PŘÍLOHA
účetní závěrky za rok 2021 zpracované v plném rozsahu v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/91 Sb.,o účetnictví, ve znění pozd.
předpisů .

1.

Základní identifikace účetní jednotky:
Název: AGRO

RUBÍN

a.s., Svijanský Újezd 55, 463 45 Pěnčín

DIČ:

CZ48292486
Den vzniku: 30.6.1993
Právní forma: akciová společnost
Zapsaný základní kapitál: 21.759.000,- Kč
rozepsaný na: 2149 ks akcií na jméno v jm.hodnotě 1.000,- Kč

10.000,- Kč
100.000,- Kč

1421 ks

54 ks
Do

evidence skutečných majitelů společnosti vedené KS v Ústí n.L. byli zapsáni

ing. Stanislav

Padrůněk a Milena Padrůňková.
Statutární orgán: Představenstvo

—

-

-

Dozorčí rada

-

ing. Petr Šreiber

předseda
-Jindřich Picek — místopředseda
ing. František Patočka
ing. Kateřina Duková
ing. Stanislav Padrůněk

Josef Zoubek

—

předseda DR
Mgr. Marie Svobodová - místopředsedkyně DR
Josef Hobelant
Ing. Jaromír Bartoš
Ing. Vladimír Pelant
—

V průběhu roku 2021 zemřela členka DR paní Vlasta Vopřátková a nebyla

nikým nahrazena.

Předmět podnikání:
-

-

rostlinná výroba včetně ovocnářství a pěstování zeleniny
jiných zvířat či
živočišná výroba zahrnující chov hospodářských
živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů
-silniční motorová doprava
opravy silničních vozidel
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
vodoinstalatérství, topenářství
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnost.zákona

a

2. Vymezení společností, v nichž má účetní

-

jednotka podstatný nebo rozhodující vliv

SZP Sychrov a.s., Čtveřín-Doubí 96, 46344 Sychrov, IČ 00120421
účetní jednotka vlastní 2.838 ks akcií v nominální hodnotě 28.380 tis
Kč, pořízených za cenu 15.795 tis Kč, t.zn. že účetní jednotka vlastní
74,5 % základního kapitálu.
V roce 2021 společnost vykázala ztrátu ve výši 8.743 tis Kč.
Vlastní kapitál SZP Sychrov je k datu 31.12.2021 vyčíslen ve výši
44.266 tis Kč. t.j. 116,2 % základního kapitálu.
V r. 2021 účetní jednotka neobdržela z titulu držení zmíněných akcií

žádné dividendy z výsledku hospodaření

-

ZDROJ, výroba a obchod ovocem, s.r.o., Lažany 62, 463 45 Pěnčín, IČ 48264792

Účetní jednotka je vlastníkem100 % obchodního podílu této společnosti, v absolutní částce podíl představuje832 tis Kč.
V roce 2021 tato firma vykázala zisk ve výši 145 tis Kč.
Kč, tj.
Vlastní kapitál firmy ZDROJ k datu 31.12.2021 činí 1.444
173,6 % základního kapitálu V roce 2021 účetní jednotka obdržela z
tohoto majetkového vkladu podíl z VH z předešlých let ve výši
250 tis Kč.

tis

-

RUBÍN OZ, s.r.o., Svijanský Újezd 55, 463 45 Pěnčín, IČ 25492659
Účetní jednotka je 100 % vlastníkem této společnosti.

Společnost v roce 2021 vytvořila účetní zisk ve výši 42 tis Kč.
Vlastní kapitál v hodnotě 313 tis Kč je proti základnímu kapitálu
vyšší o 113 tis, tj .navýšení o 56,5 %.
V roce 2021 účetní jednotka obdržela z titulu vlastnictví tohoto
majetkového vkladu podíl na zisku vytvořeného v předešlých
letech ve výši 150 tis Kč.

