
REGISTRAC E

l4ísto : Krajský soud v ostravě
5pis : oddí1 B, \,1ožka 629

0Znaaení AKTIVA

,rh

" AKTTVA cELKEN1 (A. + B. + c. + D.)

,4 Pohledávky za upsaný základní kapitá]

.T.

B ' Dtot]hodobý majetek (B,I. + B,II. + B. TTL ) aa3

B. i '' Dlouhodobý nehnotný majetek (B.I.1 . . B, L 5) aa4

B.I.]. Nehmotné Výsledky VýZkumu a VýVoje aos

B.I"2 * Ocenitelná práva (součet B,2.1. + B.2,2.) a06

B.I.2.1 softvýare 0@7

B .I .2.2 ostatní ocenitelná práVa aaa

B.I.3 Goodt^lill 009

B.1.4 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ala
B.I.5 * Poskytnuté záIohy na dlouhodobý nehmotný majet, a11

a neclokončený dlouhodobý nehmotný najetek
B.I.5,1 Poskytnuté Zá]ohy na dlouhodobý nehmotný maj,012
B.1.5,2 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013

12-2a t2-2a
Bnutto korekce

L2

0a1, 4o64b8 -143gg0 26241,8 249773

a@2000a

RozVAHA
V plném roz s ahu
k 3r .12.za20

(v celých tisíc ích Kč)

B.lT.5.1
B.II.5.2

B.IIL * Dlouhodobý finanční majetek
9.1I1,1 Po.jíly - ovládaná nebo ovládající
B.II1.2 Zápůjčky a úVěry - ov]ádaná nebo

6. Ť]1.3 Podily - podstatný VliV
B.II1.4 Zápůjčky a úvěry - podstatný VliV

IČ: 47673788
Název a síd1o účetní jednotky
ZEAS BřeZná a. s.

Nálněst í !1írU 4
7899], Štíty

at4
0t5
a1,6

0t7
a1,8

aI9
020
gzl
o22
a23
024

025
026

a
o
0
a
0
g

a
q

0
0

35591,2
z2z56@

4158 /-

180973
1077 48

a
25588

q

a
1,6

0
t6

398
0
0

o
o
0
a
b
a
0
0

0
a

- 1"4399o
-6a726

0
-6s726
- 68188

o
- 1,507 6

s
- 1,507 6

|ó

a

1,2-20
Netto

3

0
o
a
0
o
a
a
0

g

a

211922
161834

41581
1-2oz47

39560
0

1a512
0

3-a512
0

16

a
t6

398
a
a
a
q

39B
0
0
O

a

1-2- 1-9

Netto
4

0
a
a
a
a
0
a
0

a
0

2a31"63
1,51036

39167
111269

41-98a
a

9986
q

9986
a

1,61,

0
1,6L

398
a
0
a
0

398
a
o
o
0

3r6!l,a -143990 212320 20356I

B.TT * Dlouhodobý hmotný majetek
B.II.1 * Pozemky a stavby
B.Ií.1.1 Pozelnky
B.II.1.2 Stavby
B.lí,2 Hnotné ovité věci a jejich soubory
B.II.3 oceňovací nozdí] k nabytému majetku
B,1I.4 : ostatní dlouhodobý hmotný majetek
B.1I.4,1 Pěstitelské celky trvalých porostů
B.T1.4.2 Dospě}á zvířata a jejich skupiny
B.lL4.3 Jiný dlouhodobý hmotný majetek
B.1I"5, 'F PoSkytnuté Zálohy na dlouhodobý hmotný frajetek

a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zá]ohy na dlouhodobý hmotný majet.
Nedokončený dlouhodobý hmotný maj etek

a
a

a
0
O

0
a
a
0
0
0
a

B.I11.5 ostatní dloUhodobé cenné papíny a podíly
8.III.6 Zápůjčky a úVěry - ostatní
B.lIT.7 - oStatní dlouhodobý finanční majetek
B.III.7.]. Jiný dlouhodobý finanční majetek
B.IíI.7 "2 Poskytnuté Zá]chy na dlouhodobý fin, ma

a27
osoba @28

ovládající os. 0z9

kr -'' ..r",

l{,t.v n"nu,,|.li

éz*l§§

0



Ic 2 476737a8

AKTíVA

aktiVa

zásoby

c.I.1 Materiál a39
c.I.2 Nedokončená Výroba a po]otovary o40
c.L3 * Výrobky a zboží a4r
c.I.3.1 Výrobky 042
c.I.3.2 zboží o43
c.I.4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044
c.I.5 Poskytnuté zá}ohy na zásoby 045

c.II * Pohledávky 046
I

c.11.1 * Dlouhodobé pohledávky 847
c.IL 1.1 PohledáVky z obchodních vztahů @48

C.Ií.r.2 Pohledávky - ov].ádaná nebo ovládající osoba O49
c.1I.1.3 Pohledávky - podstatný VliV
c.1I.1.4 odložená daňová pohledávka 05r
C. TI.1.5 * Poh]edávky ostatní

r2-2a .t2-20
Brutto korekce

!2

33890 29952

242,J-

537a
t2875
1,2875

0
1,3224

0

7t
0
o
0
a

71
0

13
0

58

2421
5370

!2875
t2875

ú
t3224

a

t245
3 690

115 51
11,551,

0
13466

a

o
a
a
0

7t
0
a
a
a

71,

0

0
58

a
0
o

I@7
a
q

0
0

Ia7
a

13
0

94

]

t4036
t2267

q

a
1,7 69

a
a

15 80
t62

0
27

a52

c.II.1. 5.4 ]iné pohledávky 056

c.IL2 * Krátkodobé pohledáVky 057
c.II.2.1 PohledáVky z obchodních Vztahů o58
C.íL2.2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059
c.II.2.3 Pohledávky - podstatný V]iV 060

c.II.1.5.1 Pohledávky za společníky 053
c.II.1.5.2 Dlouhodobé poskytnuté Zálohy 054
c.1I.]..5.3 Dohadné účty aktivní q55
c.II.1. 5.4 ]iné pohledávky 056

c.II.2.4 * PohledáVky ostatní @61,

C.II.2.4.L Pohledávky za společníky 062
C.íI.2.4,2 sociá]ní zabezpečení a ZdraVotní pojištění 063
C.Ií.2.4.3 stát - daňové pohledávky g64
c.Ií .2.4.4 Knátkodobé poskytnuté zá lohy

Dohadné účty aktivní
Jiné poh]edáVky

065
066
a67

tl489
0
o

O

0
2a53
174
133
23

13872
11"489

a
0

2383
a
o

2053
174
133

23
c.II.2.4.5
C.Ií . z.4.6

c. III

c.1I1.1
c. III.2

D.1
D.2
D.3

Krátkodobý finanční maj etek

Podíly -
0stat n í

ovládaná
k rátkodobý

nebo ovládaj ící osoba
finanční maj etek

Peněžní prostředky

v pokladně
na účtec h

t45
211,5

1,2o
]"989

8

Náklady pňíští c h
Komplexní nálady
Pnllmy pnlstlcn

obdob í
pňíštích období

období

36
a0
22

3

a
2

c,IV.1 Peněžní prostĎedky
c.IV.2 Peněžní orostňedky

casové rozlišen1

í. o§y§#



IČ : 476717a8

PAsIVA 12-20 1-2-L9
období období

56
0značení
a .r-

* PASIVA cE LKEI4

q79A * Vlastní kap itá I

078

Q9z
093
094

262418 249773

A.I
A.l.,l
A.L2
A.1.3

A.TI
A.Ií.1
A.T1.2
A.II.2.1
A,TI .2 .?-

A.II.2.3
A.1I.2.4
A.II.2.5

A.III
l\.ITT.1
A.III.2

* Základní kapitá I
Zák ladní kap itál
Vlastní podíly (-)
Změny zák]adního kap itá 1u

