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ad.I. Základní identifikační údaje účetní jednotky:

Společnost: AGRO RUBÍN a.s.

Sídlo: Svijanský Újezd 55

JČ: 48292486

Právní forma: akciová společnost

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí n.L., oddíl B,
vložka 442.
Do evidence skutečných majitelů společnosti vedené KS v Ústí n.L. byli zapsáni ing.
Stanislav Padrůněk a Milena PadrůNKOVÁ



ad. II. Zveřejňované údaje z rozvahy a výkazuzisků a ztrát za rok 2021

ROZVAHA(v tis Kč)

Účetní období roku 2021 2020

Aktiva celkem 98 575 97 246

B. Stálá aktiva 51 776 49 278

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 33 541 31.392
B.II. Dlouhodobý finanční majetek 18235 17 886

č Oběžná aktiva 46 633 47 790
C.. Zásoby 23 083 20 125

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 16 623 17 466
C.IV. Peněžní prostředky 6927 10 199

D. Časové rozlišení 166 178

Pasiva celkem 98 575 97249
A. Vlastní kapitál 89 391 88 735
A.I. Základní kapitál 21 759 21 759
A.I. Kapitálové fondy 238 238
A.III. Fondy ze zisku 65 841 63 826
AIV. Výsledek hospodaření minulých let 0 0

A.V. Výsledek hospodaření běžného úč.období +1 533 +2 912

B. Cizí zdroje 9184 8511
B.. Rezervy 0 0

C.. Dlouhodobé závazky 1 926 1823
C.2.|Krátkodobé závazky 7258 6691
D. Časové rozlišení 0 0



Výkazziskua ztráty (v tis Kč)
Účetní období roku 2021 2020

I Tržby z prodeje výrobků a služeb 63 452 49 840

II Tržby z prodeje zboží 0 0

A Výkonová spotřeba 37 548 30 527

B Změnastavu zásob vlast.činnosti 2157 -2517

C Aktivace 0 0

D' Osobní náklady 23 502 20 938

E.1. Úpravy hodnot DHIM (odpisy) 6263 6399

III.1. Tržby z prodaného DHIM 652 1103
III.2.Tržby z prodeje materiálu 8417 13.210

III.3.Jiné provozní výnosy (dotace) 7833 9219

F.1. Zůstatková cena prodaného DHIM 226 111

F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu 7362 11 700
F.3.. Daně a poplatky 340 343

F.4. Rezervy a náklady příštích období -22 511

F.5. Jiné provozní náklady 1914 2124

Provoznívýsledek hospodaření 1064 3236

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 100 0

V.1. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 412 41

VI. Výnosové úroky 14 34

J.1. Nákladové úroky 2 0

VII Ostatní finanční výnosy 529 324

K Ostatní finanční náklady 1 29

Finanční výsledek hospodaření 802 370

Výsledek hospodaření před zdaněním 1866 3606

L.1. Daň z příjmů splatná 210 904

L.2. Daň z příjmů odložená 103 -210

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 1553 2912



ad. III. Výklad k hospodaření společnosti v roce 2021

a) Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

Výrobní výsledky po jednotlivých úsecích:
Společnost hospodařila na výměře 1041,4 ha zemědělské půdy, většinou pronajaté,
Vlastní půdy je pouze 53,07 ha.

Rostlinná výroba:
Sklizeň v t ha výnos vt|prům.realizač.cenaKč/t

Pšenice ozimá 1 975,4 8,13 4176,-
Ječmen ozimý 1271,0 717 4000,-
Obiloviny celkem 3 246,4 L.
Kukuřice 345,5 13,04 4300,-

Sója 181,6 2,88 14 500,-

Řepka 664,7 3,54 12 747,-

Cukrovka 7929,7 77,6
- přepočt. Na 16% DG 8 767,7 85,8 792,6

Višně 277 3,88 10 755

Hrušky 10,3 6,54 6 152,-

Jablka 81,3 a 3 166,-

Švestky 9,2 4,04 8370,-

Výsledky rostlinné výroby jsou velmi dobré.
Hektarový výnos pšenice 8,13 t/ha patří k nejlepším výnosům v rámci historie
podniku, v porovnání s rokem 2020 vzrostl o 0,26 t/ha,tj. o 3,3%.
V roce 2021 byla prvně pěstována kukuřice na zrno a to s dobrým výnosem 13,04 t/ha.
U řepky bohužel došlo k poklesu výnosu o 0,57 t/ha,tj. o 14%, ale díky vyšší
realizační ceně 12.747,- Kč/t byly dosaženy vyšší tržby z 1 hektaru o 4.821,- Kč/ha,
tj. nárůst 12%.
Rovněž s výrobou sóji panuje spokojenost, výnos 2,88 t/ha je vyšší proti r. 2020 o
1,8% a prodejní cena 14.500,- Kč/t je vyšší proti r. 2020 o 4.000,- Kč/t, tj. 0 38%.
Také u cukrovky bylo dosaženo velmi dobrého výnosu a to 85,8 t/ha přepočteno na
16% digesci, což představuje nárůst proto r. 2020 o 24%.
Na úseku ovocnářském nebylo dosaženo dobrých výsledků jako v RV,což bylo
ovlivněno částečně klimatickými podmínkamiale také omezením některých
pěstitelských zásahů v souvislosti se záměrem tuto činnost postupně ukončit.



b)

Živočišná výroba

Výroba hovězího masa celkem 11,4 tuny
Prům. realizační cena 31,-- Kč/kg
Tržba za zvířata celkem 1.003 tis Kč

Firma se intenzivní živočišnou výrobou nezabývá, pouze pro splnění dotační
podmínky programu ošetřování travních porostů chovala po část roku 95 kusů jalovic.
Bylo vyprodukováno 12 tuny hovězího masa.

