Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a o stavu jejího majetku v roce 2020
Rok 2020 byl pro mnohé lidsky i pracovně rokem zlomovým, naši společnost
nevyjímaje. Během dvaceti osmileté existence Lesní společnost Broumov Holding,
a.s., řešila nespočet podnikatelských úskalí napříč svými obchodními aktivitami,
nicméně pandemie korona viru Sars-Cov-19, jež naplno udeřila od března 2020,
významně poznamenala a zkomplikovala chod celé společnosti. Na základě nařízení
vlády byly v březnu 2020 částečně uzavřeny státní hranice České republiky a vydán
zákaz vstupu cizinců na území České republiky a občanům ČR vycestovat z území
ČR. Vzhledem k tomu, že těžištěm podnikatelské činnosti je obchod s dřevní surovinou
získanou zejména od Polských státních lesů, toto opatření způsobilo nevratné
komplikace a podnikatelské škody celé společnosti. Naprosto zásadní potom bylo
uzavření námi využívaných hraničních přechodů rozhodnutím Ministerstva vnitra
Polské republiky od 15. 3. 2020 do 12. 6. 2020. Znamenalo to omezení přístupu ke
zdrojům dřevní suroviny, a tím v podstatě ochromení obchodně dodavatelského
řetězce v rámci druhého čtvrtletí. Uzávěra státní hranice zkomplikovala i přímá jednání
s polskou stranou na téma rezignace alikvotní části z uzavřených ročních smluv, o
čemž jsme polské partnery písemně informovali s žádostí o neuplatnění sankcí za
neodebrané objemy dříví z důvodu vyšší moci. Po otevření hranic byly vzájemně
odsouhlaseny nové objemy pro zbytek roku i částečné přesuny do roku 2021, přesto
toto téma není dosud zcela uzavřeno.
Mimo této skutečnosti nadále panovala na trhu s dřevní hmotou dramatická
situace způsobená několikaletým vývojem kůrovcové kalamity napříč vlastnickými
strukturami. Nabídka dřevní hmoty v České republice i nadále mnohonásobně
překračovala možnosti zpracování dřevařským průmyslem, což výrazně ovlivňovalo
cenové nastavení této komodity. V této situaci bylo nezbytné, aby společnost udržela
stávající a dlouhodobě budované obchodně dodavatelské vztahy a zároveň nalezla
způsob, jak v době vládních restrikcí plnit své podnikatelské aktivity a zajistit chod
společnosti při dodržování všech stanovených opatření.
Lesní společnost Broumov Holding, a.s., v roce 2020 nakoupila 74.633 m3,
přičemž od našeho nejdůležitějšího dodavatele Polských státních lesů činil nákup
53.279 m3, to z výše uvedených důvodů představovalo meziroční pokles. Naopak
meziroční nárůst zaznamenal nákup od českých dodavatelů ve výši 21.253 m 3, jež byl
způsoben zejména navázáním krátkodobé spolupráce v nákupu hotových sortimentů
od Lesů české republiky, s. p.. Celkově však došlo ke snížení zobchodovaného dříví
oproti minulému roku o 14 %, a to na výši 70.400 m3. Vyšší podíl zásob (celkem 4.337
m3) k 31. 12. 2020 byl způsoben nákupem dříví na odvozním místě od Polských
státních lesů z důvodů maximální snahy o naplnění uzavřených smluv, které díky
pandemickým opatřením nemohly býti průběžně odebrány. I přes propastný rozdíl
mezi nákupními cenami dříví v Polsku a České republice jsme udrželi významný 89%
podíl dodávek našemu klíčovému odběrateli společnosti Dřevoterm, s.r.o., kterému
bylo dodáno 42.604 m3. Výpadek několika menších odběratelů byl kompenzován
meziročním nárůstem dodávek druhému největšímu odběrateli společnosti
Mayr - Melnhof Holz Paskov s.r.o., a to o 41 %. Mezi další významné obchodní

