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lnformace o společnosti

Charakteristika podniku

Naše společnost hospodaři vřcpařské l}robní obtasti v naclrnořské výšcc 300-350 m.
Přcvažrljicí půdni typ je středrTí lrnědozenr, Roční úhrn sr.ážr:k sc polrybujc k0}9nr 650 mln.
průměrná roční leploia je g"C, Hcrsporlařinle na oca 1530 ba urni.půr\, z itichž asi 350 ]ežj v
chlánónó krajimé clblasti Kokořinska a v c,c}u.ar,rróm pásmu uilJnil.ri; zclroje. Výmčra omé
půdy je v nóktrlika kalastrálních ťtzenríclr: chcltušice, chororršky, velký tijez,d, zalrájí,
Mčlnické Vtelno, Yysoká Lilreň, Raclclrrrl, Nr:bužely, Kanirra, Stránlia , zaÁaaňy, Libovicp,
Mšeno, Scdlec. Y rclstljnné výrobě se zabývínre pěstc)vání§ olril,rvin, olcjnirr a picnin,
Živočišná výroba je zarrrěřena zejniéna na vllÁbu ml{ika.

Pěstované plodiny a chovaná zvíiata

Přelonrovýrrr roketl pro rostlil]'lol.| výrobu byl rok 199B, kdi, jsme se rozlrodli skončit s
*lto_vá]lÍm cukovky, 1 dnes s odstupen1 let půvážrtjčfie nase tclrclcjsi rrrzlrorlnrrtí za správnó.
žačali jsme se zabývat zrllovotl kúui.icí, ůrcm a sójou. Pro posklizňovou lip.,rv ii,rra*o
stlšičku a 

Ť:|i"_k", osevní postup se ustálil na 650-75ó ba ozirrrů pšenicc, so-gri ira ozimóhoječmale a 240-280 lra zrnovó kukrrrice, 80-90 ha silážní ktrkuřice, z olejnirr pěsl;je;; 220-
260 lra ozimó řepky,50-100 ha olejnélro lnu, Zbylou výr,rěru rryužívám" pro pistouáni pí"nin
na r"ýrobu objemný'gll knniv pro skol Každoroinč .jc-rrěkolik helrr"rť, vinouáno pnrruŠrr,n 

"novýnr plodinám, které v našem osel,ním po.iupo zkoušírrre. Noprir.roii- í" 
" j",r"a.

ostrop§§třcc mariánský. k uve<lené sklaclbč pěslovarrých plodin ic piizpr,isobena it<iadbazenrědělskýclr stroiů. kde kromě sklizecích rrrlátiěek,- kteró naj írnarrre ve službách, jsmesoběstaělí. Ve společrrosti se zabývánre chovem holšt;inské]ro a .1"r*"y.t *iio .rátu. vpyť:íl"l lctech se zabývánre přenosy clnlrryí, Účasrrrirne s.. náódniúr i ,ut,.aoienict,přehlídek lrospodaiiských zviřat, na kterýih dosahujenle dobr;ich ur:rristčiri.

Itrťgrrn*eo o význanrný§& skxtečnostech, kteró naslaly až po kónei
mryeh§vého dne

Mezi rozva}rovým rlnem a rt|3n1 ke l{t rónlu je úče{rrí ávčrka sclrválena k předárí, nrimoťtčetrrí jednotku neclošlo k žáclným clťrležitýrr*kot.enout *, lctcró by nrěly vliv na ťlriajeuvedenó v účetní závěrce,

Informacc o předpolrládaném bndorrcím vývoji činnosti

,::



§ ohledem na pt,ovedenou analýzu efeklivnr:sti hospodai,ení spolcčnosti, sc ukazttjc,

že je nutrró se i nadá]e maximálnč ldnovat předevširn §ijtllomé raciorralizaci prács { §polu
s tírrr i cílcvědornérrru sniž.ováni vynakládaných náklar{ťr.

Zrikladní cíle vecioucí ke z,rnýšerrí efektivity hospodaŤení společnosti je i rradále nutno hledat
ve z-kvalitrrční sarnotnóho systúrnu řiz,cn.í spolcinosti, další racinrralieaci ,loji arganizační
§ťuktury a využívání exterrrich služeb.

Nerrrénč důleži!í faktor brrdorrcílro úspěšriúho hosporlařcní §polcčn§sti je nutné vidčt
i v plánováni & u§la§i]velrl krátkodobýclr, §lřednědobýOh * rllouhodobých cilrl společnosti.
,Ieclná sc přeclevšim o stanovcní přeclptlkláclaných pl*rxi invvstičDilro rozvtliu a činnrrsti
společnosLi a v návaztrosti na lo, r,l1voicní 1riánů očel:ávaných nákladťr a výtrosťr s1,1olďrrosti,

Spolcčnosl oóekává drobrrý nárůs1 vytížení pLo kalendářní r*k 202? oproti situaci v toce
mirrulóm.