Přidružená výroba — výroba plastů

Prodej PSH desek 230,2 tun
Dosažené tržby z prodeje desek 19 780 tis Kč
Tržby za zpracování mat.zákazníka 2318 tis Kč
Tržby PV celkem 22 098 tis Kč

V nezemědělské činnosti, tj. ve výrobě plastů bylo dosaženo úhrnné tržby 22 mil Kč
s hrubým ziskem (bez rozpuštěných režií) 3 486 tis Kč

Ekonomické informace

Pro rok 2021 byl účetní jednotce plánem stanoven úkol tvorby zisku ve výši 3 mil.
Kč. Toto se nepodařilo naplnit, byl vykázán zisk před zdaněním ve výši 1 866 tis Kč
a zisk po zdanění činí 1 533 tis Kč..
Uvedenéhozisku bylo dosaženo tržbamia výnosy ve výši 81 309 tis Kč,tj. nárůst
proti r. 2020 o 10,2 %, při nákladech 79 443 tis Kč, jejichž nárůst byl však 13,2 %.
Docílená nákladová rentabilita je 2,3 %.

Pro posoužení úrovně dosažené rentability výroby, produktivity práce, stability
podniku a likvidity závazků jsou použity následující ekonomické ukazatele:

1. Rentabilita vynaložených nákladů
Bilančnízisk 1 866tis Kč : náklady 79 443 tis Kč 23 %

2. Rentabilita základního kapitálu
Zisk k rozdělení 1 553 tis Kč : základní kapitál 21.759 tis Kč 7.14 %

3. Produktivita vynaložených mezd k přidané hodnotě
Přidaná hodnota 23 747 tis Kč : nákladové mzdy 15 654 tis Kč 1,52 Kč

3a.Produktivita vynaložených mezd k přidané hodnotě včetně dotací
Přid.hodnota+dotace 31.580 tis Kč : nákladové mzdy 15 654 tis 2,02 Kč



4. Podíl vlastního kapitálu na aktivech
Vlastní kapitál 89 391 tis Kč : aktiva 98 575 tis Kč 90,7%

5. Podíl cizích zdrojů na aktivech
Cizí zdroje 9 184 tis Kč : aktiva 98 575 tis Kč 93%

6. Celková likvidita závazků
Oběžná aktiva 46 633 tis Kč: krátkodobé závazky k úhradě 7 258 tis 6,4 krát

Z uvedeného přehledu je možno usoudit na :

- uspokojivou úroveň rentability, která umožňuje jak výplatu dividend akcionářům
tak i zajišťuje prostředky na rozšířenou reprodukci dlouhodobého hmotného
hmotného majetku

- nízkou produktivitu vynaložených mezdpři tvorbě přidané hodnot

- vysokou úroveňstability podniku, kdy vlastní kapitál dosahuje 90,7 % z celko-
vého majetku

- dobrou schopnost likvidity celkových závazků vůčivěřitelům, když oběžná aktiva
více jak 6,4 krát převyšují jejich výši

- z výše uvedených ukazatelů lze potvrdit bezproblémovou existenci účetní
jednotky v následujících letech

Stav majetku

Účetní jednotka vykazuje k datu 31.12.2021 majetek, tedy aktiva ve výši 98 575 tis Kč. Ve
srovnání s minulým rokem došlo k navýšení o 1 329 tis Kč, tj. o 1,4%.

Z uvedeného objemuaktiv představují:

- -stálá aktiva - 51 776 tis Kč 52,5%
z toho dlouhodobý hmotný majetek — 33 541 tis Kč 34,0%

dlouhodobý finanční majetek- 18 235 tis Kč 18,5%

- zásoby - 23 083 tis Kč 23,4%

- krátkodobé pohledávky — 16 623 tis Kč 16,9 %

- krátkodobý finanční majetek — 6 927 tis Kč 7.0 %

-.časové rozlišení- 166 tis Kč 0,20%



Při hodnocení dlouhodobého hmotného majetku musí účetní jednotka konstatovat, že jeho
opotřebení vyjádřené podílem účetních oprávek k ceně pořízení je velmi vysoké, například:

- stavby 72.8 %

- samostatné movité věci 85,1 %

- trvalé porosty 92,7 %

Stav krátkodobých pohledávek 16 623 tis Kč v porovnání se skutečností roku 2020 klesl o
843 tis Kč, tj. 0 4,2 %.

