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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Akcionářům společnosti Cukrovar Vrbátky a.s.

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené konsolidc)vané účetní závěrky společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. (,,Společnost``)

sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12. 2021, výkazu zisku a ztráty za
rok konči`cí 31.12. 2021 a při`lohy této účetni' závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných metod a další

vysvětlujíci` informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v příloze této účetni' závěrky.

Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k
3i. 12. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok konči'ci' 31. 12. 2021 v souladu s českými
účetni'mi předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory audítorů České republiky pro
audit,

kterými jsou

aplikačními

mezinárodní standardy

doložkami.

Naše

odpovědnost

pro

audit (lsA)

stanovená

těmito

při'padně doplněné
předpisy

je

a

upravené souvisejíci'mi

podrobněji

popsána

v

oddílu

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým
Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávisli' a splnili jsme i dalši' etické povinnosti vyplývající

z uvedených předpisů. Domni'váme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a
vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 pi'sm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výročni'
zprávě mimo účetni' závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatni' informace odpovídá statutárni' orgán Společnosti.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatni`m informaci'm nevztahuje. Přesto je však součásti' našich povinností

souviseji'cích s auditem účetní závěrky seznámeni' se s ostatni'mi informacemi a posouzení, zda ostatni' informace
nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetni' závěrkou či s našimi znalostmi o účetni' jednotce

získanými během prováděni' auditu nebo zda se jjnak tyto informace nejevi' jako významně (materiálně)
nesprávné. Také

posuzujeme,

zda

ostatni' informace

byly ve všech

významných

(materiálni'ch)

ohledech

vypracovány v souladu s při'slušnými právními předpisy. Tímto posouzeni'm se rozumí, zda ostatni' informace

splňuji' požadavky právních předpisů na formálni` náležitosti a postup vypracováni ostatni'ch Ínformací v kontextu
významnosti (materialíty), tj. zda případné nedodrženi' uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek

činěný na základě ostatni'ch informací.

Na základě provedených postupů, do mi'ry, již dokážeme posoudit, uvádi'me, že

•

•

ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetni' závěrce,
jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
ostatní informace byly vypracovány v souladu s právni'mi předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při

provádění auditu, ostatní informace neobsahuji významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených
postupů jsme v obdržených ostatni'ch informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu Společnosti za účetní závěrku
Statutárni` orgán Společnosti odpovi'dá za sestavení účetni' závěrky podávajíci' věrný a poctivý obraz v souladu
s českými účetními předpisy a za takový vnitřni' kontrolni' systém, který považuj.e za nezbytný pro sestaveni' účetni'

závěrky, tak aby neobsahovala významné (materiálni`) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost schopna
nepřetržitě trvat,

a pokud je to relevantni',

popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkajíci' se jeji'ho

nepřetržitého trváni' a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetni' závěrky, s výjimkou případů,
kdy statutární orgán plánuje zrušeni' Společnosti nebo ukončeni' její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou

možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naši'm cílem je zi`skat přiměřenou jistotu, že účetni' závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální)

nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahuji'ci` náš výrok. Přiměřená míra
jistoty je velká mi'ra jistoty, nicméně neni' zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve
všech případech v účetní závěrce odhali' případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti

mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považuji' se za významné (materiální), pokud lze reálně

předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní
závěrky na jeji'm základě přijmou.
Při prováděni' auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinnosti' uplatňovat během celého auditu
odborný úsudek a zachovávat profesni' skepticismus. Dále je naší povinností:

•

ldentifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetni' závěrky způsobené

podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagujíci' na tato rizika a zi`skat
dostatečné a vhodné důkazni' informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že
neodhalíme významnou (materiálni') nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větši' než rizíko

neodhaleni' významné (materiálni') nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu
mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášeni' nebo obcházeni'
vnitřních kontrol.

•

Seznámit se s vnitřni'm kontrolni'm systémem společnosti relevantni'm pro audit v takovém rozsahu,
abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom
mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřni'ho kontrolního systému.

Posoudit vhodnost použitých

účetních pravidel,

přiměřenost provedených účetních odhadů a

informace, které v této souvislosti statutárni' orgán Společnosti uvedl v při'loze účetni' závěrky.
Posoudit

vhodnost

použiti'

předpokladu

nepřetržitého

trváni'

při

sestaveni`

účetní

závěrky

statutárním orgánem, a zda s ohledem na shromážděné důkazni' informace existuje významná
(materiálni') nejistota vyplývaji'ci' z události' nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit

schopnost Společnosti nepřetržítě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální)
nejistota existuje, je naši' povinnosti' upozornit v naši' zprávě na informace uvedené v této souvislosti

v při`Ioze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřít modifikovaný výrok.
Naše závěry týkaji'cí se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházeji' z důkazních informací,
které jsme zi'skali do data naši' zprávy. Nicméně budouci' události nebo podmi'nky mohou vést k

tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
•

Vyhodnotit celkovou prezentaci, členěni` a obsah účetní závěrky, včetně při'lohy, a dále to, zda účetni`

závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazeni'.

Naši' povinnosti' je informovat statutárni' orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o
významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinHi, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním
kontrolni`m systému.
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Zi)ráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu maietku akciové
sDolečnosti Cukrovar Vrbátkv v roce 2021
Hlavní činností společnosti je výroba a prodej cukru a melasy z cukrové řepy, nákup a prodej cukru
a melasy a zprostředkovatelská činnost.
1, Ekonomické výsledky společnosti Cukrovar Vrbátky a. s. v roce 2021 přesáhly plánované cíle.
Oproti plánovanému zisku 22 395 tis. Kč vykázala akciová společnost zisk 38 929 tis. Kč. Celkové
náklady činily 636 816 tis. Kč a celkové výnosy byly 675 745 tis. Kč.
Společnost Cukrovar Vrbátky a.s. je stoprocentním vlastníkem dvou dceřiných společností, a to
Cukrplus s.r.o. a PIKANT Ostrava, s.r.o. a dále má podíl ve společnosti Goldfein CZ s.r.o ve výši
52,79 %.
Cukrovar Vrbátky a. s. poskytla společnosti Goldfein CZ s.r.o. celkový úvěr 63 mil. Kč, k 31.12.
2021 zůstává nesplaceno 48 mil Kč.

2. V roce 2021 společnost Cukrovar Vrbátky proinvestovala celkem 26 mil. Kč, náklady na údržbu
a opravy byly 25,5 mil. Kč.
Kampaň byla zahájena 16. 9. 2021 a ukončena 8. 2. 2022. Celkem bylo vykoupeno 304114 t
cukrovky a vyrobeno 47 428 t cukru a 12 019 t melasy. V roce 2021 prodala společnost celkem 41
320 t cukru.
3. V oblasti životního prostředí se společnost řídí předpisy o ochraně životního prostředí v souladu
s českými zákony. Pracovně právní vztahy tj. zaměstnanost a odměňování jsou řešeny kolektiviií
smlouvou.
Společnost se nezabývá činností v oblasti vědy a výzkumu.

4. K financováni' svých potřeb společnost využívá své vlastní zdroje a úvěry nečerpá.
Finanční situace společnosti v účetním období byla stabilizovaná. Všechny závazky vůči
obchodním partnerům, především vůči dodavatelům cukrovky, byly včas uhrazeny.
5. Pro nadcházející hospodářský rok byl představenstvem schválen finanční plán ve výši 34 457 tis.
Kč, který vychází z cenového vývoje na trhu s cukrem. Pro rok 2022 má společnost nasmlouváno
více než 254 tis. tun řepy a předpokládá se výroba 37 000 tun cukru a 11 000 tun melasy. Dále bude
kladen důraz na maximální využjtí zpracovatelské kapacity a snížení výrobních a provozních
nákladů

6. Společnostje řízena představenstvem, které se schází jednou měsíčně a na svých zasedáních řeší
všechny důležité oblasti týkající se chodu společnosti.