Předpokládárne, ž-e v roce 2022 bucle úsek výroby krr"niv pr*covat stabilně s drolrrryn
navý§eirím výroby, Do podnikové prodejny. kteÉ je obsaz,etta stálj.n personáler:r, si již
zákazrríci našlj cestu, nejen pro ]<nliva, ale i ciovatelskó potřcir\,. přoto očckáván]e drobrró
navýšcní prodejů. Na ťlseku meuhanizace budeme pollačovát v opralách slroiů, údržbě
arťrllu, opmvách skladů a stájí.

Inťormace o výdajích v obla§ti výrkumu § yýycje

společrrost ncvyvíji žádnou čirurost v *b'lastj .,ýzJiurrru a vývoje a nenrá žádné vÝdaje

na výziurn a v.ývoj,

Aktivity společnosti v oblasti životního pťO§tředí
a pracoYněprávních vztazÍ§h

Společnost se řídí ekologicklnní pravidly a přislrršnými ztikotty a snaži se minimalizovat
dopad činrT rrsti na životni proslředíii,

V oblasti pracovnč právních 1,z{ahů sp6iečno§t půstupuje y souladu s pfacovněpráv l1íl1,] i

přetlpisy.

i,|

Informace o Organizační složce v zahraničí



§polečnost nofi}á žádný podíl na jakýclrkoliv dceřiných společnostech v zahraničí a nemá

žádnou pobočku mimo územi Českó republiky.

lnformace požadované podle zvláštních právních předpisů

Společnclst nctrrá povinnost zveřejI5ovat informace ;rodle zvláštrrích prirvních předpisťr.

lnformace o roz§ahu účetní závěrky včetně výroku auditora

Arrdit roění ťrče§í závěrky sestavené k 3l. 12. 2021 provedl auditor: ÁuditVogel, s.r.o., IČO:
22"174092 se sidlcm Fiignerova 600112, 40502 Děčírr, Děčin I - Děčín,
č. oprávnění 534. Ověřeni provedl slatutáí]í auditor Ing. Maťin Vogel, č, optávnění l7l B.

Společnost nepouž{vala v roce 2021 žádné investiční instrumenty ani dalši obdobná aktiva a
pasiva a rrenrá povilaost zveřejňovat tyto infornrace.

Informace o cenových, úvěrových a likvidních rizicích a rizicích
souvisejících s tokem hctovosti, kterým je účetni jednotka
}TstaYGna.

Zpráva ovztazích mezi propoienými o§obami

Ý

í'l

AkoiovÁ společnrrst nrá kc tlni 31- 1?..2021 sto dvacet osm akcionářťr - lýzických
známy žádné dolrody o spolcĎném postupu akcionán*r,

,i]'_!,/

.

lnformace o cil€ch e metodách řízení rizik dané společnosti včetně
její potitiky pro zajištění všeeh hlavních typů plánovaných
transakcí, u kterých §s použijí zajišťovací deriváty

§polečnost nepoužívala v roce 2027 finanční ittsfi unrerlty.



spo}ečnost není oviádarrorr osobou a nemá povlnnost §e§tavit zprávu il váazích nt,--zi

plOpOjOnými 0sobami,

V Clrorušicich rlne 7 .4.20?2

Jxranrír MVDr. }tlíiroslrrv llrdlička
ndstopi,edseda přeciseda
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AUDITORSKÁ ZPRÁVA
k účetní závěrce sestavenó k 31.prosinci 2021

L.zlmědělská a.s.
Chorušice

akciová společnost
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Akc ionářťrm spolcčrrosLi

Výrak uuditora

l ,zenědělská a.-s. Clrorušicc akciová spnlcčneisr
č,p. l 18
277 j7 C:hi:lrušicc

zpRÁyA N§zÁvr§LúHo AunIToRA

Provedli jsme, audit Přiložené účetní závěrky společnosíi l.zenlědě]ská a.s. f]irorušice akciovásPoleřrrost 
!di!i' ]4é ,,SPoicčnost") sestavcnó nu xnuao čcských ťrčelnieh Ňpr"n. r..ra se sk}ácJáz, rozvahy k 31.12.2021 výkazu zisku a ztrát1, k 31.12.2021 a příloh_v- této ,id"tni J.,ert,.. tt".eobsahiric PoPis porržitých poelslatných ťlčcrnich metotl a daiší vysvčrlují.r rJ"r.r*.^ Lijilo Společnosti jsou ut,edenv v úvo<lní iásti pXrorlr, ieio iĚxrli závěrky,

Podle rraŠeho názoru ÚČetni ?t*" podává včrnli a poetivý olrraz akíiv a pasiv Společnostik31,12,,7021 a nákl'dů 
" 

oý:o:1 a rt'sledku.i";irro'rrospoouřcni za rol< končící 31.12.202tv souladu s čcskými ťrčetninri pře<lpisy,

Záklud pro týtok

^udit 
jsme provedli v sculadu se zákonenr o *uditotcch a sbndardy komory aurlitorů Čcskórcpnbliky prer audit" kterýnri jsou mezinárodnj ,tarr.lalrly pro auclil {lSA) případnč <joplrrčnóa ttPrlvcné stlur isejícírni aPIikačrrinli doložkanli, Nnše odlrovětlIror, .,nnnr.,lá ienria pr"opin,

1c podtohnč ji 1lt' psána v otltlilu Otlpor čdrtost aLtdit.rra ,n or',r'r;iui..,,ni ,;'' c;k;, 
";;,;,l" ... ,iLon"n,o auditorech a Etickýn k<rclexenr přijaýnr Komorou auditclrů Ceské republiky jsnre rra Společnrrstineávisli a sPlnili jsnre i dalši ctickó 

'pnvinrrosti 
vl,ptýr,ajicí z rrvedcrrich pr|.1_ririr. non ni"an 

"sc- ž9 dťrkazni inlbrmace. které jsme shronrážrliii, po.[1,ti,;i áostat"enY a *,rr.aql.záilňrrrádi.;;
na^šeho výroku.