Alio a kapita]ove tondy a84
Ážio 085

Kapitálové fondy 086

Ostatní kapitálové fondy a87

0ceňovací rozdíly z pňecenění majetku a záva. 08B

Oceňovací rozdíIy z pňec. při přem.obch.konp. 089
RozdíIy z pňeměn obchodních korponací 090

Rozdíly z ocenění pňi pňeměnách obch. korpor. 091

* Fondy ze zis ku
ostatní rezervní fondy
statutární a ostatní fondy

080
081
082
083

199838 189].28

42820 42820
42820 4?82@

0o
0a

71"26 7726
828 8z8
298 298ga
298 298

0q
ao
00

17589 1,6552
14La4 13368
3485 3192

A. IV.
A. ]V, 1

A. IV. 2
A.lV.3

A. VI

B+c

B,1
B.T.1
B.I.2
B.I.3
B,I.4

c,

* Výsledek hospodaňení minulých 1et
Nerozdělený Zisk minulých let
Neuhrazená ztráta minu]ých let
]iný výsledek hospodaření mlnulých

Výsledek hospodaření běžného účetn í ho

Rozhodnuto o zá}ohové Výplatě podíIu

* Cizí zdroje

095
096
@97

a98

099
!|o:0

ta1-

L23200 113746
1232aa 113746

g

o
a
a1et

obdobi+/,
na zis kul -

15103 1,4884
00

60036 58073

* ReZerVy
ReZenVa
Re Ze rVa
ReZerVy
0statní

* závazky

722 o
a0

72z 0
a@
0a

na důchody a podobné závazky
na daň z příj mů

podle ZVláštních pnávních pňedpi s ů

re ze rVy

1,02

1,o3

Io4
n5
ta6

1a7 593L4 58073

c.I * Dlouhodobé závazky

* Vydané dluhopisy
Vyněnitelné d 1uhopi sy
0statní dIuhopisy

Záv azky k úvěrovýrn in5titucím
Dlouhodobé pňijaté zálohy
závazkY z obchodních VZt ahů

Dlouhodobé směnky k úhradě
Závazky , ovládaná nebo ovládající osoba
závazky - podstatný VIiV
Odtožený daňový ZáVa Zek

* závazky - ostatní
ZáVazky ke s poleč níkům
Dohadné účty pas ivní
Jiné záva z ky

c.I.1
C.I.1.1
c.I.1.2
C.t.2
c.I.3
C,1.4
c.I.5
C.í.6
c.L7
c.1.8
aTq
c.I.9.1
C.í.9 .2
c.T.9.]

1a8

t09
1,10

1].1
!1,2
].13
1,1,4

115
11,6

rL1
118
Il9
I20
121,
122

58335 571-27

00aa0a
41230 39600

a@
o0
00
0@aa

1-071,4 10a71
6391- 7456

@og0
6391 7456

éj_'j"q\§§



Ic: 47673788

1,2-20
období

5

Iz-19
obdobi0značet

a

l

c.II

PAsIVA

Krátkodobé závazky

Vydané dluhopisy
Vyněnitelné dluhopisy
ostatní dluhopisy

Záv azky k úvěrovým institucím
Krátkodobé přijaté Zálohy
závazky z obchodních VZta hů
Krátkodobé směnky k úhnadě
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
Závazky - podstatný VliV

* ZáVazky ostat ní
Závazky ke s poleč níkům
Krátkodobé finanční výpomoc i
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezp, a zdravot. poj.

124
].2 5

6

s
a
0

2825

c.II.].
c.II.1.1
c.II .t.2
c.I1.2
c.II.3
c.II.4
c.II.5
C.II.6
c.II.7
c.II.8
c.II.8.1
c,II.8.2
c.II.8.3
c.II.8.4
c.II.8.5
c.II.8.6
c.II.8.7

0
0
at26

L27
t28
1,29

1-30
1,31,

I32

t34
].3 5

136 
]

1,37

]"38

18 31
0

7135
0
0
a

-7987

0
4460'

0
0
a

_63]9
9o5 699

a0
t445 1-684
834 994

_11369 _9916Stát - daňové závazky a dotace
Dohadné účty pas ivní
]iné záVazky

Časové rozlišení pas iv

Výdaje příštích období
Výnosy pňíštích období

189
9

186
74

2544
0

2572
@

pnávní forma
Pňedm. podnikání

Se5taVeno:
1a .0?.2021-

akciová s poleč nost
zemědělská prvovýroba

ut|i^"YliiŤÍ'Ťt?;
nan''"'].-,',, !767 3? 88

Ňlcz+,lorl7ssPodpisoVý Záznam
s tatutárniho o rgá nu

l-k-rVltt
/ ::.>



Výkaz zisku a ztráty
- dnuhové č ]enění
v plném rozsahu
k 31-.t2.202a

(V ce]ých tisících Kč)

Ič| 47673788
NázeV a síd]o účetní
ZEAS BĎezná a. s.

Náměstí Minu 4
štity

j ednot ky

REGlsTRAcE
lvlísto : Krajský
Spis : 0ddí1 B,

soud v ost navě
Vložka 629

ui KAZ ZlsKU A ZTRATY DRUHOVÉ Č LEN ĚNÍ

ab
, ^i^^L\l.fl ^ .'l ,,žóh1 Tržby z prodeje výrobků a služeb

IT Tržby za prodej zboží

A * Výkonová s pot řeba
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Účetní iednotka ZEAS Březná a. s.
Příloha v účetní závěrce k 31. prosinci 2020

1. PoPls sPoLEČt{osrt

ZEAS Březná a. s, (dále jen ,,společnosť') Je akciová společnost, která sídlí v České republice na náměstí
Míru 4, Ve štítech, iděntifikační číslo 47673788. Společnost byla Zapsána do obchodního rejstříku Kra.iského

soudu V ostravě pod spisovou značkou 629, oddíl B.

Předmět podnikáni - hostinská činnost
- zemědělství, Vč. prodeje nezpracovaných zem, Výrobků
- silniční motorová dopíava nákladní
- obráběčství
_ opravy silničn ích Vozidel
- výroba, obchod a služby
- Výroba elektřiny

V roce 2020 nebyty provedeny žádné Významné změny V Zápisu do obchodního rejstříku.

představensfuo

Dozorčí rada

- lng, Miroslav Jan Buchta
- vladimír světlík
- lng, Josef Jurásek
- Libor DiViš
- Jiří Pospíšil
- Milan cikryt
- Helena Hošková

- Ludmila Segethová
- václav ptáóek
- vladimír okřina

- předseda
- místopředseda
- člen
- člen
- člen
- čIen
- člen

- předseda
- člen
- ólen

2, ZÁKLADN| VÝcHoDlsKA PRo VYPRACoVÁNí účETN| zÁvĚnxy

Přiložená individuální účetnízáVěrka byla připravena V souladu se zákonem č. 563/1991 sb., o ÚČetnictvÍ, Ve

zněni pozdě.iších předpisů (dále jen 
'zákona o účetnictví") a prováděcí Vyhláškou č.50012002 Sb., kterou se

provaděli některá ustanovení záiona ó. 563/1991 sb., o účetnictví, Ve znění pozdějších předpisŮ, pro ÚČetní
jednotký, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvoJného účetnictví, Ve znění pozdějších předpisŮ,

ve zněňí platném pro rok 2020 a 2019 (dále jen ,,prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví"),
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3. oBEcNÉ ÚČerruíZÁSADY, ÚčerNi METoDY A JEJlcH ZMĚNY A oDGHYLKY

Způsoby oceňování, kteíé společnost používa|a při sestavení účetní závěrky za íok 2020 a 2019 jsou
následující:

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje V pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady
s pořízením související,

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetkU zvyšUjí jeho pořizovaci cenu. opravy
a údržba se účtujído nákladů.

b) Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje V pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na
dopíavu, clo a dalši náklady s pořizenim Souvisejicí.