16. 5. 2022

Představenstvo společnosti
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Zpráva o podnikatelské činnosti a jiné informace
1. Základní údaje o mateřské společnosti
Obchodní firma:

Cukrovar Vrbátky a.s.

Sídlo:

Vrbátky č. p. 65, PSČ 79813

IČO:

46900187

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Brně, oddíl 8, vložka č. 82 ]

Datum vzniku:

1. 5.1992

Právní řád:

České republiky

Právní předpis:

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Právní forma:

akciová společnost založená na dobu neurčitou

Internetová adresa:

www.cukrovarvrbatky.cz

Základní kapitál společnosti:
Výše upsaného základního kapitálu činí 66 547 000,-Kč aje zcela splacena.

2apko,'aedě:t?i:mc:#evčanrosYirt;t|křo:.ds.ngry:3n?f:oáea:3tkpuodéi!e`síd2,e:bcGhoordknéíhhoonzí::tí,k3u2'JperdaihnaýT,
na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odstavce 3 zákona č. 92/]991 Sb., o

podmínkách převodu majetku státu najiné osoby.
Veškeré dokumenty a materiály uváděné v této výroční zprávějsou k nahlédnutí v sídle společnosti.

Předmět podnikání:
Hostinská činnost
Provozování drážní dopravy na železniční dráze
Provozování dráhy-vlečky Cukrovaru Vrbátky
Výroba elektřiny
Silniční motorová doprava -nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší

povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
-nákladni' provozovaná vozídly nebo j.i'zdni'mí soupravami o
největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvi'řat nebo věcí
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:

Výroba potravinářských a Škrobárenských výrobků
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Ubytovaci' služby
Pronájem a půjčování věcí movitých
Testování, měření, analýzy a kontroly, poskytování technických služeb

2. Dceřiné společnosti
Společnost má tři dceřiné společnosti: Cukrplus, s.r.o. a PIKANT Ostrava, s.r.o. a GOLDFEIN
CZ s.r.o.

Společnost Cukrovar Vrbátky a.s. nemá organizační složku v zahraničí.
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Cukrplus, s.r.o.
Obchodní firma:

Cukrplus, s.r.o.

Sídlo:

0lomouc, Chválkovická čp. 597/11, PSČ 779 00

IČO:

25839365

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ostravě, oddi'l C, vložka č. 20 798

Datum vzniku:

24. 6.1999

Právní foma:

společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v při'lohách ] až 3 žívnostenského zákona.

Společník:
Jediným společníkem společnosti je Cukrovar Vrbátky a.s.

Základní kapitál společnosti:
Výše upsaného základního kapitálu činí 1 000 000,-Kč aje zcela splacena.

Společnost Cukrplus, s.r.o. má obchodní podíl ve výši 8,69 % ve společnosti Goldfein CZ s.r.o.

PIKANT 0strava, s.r.o.
Obchodní firma:

PIK^NT Ostrava, s.r.o.

Sídlo:

Ostrava -Třebovice, ul. 5. května 5163/163, PSČ 722 00

IČO:

25905163

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka č. 24 959

Datum vzniku:

27. 3. 2002

Právní foma:

společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:
Silniční motorová doprava -nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší
povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny,jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
-nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o iiejvětší povolené hmotnosti
nepřesahiiji'cí 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Společník:
Jediným společníkem společnosti je Cukrovar Vrbátky a.s.

Základní kapitál společnosti:
Výše upsaného základního kapitálu činí 10 000 000,-Kč aje zcela splacena.

GOLDFEIN CZ s.r.o.
Obchodnífima:

Goldfein CZ s.r.o.

Sídlo:

Na Ležánkách 1932, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

IČo:

25274953

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Hradci Králové oddíl C, vložka 11923

Cukrovar Vrbátky a. s.

Výroční zpráva za rok 2021

Datum zápisu:

8. 9.1997

Právní forma:

společnost s ručeiiím omezeným

Předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
Pekařství, cukrářství.
Spo]ečníci k 31.12. 2021:

Společník:
Podi'l:
Splaceno:

Cukrovar vrbátky a.s.
vklad: 28 577 000,-Kč
100%

Obchodní podíl: 52,79 %
Společník:

Podíl:
Splaceno:

Ing. Tomáš Kovařík

vklad: 4 700 000,-Kč
100 °/o

Obchodní podíl: 8,68 %
Společník:
Podíl:

Cukrplus, s.r.o.
vklad: 4 701000,-Kč

Splaceno:
| 0oo/o
Obchodní podíl: 8,69 %

Společník:
Podíl:

FABIO PRODUKT spol. s r.o.
vklad: 4 970 000,-Kč

Splaceno:
100%
Obchodní podíl: 9,18 %

Společník:
Podíl:

OVOTRADE s.r.o.
vklad: 6 212 000,-Kč

Splaceno:
1000/o
Obchodní podíl: 11,48 %

Společník:
Podíl:
Splaceno:

EXVER FOOD, s.r.o.
vklad: 4 970 000,-Kč
| ooo/o

Obchodní podíl: 9,18 %

Základní kapitál společnosti: 54130 000,-Kč

Všechny transakce se spřízněnými stranami byly uzavřeny za běžných tržních podmínek.

3. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.
V oblasti Životního prostředí se společnost řídí předpisy o ochraně Životního prostředí v

souladu s českými zákony. Jednotlivé druhy odpadů jsou shromažďovány odděleně dle
druhu odpadů. V určených intervalech jsou odváženy na základě smluv uzavřených
s osobami, které mají oprávnění k nakládání s odpady.
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4. Pracovně právní vztahy
Principy zaměstnanosti a odměňování jsou řešeny kolektivní smlouvou. Při kolektivním
vyjednávání probíhá kontrola dodržování pracovně právních předpisů společnosti.

5. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu vývoje
Společnost se nezabývá čimostí v oblasti vědy a výzkumu.

6. Cenová rizika, úvěrová a likvidní rizika souvisejíci' s tokem peněžní
hotovosti
K financování svých potřeb společnost využívá své vlastní zdroje a úvěry nečerpá.
Finanční situace společnosti v účetním období byla stabilizovaná. Všechny své závazky
vůči svým obchodním partnerům, především vůči dodavatelům cukrovky, byly včas
uhrazeny.

7. Informace o skutečnostech, které nastaly až po konci rozvahového dne
Válečný konflikt na Ukrajině a následná sankční opatření vůči Ruské federaci a jejím
představitelům mají citelný dopad i na české firmy a jejich zaměstnance. I když v době
zveřejnění této účetní závěrky vedení Společnosti nezaznamenalo významný dopad na
hospodaření Společnosti. Situace se neustále mění, a proto nelze předvídat budoucí dopady
této situace na činnost Společnosti. Vedení Společnosti bude pokračovat v monitorování
potenciálního dopadu a podnikne veškeré možné kroky ke zmímění jakýchkoliv
negativních účinků na Společnost a její zaměstnance.
Vedení Společnosti zvážilo potenciální dopady situace na Ukrajině na své aktívity a

podnikání a dospělo k závěru, že nemaj í významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání
podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2021 zpracována za předpokladu,
Že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své čimosti.

8. Zpráva o vztazích
Představenstvo došlo k závěru v souladu s § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), že společnost nemá
ovládající osobu a tím nevzniká představenstvu společnosti nutnost zpracovat zprávu o
vztazích.
Ve Vrbátkách dne 16. 5. 2022
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Ing. Tomáš Kovařík

předseda představenstva

Z pl

ál

ředitel společnosti

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁIĚRKA
společnosti

Cukrovar Vrbátky a. s.

zveřejňovaná

k 31. prosinci 2021 za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného
účetnictví a českými účetními standardy pro podnikatele.