Audhvor.l, !,r.o, , i(o: 217rl-J.) |Olc.(zD7 'A992lr| /',,. 4l25]Gllr1 Jlrll,íli,].llVnr. l / ] g/wp, nvditvog€l.., ] rnírsl}vi rjoo/] ]. 4t3 0] Děčin
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adpučclno.tl auclilora za uudit účetni zóvěrky

Našinr ci]em jc získat přiměi,enclu jistotu. že

Qsknní infurnruce uyedené tle výrační zprállě

Ostatrrírlri infonnacen;i .isou v soulaelu s § 2 písm. b) zákona o auditoť§cir tr{trrmace uvedené
vc výroční zprávě nrinro účetní závěrku a rr*ši zprávu auditora. Za ostatní inlbnrrace odpovidá
slátt}tžin}í orgltn SpolcčIrosti.

N*š výrok k účetni zál,,ěrce se k ostatnim itrfornracín nevztahuje. Pře§to je však součástí rra§iclr
povinností stluvisejícíclr s ověřenínr účetrrí závčrky seznámení sť § o§latlínli inťormaccmi
a postluzení, z,dn ostatní infonnace tlejsou ve význámném {mireriálninl) nesouladu s účetní závčrkau
či s našinli z-rra.loslrni o (rčetní ieilnotce získanýrrri bělTem ovčřtlváni účctni závčrky ncbo zcla sejinak
tyto infonnace nejeví jako význarnně (matcriálrrč) rrespr,ávnó. 'fakť pirsrtzujcnre. ztla ostatrrí

inlbrmacc byly vc všcch významnýoh (materiálníclr) olrledrlch vypracovány v sor,úadu s přísltLšrlÝmi

právnín,i předpisy. 'finrtcl pclsiluzcrrin se rozulrri, z,da ostalni infonnacc splňu.!í požaclavky právních
přeclpisil na ibrmálni náležitosti a postup vypracováni osraltrich iníbrmací v kontextu význanrnosti
(nateriality). rj. zda případnó ncdoclržcni rtvederr5igh požadavkťr by bylo zpiisobilú óvlivnit úsudťk
činčný na zúkladě ostatnich irrl'tlnrrací.

Na záklatlč provcclených postLlptl. r1o miLy. již dokáženre posotldil, r"rvádime. že

r ostatni inlbrmace, které popisují skurečnosti. ježjsou též přťdmětcm z<,brazent v účelní závěrce,
jsou ve všeclr význarnnýclr (matcriáiníclr) olrledech v souladu s ťrčetni z{včrkou a

. ostatlli infornrace byiy l,ypracovárl5l v souladtl s pravnírai picdpisy.

Dálc,jsmc povirrni r.rvés1, zda rr* základ* poznolků a povódomí o §polečnosti k ninrž jsrrre dospěli
při prrrvádčni auditu, ostarní inlorrnace rre obsalrr;j í vý,znanrnó (malcriírlni) včcnó nesprávnosti.

V lámci uvederrj.oh po§tupů jsme v obdržených osLatních inťormacích žádné význanrné (materiálnÍ)

l,čcttó tlesprávrrosti nezjistili,

)tlpovédnost předls! a\,ť nsl|,{l a da:orči rady Spaletinosíi ia účetní távěrht

Piedslavenstvo §polcčnosti odpovldá za sestavgní účetni závěr,ky podávající věmý a poctivý obraz

v soularlu s českýnri írčerninri předpisy a iaa takoyý vnitřní kontíOlní systém, který POvaŽuje

za nezbytný přJ sestavení účetrrí závěrkl,tak. aby neobsalr6yl]n lrý2nantné (ma*riálnÍ) rresprávncrsti

zpiisobené podvodem nebo ohybou.

Při scstavováni ťrčetrrí závěrky je picdstavcnstvo Společnosti povitmo posoudit. z,da je §PoleČnost

sclropna nepřelržitě trvat. apokudje to lelevantní. popsat v přílore irčetní zár'Člky ZálcŽil§sli týkajíci
se 3ejiho ncpřerržjtúlxr trvárrí a porržiti přeclpi:klaclu nepřetržilúho trváni při s§§aaverrÍ ÚČeúrí Zá\'ěťkY,

s u-}5,,rko.1 priporlťr, kcly picilstavenstvo plárruje zrrršení §polečnosti nebo ukollčelríjejí čirrnosti. rcsp.

kdi rrenrá jinou reálnou nrožnost než tak učinit. Za dolrlcel nad procescn ÚČetního výkaznictví
ve §polečnosti odpovitiá tlozorčí rada.