Dlouhodobý hmotný majetek Vyrobený Ve společnosti se oceňuje Vlastními náklady, které zahrnují přímé
materiálové a mzdové náklady a Výrobní režijní náklady případně část spráVních nákladů,

Výnosy z prodeje Výrobků Vyrobených při zkouškách tohoto majetku před .ieho uvedením do provozu se
účtují do provozních Výnosů.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek jde o majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a Vstupní cenou
ý rozmezí od Kč 20 000,- do Kč 40 000,-Kč, tento majetek společnost odepisuje rovnoměrně po dobu 24
měsíců,

Ostatní hmotný majetek v pořizovací ceně vyšší nebo rovné 1000,- Kč a nižší nebo rovné 19 999,- Kč je
Veden V podrozvahoVé evidenci a účtuje se jednorázově do nákladů jako spotřeba materiálu.

V dlouhodobém majetku ,,Dospělá zvířata a jejich skupiny" jsou zaíazena i zvířata, jejichž pořizovací cena je
nižší než 40 tis. Kč, ale dle plemenářské evidence jde o dospělá zvířata. Dle Vnitropodnikových směrnic se
jedná o dlouhodobý majeiek, tato zvířata se odepisují rovnoměrně po dobu 36 měsíců.

Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis, Kč V roce 2020 a 2019 se odepisuje do nákladů po dobu
ekonomické životnosti,

oceněnídlouhodobého hmotného majetku se snižuje o dotace ze státního rozpočtu,

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu, opravy a
údržba se účtujído nákladů,

Odpisy

odpisy jsou Vypočteny na základě pořizovací ceny a předpok|ádané doby životnosti příslušného majetku.
odpisový plán je v průběhu použíVání dlouhodobého hmotného majetku aktualizován na základě očekáVané
doby životnosti,

c) Finanční majetek

Dlouhodobý flnanční majetek tvoří realizovatelné cenné papíry a podíly, jsou to cenné papíry a podily, které
ne1sou cenným papírem k obchodování, cenným papírem drženým do splatnosti ani majetkovou účastí.

Podíly a cenné papíry se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu porízení a přímé náklady
s pořízením souvisejicí, např. poplatky a provize makléřům a buízem.

K31. 12. se jednotlivé s|ožky finančního majeiku přeceňují níže uvedeným způsobem:
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- Realizovate|né cenné papíry a podíly představující minoritní účast reáInou hodnotou. změna reálné
hodnoty se účtuje do Vlastního kapitálu jako oceňovací rozdíIy z přecenění majetku a závazkŮ.

Reálná hodnota představuje tržní hodnotu, která je Vyhlášena na tuzemské čí zahraniční buíze, případně
ocenění kvaiiíikovaným odhadem nebo posudkem znalce, není-Ii tržní hodnota k dispozici,

EkvivaIencí se rozumí pořizovací cena účasti upravená na hodnotu odpovídající míře účasti společnosti na
Vlastním kapitálu,

Pokud dochází k poklesu účetní hodnoty u d|ouhodobého finančního majetku, ktený se ke konci rozvahového
dne nepřeceňu,ie, rozdíl se považuje za dočasné snížení hodnoty a je zaúčtovaný jako opravná položka.

d) Peněžní prostředky

Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze V hotovosti a na bankovních účtech.

e) zásoby

Nakupované Zásoby Jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody Váženým aritmetickým
průměrem. Pořizovací cena zásob zahrnu.ie náklady na jejich pořízení Včetně nák|adŮ s poíizením
souvise]ících (náklady na přepravu, clo, provize atd.).

Výrobky a nedokončená výroba se oceňují skutečnými vlastními náklady, Vlastní náklady zahrnují přímé
náklady Vynaložené na Výrobu, popř. i přiřaditelné nepřímé náklady, které se Vztahují k Výrobě. Nepřímé
náklady zahrnují práce traktorů, sklízecích mlátiček, nákladní autodopravy, potahŮ a těžkých mechanizmŮ
pro jednotliVé Výkony rostlinné a živočišné Výroby. Jde o zahrnutí skutečných nákladŮ těchto pomocných
činností prováděné pro jednotliVé plodiny a zVířata.

f) Pohledávky

PohledáVky se océňují při svém Vzniku jmenovitou hodnotou. ocenění pochybných poh|edáVek se snižUje
pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu a to na základě individuálního
posouzeni iednotliVých dlužníkŮ a Věkové Struktury pohledáVek,

Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů,

PohledáVky i dohadné účty aktivní se íozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 'l2 měsícŮ věetně) a
dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců), s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od rozvahového
d ne,

s) Vlastní kapitál

Základní kapitál Společnosti se Vykazuje Ve Výši zapsané V obchodním rejstříku krajského soudu, Případné
zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí VaIné hromady, které nebylo ke dni účetní
závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu. Vk|ady přesahu1ící základní kapitál 3e
Vykazují jako ážio. ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny peněžitými č! népeněžitými Vklady nad hodnotu
základn ího kapitálu apod,

Podle stanov spoleónost VytVáří dále rezervní fond ke krytí ztrát společnosti. Doposud Vytvořený rezervní
fond se ročně doplňuje o částku 5 o/o ze zisku Vykázaného V řádné účetní záVěrce. o jeho doplňování,
použití a čerpání rozhoduje na náVrh představenstva Valná hromada,

h} cizí zdroie

Společnost VytVáří zákonné rezervy Ve smyslu zákona o rezervách a rezeNy na ztíáIy a V případech,

kdy lze s Vysokou mirou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dod
souvislosti.
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Dlouhodobé i krátkodobé závazky se Vykazují Ve jmenovitých hodnotách. V položce jiné záVazky se Vykazují
také hodnoty zjištěné V důs|edku ocenění finančních defivátů reálnou hodnotou,

Dlouhodobé i kíátkodobé záVazky k úVěrovým institucím se Vykazují Ve jmenovité hodnotě,

Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů. Rozdělují se na
krátkodobé a d louhodobé,

i) Použití odhadů

Sestavení účetníZáVěrky Vyžaduje, aby Vedení společnosti použíValo odhady a předpoklady, jež mají VliV na
Vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na Vykazovanou Výši VýnosŮ a nákladŮ za
sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě Všech jemu

dostupných relevantních informací. Nicméně, jak VyplýVá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty V budoucnu
se mohou od těchto odhadů odlišovat,

j) Účtování výnosů a nákladů

Výnosy a nák|ady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž Vécné ičasově Souvisejí,

k) Daň z příjmů

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo
sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a
zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetnimi a daňovými
odpjsy atd,), Dá|e se zohledňují položky snižující základ daně (dary), odčitatelné položky (daňová ztráta,
náklady na realizaci projektů Výzkumu a VýVoje) a s|evy na dani z příjmů.

odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a
pasiv z hlediska účetnictví a stanovenízák|adu daně z příjmu s přihlédnutím k obdobi realizace.