Cukrovar Vrbátky a.s. k 31.12. 2021

Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

BĎžnó

Minu'ó

účotnl období

úč. Obdobi

Netto
AKTIVA CELKEM

A.

POHLEDAVKY ZA UPSANY ZAKLADNI KAPITÁL

8.

DLOUHODOBÝ MAJETEK

8.1.8.1.

1.2.

1.2.3.4.5.1.2.

Netto
-` `' .

. -r-_' ,,. _' r.--1 o641o4

. r

.'387±82o.J\'J...-.y. , . -

`.;,.í.,,

Dlouhodobý nohmotný malotek
Nehmotné výsledky vývo|e

.,_j-,;.' 261 : -.

Ocenltelná práva

261

Software

261

',

+',_too1`,17,1.

''-. _ _:4|472o

,,

.,

.'.._,.-r302-

302
302

Ostatní ocenitelná práva
Goodwill

Ostatni dlouhodobý nehmotný majetek

Posknnuté zálohy Í`a dlouhodobý nehmotný majetek a
nedokončený dlouhodobý Íiehmotný majetek

Posknnulé zálohy na dlouhodobý nehmotný ma|etek
Nedokončený dk)uhodobý nehmotný majetek
8.'18.11.

1.

1.2.2.3.4.1.2.3.5.

Dlouhodobý hmotný majetok

i`, ..

• .-

``. ._=.,` ;,`'349 57`6,

.378 601 '

Pozemky a stavby
Pozemky

161822

20 828

25 586

S'avby
Hmotné movité věcl a jejich soubory

1 40 994

156 271

1 84 496

174176

329

329

329

329

2929

22 239

181857

Oceňovací rozdíl k nabnému majetku
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Pěstitelské celky trvalýcli porostů
DospěLá zvířata a jejich skupiny
Jlný dlouhodobý hmotriý majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nmotný majetek a
nedokončený dloiihodobý hmotný majetek
1.

2.

111.

1089

6385

1840

1 5 854

-J,

Dlouhodobý flnančni majotok

8.1„
8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

'

6000`

Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládajíci osoba

2.

3.

Podíty -podstatný vllv

4.5.6.

Zápůjčky a úvěry - podstatní vtiv

2337
6000

Ostatnf dlouhodobé cennó paplry a podíw

Zápůjčky a Úvěry - ostatní

1.

Jiný dlouhodobý finančni majetek

2.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý flnančnf majeiek

'V.

Kladný/Záporný konsolldačnj rozdíl

8.V.

Conné paplry a podíly v ®kvlvalonci

C.

OBĚZNA AKTIVA

Zásoby

C.1.

C.

'.

1.

Maten'ál

2.

Nedokončená výroba a polotovary

3.

Výrobky a zboží
Výrobky
Zboží

1.

2.

C.llC.11.

1.

6000

Ostatní dlouhodobý flnančnl ma|etek

7.

8.

, ' 8''.337

Pod(ly -ovládaná nebo ovládajícl osoba

1.

4.

Mladá a ostatní zvírata a jejich skiiplny

5.

Poskytiiuté zálohy na zásoby

1.2.3.4.5.5.1.5.2.5.3.5.4.

Pohlodávky
Dlouhodobé pohledávky

-"

,:3''1,,983'`L

.

`'.:..;.

`:.`,'27.48o

0_

`.0-

,`',67`0,107'.1

.`

.r

'.'--19883Q`

. '``.\`

\`

582`0.0,1.

•, :

202I.J054

37 508
692

47 966

160 630
160 630

153 416

672
152 355
1061

•'

...

`-i`_O.5..39|L.

2

Pohledávky z obchodních vztahů

-__,- -. 78 734,'

2733
2731

Pohledávky - ovládaná nebo ovládajíci osoba
Pohledávky - podstatný vliv

Odložená daňová pohledávka
Pohledávky ostatní
Pohledávky za společniky

Dlouhodobé posknnuté zálohy
Dohadné účty akiivní
Jiné pohledávky

2

2

2

2

Cukrovar Vrbátky a.s. k 31. 12. 2021

Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

C.

11.

2.

1.2.3.4.4.1.4.2.4.3.

Béžné

Mlnulé

účotní ol)dobí

úč. 0l)dobí

Netto

Notto

Krátkodobó por`ledávky
Potiledávky z obchodnlch vztahů

95 389
89 480

76 001

5909

10 066

Stát - daňové pohledávky

1075

Krá`kodobé poskytnuté zák)hy

2902

3036
4943

65 935

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
Pohledávky ~ podstatný vliv

Pohledávky - ostam
Pohledávky za spoiečníky
Sociálni zabszpečeni a zdíavotní pojištěni
4.4.4.5.4.6.

Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
C.

1''

1.2.

C.

lv.

1.2.

Ostatni krátkodobý finanční majetek

Peněžní prostředky na účtecti
D.1.D.1.

1.2.3.

Časové rozllšenl aktlv
Náklady přištícri období

460
1627

.z , i ,' .| 28 `.117:: =,J_`'.

Krátkodobý flnanční majotek
Podlly -ovládaná nebo ovládající osoba

P®něžní prostřodky
Peněžní prostředky v pokladně

160

1772
,L

`.`=_

,.

``..`.102

053,

102 053

128117

-'.-199.760,
.

`==_

f. ,

. .' .`. \,.253`,769.

573

390

253196

199 370

.',-.-,.--1,77

;,

,3^850

162

445

15

3405

Komplexni náklady přiš`Ích období
Přijmy přišt{ch období

Cukíovar Vrbátky a.s. k 31. 12. 2021

Staiutámí fomuláře českých Íinančnich výkazů v tis. i<č

KONSoul)OVANA ROZVAHA

PASWA CELXEM
A.

VmsTNI WrTAL

A'A'1_2_3_

ZÁkledi`l b pltél

Stov v béžnóm

Stav v mlnulóm

ÓCo`ii lm obdobl

úcoinlm období

•J

---l",._.

`. .

..,

_.`.-_l`q.,Oa4l,04y

\

L =r, .= .. : :,`..i'a88 a722.

__,'`

Zůklsdnl ka"l

`'-`' ,1',001.171

_` ,' `"715

,88.S47.

•

'` a8547.

86 5ó7

e6 S47

Víastní podlly (.)

Zméí`y zakisdniho kapĎáJu
Azlo a kapftéLov6 Íondy

A.11
A.

11.

+-;

'.80

1U:

Azb

1.

Karitéiovó Íondy

70

1.

03mml kapftálov6 Íondy

79

23.

ocehovacl rozdíty z Dr®conéní malo`ku a zÓvszků (+/-)

2.

80
eo

Ooonovacr Íozdíly z p/®conénl píi p/oménóch obct`odníct` koipoísc( (./-)

A.

1„.A.111.

4.

Rozdíly z píomón obchod nlch korporací (+/.)

S.

Rozdny z ocan6nl pn prom5nécli obchodnlch korpoíacl (+/-)
Foiidy Zo Zisku

t.2.

:`,=,-;,

:`....

ť22472J..

OStatnl rezervnl Íondy

A.N.

i,.=22087

21 604

703

.750320 | L. ť.

.`,=

`

`,

750 320

N®Íozdóloný zisk nobo nouhrazonó zt/Óla rinuMch lot

1.2.

`.`

772

Výslodok hospodalef`l mlnulých le` (+/-)

lv.

.,;

21 700

Sůhiuá rní ® oBkitiil Íondy

.784.108.

784108

Jiný vý§iedok hospodaíonl mhiwch lel (+/-)

KonsolldovBný výslodok hospodar®nl bé2nóho ÚčetT`lt`o obdobl (+/-)

A.V.

.

.. .7583

.-' -4i 3o4,

Výslodol( ho6podala n l bĎ2n6ho ůčotního obdobl (+/-) b®z monimovýcl`podllo

ól 306

V.'.

