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Příloha k účetní uzávěrce za ičetní období 1. L. 202l - 3l,. 12. 2021

obchodní jméno: ZD Dřísy a.s

Sídlo: Na Náměstí 487
277 16 Všetaty
okres Mělník

IČo. orČ 00 104 90ó CZ00104906

Právní forma: akciová společnost

Zápis do oR: 15. dubna 1953, Městský soud v Praze
spisová znaěkaB 25948

I' obecné údaie

I. Základníúdaie

la)
ZD Dřísy hospodaří v souěasné době na l 398 ha zemědělské půdy, což zahmuje katastr 20
obcí. V současné době hlavni organizaění a řídící jednotku tvoří výrobni závod s rostlinnou
výrobou, ato závod Čečelice. Hlavní zaměření tvoří v-ýroba produkce rostlinné vyroby _
hlavně obiloviny, olejniny, cukrovka, zelenina, rané brambory.

lb)
Organizaění struktura podniku - závodová s centrálním vedením účetnictví

lc)
Jména a příjmení statutárních zástupců:

Představenssvo

funkce Wt'
lmeno a prrlmenl

předseda představenstva Agrokredit a.s

zasfupuie ine. David Ječmík
místopředseda Miroslava Levá
člerr Jaroslav Matoušek
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Revizní komise:

funkce
Ý"

lmeno a pnJmenr

člen Ing. Libor Kurzweil, Ph.D
č1en Miroslava Hrušková

2' Počet zaměstnanců a osobní náklady

Pruměrný počet zaměstnanců během r.2021' -26, z toho řídících a administrativních 11.

osobní náklady 14 343 tis. Kě, náklady na sociální azdravotni pojištění 3 109 tis., mzdové
náklady 1I234 tis. Kč.

II. Informace o pouŽitých účetních metodách. obecných účetních zásadách a způsobech
ocenovant

1. Způsoby ocenění

l a) Nakupované zásoby se oceňují pořizovacími cenami vě' nákladů na pořízení zásob.
Zásoby vývořené ve vlastní reŽii se oceňují dle skuteěných nákladů, nedokoněená
výroba rostl. ýroby - ocenění rovněŽ dle skutečných nákladů.

1 b) Hmotný investiění majetek se vede ve skutečně vynaloŽené ýši nákladů'

l c) Cenné papíry a majetková účast vedené na účtu 060 jsou vedeny v pořizovacích
cenách.

2. Reprodukční pořizovací cena _ nebyla pouŽita.

3. Druhv vedleiších nákladů
Vedlejší pořizovací náklady, pokud by je nebylo moŽné přiřadit k danému pořizeni zásob,
budou evidovány na samostatném účtu zásob a budou pravidelné rozpouštěny do nákladů
na prodej zboŽi v závislosti na míře prodaného zboŽi v daném období (qýpočet daného
poměru rozpuštění v edlejších pořizovacích nákladů bude stanovován dle příslušného
koeficientu).

a4
nebyly během roku ani k novému účetnímu období uplatněny

účtování
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5. Způsob stanovení opravných poloŽek k majetku.
opravné položky k majetku nebyly V roce 2021 vytvářeny, neboť nebyl k jejich tvorbě
důvod.

6' Způsob sestavení odpisovÝch plánů pro HIM

6 a\ Základní principy účetního odpisového plánu:
Roční sazby úěetních odpisů jsou stanoveny samostatně podle předpokládané
Životnosti předmětu roční procentní sazbou, účetní odepisování je rovnoměmé s
měsíčním áětováním odpisů od následujícího měsícepo zaŤazení. Předpokládaná
Životnost je stanovena podle jejich daňové Životnosti.

6 b) PouŽitý způsob vedení evidence drobného hmotného investičního majetku:
Veškeý drobný hmotný invest. majetek je přímo zal'rnován do nákladů a následně
je veden v operativní evidenci.

7. Zoůsob uolatněnÝ oři ořeoočtu v ciz'ích měnách na českou měnu
Používal se způsob přepoětu podle aktuálního směnného kursu vyhlašovanéhoČeskou
národní bankou k datu účetního případu.