účetní závěrka předchází konečnému Výpočtu daně z pří.imů, VytVáří proto účetníjednotka rezervu na daň
Z příjmů,

l) Dotace / lnvestiční pobidky

Dotace je zaúótována V okamžiku jejího přijetí či nezpochybnite|ného nároku na přijetí. Dotace prúatá na

úhradu nákladů se účtuje do provozních nebo finančních VýnosŮ, Dotace přijatá na pořízení dlouhodobého
majetku Včetně technického zhodnocení a na úhradu úrokŮ Zahrnutých do pořizovací ceny majetku snižuje
pořizovací cenu nebo VIastní náklady na pořízeni,

m) Následné události

Dopad událostí, kteíé nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní záVěrky, je zachycen
V úěetních Výkazech V případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které
existovaly k rozvahovému dni,

V případě, že mez rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k Významným událostem
zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou dŮsledky těchto udá|ostí popsány V příloze
účetni záVěrky, ale nejsou zaúětovány V účetních Výkazech.
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4. DLoUHoDoBÝ MAJETEK

a} Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

POŘ|ZOVACÍ CENA
---.*---PošG9li 

Přírůstky Vyřazení Převody !i:,""i:řzústateK
39 767 1 837 17 41 587Pozemky

stavby

Hmolné movité věci a jqich soubory @racovní stroje,

dopravní prostředky, přístroje, inventář )

oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Pěstitelské celky trvalých porostů

Dospělá zvířata a jejich skupiny

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

celkem 2020

167 793 13224 44

2662 351105 437

0 180 973

0 107 748

25 012 10 372 9 796 0 25 588

N9q9_a!§9lig9ú9.q9!í!!!9u*q?E!9!*^-'--_'ls1 .-*-o_-*--* 145 *- 0__,-- 16__--_

338 17o 28 095 10 353 0 355 912

333 470 17 787 0 338 ,170
13 087celkem 2019

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY
poóáteční
zůstatek

0

56 524

Prodeje,
likvidace

Koneěný
zůstatek

opraVné
odpisy Vyřazení Píevody

Pozemky

stavby

Hmotné movité věci a jejich

soub)ry (pracovní stroje,
dopravní prostředky,
přístroje, inventář )

oceňovací rozdíl
k nabytému majetku

Pěstitelské celky trvalých
porostů

Dospělá zviřata a jejich
skupiny

Jiný dlouhodobý hmotný
majetek

PoskytnUté zálohy na
dlouhodobý hmotný majetek

Nedokoněený dlouhodobý

63 457 5 082 351

l5 026 5 880 2 806

0

60 726

0 68 188

8 636 15 076

0

4 246

0

44

135 007 15 208 3 2o1 8 636 143 990celkém 2020

celkem 2019 129 031 14 886 6 228 8 516 135 007

K31.12.2020 souhrnná Výše hmotného majetku neuvedeného V rozvaze

3 337 tjs. Kó (k 31. 'l2, 2019 2 754 tis. Kč).
/p*
6
e.

cenách
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K31. 12.2020 byl majetek (budovy, pozemky, biop|ynová stanice) V pořizovací ceně 176 112 tis. Kč (k 31,
12.2019 176112tis,Kč)azůstatkovéhodnotě118609tis,Kč(k31.12.2019 120 576tis. Kó) byl zastaven
na krytí 145 886 tis. Kó (viz bod 14 a bod 12),

b) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč)

Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku:

*,1ii'i]i[',, přkůstky úbytky přecenění *,Íli ]!['', přírůstky t]oytry přeceněni *.Ťii "![ro
Podíly - ovládaná
nebo ovládající
osoba

zápůjč*y a úVěry -
ovládaná nebo
oVládající o§oba

Podíly - podstatný

zápújčky a úVěry -
podstatný vliv

o§tatní
dlouhodobé c€nné
papíry a podíly

Zápůjčky a úvěry -
o§tatni

Jiný dlouhodobý
finančnímajetek

Poskytnuté zálohy
na dlouhodobý
finančnímajetek

398 398 398

celkem

Akcie byly ponechány V pořizovací ceně, protože náklady na zjištění reálné ceny by neodpovídaIi hodnotě
informace, kterou přeceněn ím zjistíme.

ostatní dlouhodobé cenné papíry a podí|y k 31, 12. (V tis. Kč):

2019
počet akcií/
Jmenovitá
hodnota

Tžní
hodnotá Výnosy

počet akcii/
l lznl

JmenoVlta
nodnota

noonota
Výnosy

svaz \^ýrobců mléka a,
s.

116 ks/
32,780,- Kč

116 ks/
32.780,- Kč

Této společnosti je prodáVána Veškerá produkce mléka, Akcie jsou neregistrované a Veřejně
neobchodovatelné,

5. zÁsoBY

K31. 12.2020 bYly zásoby společnosti V hodnotě 33.890 tis. Kč (k 31, 12. 2019 29.952 tis. Kč).



Účetní jednotka zEAs Březná a. s.
Příloha v účetní závěrce k 3í. prosinci 2020

6. PoHLEDÁVKY

Pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let společnost nemá.

K31,12.2020 pohledávky po lhůtě splatnosti a to do 30 dnióinily 304 tis. KČ (k31.12.2019 ,14,1 tis, KČ),

K31.12.2020 měla společnost dlouhodobé pohledáVky Ve Výši 71 tis. Kč (k 31. 12.2019 107 tis. Kč)

týkající se zálohy na poskytované asanační sIužby a náhrady za způsobenou škodu.

7. oPRAVNÉ PoLoŽKY

opravné položky Vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených V bodech 4,5 a 6),

Změny na úětech opravných položek (V tis. Kč);

opraVnépoložky! k3],1?, ?q9 y rgqe?q]g
dlouhodobému

v roce 2020 k31.12- 2020
Zú§tatek

k31. 12.2019
Netto změna

rtrajetku

zásobám

pohledávkám -
zákonné 60

pohledávkám -

ostatní

-6060

zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné.

Konkurz na majetek úpadce BoST, spol. s,r.o. ,,v likvidaci", lČo 42766630, byl zrušen z dŮvodu, Že maletek
podstaty neposiačoval k úhradě nákladů konkuzu, proto jsme V rcce 2020 opravnou položku rozpustili,

8. KRÁTKoDoBÝ FINANčNi run.lerex A PENĚžN| PRoSTŘEDKY

Společnost má otevřený kontokorentní účet u MoNETY Money Bank a, s., která.|í umoŽňuje Čerpat ÚVěr do

uýse s,ooo tis. Kč. K 3i. 12. 2o2O ěinil záporný zůstatek (V souladu s dohodnutým úVěrovým rámcem 5.000

ti;, Kč) 1 831 tis, Kč (k 31. 12. 2019 2 825 tis. Kč) a v íozvaze je Vykázán jako kráikodobý záVazek
k úVěrovým institucím (Viz bod 14),

9, čAsoVÉ RozLlšENíAKT|V

Náklady příštích období zahrnují především předplatné roku 2021 a jsou účtovány do nákladŮ obdobÍ, do

kterého Věcně a časově přísluší.