partnery v případě prodeje dříví patřila i nadále Hradecká lesní a dřevařská společnost
a.s., či Lenzing Biocel Paskov a. s.. Obchodní obrat s dřevní surovinou v roce 2020
dosáhl výše 125 mil. Kč.
Vzhledem k průběžně vyhlašovaným pandemickým opatřením sehrála velmi
pozitivní úlohu i operativnost vlastní nákladní dopravy.
Dílčí částí našich podnikatelských aktivit je i lesní školkařská činnost v produkci
sazebního materiálu a v posledních letech i snaha o úspěšnou účast a následnou
realizaci komplexních pěstebních zakázek. I přes výjimky z pandemických opatření
v podobě uvolnění komerčního prodeje sadebního materiálu byl celý sektor lesních
školek v České republice a výkon pěstebních zakázek postihnut zejména vládním
nařízením v podobě zákazu vstupu cizinců na území ČR v jarním období. Tím došlo
k nedostatku pracovních sil, zejména díky absenci pracovníků z Ukrajiny a Polska,
při zajištění realizace pěstebních zakázek i jarního vyzvedávání sazenic v lesních
školkách. Postupující chřadnutí lesních porostů a vznik kalamitních holin napříč celou
Českou republikou způsobilo zvýšenou, avšak nijak koncepční, či plánovanou potřebu
sazebního materiálu. Po několikaroční odmlce stoupla opět poptávka po sazenicích
smrku ztepilého, jehož výsadba byla vzhledem ke kůrovcové kalamitě v předchozích
letech utlumena. V roce 2020 byl realizován prodej sazebního materiálu ve výši
727 tis. kusů sazenic a ukončeny pěstební zakázky v hodnotě 8 mil. Kč. Prioritním
úkolem zůstává dořešení majetkově právních vztahů k pronajatým pozemkům Lesní
školky Pasa a zajištění dostatku vody dobudováním vodního zdroje na vlastních
pozemcích. Koncepce rozšíření pěstování sadebního materiálu byla doplněna o
plánovaný nákup Lesní školky Dolní Orlice.
Navzdory složité obchodní situaci společnost realizovala část ze svých
dlouhodobých investičních plánů. Nakoupila Tatru PHOENIX s návěsem v hodnotě
6 496 tis. Kč, Manipulační sklad Červený potok za 2 980 tis. Kč, pozemky a most
v Dolní Orlici za 340 tis. Kč.
V personální oblasti byl rok 2020 pro všechny zaměstnance náročný především
díky neustále se měnícím podmínkám v závislosti na vývoji pandemické situace.
Uzavření hranic způsobilo nejen zmiňovaný nedostatek zahraničních pracovníků pro
pěstební činnost, ale opačně i nutnost zajištění náhradní práce našim řidičům nákladní
dopravy v období zablokování přepravy vládními nařízeními. Vzhledem k objemům
prací byl v roce 2020 upraven stav na 26 přepočtených pracovníků.
Všechny tyto okolnosti si vyžádaly mimořádné množství energie, které věnovalo
představenstvo zabezpečení chodu společnosti a současně pokračovalo i v úzké
spolupráci s regionálními politiky, Podnikatelským klubem Broumovska i Agenturou
pro rozvoj Broumovska z. s. Proběhly a udržely se i důležité sponzorské akce, zejména
pro města Meziměstí a Mieroszow.
Na závěr lze konstatovat, že tento zcela mimořádný rok prověřil schopnosti
společnosti obstát i v takto náročných a nepříznivých podmínkách, za což je potřeba
poděkovat i všem našim zaměstnancům.

