku ani organizační složku v zahranlěí.
Odměna auditora za ověření účetní závěrky uhrazenáv roce 2020byla 74 tis. Kč.
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Dne 1I.3.2020 byla Světovou zdravotnickou organizací lyhlášena pandemie virové choroby
COVID-19 a dne 12.3,2020 byl také vládou České republiky vyhlášen nouzoý stav. Jsou
zaváděnarizná opatření v souvislosti s bojem proti šíření virové choroby. Dopady na budoucí
hospodařskou situaci nelze v současnosti spolehlivě určit. Vedení společnosti se domnívá, že
Předpoklad nepřetržitého trvání není ohrožen a proto je použití tohoto předpokladu nadále
vhodné.

Zpracov ala: Ing. Petra Jáchymstálová

V Chorušicích dne 20.4.2021

"/,/

,/
MVDr. Miroslav Hrdlička

předseda představenstva
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