Příjmy příštích období zahrnují bankovní úrok a jsou účtovány do výnosŮ obdobÍ, do kterého Věcně a Časově
přísluší,

6r
éá/.

orÝ.dě;;\

-É "J1o. VLASTNÍKAP|TÁL
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Přehléd o změnách Vlastního kapitáIu (V tis. Kč):

zůstatek zústatek zůstatek
k31.12.2018 Zvýsenl )nlzenl k31.12.2o1g ZVYsenl §nlzenl xu_,ti.zozo

počet akcií

Základní kapitál

iěio

4 282

42 82o

0 0 4 282

0 0 42 a20

00828
000

00298

0 0 4 282

0 0 42 820

00828
000

00298

ostatní kapitálové fondy 0

oc€ňovací rozdily
z přeceněnímajetku a
závazkú

oceňovací rozdíly
z přecenění při přeměnách
obchodních korpoíací

Roždíly z přeměn
obchodních korporací

Rozdíly z ocenění při
přeměnách obchodních
korporací

ostatní rezeryní fondy ,l2 796 564 0 13 360 744 0 14 104

statutární a ostatnífondy 2 886 417 111 3192 455 162 3 485

Výsledek hospodaření
minulých let 105 812 7 934 0 113746 9 454 0 123 2o0

Jiný výsledek hospodaření
minu'!ých let (oprava chyby
/ změna melody

Hospodářský Výsledek
běžného úcetního období 11 270 14 884 11 27o 14 884 15 103 14 884 15 103

Rozhodnuto o zálohové
Výplatě podílu nazisku C) 0 0 0 0 0 0 0

Zák|adní kapitál společnosti se skládá ze 4 282 akcií na jméno plně upsaných a splacených, s nominální
hodnotou 10.000,- Kč. ostatní kapitáIové fondy se skládají z ážia a oceňovacího rozdílu.

oceňovací íozdilY z přecenění majetku a závazků vznikly z důvodu přecenění akcií na jméno, které jsou
neregistrované a Veřejně neobchodovatelné.

Společnost v souladu se stanovami přidělila do rezervního fondu 744 tis. Kč a do sociálního fondu 447 tis.
Kč,

Fondy ze zisku jsou určeny ke krytí ztrát Společnosti, k uspokojování soc;álních, kulturních a dalších potřeb
zaměstnanců. v roce 2020 došlo ke splacení části půjčky poskytnuté ze soc. fondu Ve Výši 8 tis, Kč,

Na základě rozhodnutí Valné hromady Společnosti konané dne 21.s.2020 bylo schváleno Výše uvedené
íozděIení zisku za rok 2019.

Dne 2.10.2020 Vyplatila společnost podíly na zisku za rok 2019 V částce 900 Kč na akcii, V celkové Výši 3
854 tis. Kč.

NáVrh na rozdělení zisku účetního období 2020 (V tis. Kč)
dosažený zisk 15 1 03
příděl do rezervního fondu 755
příděl do sociálního fondu 449
příděl do nerozdě|eného zisku min. Iet 10 602
Výplata dividend a tantiém 3 297

298
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11. REZERVY

Změny na účtech rezerv (V tis, Kč):

zůstatek Nelto změna zůslatek Netto změna zůstatek
k31,12,2018 Vroce2019 k31,12,20,19 V roce 2020 k31,12.2o2o

Na dúchody a podobné závazky

Na daň z příjmu

00000
1 668 1 011 2679 216 2 895

Podle zvláštních plávních předpisú 0 0 0 0 0

ostatní 00000

Společnost Vytvořila rezervu na daň z přúmu Ve Výši 2 895 tis. Kě, která byla Ve Výkaze rozvahy snížena o
uhrazené zálohy na daň Z příjmu Ve Výši 2 174 tis. Kč.

12. DLoUHoDoBÉZÁVAZKY

společnost měla k 31.12, následující emitované dluhopisy, dlouhodobé směnky k úhradě a ostatní
dloUhodobé záVazky (V tis. Kč):

31,10,2026 6 39l 7 456

#T!!y,lP'o.9nlúV____, 
2020 2019

Dloi]hodobé směnky k úhradě

Jiné dloUhodobé závazky

celkem

lt/línus splátka V následuiícím roce

6 391 7 456

(1065 ) ( 1065 )

5 326 6 391

Závazky s dobou splatnosti de|ší než 5 let činily k 31. 12.2020 6 391 tis. Kč a (k 31. 12,2019 7 456tis. Kč).

Dlouhodobó závazky k 31 . 12., krÝé zásiavním právem nebo zárukou Ve prospěch Věřite|e (V tis, Kč)j

4!g2y_ , "_ __ 2019 ...........*.".29?9..". .. . . 
Lhůta sp|atn9:ti . Formq i."PoJaha zajištění.

UR _ staln| pozemkovy uřad 7 456 6 391 2026 Zástavní a předkupní píáVo

13. KRÁTKoDoBÉz^v^zKY

K31 , 12,2020 měla společnost následující krátkodobé závazky, kryté zástavním právem nebo zárukou ve
prospěch věřitele (v tis, Kč):

2019 2o2o
kontokoíentní účet směnka

Dohadné účty pasivnízahrnují především náklady na nevyfaktuřované dodávky za elektrikou energii, plyn a
Vodu, Jeiich Výše je stanovena na zákIadě skutečné spotřeby.

2825 1 831 2021
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Příloha v účetní závěrce k 31. prosinci 2020

14. z^vAZKY K ÚVĚRoVÝM lNsTlTUciM

2019
uíoková cástka v cástka Částka v cástka

l érmlnv uelkovv llmftsazba cizi měně v tis, kč cizí měně v tis, kč
MoNETA Money Bank a,s, 2021 Prime Rate + 3.,1 lo 'r2 50o 0 579 0 1 968

MoNETA Money Bank a,s, 2022 Prime Rate + 3,4 % 3 863 0 385 0 829

MoNETA Money Bank a.§, 2023 1MPRIBoR+1,9% 5687 0 1541 o 2179

I,íoNETA Money Bank a,s. 2026 1l\il PRlBoR +,1,9 % 64 142 0 29 079 0 34 473

|MoNETA Money Bank a.s. 2020 3,5 o/o 1 550 0 0 0 150

NIoNETA Money Bank a.s, 2030 1l' PRlBoR +1,9 o/o 10000 0 9646 0 0

Bankovní úvěry 0 41 230 0 39 599

Kontokorentní účty 202'1 1MPR|BoR+3,4% 5000 0 1831 0 2825

FinančniV,ýpomoci

celkem

splátka V následujícím roce 2021

0 43 061 0 42 424

9 889 tis, Kč

splátky V dalších letech 2022 7 094 tis. Kč

Náklady na úroky Vztahující se k záVazkům k úVěrovým institucím za íok 2020 činily 1 150 tis. Kč (V roce
2019 1 903 tis. Kč.