]

ťrčetní závčrka jako celck ncobstilrujc

(fialeriální) nes!]ťávnost způsobcnou potlvodcnr nebo chybou a vydut zprívu auditora

Auí]itVo§€I, ,.r,(). l la0] i:7 74 091 | oie: cz 227 74 09?

r.l. .l 1}í l1t r!0 l34 ] |nlosirditlr}i]el ., l rr?ý\d},audilv68€1,f, | íú*nťroln út0/12, 10' 02 Déa],1
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výrok. PřirněŤená míra iistolv je r,,elká nrira jistoty, nicméně není zárukorr. že audit provedený
v stlularlu s výšc uvcdclrymi picdpisy ve všeclr případech v účetrrí závěr"ce odlralí případnou existrtjicí
vý'z-narunou (materiáln! nesprávnost. Nesprávrlosti molrou vznikal v r]ůsledku podvodů rrebo chyb
a povaŽrrj Í se za významné (materiálnÍ). pokud lze reálně předpokl ádal, že by jednotlivě nebo
v souhrnu mollly ovlivrrit ekonotrrická rozhrrdnutí, ktcrá uživatelé ťrčetrri ;iávěrky nn.jcjin: z,ákla<lč
přijmou.

V Děčíně dne 9. května 2022

Při prováděnl auclitu v souladu s výše uvedenými předpisyje rraši povinností uplatňovat běhenl cclého
auditu odborný úsudek a zacho.,ávat profesní skepticisnrrrs, Dále je rraší povintrostí:

l ldentifikovat a v;rhodnolit rizika významnó (mal§iálni) ncsprávnosti účctrri závěrky způsotlcnó
po<lvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagujicí na tatcl rizika a ziskat
dosíatečnd a vhodrró dťr}rnzni iníbrrnaoc, abyclronr na jejich áklatlě noirli vyjáclřit výrok, l{iziko.
Že neodhalime významnou (nrateriální) nespráHrost, k niž došlo v důsledku podvodu. je větší
neŽ r'iziko ncodhaleni v3lznamné (maleriální) nesprávnosti zpťtsobenó chyborr. protože součástí
podvodu molrou lrýt tajné dohody (kcrluze), falšovárrí, úrnyslrrá oponrenutí. nepravdivá
prohlášení nebo obcházeni vnitřních kontrol.

r Soznámit se s vnitiním konlrolním §ystémern Společnosti félevantlrím pro audít v takovórn
rozsahu. abychorrr mohli navrbnout audilorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikolí abychom mohli vyjádŤit názor na účirrnost jejiho vnithrího kclntrellního s}.§ténru.

. Posoudit vhodrrost použiých účetnich pravidel. přiměřenost provcdených účctnich odhailů
a inťormace, kte!é v léto souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v pi.íIoze účelrri závěrky.

. Posoudit vhodnost pouŽití pŤedpokladu nept*etržitého trvání pli sestavení účetni z_ávěrky
Představenstvem a to. zda s ohledem na slrromážděrré důkaalí informace existuje význanm-á
(materiální) nejislota vyplývající z událostí nebo podniínek, ktelť ntohou r-liznanrně zpoclrybnit
sclroPnost Společnosti nepi,etrátě trvat. Jestliže doj<leme k závěru. zé taková významni
(materiálnÍ) nejistota existuje, je rraší povinností upozornit v naši zprávě tra ilrťormace uvedei]é
V této §ouvi§lo§li v přÍloze účetni ávěrky, a pokud tyto inlbrmar:e nejsou dostťečnó. lyjádíit
modifikovaný výrok. Naše závóry qýkajíci se schopnosti Spoleěnosti nepi-etržitč trvat vyiňázeii
z dŮkazrťch inťormací, které jsme ziskali do data naší zprávy, Nicméně budclucí události nebo
podnrílrky nrolrou vést k tonru. žc §polečnost zlfalí schopnost rreptetržitě trvat.

. vyhodnotit celkovou prezentaci, ělenění a obsah ůčetní ávěrky. včetně přílohy, a dále
{o, Zda ťtČelní závěrka zobrazuje pódkladó\,é. transakce a udáIclsti z_působert, kierý vede
k věrnénru zobrazelí.

NaŠÍ Povirrlrosti je inltrrmovat představenstvo a ilozorěí ra<lu mimo jiné o plánovanélrr rozsa}ru
a naČasováni auditu a o výmamných zjištěnich, která jsrrre vjeho průbělru učinili. včetně zjištčných
výz_nanrných nedostatků ve l,nilřnim kontro lním systómu,

K§
AuditVogel, s.r.o,
oprávnělí KAČR č. 534
Fúgncrova 600/12
405 02 Déčín

, f,,;, l

" u !.a,
Ing. Manin Vngel
oprávŇrúKAČRč. l7l8

l
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óbchodrri jméncr:

Sidlo:
Ič:
Právní iix,rna:

.Dalurrr zápisu:
Datum zalrájení čirrnostil

Předně{ podnikání:

Před§távenstvo spoleČnosti:

Přiloha k účetnirn víkazrim k 3 i, 12,2021

1.zeměd§lská a,s. Choru§ice al<cioyú sprrlečnost
Clrorušice óp. 1 18- okres Měhik, PSČ 2r7 37
463 57 238
akck;vá společnost
redcná Méstskjm stluclem r Prazc otldi] t]. r ložka 2j48
13,5. 1994
i.6. i994

- pr:skytovúní r,,eterilrární. léčebné a preverrtivní ěinnosti v pltrétn rozsahu
- zcrrrčdčlstvi, včetlč prodejc nerpracovaných ze§řdčlškých výrobků za účslEnr

zprac<rváli nebo da]šiho pradeje, nejde-li o provozování odbornýclr činrrostí nn úseku
rt-rstlitlrt lÉkařské péčc

- silniční lrrotorová doprava - nákladni plovoz,ovaná vcrzidly nebtr jízdnimi soupravami
r: nejvčtší povolenó lrmotnosti picsalrrrjíeí 3,5 turry, jsoLr-li Lrr,čcrr1, k přepravč zliřat
nebo věcí - *ikladni prcrl,ozovatrá vetzidly nebo jízdnírrri souprovam,i o největší
pr:volcné hrnotno§ti nepŤesahu_jici 3,3 tLrny. isou-li určeny k přeplavě zvířat nebo věci

- podnikjni v oblasli nak]ádaní s ttebezpečnj,lrri odprd1
- opravy silniČních vozidci
- obráběčství
- činrrost ťrčetniclr porallcri, vedeni účetnictví. vcdcní daňovó cvidr:ncc
- výroba, obchod a služby neuvedené rl příltlhách 1 ú 3
- opra\y ostatniclr clopravnich pro§lř§dků a pracovnic}r stlojů
- nryslil,ost
- zámcčniclr,í.násrrojářství

Píedseda:
Mistopřcclseda:
Členovó:

MYDr. Miroslav Urdlička
Jarourír Novotný
Eva Havlová
l{NDr. Jaroslav 1)e lant C§c.
l ng. .l1ílna SlanloerKoVa
Radek Dvrrřák
Jarosiav Tu§ek
Jarr Šubcrt

I}ozorši rada:

Př§dscda
členové:

Prof', Ing. Jaroslav llorrrolka CSc,
Jiři 'l'áborský

Přenrysl §nkcvič
Miroslav Šleclrta

Akciová spolťčnosl má ke dni 3 l . l 2. ž02 | sto dvacel osnr akcionářů , l,}z"ickýclt

,ť:



Evidenční počet zamě§lnancťt v roce 2021 byl 31. z toho 2 slalutaři.5 řídícich pracovníků.

Celkové osobni náklady činily 22 366 tis. Kč
rnzdnvé náklady i6 206 tis. Kč
- z roho odměny olganům společnosti 2 l87 tis. Kč
- z toho odměny TI'IP 3111 tis, Kč
nriklady na soc. a zdrav. zal;ezpečení 5 530 tis. Kč
ostatní nákl. ó30 tis. Kč

Záva:A<y ! titulu pojištěni rra sociální zrbczpečení a příspěvku na státrrí politiku zaměstnanosti
a z titulu veřejného zdravotního pojištění byly ullrazeny v iednu 202l,
PťriĎky ncbo jiná pln§ni v penčžní či naturálni ťon,rě členůnr stalutirnícIl a dozrlrčíclr orgánů
ncbyly poskytnuty,

účnrxí M§ToDy

Piiloha k úlčelní zá§ěťce je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 500/:002 Sb., kterou se
stanord obsrrlr účctni ávěrky pro po<lnikatelc, Úda.ie pr"ílolry vychrizeji z účcttrích záznanrů
úěetni jednotky (účetní doklady, účetrrí knihy a ostatni účetní áznarrry) a z dalších potlkladů,
ktcró rná ričemí jednotka k dispozici.
Hodnotové údaje jsou lykazriny v celých tisících Kč. pokud není uledeno jinak.
Učctniclví spciečntlsti jc zpracováviiao na ,l]C s použitím progřamu íirmy §KO-SOF'I' s. r. o.
Krásná l"Iora. Auditorský posudek prograftB lypracovala llg. Veronika lr'íartinkor,á. dekret
ev, C. 704. Programová tlokumentace .ie v podniku k dispozici. ,

Áudit ťtčetní ávěr,ky provódí fimra AuditVogel, s.r.o., Masarykovo nrinr, 3/3, 405 02 Dččírr l.
Osv.č. 534

Účtování je v souladu s platnýnri směrnicemi s touto .tlý.|irnkou:

účet 395 je použit pro vniřní zarlčttlvárí;
- rrreziskladoqý převod zásob
- převod mezi kategorienri zr.ířat
- írhrada faktrrr započtením vzájemrrých závazkťr a pohledávek
- patován{ faktur a dobropisů
- opraiy ítčtování při poiízerť HDM, nákup ásob a služeb, tržeb za zásoby a služby
- na přel'akturaci dodavatelských fattur rrepatřlcíclr po<lniku, na opralrr onrylem ,"ystaverrýclr
faktur

ťtěet l l l 001 je použit na nákup zvířal

V průběhu roku 202I byla sazba DPH 21 % . l 5 % a 10V..