-

Moštovna Lažany s.r.o., Lažany čp. 61, IČ
Účetní jednotka má
této společnosti vlastnický podíl ve výši 28,77%

v
pořízený za 1.333 tis Kč. Společnost v roce 2021 vykázala zisk ve výši

140 tis Kč. Vlastní kapitál 40.501 tis Kč převyšuje kapitál základní o
35.797 tis Kč., tj. 861 %. Účetní jednotka neobdržela v roce 2021 z toho

majetkového vkladu žádný podíl na zisku.

-

AG odbyt s.r.o., Svijansjký Újezd 55, 46345 Pěnčín, IČ 27288609
Tato společnost v průběhu roku 2021 prošla likvidací a dne 31.12.2021
byl proveden výmaz společnosti z obchodního rejstříku

3. Údaje o zaměstnancích

Průměrný počet přepočtených pracovníků k 31.12.2021
Počet řídících pracovníků

41

Osobní náklady celkem
z toho: mzdové náklady
odměny členům představenstva
odměny členům dozorčí rady
soc. a zdravot. Pojištění
příspěvky podniku na PF
příspěvky na životní pojišt.
příspěvky na stravu
poplatek pracovnímu úřadu

23.502 tis Kč
15.654 tis Kč
516 tis Kč
226 tis Kč
5.404 tis Kč
296 tis Kč
725 tis Kč
600 tis Kč

Průměrná roční mzda na přepočt. pracovníka

381.805,- Kč

4. Plnění vůči členům

81

tis Kč

statutárních orgánů

Účetní jednotka v průběhu roku 2021 neměla kromě odměn za práci a podílu na HV žádná
finanční ani jiná plnění vůči členům statutárních orgánů.
Členům představenstva a členům dozorčí rady byly vypláceny mzdy ve výši schválené
dále jim byly VH přiznány podíly z hospodářského výsledku roku
valnou hromadou
2020 ve výši 219 tis Kč, z toho připadlo 147 tis Kč pro členy představenstva a 72 tis Kč
pro členy dozorčí rady.

a

5. Popis účetních metod a zásad

Účetní jednotka se v plném rozsahu řídí zákonem č. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění p.p.,
prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., a Českými účetními standardy pro podnikatele.
- způsoby oceňování:
jejich odepisování do
a) nakupované zásoby jsou účtovány v pořizovacích cenách
spotřeby systémem FIFO, t.j. cenou z nejstarší pořízené položky
b) zásoby vlastní výroby stanovenými stálými cenami, které vycházejí z vlastních nákladů.
c) HIM nakoupený — pořizovacími cenami včetně nákladů na dopravu a případných dalších
vedlejších nákladů, ponížené o přiznané státní podpory
d) HIM pořízený ve vlastní režii — ve výši vynaložených vlastních nákladů.
e) Dlouhodobý finanční majetek — v pořizovacích cenách

a

Reprodukčních pořizovacích cen nebylo využito

Odepisování HIM

HIM v pořizovací ceně nad 40 tis Kč je odepisován účetními rovnoměrnými odpisy.
Pro daňové účely jsou používány odpisy zrychlené.
Drobný inv. majetek (DIM)
rovnoměrně po dobu 3 let
O DIM v ceně do 20 tis Kč

v pořizovací ceně od 20 tis do 40 tis Kč je odepisován
je účtováno jako o zásobách

6. Doplňující informace k ROZVAZE a Výkazu

zisku a ztráty

6.1. Bankovní úvěry

a.s.

Účetní jednotka má uzavřenou smlouvu s ČSOB
na poskytnutí provozní úvěru
(kontokorentní úvěr) s rámcem 5 mil Kč. K datu 31.12.2021 nebyl úvěr čerpán.
Žádný jiný provozní ani investiční úvěr nebyl v průběhu roku 2021 čerpán a společnost
nemá ani žádný nesplacený úvěr z předešlých let.
6.2. Rozpis přijatých dotací na pokrytí provozních nákladů:.
V účetním období roku 2021 byly přijaty tyto provozní dotace:
-

na zemědělské pojištění

z prostředků EU na zemědělskou půdu (SAPS)
- na ošetřování luk (účtována dohadná položka)
- LFA
- na integr. systémy pěstování ovoce (dohad.pol)
- oddělená platba na cukr
- na pěstování ovoce (dohod.položka)
- vnitrostátní podpora
- na bílkovinné plodiny(dohadná položka)
- dotace greening
- kompenzace finanční kázně
- na biopásy (dohadná položka)
- doúčtování dotací roku 2020
- dotace na osiva luskovin
dotace
- Celkem
-