Přehled splatnosti závazků k úVěrovým institucím V tis. Kč:

Bankovní
2021 8058 1831

2022 7 094 0

2023 6722 0

2024 6 456 0

2025 a dále 6 456 0

15. čAsoVÉ RozLlšENi PAslV

Výdaje příštích období zahrnu.jí především mzdové náklady a jsou účtovány do nákladů období, do kterého
Věcně a časově přísluší,

16. DAŇ z PŘíJMU

Výpočet efektivní daňové sazby za íok2020 a 2019 (v tis, Kč):

2020 2019
zisk před zdaněnim

Daň z příjmů splatná

Daň z příjmů odložená

E|e!!ry!rqe!9ya s,€!9_CO:) _ 19 1l _
') Efeklvní daňová sazba představuje podíl součtu daně z přamu

splatné a odložené a získu před zdaněnlm

í8 641

2 895

18374

2 679

643 8,I1

11l17



Účetní jednotka ZEAS Březná a. s.
Příloha v účetní závěrce k 31. prosinci 2020

Společnost Vyčíslila odloženou daň násIedovně (v tis. Kč):

2020 2o19
--*-Odložen'á Odložený - Od|ožená ---ÓaiEÓÍ-

Položky odložené daně

Rozdíl mezi účetní a daňovou
cenou dlouhodobého majetku

ostatní přechodné rozdíly;

oP k pohledávkám

oP k zásobám

oP k dlouhodobému majetku

Rezervy

Dohadné položky

DaňoVá ztráta z minulých let

daňová daňový
závezek

daňový
závazek

10 0711o714

10 714 1o o71

Společnost zaúčtovala odložený daňový závazek ve výši 10 714 tis. Kč z titulu rozdílu mezi účetní a daňovou

zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku.

17. PoLoŽKY NEUVEDENÉ V RozVAzE

Společnost má Veškený majetek a závazky a to jak peněžní, tak nepeněžní uvedené V rozvaze,

18. VÝNosY

Rozpis tržeb společnosti z prodeje zboží, Výrobků a služeb z běžné činnosti (V tis, Kč):

Dornácí zahlanični Domáci
2o19

zahraniění

0

0

0

0

0

0

rostlinné výroby

Vý.obky živočišné Výroby - mléko

Živočišná \^ýroba - zvířata

Elektrická energie

záVodníjídelna

Bytové hospodářství

sIužby přepravní, ostatní

43 891

5 871

12 258

1 472

441

5 909

45 198

6 325

13 205

1 408

367

4 0

0

0

0

0

0

Výnosy celkem

převážná óást výnosů společnosti za rok 2020 je soustředěna na jednoho hlavního zákazníka.

Ve Výnosech dále společnost eviduje dotace na provozní účeIy přijaté ze Státního

í...,,.nĎtis. Kč (V roce 2019 25 062 tis. Kč),



Účetní iednotka zEAs Březná a. s.
Příloha v účetní závěrce k 31. prosinci 2020

19. osoBNlNAKLADY

Rozpis osobních nákladů (V tis. Kč):

řidícich,
kontrolních a celko\^i počet

zaměstnanců

řídících,
kontrolních e

Průměrný počet zamě!

Mzdy

sociálni zabezpečení a
zdravotnípojištěni

ostatní

22 665

7 735

4 29g

1 32a

60

22 498

7 564

351

9

4 531

1 469

osobni náklady celkem 30775 5 627 30 413 6 000

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců v průběhu roku 2020 činil 69 osob,

odměny členům kontrolních či spráVních orgánů z důVodu]ejich funkce (V tis. Kč):

odměna členům kontrolních orgánů

odměna členům správnich orgánů

105

485

6í
326

20. lNFoRMAcE o TRANsAKcícH sE sPŘizNĚNÝMlSTRANAM|

V roce 2020 a 2019 neobdže|i členové řídících, kontrolních a spráVních orgánů žádné
zápůjóky, úvěry, přiznané záruky, a jiné výhody,

21, VÝzNAMNÉpotožxv z VÝKAZU zlsKu A ZTRÁTY

odměny statutárnímu auditorovi k 31. 12.,.

zálohy, závdavky,

služby

povinný audit roční účetní

jiné ověřovací služby,

daňoVé poíadenství

jiné neauditorské služby

2020

40 000,-

2o19

40 000,-

40 000,_ Kč 40 000,- Kč

Položka služby představuje plemenářské práce, Veterinární Výkony, pacht, polní práce, asanace zVířat apod.

ostatní provozní Výnosy tvoří Výnosy z pronájmu, dotace a náhrady od pojišťovny.

ostatní provozní náklady woří pojistné.

ostatní finanční náklady tvoří náklady peněžního styku.

13117
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ostatní provozní Výnosy a ostatní provozní náklady (V tis, Kč):

20,!9

ostatní provozní výnosy

ostatní provozní náklady

31 154

881

FinančníVýnosy a finanční náklady (V tis- Kč):

2019

Výnosové úroky

Nákladové úroky

Kulzové zisky/zkáty

ostatní finanční Výnosy/náklady

5

1 150

_30

2137

13

1 903

0

11l55

-1210 _1 934

22. souHRNNÁ vyxÁzlttírvpů účerruicx pŘíploů

Společnost V Llčetní záVěrce souhrnně Vykázala následující typy účetních případů:
- rezervu na daň z příjmů a uhrazené zálohy na daň z příjmů,

zs. pŘeopoxtao ruepŘetnžrÉHo rnvÁni společHosrt

Spoleónost mě|a k 31. 12. 2020 vlastní kapitál Ve Výši 199 838 tis. Kó, základníkapitál Ve Výši 42 820 tis. Kč,

účetní závěrka k 31. prosinci 2020 byla sestavena za předpokladu nepřetržitého trváni společnosti- Přiložená
účetní záVěrka tudíž neobsahuje žádné úpravy, které by mohly z této nejistoty vyplývat. Vedení Společnosti
Zvážilo potenciální dopady CoVlD-rs na sVé aktivity a podnikání a dospělo k záVěru, Že nemají Významný
VliV na předpoklad neomezené doby trvání podniku,

24. PŘEHLED o peruĚžruícn TocicH (Vlz PŘiLoHA 1)

Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou.

Peněžní ekvivalenty představu.jí krátkodobý likvidní majetek, ktený lze snadno a pohotově převést na předem

známou částku v hotovosti.

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto (V tis. Kó):

31. 12. 2020 31.12.2019

Peníze v hoiovo§ti a ceniny

Úěty V bankách

Debetnízůstatek běžného účtu zahrnutý V běžných bankovnich úvěrech

Peněžní ekvivalenty zahrnuté v krátkodobém íinaněnim majetku

145

2115

1 831

0

120

1 989

2 825

0

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem -716

Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností se uvádějí V
nekompenzované,

lL jtr,W# E
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25, PŘEHLED o zMĚNÁcH VLASTNíHo KAPITÁLU

Podrobný přehled o změnách Vlastního kapitálu společnosti je uveden V samostatné příloze (Viz Příloha 2) /
V bodě 10.

sestaveno dne:

Jméno a podpis

statutárního orgánu spoleěnosti:

V ad mír svět ík -,*-^,r- 
nj*Í#É,i.'Íť

151,17



Příloha 1 - PŘEHLED o PENĚŽNíCH TocícH zEAs Březná a.s.
|č 4767378a

nám. lV] íru 4
štity

7B9 91

za období končící k
31.,l2.202o
(V celých tisících Kč)