Podllna výsl®dl(u hospodeíenl vokvivaloncl

Vl.

V`l.

lRozl`odnuioozálohovóvýDla`ĎDod(luriazlgku(-)

Vlll
A.

Konsolldačnl rozownltond

LX.

]KurzovýrozdllzoroDočtuz4hmi`lči`lhoi]odllu

8. + c.

1

` ` \

1`

_`

1

'.2.3.4.

1

`

/i ` /

. ,0`1.``

`

`

_

.

47® 240 1

'`

R®zO,vy

. `,

'` :í,-i'L,

o

: `

.0

'+'

'

, 0

` `

01..,.1

'.

|cm zoROJE

8.1.8.1.

,:0:1` ;:

." `.0|

1

7§83

0

132.Z73

-82t

1.,'_1408

F`ozeí`m ria dachody a podobí`ó zAvazky
F`ezorva i`8 dah Z pJDmů

F`ezoM/ podle zvld§tních píémích plódpbů

o8Iatnl Íozopď
C.C1.

1.

1.2.2.3.,.S.8.7_8.9.1.2.3.

ZóVSzky
Dlouliodobó zÁvazky

..`.``z.

'409

821

..`174`040

-1314S2

14 320

4875

599

13Ů

1 3 468

4887

282

70

Vydanó dluhopw
Vymónholnódluhopky

OB`ainl dluhopby
Zdvezky k ÓvÓ/wým l"}Gtuc`m
Dlouliodobó pŘja`Ó zélohy

Zav3zky z obchodních vztahů
Dlouliodobó smóí`ky k Úhrsdě
Zévazky - ovlódon4 nobo ovláds|lcl osoba

Zévazlq/ - podstamý vW
Odloz®Í`ý dahoyj zóvezok
Závazky - ostatnl
Zévazky l(o 8poločnn(ům

Dohadnó účty pagwnl

262

70

180 51 '

120 577

3007

93 99'

'28
00 264

82 7 t 3

38 1 8S

8270

12 719

8086

7089
4092

Jlnó závazky
C.

1'. 1. 1.2.23.4S.0.7.8_1.2.3.4.5.8.7.

Ktátkoďobé závszky

Vydanó dluhob
Vyménlielnó dluhopby

Os`alnldluhopů
ZÓ`azky k ů`/órovým lnsGtucím

KíátkoooDé pnjat6 zaiohy

Zévazky z obchodnlch vztohů
l{rótkodobé sméí`ky k úhradé
Z&vazky - oviadoná n®bo ovládsjící osobe

Zóvezky - podstamý vlw
Závazky -ostaml
Zóvszky ke spoločnlkům
Krátkodobó finanční výpomocl

Zavezky k zaméstrmncům
Závozky zo soc"nlho zabozp®čoní a zdísvotního po|Í§ténl
Stát - dahav6 zóvazky a do`aco

4413

Oohadnó Ůčty pas~nl

1594

129e

40 261

12 909

Jiné závszky
D'

0'1
2.

E.

•_

Casovó rozll8®nl pasw
Výdojo pílgilch období

E,

11.

E.

1''.

E

rv

239.

1

_ 705

2391

|VýnoBy plíštlch obdobl

|

1

l Menšlnový zakladnl l(aDft6l

1

lM®nglnovó kaDílólovó íondy

563

1

IMENslNovÝVLA3TNIKAprrAl

E.1.

100

103

1

'

,.-11oo'l'`

142

\`

`

\'`

` --12522

20 85t I

22 994

18118

1 2:3;J

-38 770

J3 964

-13051

1211

M®nšlí`ovó Íondy zo zlsku včomó neíozdélonóho zl9*u a nouhíazonó
Zúaty minuiýcil io(

IMonšmwý výsledok hosDodsJonl bóžnóno úč®lnlho obdot]l

1

Cukrovar Vrbátky a.s. k 31.12. 2021

Statutámí formuláře českých finančnlch výkazů v tis. Kč

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Cukrovar Vrbátky a.s. k 3i .12. 2021

Statutámí formuláře českých finančnich výkazů v tis. Kč

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Ses`aveno

Podpis ststutámího orgánu nebo

Osobs odpovédná

Osoba odpovédná

dne:16.05.2022

fyzické osoby, která je

za účetniclví

za úČo(ní závérku

Óméno a podpis).

Oméno a podpis):

•:..:

/y

"grLenz4

Z,

PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÝM ÚČETNÍM
vÝKAZŮM
společnosti
CUKROVAR VRBÁTKY A.S.
za účetní období od 1.1. 2021 do 31.12. 2021

Přehled významných účetních po]itik spo]ečnosti
Pozemky, budovy a zařízení
Majetek, zařízení a technika se oceňují historickou cenou sníženou o oprávky. Za dlouhodobý
majetek se považují veškeré nemovitosti a movitý majetek v pořizovací hodnotě 80 tis. Kč a vyšší.
Technické zhodnocení zvyšuje pořizovací hodnotu j.en, je-li za běžný rok vyšší než 80 tis. Kč.

Případné snížení hodnoty se vyjadřuje opravnými položkami a účtuje se do výsledku příslušného
roku.

Odpisyjsou stanoveny lineáriiě na základě posouzení doby životnosti příslušného aktiva,

Odpisování aktíva, at` již nakoupeného nebo vyrobeného ve vlastni' režij, zači'ná měsícem
následujícím po zařazení do provozu.
Pozemky nejsou odepisovány.

Doba životnosti významných aktiv je stanovena následovně a jednotlivé předměty jsou
odepisovány podle níže uvedeného přehledu:

Doba odepisování

Charakteristické předměty

v letech
4

Počítače, výpočetni' a řídící technika, laboratomí přístroje

6

Osobní automobily, stroje a strojní vybavení, nákladni' automobily,
nakladače, rotační síto, kuch. linka a spotřebič, osvětlení

10

Odstředivky, balící stroje, telefonní ústředna, vířívá vána

12

Výtahy a dopravníky, zásobníky cukru, čerpadla, dmychadla, kompresory,
nádrže, transformátory, elektrické rozvody, kotel, odparka

Difuzér, parostroje, řezačka
Komíny, vlečka, potrubní rozvody, chladící věž, fotovoltaická elektráma

Budovy a stavby

Obytný dům

Dlouhodobý nehmotný majetek
Mezi dlouhodobá nehmotná aktiva patří:

software a
povolenky na emise skleníkových plynů.

Software (SW)
Za dlouhodobý nehmotný majetek se považuje SW s pořizovaci' hodnotou vyšší než 80 tis. Kč za

jednu licenci. Odpisuje se lineámě po dobu životnosti, kteráje stanovena nejméně na 36 měsíců.

Za technické zhodnocení jsou považovány jen úpravy, jej ichž pořizovací hodnota je za běžný rok
vyšší než 80 tis. Kč zajednu licenci.

Povo]enky na emise sldeníkových plynů
Povolenky na emise skleníkových plynůjsou vykázány podle českých pravidel platných pro vedení
účetnictví a to takto:

povolenky jsou považovány za dlouhodobý nehmotný majetek bez ohledu na cenu, který se
neodepisuje,
oceňují se reprodukční pořizovací cenou dle veřejného trhu nebo kupní cenou

nabytí -příděl se zaúčtuje na:

-MD -dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)
-Dal -zúčtování daní a dotací, u nakoupených povolenek účet dodavatelů
spotřeba se účtuje na:

-MD náklady -ostatní provozní,

-Dal -DNM,
a současně u přidělených povolenek

-MD -zúčtování daní a dotací
-Dal -výnosy -ostatní provozní.
V případě poklesu jejích hodnoty se zaúčtuje opravná položka, a to:
-

u přidělených povolenek proti snížení závazku na účtu zúčtování daní a dotací

-

u nakoupených povolenek proti tvorbě a zúčtování opravných položek v provozní oblasti

Akcie ajiné majetkové účasti jsou oceněny pořizovací cenou a opravné položky se vytváří takto:

Pokud se s cennými papíry běžně obchoduje na veřejném trhu a jsou známy ceny z těchto
obchodů, tak těmito cenami.
Pokud se s nimi neobchoduje a jsou k dispozici výkazy příslušné účetní jednotky, tak se
opravné položky stanoví s přihlédnutím k

- obdržen)h dividendám,
-údajům z dostupných výkazů.
Pokud nejsou informace dle předchozích bodů, tak se vytváří opravná položka ve výši 100 %
pořizovací hodnoty.