Pasiva jako zdroje majetku ve výši 98 575 tis Kčjsou tvořeny:

- vlastním kapitálem ve výši 89 391 tis Kč, tj. 90,7 %
z toho základní kapitál (upsané akcie) 21.759 tis Kč, tj22,1 %

ostatní fondy 66079tisKč 67,0%
výsledek hospod. roku 2021|1 553 tis Kč 1,6%

- cizí zdroje ve výši 9 184 tis Kč, tj. 9,3%
z toho krátkodobé závazky 7258tis Kč, tj. 7,4%

dlouhodobé úvěry Otis Kč 0%
dlouhodobé záv. (odložená daň) 1.926 tis Kč 1,9%

Účetní jednotka zvýšila za rok 2021 své zadlužení o 670 tis Kč, tj. 0 7,9 %.

Jak již bylo uvedeno, účetní jednotka mávlastní kapitál ve výši 89 391 tis Kč, tj. o 656 tis Kč
více než v roce 2020,tj. růst o 0,7 %. Tento vlastní kapitál převyšuje objem základního
kapitálu více jak 4;1 krát, to znamená, že na l akcii v hodnotě 1.000,- Kč připadá účetní
majetek ve výši 4.108,- Kč.

c) Povinné informace o společnosti dle ustanovení $ 21, zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví
v platném znění:
dle odst. 2:

1. Účetní jednotka se vzhledem ke své činnosti nezabývá výzkumem a vývojem
2. Účetní jednotka při své pěstební činnosti striktně dodržuje nitrátovou vyhlášku,

v živočišné výrobě neporušovala zákony na ochranu zvířat a ani: při svých ostatních
podnikatelských aktivitách nijak nenarušuje životní prostředí
Účetní jednotka nemáorganizační složku podniku v zahraničí

4. V účetní jednotce nevznikly žádné skutečnosti podle zvláštních předpisů, které by bylo
třeba ve výroční zprávě uvést

w



dle odst.3:
Údaje požadované podle tohoto odstavce nepřipadají pro účetní jednotku v úvahu

ad IV. Plán hospodařenía finanční situace na rok 2022

Účetní jednotka pro rok 2022 počítá s dosavadní strukturou rostlinné výroby, se
standardně dobrými výnosy a přiměřenými realizačními cenami, konkrétně:

plodina výměra v ha výnos v t/ha výroba vt

Pšenice ozimá 290,3 7.5 2177
Ječmen ozimý 144,6 7.2 1040
Obiloviny celkem 434,9 7,4 3217
Řepka 190,9 aa 668
Cukrovka 101,6 73,0 7420
Sója 65,6 2,6 170,6
Kukuřice na zrno 44,6 10,0 446
Svazenka na semeno 14,4 0,3 4

Višně Ta 3,0 22
Švestky 2,2 3,0 7.0
Hrušky 1,6 8,0 p
Jablka 10,1 10,0 101

V nezemědělské výrobě počítáme s prodejem HPS desek v množství 200 tun při tržbě 20 mil
Kč a rentabilitě 5 %.

Za celou účetní jednotku jsou naplánovány celkové výnosy v úhrnné výši 85 mil Kč při
vynaložených nákladech 84 mil Kč, tedy očekávámezisk 1 mil Kč.
Účetní jednotka předpokládá, že v roce 2022 vynaloží na pořízení hmotného investičního
majetku, včetně nákupu pozemků, částku 6,5 mil Kč.

ad V. Výrok auditora k účetní závěrce

Audit roční účetní závěrky za rok 2021 provedl ing. Josef Čermák, člen komory
auditorů, osvědčeníčíslo 1210.

Výrok auditora zní: „Ověřuji bez výhrad“

Podle názoru auditora účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a
poctivý obraz aktiv, pasiv, vlastního kapitálu a finanční situace akciové společnosti AGRO
RUBÍN a.s. k 31.12.2021, nákladů, výnosů, výsledků jejího hospodaření a peněžních toků za
rok 2021 vykázaných v souladu s českými účetními předpisy.



Dle vyjádření auditora lze z úrovněstability podniku a likvidity závazků konstatovat
dobré hospodařenía vyvodit z toho předpoklad dalšího úspěšného pokračování v dosavadní

podnikatelské činnosti.

ad VI. Návrh na rozdělení zisku vytvořeného v roce 2021

Výsledek hospodaření před zdaněním - zisk
Splatná daň z příjmů PO
Zůúčtovaná odložená daň z příjmů PO

Celková zdroje k rozdělení
Rozdělení:
1. Na výplatu podílů na zisku akcionářům ve výši

3 % základního kapitálu

1.865.870,35 Kč
- 209 560,-- Kč
-103 110,-- Kč

1 553 200,35 Kč

2. Na výplatu podílu na zisku členům představenstva
a dozorčí rady

3. Příděl FKSP

4. Příděl do fondu rozvoje

Ve Svijanském Újezdě, dne 1.4.2022

435.180,-- Kč

146.000,-- Kč

30 000,-- Kč

942.020,35 Kč

AGRO RUBÍN a.s:
Svijanský Újezd
463 45 Pónči

Tel.: 482 720 060, „0G: oz48292486

ing. František Patočka
člen představenstva