V podniku je použit ayclrlený způsob dartrrvóho odpisování HDM, Pouze rr zák]adního stáda
krav je pouřit rovnoměrný způsob odpisování. a to u kusťl, zaíazrných od roku 1995. Do
roku 1995 sc pottžíval i u základního stáda zrychlený způsob odpisů. Od roku 2008 se nová
dospělá zr.,ířata základnilio stáda..iejichž vstupní cena nepřesátrla 40 tis. Kč odcpisuii ve výši
účetnich odpisů.
l)o pořizovacich cen zásob jsou zahrnuty nriklady na .jcj iclr dopruvrr. pošlovnó a
poj istné a marripulačnl poplatky, Pokud lze urěit jednotlivé skladové položky,
zaúčtovány přínro na MD 1 12. I)o nókupnícir cerr zvířat.isorr nahrnuly nákíarly rra do



poplatky ža zprostiedk§várrí a poplatk1, plenrenáirim za osvědčed o původu plemenných

zviřat.
Nálilady tla odvoz nunré porrižky a rilrynů jsou účtovárry na účel 518. Vlastní qýrohky RV a
náhradniclr tJilLr jsr-ru occňován1 v nákladlr,',Ých cenách. s vi,jimkou m]éka. které jť oceňová,no
cenou 5"8ů Kč l l litr u odpadnilro nl]éka a 7,- Kč / litr u nrlcka dorja,,,aného do nrlékár,ny.
Zvíiatajsou účtována ve stálýclr cenách a sice;
, příchovek ttllat 57,-/kg
- pŤirťrstek ttlat 3ó,Jkg
- přirťrslek jalovic titl 2 let 32,-/kg
- přírustek bý[tr re rlkrmu 29.-lkg
- vz:ůstový přirůstek vysokobřczích jalovic 30.--lK|)

K dstu účetní uzávčrky ,|cdnotka přcpóčitává nla.jctck a závazky v cizíclr mčnách kurzenr
ČNB platným k dalrr ťrčetní uávěrky.

§ruh
0.i l poz.enrl<y

021 budovy a stavby
023 strrljc a raiízeni. d<-rpr. prostř.

026 záklaclni stádr_l

029 j iný diouhod. lttnotný nr.

042 neriokončený ma_ieiek

Druh
063 l'inančlí

pořizovací cena
33 524 ris. Kč
84 579 tis, Kč
89 442 tis. Kč
7 156 ris, Kč

b4] tlS. í\§
1 2S0 tis. Kč

pořizovací cena
\ lls. í!c

ůprávky Zii*t*tkov§cena

30 5B2 ti§. Kč
71 492tis. Kč
3 748 lis. Kč

377 lis. Kč

33 524 tis. Kč
§1 99? tis, Kč
l7 950 ris, Kč
310B tis. Kč

]b5 tls. Kc

Eviclujcrne rredokor:rčený majetek v hodnotě 1 280 lis. Kč * projekl na demolici starého

kravina a projckt na rrový liravin a první lázi slavebních praci ňa nové mi§írlrě.

Mezi významnějši investice roku 202l paři nákup pozemků, dobudovriní suterénního bytrt

l, bytovce čp, l00. nákup secílro stloje Pottirrger. žácího §třójg a štipačc slánry,

Odpisy dioulrodobého majetku činil_v 12 050 tls. Kč,

Oprávky Zůstatkovócgna
0 rls. Kč 5 tis. Kč

1

}

Jeclná se cr členský podli v lvtIékařskéN dfuž§tv§ Čcská Lípa.

lir
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§KUP]NA §PLATNOSTI Kč % podílu

Ve qrlatrxrsti 7 627 451.47 5.§

I)o 30 drlů ,5 630 4ó3,01

Nad 30 . 60 dnů ]Ó] l7-) l

Nad 60 - 90 dnťl 5 ] 978,__ <1

Nad 9l} dnů 318 l42,__

l'ohiedávky z obchodnieh váalrů jsou k 31.12,2021 ve výši 13.819 tis. Kč. Pohlcrlávky
s .ýyšší §platností jsou za konrodity, plalba probíhá rjle poticúy. pravidelnč,

Dohatlnd účty (388) ve výši 1,050 tis, Kč jsou {vořeny dohailnou položkou na nelyplacenó
dolace-

Kr,átkodobé póskvtnuté zálolry jsou ve qši 4 189 tis. Kč, j§ou to zálohy na lcclek, kteqi budc
dodárr v lérlnu 2022-

l'a.:\ ]:,iia. | |} ii{_:§,i,i{ i ] i ]',i,

K,31 l2. 202] jc hotovost v poklarlně 326 tis. Kč a zůstatek bankor,ních účtů
viz, tabulka

:i,i{:1, l ir. {] 1]]f}lr"i' .',l,.'i,!1. } i]i. :,l.;.:..;,-. .:,,1,1_ ,. :..,)],i .:;;

Zaúčtovaný v.oee 2021 na (50l) v celkclvé výši 326 tis. Kč.ie zahrnttt do inventarizace.jeclná sc o r_očJ!ače, teleíbny, žirjle, náŤadí, příitroje *p"d, c;ň;;;ilň;ň;k;ffi;
majerek za 3,654 tis. Kč.