III. Doplňující informace k rozvaze a v.Ýkazu zisku a árát

1. Významné poloŽky v-Ýkazů podstatné pro hodnocení pozice podniku
Dlouhodobé úvěry má druŽstvo u CoRE CAPITAL SICAV,a.s.

Avant investiě. Spoleěnost a.s.
UniCredit Bank

2.YÝznamné události nastalé -mezi datem účetnízávěrky a datem předání ýkaztl
se nevyskýly

3. Hmotný a nehmotný investiční majetek

3 a) Třídy movitých věcí a souboru

Zůstatková cenaSkupina Pořizovací cena
Energetické stroie I 026 97r 52

Pracovní stroie 58 262 29 924 28 338
Přístroie 2 940 2 3r4 626
Dopr. prostředky t5 324 r0 127 5 t97
Inventář 1 272 481 791
Pozemky 21 439 0 21 439
Budow + haly 87 130 59 887 27 243
Stavby 41422 33 944 7 478
Celkem 228 812 137 648 91 164
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3 b) HIM _ finanční pronájem - Erste Leasing,a.s. 1x
- úvěry _ Erste Leasing a.s' - 4x, SG Equipment - 10x,

Unicredit Leasing - 3x

3 c) NejdůleŽitější přírustky a úbytky investičního majetku podle jeho hlavních
skupin _ stav na konci anazaěátku - přírustky _ nákupem a vlastní investiční
činností, úbýky - odpisy podle plánu avyÍazeni z důvodu prodeje.

Přírůstkv
Pořízení Prodei VYřazené

PC PC ZC PC ZC
Pozemky 15 170 0 0 0 0

Budow 0 7 452 I 525 0 0

Stavby 0 0 0 0 0

Ener.stroie 34 0 0 0 0
Prac.stroie 14 757 0 0 0 0
Přístroie 95 0 0 0 0

Dopra.pros. 2963 3 04r 0 0 0
Inventář 452 0 0 0 0
Celkem 33 471 10 493 I 525 0 0

3 d) Souhrnná qýše majetku neuvedená v Ío7Naze - předměty dlouhodobé spotřeby -
druŽstvo nemá v evidenci.

3 e) Rozpis hmotného majetku, kteý je zatiŽen zástavnim právem s uvedením povahy a
formy zajištění.

Zůstatková cena k 31.12.202l
Sklad Tuhaň 6 176 939
Správní budova Všetaty 1 654 012
Středisko ZY - Přívory 2 82r 851
Suška 2 530 316
Hala Přívory | 43r 458

4. Pohledávky (v tis.kč.)

Pohledávky celkem
do lhůty splatnosti
po lhůtě splatnosti
z toho do 30dnůpolS
z toho do 9OdnůpolS
z toho od 90 dol80
do 365 dnů po LS
Nad 365 dnů po LS

2021
18 799
5 743
13 056
4 058
732

I 653
s 177
1 436
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6. Závazky (v tis.kě.)

závazky celkové
do lhůty splatnosti
po lhůtě splatnosti
z tohodo3OdnůpolS
z tohodo90dnůpolS
z toho do 180 dnů
z toho do 365 dnů
z toho nad 3ó5 dnů

2021
40 326
It 147
29 t79

787
9 700
t0 394
7 261
I 037

7. ZákowÉ a ostatnirczerw

Z důvodu minimálního zisku druŽstvo netvoří žádnéÍezervy ani opravné položky
na majetek nebo nedobýné pohledávky.

8. Výnosy z běžné činnosti rozwŽené podle hlavní ěinnosti podniku

2021
ttžby zprodeje vl
výr. a služby

75 433

z toho RV+zel. 74 841
Žv
sluŽby 592

9. Celkové Údaje vynaloŽené za úěetní období na qýzkum a vývoj

Družstvo nevykládá žádné náklady.

IV. Přehled o penězích tocích (cash flow)

Dlouhodobé peněžrrí úložkv 0
obchodovatelné cenné papíry 0
Vlastní přehled Viz příloha

Ve Všetatech 30.06.2021

Levá Miroslava
místopředseda představenstva

Zpracoval;
t{a -#$ďil*"uz