2 tis Kč

200 tis Kč
685 tis Kč

260 tis Kč
127 tis Kč
100 tis Kč
1.874 tis Kč
103 tis Kč
70 tis Kč
163 tis Kč
22 tis Kč
7.833 tis Kč
9.219 tis Kč
8.895 tis Kč
.321 tis Kč
8621 tis Kč
9.602 tis Kč
9,244 tis Kč
10 724 tis Kč
10 465 tis Kč

Skutečnost r. 2020
Skutečnost r. 2019
Skutečnost r. 2018
Skutečnost r. 2017
Skutečnost r. 2016
Skutečnost r. 2015
Skutečnost r .2014
Skutečnost r. 2013
Dotace účtované stornem nákladů (zelená nafta

519 tis Kč
3.408 tis Kč
300 tis Kč

—

dohodná pol.)

6.3. Rozpis přijatých dotací na investiční akce.

Účetní jednotka v roce 2021 neobdržela žádné investiční dotace.

856 tis Kč

6.4. Daně z příjmů

Dle stanovené metodiky byla vyčíslena odložená daň z příjmů výši 103 tis Kč.
Splatná daň z příjmů činí 210 tis Kč, z toho na zálohách bylo zaplaceno 770 tis Kč, tedy
účetní jednotka má přeplatek této daně ve výši 560 tis. Kč.
Doměrky daně z příjmů za předchozí období = 0,- Kč
6.5. Rezervy a opravné položky

Rezervy nebyly v účetním období r. 2021 tvořeny.
Opravné položky

—

účetní jednotka v roce 2021 netvořila nové opravné položky k
pohledávkám po lhůtě splatnost.
Stav opravných položek k pohledávkám po lhůtě splatnosti k datu
31.12.2021 je 1.540 tis Kč.

Účetní jednotka v roce 2021 daňově účinně odepsala nedobytné pohledávky po lhůtě
splatnosti ve výši 22 tis Kč.
6.6. Závazky sociálního a zdravotního pojištění

Účetní jednotka má své závazky ze sociálního a zdravotního pojištění z roku 2021 k datu
31.1.2022 vyrovnané.
tržbu za řízky v
Kč a dohadné položky na dosud nepřiznané provozní dotace roku 2021 ve

6.7. Účetní jednotka zúčtovala do výnosů roku 2021 dohadnou položku

tis.

—

částce 350
výši 930 tis Kč.

7.

Informace k majetku, pohledávkám a závazkům k datu 31.12.2021

7.1 Účetní jednotka k datu 31.12.2021 nevlastnila žádná zvířata.

Pohledávky z obchodních vztahů včetně ovlád. osob
z toho ve splatnosti
z toho po splatnosti do 30 dnů
do 180 dnů
do 1 roku
nad 1 rok
7.3. Závazky z obchodního styku včetně ovlád. osob

z toho ve splatnosti

11.430 tis Kč
6.242 tis Kč
5.013 tis Kč
96 tis Kč
Otis Kč
79 tis Kč

1.686 tis Kč
1.686 tis Kč

7.4. Účetní jednotka v roce 2021 neměla žádné závazky plynoucí z leasingových smluv.

7.5. Nedokončený investiční majetek

—

účetní jednotka k datu 31.12.2021 neměla žádný

nedokončený HIM.

7.6. Dlouhodobý finanční majetek k 31.12.2021:

Společnost

v%

Obchodní podíl

v pořizovací ceně tis Kč

v tis. Kč

SZP Sychrov

74,5

28.380

15.795

Zdroj Lažany

100,0

832

887

Rubín OZ

100,0

200

200

Moštovna Lažany

28,77

1.353

1329

minor.