{-'.'l ,., i t', 
'', 

!i{.t;ai.}!i,.r]i

Náklady přištích rrbdobí ve r"ýši 884 tis" kč r"oří předevšinr iiroky a pojistrré z přiiatých ťrvěrťrna_pořizeni,clloulrodobiho mqietku. kdy,v závazcrctrle er,;t1<lvrina ."ix"ra 4s.l.rpiióř- 
-'

{včetně.úrokŮ a po_iištění) a na nákladeclr příšlícll ohá*bí je evidována ui.s" po.;isierri u n.utt
sort vis,,. j íc í s Llalšjnri Lict,tními obclobinri.
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Výnosy přištíclr obclobí vc výši 1 1}i] tis. Kč př*rlstar, rji dotaci rra výr.kunrný írkol ve

spolupráci s Vl17.V.

řts,ito

Zťxaz,ky z obchodrrich
tis, Kč, irčct ( ]25) je
za pozenrky,

vlllllrů .i so r"r tvořcny

Základní kapitál spolcčnosti k 31.12.202l vc výši 50 500tis. Kč aie ro*Jčl*n nu akoie
v lomirri]ni }rorlrrctě:

i0 u00.- I(č 4 857 ks
1 000.- Kč 1 930 ks

Vlastní knpitál sc proti minulónru roku zv;išil o 2 072 tis. Kč
§polečnr:st crdknupi}lr akcie 9() tis Kč jnrcnrllitó lro.inoty, za 3ó,000,- Kč

X,§v,&cKY

§l***{x**i*§ó t*t,axiry

Viz tabulka bankovni úvilry.

Kr*i*k+d*§* x*yar,li§

§KUPlNA
§PLATNO§Tt

l(c

Vc lhůtě splalnosti 2 993 357.35 68

Do 30 dnů 42 810.88

30 dtrri do ó0 dnťr 6 7z1.30

ó0 dnir do l20 dnťr l ]oJ ii] ni ž7

i20 a vícc l40 861,47 3

vs vý§i i li8 tis. Kč.
202l ve

-i

<1

<l

ncvyplaeené



Závazky ke společníkům vc výši 2l0 tis. Kč tvor'í ílč€t (]64 a 366) - zťlslatky nev,vplacen}ch

dividend za roky 2006 - 202t, Důvodem nevypiaceni je probilrající dědické řizeni nebo
nedostupnost akciorrářc,
Závazky k zamř§tnancům jsou splatrré zÁvadry zrnazdX1Il2020 ěini 792 tis, Kč
Závazky r* soc. zabezpďeni a zdravotrrilro pojištění jsou 531 tis. Kč
Dolradrró ťrč{y pasivrri účet (389) ve výši 50 tis. Kč představuji přede,i,šinr doha<l na v rcrce
202l spotřebovanou a clo koncc rokrr 2021 ncvyfakturovanou vodu a eleklrickou energii"

V rocc 2021 nebyla tvořena.

Otlložená daň se počítá jako rozdil nrezi účetní zůstatkovou cenou a daňovou zůstatkovou
c,cnou rllouhodobóho majelku x sazba 0.19. V foce 202'l byl evidován odložrný, dailrrv.i
závazek - 63 tis. Kč, celkenr ve rrýši 6 490 tis. Kč.

l,casirrgovó zával*ry k 31.12.2021 nejsou.

trťi].|{,

V roce 202l bylo pcrkračová,rro se splácením investičních ťrvěrťr u České spořitelny a ČSOg.
Uvěry z Komerčni banky byly splaceny,
Kontokoíentní úvěr u CSOB je zaj ištěn směnkou a pohledár,kou.
Uvěry na nákup prldy jsou zajištěny zdstavnimi sm.iouvanri na poz.emky.
Uvěry na poiizeni strojůjsou zajištěny zástavou strojů a pojištěnim.
Investiční úvěry na stavbu a technologii kravina, jsou zajištěny ťrremni blankosměnkou
potr.ledávkou a nemovitostí.
Nově byl zřizen účct na ilhrady spo.iené s údržbou bytovóho domučp,100.

Bankovní ú 31.12.2021
Úvěruj ici
banka

Ráméclqiše
úvéru

Zůslatek k
3,1j22a21

Po§kytnuto
měsicltok

24

č§ pozsmky 3 000 93 Vl|.07 xl1.22 212 93
čsoa te sTFYR 3 f28 lX- 19 lx.24 74a 746 746 s37

PUMA 240 3 9,16 3 002 X1.20 X1.25 783 7qa 783 roJ
cAsE 225 1 527 Vl1.21 305 305 305

cELK§M 6 545 18§8
KB účty bank, bez úVěíu 2u
čso8 KTR 12 000 10023 lV.15
čso8 lechnol, 12 041 lx,,l5 Vll1.31 803 803 803 803
čSoB staVba 23 000 ,15 650 lX.15 Vll1,31 1443 1500 ,1500

1 500
čsOB
euro bez úVěru <o?

učty bank, bez ůvěru zl

,., /
.rl i

Díuh 11 22 23

2 050

1 400

.: lgzl 1&l§

? ?Es



č§oB ni§irna 8 000 ll1,28

V;íše úLokových sazcb u jcdnullivých ůvčrů.isou předrrrčlunr obchoclnilio tajemslví.