Dlouhodobé dlužné cenné papíry držené do doby splatnosti se oceňují pořizovací hodnotou a
úrokem nevyplaceným k rozvahovému dni.

Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami včetně pořizovacích nákladů a jsou
i'ičtovány zpi°isobem A. Na skladě jsou evídovány v průměmých cenách vypočtených z cen

pořizovacích. Vážený aritmetický průměr je počítán jednou měsíčně. Výdej zásob ze skladu je
oceněn cenami, v nichžjsou zásoby evidovány na skladě.
Zásoby vlastní výroby (tj. nedokončená výroba, polotovary a hotové výrobky) jsou oceňováiiy
skutečnými náklady, do nichž je započítáno:
- přímé náklady na cukrovku (cukrovka podléhající kvótám, příplatek za cukrovku, průmyslová

cukrovka, nadsmluvní cukrovka mínus smluvní pokuty dohodnuté v kupních smlouvách za
iiedodržení kvalitativních znaků dodávky, jako je přek].očení nečistot, nespi.ávné seříznutí bulev
apod.) Do přímých nákladů na cukrovku se nezapočítává podíl na ceně cukru pro pěstitele (tj.
doplatek k minimální ceně cukrovky).
-náklady na ostatní materiál (vápenec, chemikálie, filtrační materiál, uhlí, koks)
- náklady na energie (spotřeba elektrické energie, vody)
-přímé mzdy včetně povinného pojištění

Propočet cen zásob vlastní výroby se provádí vždy ke konci běžného roku a počítá se za celou
řepnou kampaň i v případě ukončeni' v dalším roce a změna z něj vyplývající se promítá do běžného
roku.

Ve společnosti Goldfein CZ s.r.o. se vlastní výrobky, polotovary a nedokončená výroba oceňují
skutečnými/předem stanovenými vlastními náklady. Předem stanovené vlastní náklady zahrnují
přímé materiálové náklady, osobní náklady, ostatTií při'mé náklady (energie ,... ), výrobní režii.

Nejsou v nich obsaženy odbytové náklady/ doprava k zákazníkovi a zisk.

K vybraným zásobám hotových výrobkůje tvořena opravná položka na rozdíl mezi oceněním zásob
a jej ich čistou realizovatelnou hodnotou.

Pohledávky
Krátkodobé pohledávky představuj í předevši'm pohledávky z obchodního styku. Opravné položky
jsou kalkulovány na základě individuálního rizika a minulých zkušeností. Dle stáří pohledávek je
vytvářená opravná položka ve výší 50, 60, 80 nebo 100 %.

Cizí měny
Transakce realizované v cizích měnách jsou převedeny kurzem platným k datu realizace těchto
transakcí. Peněžní položky jsou k datu závěrky převáděny na funkční měnu kurzem vyhlášeným
Českou národm' bankou, veškeré vzniklé rozdíly j sou vykázány ve výsledovce.

yyek:Z::eáčnny°§t;oGu2i:ífi:í:k%,:.írri:.ptá::Séahkoc:orčenaí'j3°#zéuvv;tiicšhov::gíshčjŇ°Bukpí:Pd°nčíítížá:šh3
měsíce.

Krátkodobé finanční investice
Krátkodobé investice do cenných papírů jsou ke dni závěrky oceňovány reálnou hodnotou,
stanovenou podle dostupných údajů na veřejném trhu s cennými papíry.

Časové rozlišení
Časově se rozlíšují náklady a výnosy, které se týkají jiného období než běžného roku. Jednotlivé
položky, které jsou inenší než 0,1 °/o ze součtu výnosů se nemusí časově rozlišovat vzhledem
k jejich nevýznamnosti .

Zásady pro sestavení konsolidované účetní závěrky
Konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena v souladu s českými účetními předpisy, zejména
zákon č. 563/1991 Sb., o účetníctví, vyhláška č. 500/2002 Sb. a Český účetní standard č. 20.

Konsolidace byla provedena přímým způsobem metodou plné konsolidace a ekvivalence.

Poznámky a vysvětlivky k výkazům
Pozemky, budovy, stavby a zařízení
Pozemky jsou oceněny v pořizovací ceně, budovy a zařízení jsou oceněny v pořizovací ceně
snížené o oprávky. Oprávky jsou kalkulovány podle metodiky popsané v části věnované účetním
politikám. Společnost pravidelně upravuje své dříve učíněné odhady doby životnosti a odpisových
metod.

Jiný dlouhodobý finanční majetek
Zápůjčky ? úvěry-ostatní jsou vykazovány nesplacené jistiny zápůjček poskytnutých ostatním
osobám. Uroky ztěchto zápůjček byly splaceny. Půjčky jsou zajištěny zástavním právem

k nemovitostem a směnkou. Konečná splatnost těchto zápůjček je v roce 2022. Zápůjčky byly
poskytnuty za běžných podmínek. Jejich celková hodnotaje 6 000 tis. Kč.

Vlastní kapitál
Pohyby ve vlastním kapitálu za běžný rok dokumentuje následujíci' tabulka:
Položka
Vlastní kapitál

Stav
1.1.2021

Snížení

Výplata
dividend

Rozdělení

HV běž.

Stav

HV m. r.

roku

31.12.2021

96

-119

-33 274

0

880 715

41 304

66 547

Základní kapitál

Kapitálové fondy a oceňovací rozdíly

22 397

96

784 108

Hospodářský výsledek za účetní období

888 722

66 547

80

Fondy ze zisku
Hospodářský výsledek minulých let

Zvýšení

-1

79

-21

22 472

-97

-33 274

7583

7583
-7 583

758 320
41 304

41 304

Splatné závazky vůči státu, dotace, daně
Společnost nemá žádné závazky vůči státu po splatnosti.

Přijaté úvěry
Společnost nepřijala v roce 2021 žádný úvěr.

Daně z příjmů
Odložená daň vzniká z rozdílů mezi účetními a daňovými hodnotami aktiv a závazků. Pro kalkulaci
odložené daně byla použita daňová sazba 19 °/o. Doměrky splatné daně společnost nemá.

Zaměstnanci
Ve skupině činil v roce 2021 průměrný přepočtený stav zaměstnanců 216 (Cukrovar Vrbátky 107,
Goldfein 91, Pikant 16, Cukrplus 1).

Ostatní vysvětlivky
Transakce s dceřinými společnostmi
Dceřinými společnostmi jsou PIKANT Ostrava, s.r.o., Cukrplus, s.r.o. a Goldfein CZ s.r.o. V průběhu
roku 2021 bylo těmto společnostem dodáno hotových výrobků (nejčastěji cukr) a služeb.

Všechny transakce uskutečněné s těmito spřízněnými stranami jsou na tržní bázi a společnosti nevznikla
žádná ztráta z těchto spřízněných transakcí.