EB Fruit

20

20

CELKEM

18.235

Účetní jednotka v průběhu roku 2021 koupila od společníka zbývající podíl ve firmě ZDROJ
Lažany ve výši 6,7 % v nominální hodnotě 56 tis Kč za108 tis Kč. Dále koupila majetkový
podíl ve firmě Moštovna Lažany ve výši 7,12% za nominální cenu 335 tis Kč

s

Účetní jednotka vlastní pouze cenné papíry, které nejsou určeny k obchodování cílem
dosahovat zisk z cenových rozdílů a proto nemá povinnost k jejich přecenění na reálnou
hodnotu. Účetní jednotka se rozhodla, že nepoužije k úpravě cen akcií ani nepovinnou
(volitelnou) metodu ekvivalence a dále bude akcie dceřiných společností evidovat v účetnictví
v pořizovacích cenách.
8. Účetní

jednotka nésestavovala Výkaz zisků a ztráty v účelovém členění

9. Informace,

které nejsou uvedeny v rozvaze

a) majetek pořízený formou leas.splátek po ukončení smlouvy:
- linka na výrobu plastů — pořizovací cena 7.605 tis Kč, leas.smlouva ukončena
v roce 2007, do účetnictví zahrnuta v ceně 1.000,- Kč

tis

sklízecí mlátička v pořizovací ceně 3705
Kč, leas.sml. ukončena 1.3.2009,
do účetnictví zahrnuta v ceně 1.000,- Kč

-

b) majetek nezahrnutý v rozvaze
-

drobné a krátkodobé předměty v pořizovací ceně do 20 tis Kč
majetku je účtováno jako o zásobách.

c) jiný majetek není vyjmut z účetní evidence

—

o tomto

d) žádný majetek není zatížen zástavním právem
e) Účetní jednotka ručí za dlouhodobý investiční úvěr uzavřený společností SZP
Sychrov a.s. na částku 13 mil Kč se splatností 27.12.2028.
Výše nesplaceného úvěru k 31.12.2021 činí 7.756 tis Kč.

10.

Informace o transakcích mezi účetní jednotkou a akcionáři a členy dozorčí rady

Akcie účetní jednotky vlastní drobní akcionáři, jejichž podíl nepřekročí 20 % základního
kapitálu. Někteří akcionáři jsou v zaměstnaneckém poměru k účetní jednotce a někteří
pronajímají zemědělské pozemky. S největším akcionářem účetní jednotka obchoduje
s komoditou obiloviny.

jí

11.

Informace o vybraných nákladech účetní jednotky:
Za zákonem předepsané ověření roční účetní závěrky za rok 2020 auditorem ing. Josefem
Čermákem, číslo osvědčení 1210, bylo vynaloženo 40 tis Kč bez DPH.

12. Účetní jednotka v roce 2021 nevydala žádné nové akcie ani vyměnitelné dluhopisy a
proto z tohoto titulu nedošlo k žádné změně vlastního kapitálu.
13. Účetní jednotka se se svými výrobky orientovala téměř výhradně na tuzemský

trh. Do za-

hraničí, konkrétně na Slovensko, byly vyvezeny pouze výrobky přidružené výroby
v úhrnné hodnotě 700 tis Kč, tj. 1,2 % z dosažených tržeb za vlastní výrobky a služby.

Struktura tržeb:
tržby za výrobky RV
- tržby za ovoce
- tržby ze živočišné výroby
- tržby z výroby plástů
- tržby za služby

-

Celkem

37.365 tis Kč tj. 58,9%
1.103 tis Kč
3,6
1.003 tis Kč
2,0
29,2
19.780tisKč
4.201 tis Kč
6,6
63.452 tis Kč
100,0

14. Přehled o peněžních tocích (CASH FLOWE)

Přehled o peněžních tocích viz přiložený stejnojmenný výkaz

Ve Svijanském Újezdě, dne 1.4.2022
Z

Zpracoval:Patočka

AGRO RUBÍ
Svijanský
463 45

UÚje

P4

Ing. František Patočka

člen představenstva