Béžné
účetníobdobí

MinUlé
účetníobdobí

Peněžni tokY z provozní činnosti

z, Výsledek hospodářeniza běžnou činnost bez zdaněni (+/-) 18 641 1a374

AlT
A 1. 2
A13

A 1, 5
A16

l]pravy o nepenéžni operace í6 063 í 6 6,10
odpisy siálých aktiv a pohledáVek 15 272 14 971
Znrěna slavU opraVných položek -6o
lraéna stavu TezeN 1 106 1 4o2
KUrzové rozdiy 29
(Z]sk) / zirata z prooe]e stalYch aKtlV 1 430 1 622
ulokove náklady á vynosy 1146 1 889
ostatni nepeněžn í operace (např, piecenění na reálnou hodnotu do HV, přijaté divrdendy)

castý penéžnitok z provozní činnosti před zdaněním, změnami píacovniho kapitálu,
pl3cenými úroky a mimoiádnými položkami 34 7o4 35 0l4

A2
A 2. 1

A 2-2
A23
A2 4
A25

Změna stavu nepeněžnich složek pracovního kapitálU _3 705 { 689
změná slavu zásob _3 938 1 697
Změna slavu obchodnich poh edáVek 778 1 233
Z-ena slav lorlal1l.i pohledáÝek d p;eciodnych jatú aIliv -57a 3 879
změna §lavu obchodních zává7ki] 26f5 995
zmena slavu ostatn cn závazku a piechodnÝch uotú pasv 2 642 _6 633

cisty penéznitok z provozni činnosti před zdaněnim, placénými uroky a mimoiádnými
položkami 30 999 30 325

3.1 V)/ acere J-ohy s Vy.l-\oL uíol L /JTlaovarycl do o.ereTl d oLTodobero ma_elt l 1 150 1 903
Zaplacena 0an z pii|mú _2 895 2 679

clsty penežni tok z provozni einnosti 26 954 25 743

Penéžni toky z investiční činnosti

B ,l. 
1

B21
B31
B 4, 1

851

vvda|e spo|ené s poaizenim slá|ých aktiv _26 910 -16 647
Pn]my z píode]e sla|ycn aKV 4171 4 576
PosKYlnute puloky a UVérv
Přjaté úroky 5 13
prlate poo jy na zlsku

B clsty peneznl tok vztahujicl se k investicnlcinnosti -22 734 -12 058

Penéžni toky z finančni činnosti

c1 l/mena slavJ dlourodobých lávalkú a dloJhodoI)ých, piip híállodobycr .Veíú 565 _10 932

C 2. 1

c22
C23

lJopáOy /me,l7d\ a0-1to kaplalJ ra penéžri p-ostredly

Wpacené podily na zisku 3 4]8 -2 341
uopad oslalllcr zrer v ast'llro kapllalu -a pere/ll plost,edky 162 111

c Cistý peněžnitok Vžtahujicise k finánčni činnosti -3 o75 -13 364

cisté zvýsení, resp. sniženi penéžnich prostředkú 1,145 301

stav peněžních pťostředkú a peněžních ekvivalentú na začátku účetního období _7,16 -1 017
R, stav peněžnich prostředkú a peněžnich ekvivalentů na konci úaétniho obdobi 429 _716
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Příloha v účetní závěrce k 3,1. prosinci 2020

Příloha č. 2

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč):

zůstatek
k 31. 12.2018 zvýšení Snížení

zůstatek
k31,12,2019

zůstatek§nlzenl k31 12 2o1gzvýšení

počet akcií

základní kapitál

Azlo

ostatni kapitálové fondy

oceňovací rozdíly
z přecenění majetku a
záýazkú

oceňovací rozdí|y
z přecenění při přeměnách
obchodních korpoíací

Rozdíly z přeměn
obchodních korporací

Rozdíly z ocenění při
přeměnách obchodnich
korporací

ostatní rezervnífondy

statutárni a ostatní fondy

Výsledek hospodařeni
minu|ých let

Jiný Výsledek hospodaření
minulých let (oprava chyby
/ změna metody

Hospodářský \rýsledek
běžného úč€tního období

Rozhodnuto o zálohové
\^iplatě podílu na zisku

4 282

42 820

82a

0

298

12796

2 886

1o5 812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 2a2

42 82o

828

0

298

í3 360

3 í92

113 746

14 8u

0

o 4 2a2

o 42 82o

0 828

00

298

0

111

7 934 0

14884 11 27o

0 14104

162 3 485

o 123 2oo

564

417

744

455

9 454

11 27o

0

15 103

0

14 884 15 103

Vlastníkapitál celkem 176 710 23 799 í1 381 189 128 25756 15 046 199 838

orvčrleo\

-^ '.^
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k roční úěetní závěrce společnosti ZEAS Březná a.s,, IČ 476 73 788

sestavené k 31.12.2020.

Výrok auditora

provedl jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti ZEAS Březná a.s., |č 416

73 788 sóstavené na zák|adě čes|cých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy

k3l.|2.2020,výkazuziskuaztrátyzarokkončící31.12,2020apří|ohytétoúčetní
závěrky, která obsahuje popis použitých pod§tatných účetních metod a další vysvětlujicí

i"i";;;.. údale o sňol"toortl ZEAS Březná a.s. jsou uvedeny v příloze této účetni

závérky.

Podleméhonázoruúčetnizávérkapodávávěrnýapoctivýobrazaktiv,pasivaÍinančni
situace společnosti ZEAS Březná a.s. k31,1z.2020,, nákladů, výnosů a wýsledku jejiho

hospodaiení z^ rok2020 v souladu s českými účetnimi předpisy,

Základ pro výrok

Audit isem nrovedl v souladu se zákonem o auditorech a standaídy Komory auditoru České

,.prulity ixe čR/ pro audit, kter,ými jsou mezinárodní standardy pro audit 7ISA/ případně

á"ii"cré u upruu"né souvisejícími uplikuo.ri-i doložkami. Mou odpovědnost stanovená

iuÁito pi"apisy je podrobněji popsána v oddílu ,pdpovědnost auditora za audit účetní

"a"o.rv 
, v'souláau ." ,atoni. o u,raitor.ch a Etickým kodexem pŤijatým KA čR jsem na

společnosti zEAs Břemá a.s. nezávislý a splnil jsem i další etické povirrrrosti r,yplývajících

z uvedených předpisů. Domnívám se, ze dttazni informace, které jsem shromáždil, poskytují

dostatečný a vhodný základ pro lyjádření mého výroku,

ostatní informace

Společnost je dle právních předpisů povinna sestavit ,,Výroční zprávu", jejíž součástí má být

ouěřouaoá ,ičet , ižáverka. ótarzet ; sem pred datem lrydání _zpráw auditorď, úplnou

,,Výroční zprávu".
ZaostatliinÍbrmacesepovažujíinformaceuvedenéve,,Výročnízprávé,,,mimoúčetní
závěrku a mou ,,Zprávo,1 auditorď'.
Za osíatní informace odpovídá vedení společnosti,

Můj l^ýrok k úěet ni závércese k úěetním informacím neváahuje, ani k nim newdávitrn žádný