Transakce s ostatními spřízněnými stranami
a) Se společnostíjsou spřízněny i další strany, a to personálně. Jedná se o:

-

Společnost REDAM, s.r.o., jejíž jednatel a majitel pan RNDr. Miroslav Hofschneider je

současně členem představenstva společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. Cukrovar od firmy REDAM,
s.r.o. nakupuje služby za standardní ceiiy a podmínky obvyklé jako od ostatních obchodních

-

partnerů.
Dále za spřízněné osoby je možné považovat družstva a podniky, jejichž ředitelé nebo

předsedové jsou členy dozorčí rady společnosti. Od těchto podniků společnost nakupuje
cukrovku a dodávájim některé potřeby pro její pěstování. Jedná se o:

-

Statek prostějov

-ZDsenice

-

ZDHaná

-

ZDDubnad Moravou

-

ZD vrahovice.

Všechny transakce uskutečněné se spřízněnými stranami jsou na tržní bázi a společnosti nevznikla

žádná újma z těchto transakcí.

b)

Ve společnosti Goldfein CZ s.r.o. proběhly rovněž transakce se spojenými osobami, a to
zejména nákup materiálu a služeb od Fabio Produkt s.r.o., Exver Food s.r.o., Ovotrade s.r.o.

Závazky neuvedené v rozvaze -nejsou.
Významné události po rozvahovém dni
Válečný konflikt na Ukrajině a následná sankční opatření vůči Ruské federaci a jejím

představitelům maj.í citelný dopad i na české firmy ajejich zaměstnance. I když v době zveřejnění
této účetní závěrky vedení Společnosti nezaznamenalo významný dopad na hospodaření
Společnosti. Situace se neustále mění, a proto nelze předvídat budoucí dopady této situace na
činnost Společnosti. Vedení Společnosti bude pokračovat v monitorování potenciálního dopadu a
podnikne veškeré možné kroky ke zmímění jakýchkoliv negativních účinků na Společnost a její

zaměstnance.
Vedení Společnosti zvážilo potenciální dopady sítuace na Ukrajině na své aktivibí a podnikání a
dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem
k tomu byla účetní závěrka k 31.12. 2021 zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále
schopna pokračovat ve své činnosti.

Datum podpisu sestavení konsolidované účetní závěrky:
16. 5. 2022

In#*,šKovařík
předseda představenstva

l(R^TKY^UDIT
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Akcionářům společnosti Cukrovar Vrbátky a.s.

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetni' závěrky společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. („Společnost") sestavené na
základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2021, výkazu zisku a ztráty, přehledu
o změnách vlastního kapitálu, přehledu o peněžni`ch toci'ch za rok konči'cí 31.12. 2021 a při'lohy této účetni` závěrky,

která obsahuj.e popis použitých podstatných metod a další vysvětlujíci' informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny
v příloze této účetni` závěrky.
Podle našeho názoru účetni' závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31.12. 2021 a
nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření peněžních toků za rok konči'ci' 31. 12. 2021 v souladu s českými
účetnímí předpísy.

Záltlad pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro
audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (lsA) při'padně doplněné a upravené souvisejícími aplikačni'mi

doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu odpovědnost auditora
za audit účetni' závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České
republiky jsme na Společnosti nezávisli' a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývaji'ci` z uvedených předpisů.

Domni'váme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytuji' dostatečný a vhodný základ pro vyjádřeni'
našeho výroku.

Odpovědnost statutárního orgánu Společnosti za účetni' závěrku
Statutárni' orgán Společnosti odpovídá za sestaveni` účetni' závěrky podávajíci' věrný a poctivý obraz v souladu

s českými účetni'mi předpisy a za takový vnitřní kontrolni' systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetni'

závěrky, tak aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost schopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantni`, popsat v příloze účetni' závěrky záležitosti tÝkající se jejího nepřetržitého

trvání a použiti' předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutárni'
orgán plánuje zrušeni` Společnosti nebo ukončeni`její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je zi'skat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální)

nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahujíci' náš výrok. Přiměřená mi'ra
jistoty je velká míra jistoty, nicméně neni' zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpísy ve
všech při'padech v účetni' závěrce odhali' při'padnou existuji`cí významnou (materiálni') nesprávnost. Nesprávnosti

mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně

předpokládat, že by i.ednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí,

která

uživatelé účetní

závěrky na jeji'm základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpísy je naši' povinnosti' uplatňovat během celého auditu
odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naši' povinností:

ldentifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetni' závěrky způsobené

podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat
dostatečné a vhodné důkazni' informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že
neodhali'me významnou (materiálni') nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větši` než riziko

neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součásti' podvodu
mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášeni' nebo obcházeni'
vnitřni'ch kontrol.

•

Seznámitse s vnitřním kontrolním systémem společnostj relevantním pro auditvtakovém rozsahu,
abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom
mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřni'ho kontrolni`ho systému.

•

Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel,

přiměřenost provedených účetni'ch odhadů a

informace, které v této souvislosti statutárni' orgán Společnosti uvedl v při'Ioze účetní závěrky.

•

Posoudit vhodnost použiti' předpokladu nepřetržitého trváni` při sestaveníúčetnízávěrky statutárním
orgánem, a zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální)

nejistota vyplývajíci' z událostí nebo podmi'nek, které mohou významně zpochybnit schopnost

Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota
existuje, je naší povinnosti' upozornit v naši' zprávě na informace uvedené v této souvislosti v při'loze

účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry
týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazni'ch informací, které jsme získali

do data naši' zprávy. Nicméně budouci` události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost

ztrati' schopnost nepřetržitě trvat.
•

Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetni' závěrky, včetně při'lohy, a dále to, zda účetni'

závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazeni'.

Naši` povinnosti' je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o

významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním
kontrolni`m systému.

kratkyaudit s.r.o.

K nádraži` 225, 664 59 Telnice
Evidenční číslo 583
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ÚČETNÍ ZÁVĚRELA
společnosti

Cukrovar Vrbátky a.s.

zveřejňovaná

k 31. prosinci 2021 za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetm'

jednotky, kteréjsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a českými účetními
standardy pro podnikatele.

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Obchodní fima nebo jiný název účetní jednotky

ROZVAHA

v plném rozsahu

Cukrovar Vrbátky a.s.

Účetní jednotka doručí

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

účetní závěrku současně

ke dni 31.12.2021

s doručením daňového přiznáni
za daň z příjmů

a místo podnikání, liší-li se od bydliště

(v celých tisících Kč)

Č.p.

Rok

úřadu

lč

Měsíc

79813

46900187

2021

ČÍs.řád.

Označení

65,

Vrbátky

1 x přislušnému finančnímu

Běžné účetní období

AKTIVA

Korekce
2

Brutto

a

b

C

AKTIVA CELKEM

Součet A. až D.

1

1

Minulé úč. období

Netto

Nefto

3

4

1 665 433

726 451

938 982

882 332

A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

2

8.

Stálá aktiva

Součet B.l. až B.Il[.

3

1 080 701

725 393

355 308

359 464

8.1.8.1.1.8.1.2.

Dlouhodobý nehmotný majetek

Součet l.1. až l.5.

4

1098

896

202

234

8.1.2.1.8.1.2.2.8.1.3.8.1.4.8.1.5.8.1.5.1.8.1.5.2.

8.1 .8.1 .1.8.1 .1.1.8,1 .1.2.8.1 .2.8.1 .3.8.1 .4.8.1 .4.1.8.1'.4.2.8.1 .4.3.8.1 .5.8.1 .5.1.8.1 .5.2.

8.111.8.111.1.8.111.2.8.111.3.