Stav majetku
Hospodářský rok 2020 byl pro Lesní společnost Broumov Holding, a. s. již
devátým rokem v řadě bez dlouhodobé komplexní státní lesnické zakázky
v České republice.
Firma v tomto roce výrazně zpomalila tempo svého podnikání. Čistý obrat
poklesl na 146 216 tis. Kč. Ve srovnání s rokem předchozím tak byl o 33 077 tis.
Kč nižžší, to je o 18%.
Rok
Obrat v tis. Kč

2020
146 216

2019
179 293

2018
216 433

Zásadní podíl na poklesu obratu měly tržby za prodej zboží, které spadly na
124 926 tis. Kč, tj. pokles o 33 447 tis. Kč oproti předchozímu období, to je o 21%.
Mezi naše tři nejvýznamnější odběratele se v roce 2020 zařadily tyto firmy:
Odběratel
Dřevoterm, s.r.o.
Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o.
Hradecká lesní a dřevařská společnost a. s.

Identifikační
číslo
15031110
26729407
60913827

Obrat v tis. Kč
79 612
26 361
7 800

Tyto tři firmy se podílely na celkovém obratu 78%.
Mezi naše tři nejvýznamnější dodavatele se zařadily tyto firmy:
Dodavatel
NADLEŚNICTWO WALBRZYCH (PL)
)NADLEŚNICTWO KAMIENNA GÓRA (PL)
NADLEŚNICTWO ZDROJE (PL)

Ident. číslo Obrat v tis. Kč
Kč946
890023517
23
931023954
24 015
8830006220
12 875

Tyto tři firmy se podílely na celkových nákladech 42%.
Hospodaření firmy tak za rok 2020 skončilo ziskem ve výši 952 tis. Kč.

* * *

Dosažené výsledky hospodaření ovlivnily v roce 2020 složení a hodnotu
majetku firmy následovně:
AKTIVA
Objem aktiv vzrostl na 138,1 mil. Kč, to je o 0,4 mil. Kč více než v roce 2019.
Aktiva společnosti byla složena z 28% dlouhodobým majetkem a z 72%
oběžnými aktivy. Nevýznamný podíl ve výši 0,2 mil. Kč tvořilo časové rozlišení
aktiv.
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý majetek společnosti byl tvořen pouze dlouhodobým hmotným
majetkem.
1.

Dlouhodobý hmotný majetek
Ke dni účetní závěrky vykázala firma dlouhodobý hmotný majetek
v zůstatkové hodnotě 38,7 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2019 se objem tohoto
majetku zvýšil o 11,7 mil. Kč. K největšímu nárůstu došlo u nedokončeného
dlouhodobého hmotného majetku a to o 5,8 mil. Kč.
Dlouhodobý hmotný majetek firmy i nadále rychle morálně stárne. Hmotné
movité věci a jejich soubory jsou už téměř z 81% odepsané.
O dlouhodobý hmotný majetek firmy bylo dobře pečováno. Zjevně
nepotřebný dlouhodobý hmotný majetek firma průběžně a se ziskem prodávala.
Dlouhodobý hmotný majetek byl ke dni účetní závěrky ověřen řádnou
fyzickou inventurou.

Oběžná aktiva
Oběžná aktiva tvořily zásoby, pohledávky a peněžní prostředky.
1.

Zásoby
Ke dni účetní závěrky firma vykázala zásoby v objemu o 0,4 mil. Kč vyšším
než v roce předchozím a to ve výši 16,5 mil. Kč. K největšímu zvýšení došlo u
zásob dříví, kde jejich hodnota vzrostla o 4,6 mil. Kč ve srovnání s rokem 2019.
Objem zásob dříví na skladě dosáhl hodnoty 6,3 mil. Kč.
Zásoby představovaly 17% objemu oběžných aktiv.
Veškeré zásoby byly ověřeny fyzickou inventurou, zálohy na zásoby
inventurou dokladovou. Inventarizační komise nezjistila potřebu tvorby
opravných položek k zásobám.

2.