oó^ LJzu

čsog Půda 6 000 1229 411 411x".21 l1.37
,111

bea úvéru lo

567§5868ól YYz n

20l6 201,1 20l8 2019 x]20 2lJ2|
'l'ržba za RV 43 4§8 {1 4ó§ ,11 1l t 37 464 ]6 412 ó0 413
'I'rž,ba zn gran. linku
ir ost. túby

9,?w 10 6]6 15 825 11 687 14 j41 17 090

Tržba za ŽY 20 j55 30 46l 34 104 ]5 90l 34 62l 37 405
Tržby za slrržLry 3 032 2 342 l274 1358 1 508 2 4t8

přehled dotaci 2{,} l 6 2017 2018 2019 20?,0 7a7l

vúžv _ kohouti 0 0 615 655 655
Plodiny na o.p/klinra 3 882 3 423 3 t29 1275 3170
Chov pfužvýkavců 37 0 1§ 1.1 24
Na plochu 5 057 4 ]5, 5 39,1 5 462 5 081

Sucbo 480 0 l 2ó9 0 0 0
Poj,ost-plodin 357 JlJ / 363 453 471

Poj.zvířat 48 48 ,l1 52 )! 0

Dot. na KLí 5? 64 69 84 1| 70
Dot. rra KU kozy 42 22 ?2 0 8 0
I)o§ť* :(}Al Q al 909

,l59 4>/ 398
Důtace na liťá!Ť 1143 1 740 12,/6 1343 1 262
Dotace t,iP 78 0 0 0 0

Dotace na osiva 18ů 171 43 87 0
Dotacc wclltre 0 88l 748 73j 721 760
Bilkovintó plodiny 0 0 2l6 a1 ll l<7

Biopásy 0 0 ů ?64 325 J+J
Mvši 0 (} 0 9q 0

Ostatní provt-lzni výnosy er:lkstn 19 l2l tis. Kč, z toho jsou dotace 12 400 tis. Kč,
obdrželi prcrvize a lrrrnusy a plnční pojišt'ovl1, za lkocly,

čsoB
bvt§Vka účtv bank,

cÉLK§M, ,,,{Ť,t4 i{o1

{_

0
3 385

_í 0l3

3ž2

6 0

562
0

77

lo/

0

dále



MezJ rozvalroqým dnern a dnenr sestavetri úěctní uzávěrky nenastaly ádné lýznarnné
události.
Účetrrí jednotka předpokládá stabilni wývoj svojí činnosti,
Úěemi jednotka nevyvljela v oblasti r,yzkunru a v}voje žádnó aktivity.
t}četni jednotka neprováděla ždné operace s akciemi, nikdo z akcionářů nenrá poclll na
ákladním kapitálu větší než 20%n.

V oblasti pnaccrvněprávních vŤahťr a oclrrany životniho proslředi clodržtrie účetni jcdnotka
platné zákonné ntlmry.
ť}četni jednolka ncmá pobočku ani organieačrri složku v ztrhraničí.
Odměna auditoía za ověření účetni ávěr,ky uhrazcná v íoce 2021 byla 74 tis. Kč.

V období sestavertí této rlčetní závórky jsou v rárnci České republiky i cclusvčtovč zavedgna
rťraná opatřeni v souvislosti s bojem proti šířeni virové clroroby COVID-I9 způsobené
ltoronavirenr §ARS-CoV-2. Tato opatření mclhou mi1 přimý nebo nepřímý dopad i na burloucí
lrospodařskou situaci společnosti a souvisejíci ocenění majetku a závazků. Jclitož v současné
době ne|ze odhadnout, jaká opatření a po.iak dlor.rhou dobu budou v ťtčinrrostí, nelze konkrélní
dopady v součásn<rsti spolehlivě urěit. Vedení společnosti se nicrrréně na základč vylrodrrocení
všech aktuálně dostupnýclr inforrrrací domrrívá, že předpoklad nepřetržitého trváni společrrosti
Rení ohrožen, a tudiž použití tohoto předpokladu 1rrcr sestaveni účetní závěrky je i naclále
vhodné. a v současnosti ani neexistuje rlianamná ncji§tota týkající se tohoto předpokladu.
Všechny aktuálně dostupné v.'j,z,rrarrrné infornrace t}kajíci se našelro posouzení možnóho
rioparlu výšc uvedených opatřeni byly uvedeny v 1řílore r, účetni závěr'cr;.

V souvislosti s dopady koníliktrr, který v,znikl ltuskou invazi na Ukrajinu dne 24. ůnora 2022.
na čirrnost účetní jednotky a ocenění jejího majetku a závazki piedstavují rrejlepší možný a
piirněřenč opatrný odhad ,u,edení za dané siluace. Dle našeho niizoru neni účetní jednotka
totlto §itrncí významně dotčena. Předpoklad nepřetržitélro tŤvání účetfií jednotky je i nadále
vhodný a rroexistuje l,ýznamná nejistota.

Zpracovala: lng. Petra Jáchymstálová

V Chorušicích dne 20.4.2O22

r. }líiroslav §rdlička
píedseda před stavcnstva

t:

!.