Nehmotné výsledky vývoje

5

Ocenitelná pnáva

6

1098

896

202

234

Software

7

1098

896

202

234

Ostatní ocenitelná práva

8

Goodvriii

9

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

10

Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetekanedokončenýdl.nehmotnýmaietek

11

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný
maietek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

12

Dlouhodobý hmotný majetek

14

974 379

673 497

300 882

327 625

Pozemky a stavby

15

316 035

1 76 224

139 811

159128

Pozemky

16

1 6 074

1 6 074

20 832

Stavby

17

299 961

1 76 224

123 737

138 296

Hmotné movité věci a jejich soubory

18

656 442

497 273

159169

148414

Oceňovaci rozdíl k nabytému majetku

19

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

20

329

329

329

Pěstitelské celky trvalých porostů

21

Dospělá zviřata a jejich skupiny

22

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

23

329

329

329

Poskytnuté záíohy na dl. hmotný majetek
a nedokončený dl. hmotný maietek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

24

1573

1573

1 9 754

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

26

1573

Dlouhodobý finanční majetek

27

105 224

Podíly -ovládaná nebo ovládající osoba

28

Zápůjčky a úvěry -ovládaná nebo ovládajlcí osoba

29

Podíly -podstatný vliv

30

Součet ll.1. až ll.5.

Součet 111.1. až 111.7.

13

6385

25

1573

1 3 369

51 000

54 224

31 605

51 224

5000

46 224

21 605

48 000

46 000

2000

4000

čÍs.řád.

Označení

AKTIVA

a

b

Běžné účetní období
Korekce
2

Brufto
C

1

Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv

31

Ostatni' dlouhodobé cenné papíry a podíly

32

Zápůjčky a Úvěry -ostatní

33

Ostatní dlouhodobý finančnl majetek

34

Jiný dlouhodobý finanční majetek

35

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

36

C.

Oběžná aktiva

Součet c.l. až c.lv.

37

584 691

C.I.C.l.1.CI .2IC.l.3.C.l.3.1.C.l.3.2.C.l.4.C.l.5.

Zásoby

Součet l.1. až l.5.

38

Materiál

39

Nedokončená výroba a polotovary

40

Výrobky a zboží

41

Výrobky

42

Zboží

43

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupjny

44

Poskytnuté zálohy na zásoby

45

8.111.4.8.111.5.8.1'1.6.8.111.7.8.111.7.1.8.111.7.2.

C.l C.l 1.Cl.1 .Cl.12.Cl'.13.Cl.14.Cl.15.Cl.15.1C.'l1.52.Cl.15.3C.l 1.54.Cl.2C'l.21'C.l 2. C.l 2.3C.„2.4C.Il2.41.Cl.24.2C.l 2.43.Cl'.24. C.l 2.45.C'l.2416.Cl[.3

Pohledávky

Součet ll.1. až ll.3.

46

Minulé úČ. období

Netto
3

Netto

4

6000

6000

1058

583 633

519175

1 67 948

287

167 661

172 969

12 837

287

12 550

24 724

155111

1 55 1 1 1

148 245

155111

1 55 1 1 1

146 818

6000

1427

88 796

771

88 025

76120

Dlouhodobé pohledávky

47

Pohledávky z obchodnlch vztahů

48

Pohledávky -ovládaná nebo ovládající osoba

49

Pohledávky -podstatný vliv

50

Odložená daňová pohledávka

51

Pohledávky -ostatní

52

Pohledávky za společníky

53

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

54

Dohadné Účty aktivní

55

Jiné pohledávky

56

Krátkodobé pohledávky

57

88 796

771

88 025

76120

Pohledávky z obchodních vztahů

58

83 821

771

83 050

65146

Pohledávky -ovládaná nebo ovládající osoba

59

Pohledávky -podstatný Wv

60

Pohledávky -ostatni.

61

4975

1 0 974

Pohledávky za společníky

62

Sociální zabezpečen( a zdravotní pojištěni

63

Stát -daňové pohledávky

64

Krátkodobé poskytnuté zálohy

65

723

723

4545

Dohadné účty aktivní

66

160

160

460

Jiné pohledávky

67

4092

4092

3961

Časové rozlišení aktiv

144

4975

2008

čís.řád.

Označení

AKTIVA

a

b

Běžné účetní období
Korekce
2

Brutto

C.Il.3.1.C.".3.2.C.ll.3.3.

C.lll.C.lll.1.C.lll.2.

C''V'C.lv.1.CIIV12.

D.D.1.D.2.D.3'

C

Náklady příštích období

145

Komplexni náklady příštích období

146

Příjmy příštich období

147

Krátkodobý finančni majetek

Součet lll.1. až lll.2.

68

1

Minulé úČ. období

Netto

Netto
3

4

1 1 1 952

111952

89 081

Podlly -ovládaná nebo ovládající osoba

69

Ostatní krátkodobý finančni majetek

70

1 1 1 952

1 1 1 952

89 081

Peněžní prostředky

71

215 995

215 995

181005

Peněžní prostředky v pokladně

72

468

468

270

Peněžní prostředky na Účtech

73

215 527

215 527

180 735

74

41

41

3693

Náklady přištích období

75

41

41

296

Komplexní náklady příštích obdc)bí

76

Příjmy příštích období

77

Časové rozlišení aktiv

Součet lv.1. až lv.2.

Součet D.1. až D.3.

3397

Označení

PASIVA

a

C

5

6

938 982

882 332

Součet A.l. až A.Vl.

79

792169

780 332

Součet l.1. až l.3.

80

66 547

66 547

Základní kapitá!

81

66 547

66 547

Vlastní podily (-)

82

Změny základního kapitálu

83

79

80

Vlastní kapitál

A.I.A.l.1.A.l.2.A.l.3.

Základní kapitál

A.lv.A.lv.1 .A.lv.2.A.V.A.Vl.

Stav v minulém
účetním období

78

A.

A.lll.A.lll.1.A.lll.2.

Stav v běžném
účetním období

Součet A. až D.

b
PASIVA CELKEM

A.l .A.l .1.A.l .2.A.l .2.1.A.Il.2.2.A.l .2.3.A.l .2.4.A.l .2.5.

čís.
řád.

Ážio a kapitálové fondy

Součet ll.1. až ll.2.

84

A2io

85

Kapitálové fondy

86

79

80

Ostatní kapitálové fondy

87

79

80

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)

88

Oceňovací rozdíly z přecenění přj přeměnách obchodních korporaci (+/-)

89

Rozdily z přeměn obchodnich korporací (+/-)

90

Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)

91

92

20 594

20 615

Ostatní rezervní fondy

93

1 9 822

19 822

Statutámí a ostatní fondy

94

772

793

95

666 020

687153

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)

96

666 020

688 091

Jiný výsledek hospodařenl minulých let (+/-)

98

Výsledek hospodařeni běžného účetního období (+/-)

99

Rozhodnuto o zálohové výplatě podilu na zisku (-)

100

Fondy ze ziskii

Výsledek hospodaření minulých let (+/-)

8. + C.

Cizí zdroje

8.8.1.B.2.8.3.8.4.

Rezervy

Součet lll.1. až [l[.2.

Součet lv.1. až lv.2.

Sc>učet B. + C.

101

Součet B.1. až B.4.

102

Rezerva na důchody a podobné závazky

103

Rezerva na daň z příjmů

104

Rezervy podle zvláštních právnich předpjsů

105

Ostatní rezervy

106

-938

38 929

5937

1 46 776

101403

Označení

PASIVA

a
C.

C.I.C.l.1.C.l.1.1. 11C.l.1.2.C.l.2.c.' 3iC-l.4.C.l.5.C.l.6.C.I.7.C.l.8.C.l.9.C.l.9.1.C.' 9.2.C.l.9.3.

C.l C.l 1.Cl .1 .Cl .12.Cl .2C.l 3.Cl .4C.l 5.C'l.6C.l'7.C'l .8C.l 8.1lC.l 8.2C.l 8.3C.Il 8.4C.'l8.5C.l 8.6C.l 8.7

b
i Závazky
Dlouhodobé závazky

ČÍs.

Stav v běžném

řád.

účetním období

Stav v minulém
Účetním období

C

5

6

Součet c.l. až c.lll.