Pohledávky
Pohledávky společnosti představují další součást oběžných aktiv v objemu
43,4 mil. Kč. Tvoří je zejména krátkodobé pohledávky, které vzrostly o 0,9 mil.
Kč oproti roku 2019.
Pohledávky představovaly 44% oběžných aktiv.

Pohledávky reprezentovaly hodnotu majetku, která byla rovněž ověřena
dokladovou inventurou ke dni účetní závěrky. Žádná z pohledávek nebyla
vyhodnocena jako riziková. Proto nebylo potřeba tvořit opravné položky.
3.

Peněžní prostředky
Firma evidovala ke dni účetní závěrky v pokladně a na účtech u bank
39,3 mil. Kč. Objem tohoto majetku se ve srovnání s rokem 2019 snížil
o 12,7 mil. Kč.
Peněžní prostředky tvořily zbylých 39% oběžných aktiv.
Peněžní prostředky v hotovosti byly ověřeny fyzickou inventurou, ostatní
prostředky u bank inventurou dokladovou.

Časové rozlišení aktiv
Na účtech časového rozlišení aktiv firma účtovala o nákladech příštích
období ve výši 0,2 mil. Kč.

PASIVA
Pasiva firmy v celkovém objemu téměř 138,1 mil. Kč byla tvořena
z 86% vlastním kapitálem a zbylých 14% tvořily cizí zdroje.
Vlastní kapitál
Vlastní kapitál firmy byl tvořen základním kapitálem, ážiem a kapitálovými
fondy, fondy ze zisku, výsledkem hospodaření minulých let a výsledkem
hospodaření běžného účetního období.
Vlastní kapitál je o 2,3 mil. Kč nižší než v roce 2019, klesl na hodnotu
118,4 mil. Kč.
1.

Základní kapitál
Společnost měla ke dni účetní závěrky v obchodním rejstříku zapsaný
základní kapitál ve výši 51 779 tis. Kč. Ten tvořilo 51 779 ks kmenových akcií na
jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč.
Společnost ke dni účetní závěrky zároveň držela 1 306 ks vlastních akcií
v hodnotě 1 500 tis. Kč.

2.

Ážio a kapitálové fondy
Ostatní kapitálové fondy byly stejně jako v roce 2019 na hodnotě
0,3 mil. Kč.

3.

Fondy ze zisku
Objem fondů ze zisku ve srovnání s rokem 2019 klesl na hodnotu
12,2 mil. Kč. Výrazný podíl tvořily ostatní rezervní fondy. Objem těchto fondů se
oproti roku předchozímu nezměnil, zůstal na hodnotě 11,9 mil. Kč.

4.

Výsledek hospodaření minulých let
Výsledek hospodaření minulých let byl tvořen pouze nerozděleným ziskem
minulých let ve výši 54,7 mil. Kč, což bylo o 3 mil. Kč více než v roce 2019.

5.

Výsledek hospodaření běžného účetního období
Výsledkem hospodaření běžného účetního období byl zisk ve výši 0,95 mil.
Kč. Je to o 5,23 mil. Kč méně než v roce 2019.

Cizí zdroje
Cizí zdroje byly tvořeny rezervami a závazky v celkové výši 19,7 mil. Kč.
1.

Rezervy
Firma si vytvořila ostatní rezervy v celkové výši 9,3 mil. Kč z toho na riziko
kurzových ztrát ve výši 2,8 mil. Kč a na riziko ztrát způsobených nemocí
COVID-19 ve výši 6,5 mil. Kč.

2.

Závazky
Závazky firmy byly tvořeny zejména krátkodobými závazky v celkové výši
10,8 mil. Kč, které byly o 2,9 mil. Kč vyšší než v roce předchozím.
Společnost neevidovala ke dni účetní závěrky žádné závazky po lhůtě
splatnosti.
Závazky představovaly o 32,9 mil. Kč nižší hodnotu než k tomu srovnatelné
pohledávky.

Představenstvo společnosti