^iá*i w.t. přesto je však součástí mých povinností souvisejících s ověřením účetní



závérky seznámení se s ostatními informacemi a zváůení, zda ostatní informace uvedené ve
,,výroční zprávě" nejsou ve qýznamném /materiálním/ nesouladu s účetni závěrkou, či mými
malostmi o účetní jednotce, získanými během ověŤování účetní závěrky, zdaje,,výroční
zpráva" sestavena v souladu s právními předpisy, nebo zda sejinak tyto informace nejevi
jako ýznarnné /materiálně/ nesprávné. pokud na ziikladě provedených prací zjistím, ie tomu
tak není, jsem povinen zjištěné skutečnosti uvést v mé ,,Zprávé auditorď..
Na základě provedených postupů, do míry, již dokáá posoudit, uvádím, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení
v účetní závěrce, jsou ve všech rlýznamných /materiálních/ ohledech v souladu
s účetní závěrkou a

- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy

Dále jsem povinen uvést, zda na zák|adě poznatků a povědomí o společnosti ZEAS
Březná a.s, k nimž jsem dospěl při provádění auditu, ostatní informace neobsahují
významné lmateriální/ věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsem
v obdržených ostatních informacích žádné významné /materiální/ věcné nesprávnosti
nezjistil.

odpovědnost představenstva a dozorčí rady společnosti zEAs Březná a.s. za účetní
závěrku

představenstvo společnosti zEAs Bíezná a.s. odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající
věmý a poctiqí obraz v souladu s českými účetními předpisy a za íakový vnitřni kontrolní
systém, kte{í považuje za nezbyíný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala
významné /materiální/ nesprávnosti způsobené podvodem, nebo chybou.
za dohled nad procesem účetního výkazrrictví ve společnosti zEAs BŤezná a.s. odpovídá
dozorói rada,

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetni závěrka jako celek neobsahuje qiznamnou
/mateť.álnil nesprávnost způsobenou podvodem, nebo chybou a vydat zprávu auditora
obsahující můj rrýrok. přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zarukou, že
audit provedený v souiadu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní ávěrce
odhali PříPadnou existenci významnou lmateriálnil nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat
v důsledku podvodů, nebo chyb a považuji se za výmamné lmateriálnil, pokud lze reálně
předpokládat, že by jednotlivě, nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická roáodnutí, která
uživatelé účetní jednotky najejím základě přijmou.
při provádění auditu v souladu s v,ýše uvedenými předpisy je mou povinností uplatňovat
během ceiého auditu odbomý úsudek a zachovávaí profesní skepticismus. Dále je mou
povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné lmateť'álníl nesprávnosti účetní závěrky
způsobené podvodem, nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na
tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abych na jejich základě mohl
lyjádřit l"ýrok. Riziko, že neodhalim výmamnou lmateriá]'nil nesprávnost, k níž došlo



v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhaleni významné lmateiálni/ nesprávnosti
způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšovaní, úmyslná
opomenutí, nepravdivá prohlášeni, nebo obcházení vnitřních kontrol představenstvem.

seznámit se s vnitřlím kontrolním systémem společnosti zEAs Bíezná a.s. relevantním
pro audit v takovém rozsahu, abych mohl navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem
na dané okolnosti, nikoliv abych mohl r,yjádřit názot na účinnost vnitřního kontrolniho
systému.

posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů
a informace, které v této souvislosti představenstvo ZEAS Bíezná a.s. uvedlo v příloze
učetú závérky.

posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
představenstvem a to, zda s ohledem na shromažděné důkazní informace existuje
významná lmateriálníl nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou
qy'znamně zpochybnit schopnost společnosti ZEAS BŤezná a.s. trvat nepřetržitě. Jestliže
dojdu k závěru, že taková význalrná /materialnil nejistota existuje, je mou povinrrostí
upozomit v mé zprávé na informace uvedené v této souvislostí v příloze účeíni závérky a
pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok, Mé závěry týkajíci
se schopnosti spoleěnosti ZEAS Břemá a.s. tfl,/at nepřetržitě lycházeji z důkazrrích
informací, které jsem získal do data lydání mé zprálry. Nicméně budoucí události, nebo
podmínky mohou vést k tomu, že společnosti ZEAS Březná a.s. ztraíi schopnost trvat
nepřetržitě.

H|avní záležitosti auditu

Při auditu roční úěetní ávěrky společnosti ZEAS Březná a.s. k 31.12.2020 jsem došel
k závěru, že nej sou žádné jiné záležitosti auditu o nichž bych měl v mé ,,Zprávě auditorď.
vedení společnosti a dozorčí radu infotmovat.
O průběhu auditu, věcném zjištění, bylo vedení společnosti pruběžně informováno.

V Olomouci 17 ,2, 202I

Ing. Jan Pavlíček
auditor KAČR ev.č. 015



1. ZákJadni identifikační údaie účetní iednotkv:

Obchodní jméno:
právní forma:
Sídlo:
Ičo:
DlČ:
Registrace:

ZEAS Březná a. s.

akciová společnost
Nriměsti Míru 4, 789 91 Stity
4,7673788
CZ4,7673788
KS Ostrava, oddíl B, vložka 629

Zaháleni činnosti: 1. 1,2. 1993
Základní kapitál: 42 820 000,- Kč
Statutár-rríorgán: Představenstvoa.S.

Společnost ZEAS Březná a.s. se sídlem Náměstí Míru 4, štíty byla v souladu se zákony

óištJ."puulity za|ožena vroce 1993 v rámci privatizace vyčleněním ze státního

p"á"it, 'práunifor.a _ akciová společnost. Společnost vydala listinné akcie najméno,

které nej sou registrované.

Předmět podnikaní:
- hostinská činnost
- zemědělstvi, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků

- silniční motorová doprava nákladní
- obráběčství
- opŤavy silničních vozidel
- výroba, obchod a služby
- výroba elektřiny

konání valné hromady

ve stanoveném období nedošlo k žádné významné změně ani ve výrobní, ani v eko_

nomické oblasti.

2.b)Informacekpředpokládanémurrývoiičinnostiúčetniiednotkv

VedeníSpolečnostizvtížilopotenciálnídopadyCoVID.lsnasvéaktivityapodnikánía
ao.pětá t)auě* , že nemalíqfznamný vliv na předpokiad neomezené doby trvaní

páá'.,jř", vrt 6aám t tomu uýta ličetní závcrká k 31.12.2O2O zpracovánazapředpokladu,
'z" i|oreonost u"ae nadále scúopna pokračovat ve svó podnikatelské činnosti.

2.c) Informace o aktivitách v oblasti vÝzkumu a ví,voie

Společnost nemá žádné významné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje,

2.d) Informace o nabyíi vlastnich akcií nebo vlastních podílů



Žádné vlastni akcie či obchodní podíly nebyly pořizovány.

2.e) Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního nrostředí a pracovně právních
vztazích

Společnost neměla žádné aktivity v oblasti ochrany životního prosťedí, řídí se platnými
předpisy v této oblasti.
Pracovně právní vžahy j sou uzavirány dle právních předpisů platných v České republice.

2.í) Informace o tom. zda účetni iednotka má pobočku nebo iinou část obchodního
závodu v zahraničí

Účetní jednotka nemá pobočku nebojinou část obchodniho závodu v zafuaniěi.

zpráva o vztazích mezi propoienÝmi osobami

ZEAS Bíezná a. s. není ani ovládanou, ani ovládající osobou, nemá žádné vztahy dle
zákona č. 90l 2012 Sb. o obchodních korporacích.

Účetní jednotka nemá povinnost zveřejňovat žádné další informace.

učetní závěrka a ieií ověření auditorem.

Učetní závěrka je obsažena v příloze této zprávy včetně výroku auditora.

Ve Stítech dne l0. unora 202l.
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