107

146 776

101403

Součet l.1. až l.9.1

108

1 3 645

4558

599

138

Vydané dluhopisy

109

Vyměnitelné dluhopisy

110

Ostatní dluhopisy

111

Závazky k úvěrovým institucím

112

Dlouhodobé přijaté zálohy

113

Závazky z obchodních vztahů

114

Dlouhodobé směnky k úhradě

115

Závazky -ovládaná nebo ovládající osoba

116

Závazky - podstatný vliv

117

Odložený daňový závazek

118

12 784

4350

Závazky -ostatní

119

262

70

Závazky ke společníkům

120

Dc)hadné účV pasivní

121

Jiné závazky

122

262

70

123

133131

96 845

Krátkodobé závazky

Součet ll.1. až ll.8.

Vydané dluhopisy

124

Vyměnitelné dluhopisy

125

Ostatní dluhopisy

126

Závazky k úvěrovým instituci'm

127

Krátkodobé přijaté zálohy

128

3807

138

Závazky z obchodních vztahů

129

71 003

63188

Krátkodobé směnky k úhradě

130

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

131

Závazky - podstatný vliv

132

Závazky ostatn(

133

58 321

33 519

Závazky ke společníkům

134

8276

12 719

Krátkodobé finanční výpomoci

135

Závazky k zaměstnancům

136

5482

4560

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

137

3004

2563

Stát -daňové závazky a dotace

138

1328

861

Dohadné účty pasivní

139

40 231

12 816

Jiné závazky

140

lči's. !

Označení

PASIVA

a
C.lll.

řád.

b
Časové rozljšeni' pasiv

Stavvběžném

Stav v minuíém

Účetním obdobi'

Účetním obdobi`

c,151

Součet lll.1. až lll.2.

148'1

61

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém

Obchodní fima nebo jiný název účetni jednotky

členění podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 500/2002 Sb.

VYKAZ ZISKU A ZTRATY

Cukrovar Vrbátky a.s.

v plném rozsahu
Účetní jednotka doručí

Sldlo nebo bydliště účetní jednotky

Účetni závěrku současně

ke dni 31.12.2021

s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

a místo podnikáni, Iiší-li se od bydliště

(v celých tisících Kč)

Č.p. 65,

Vrbátky

1 x příslušnému finančnímu

Rok

úřadu

Měsíc

ěísloádk

TEXT

a

b

1.

11.

79813

46900187

2021

Označení

IČ

C

Skutečnost v účetním období

běžném

minulém

1

2

Tržby z prodeje výrobků a služeb

1

557 387

421614

Tržby za prodej zboží

2

39127

42135

3

447 506

345 039

A.

Výkonová spotřeba

Součet A.1. až A.3.

A.1.

Náklady vynaložené na prodané zboží

4

34 779

37 369

A.2.

Spotřeba materiálu a energie

5

363 230

265 072

A.3.

Služby

6

49 497

42 598

8.

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

7

-8 367

4681

C.

Aktivace (-)

8

D.

Osobní náklady

9

69 289

69 076

D.1.

Mzdové náklady

10

50 667

50 465

D.2.

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

11

1 8 622

18 611

D.

2.1.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

12

16 813

1 6 965

D.

2.2.

Ostatní náklady

13

1809

1646

14

32 002

39 513

Součet D.1. až D.2.

E.

Úpravy hodnot v provozní oblasti

E.1.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

15

36 878

38 835

E.

- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku -trvalé

16

36 878

38 835

- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku -dočasné

17

Úpravy hodnot zásob

18

Úpravy hodnot pohledávek

19

4876

678

20

8266

8737

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

21

6710

304

Tržby z prodaného materiálu

22

1165

531

Jiné provozní výnosy

23

391

7902

24

62 904

22 554

Zůstatková cx3na prodaného dlouhodobého majetku

25

4758

Prodaný materiál

26

2292

194

Daně a poplatky

27

2848

2581

Rezervy v provozni oblasti a komplexní náklady příštích období

28

Jiné provozní náklady

29

53 006

19 779

30

1446

-8 377

1.1.E.1.2.E.2.E.3.

111.11'.1.

111.

2.111.3.

F.F.1.F.2.

F.3.F.4.F.5.

*

Součet E.1. až E.3.

Ostatni. provozní výnosy

Součet lll.1. až lll.3.

Ostatní provozní náklady

Provoznívýsledekhospodaření (+/-)

Součet F.1. až F.5.

I. + ll.-A. -B.-C. -D. -E. + lll. -F.

Číslo,

Označení

Skutečnost v účetním období

řádku-----------,------běžném

a

_-_-_-lý-.__ _-____ _.__ -.-. _-____ _--_________-_-_-___-___ _-_______________-__ _--`
_
Výnosyz dlouhodobého finančního majetku -podíly
Součet lv.1. až lv.2.
31

IV. i

minulém

12

C(

--ý-ý-n-o-Šý-ž~ťirij7Tr---óúiáTd-aiiŤfile~b-6i5tiáaáíi€r6š6Tbá---`~ ------- ~ ------ ' --------- 5-2--.~~ ------------- ` T --~

lv. 2.

Ostatnívýnosyzpodílů

--.

33'

_ _ _3a_

__ČT:T______

Náklady vynaložené na prodané podíly
__--_v.-.__

______
_________
_-_
Výnosyz ostatniho dlouhodobého finančního majetku

;
V. i.

____-_ _ ___
_____ _ `__-____-__ .--- _ --------------.------------------------,
Součetv.1. ažv.2. , 35 .

r7ýTn-ošý z ostarnifiToiTo-u-h-od-ó-béň6iih-ahčfirh-óiťťái-e-ťku--` oúiá-dáhá-né-bo

V. 2

-: 3-6-: ---- L ------- ~ --------- ] --.--------

T#ÍÍ-3J-ů-%*nTh-o--dlóůŤo-d6Tb-éFo-f-iňáŤčnŤňo hajetku

-i-37 -.------ ~ --------. ~ ------- ~ ----- + í

_ _ňT_

souvisejíci š'-6stLiFiTfiTaT6TUTň6d-66ýTmiiň-a-n-čnímmajEk-effi----T~-------T`~3Ft

'

Výnosové úroky a podobné výnc)sy

Vi-.---------'-------[-~--~-i6ÚEéTVTT.-á-ž-ýí.-2T--5§-T---~-------T-Ó-76----Vl.1.

;

Výnosovéúrokyapodobnévýnosy-ovládaná neboovládajícíosoba

40

r

------- [ ----- 6Z5---T[ ----------- i[422----- :

--J|---4'í'-.---+-T------~45T|''-----:-L-~-T--'-----ž-a-|-Z-VI. 2.

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy
_1.

.

_42__.

Upravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

J.

'

J.

i.

Nákladové úroky a podobné náklady

SoiičetJ.i.ažj.2.---4-3L

;-~N-áRíád-6Tv-é--úrr6ŘýTá óódob-n-é-ňákiády-=iůiádá-n-á-n-e-b-o-óJTádaji'cl ošoba-

--`: 4a
_.___`__a_5_L-

J.

2.

,

nák'ady

Ostatnínákladovéúrokya

--------------------'`-4-6-:----------6-§-šF8---:-~------~--1Ti-2-7-Ó--'
Vll.

Ostatní finanční výnosy

----- '---' ----- '` ------ ''' ------ ''-''`---~4-7------- T--'' ------- Ž4~9T2T ---- `+--+ -------- '-T - 8---7-i6

_RT-__ _ - T-T ---Fin-a-n-ční výsledeŘ-h-o-s-pT6TdŤř-e-ní (+/-)

lv---čT-+-V--= -HivT=`r--JrrÝíi .---- k.-L--4-Ó-:

r--VTýlsTedek hospociářeni před zdaněnim (+/---)

*--(ř-50)i*(ř48)`

-4-9

--46--ÓŽT2-~-` `` .----------------- §r-3-6-o-

--4746-8
---- 8T5i3-9 ---. ~

L.

!

Daňzpříjmů

1.

:

ů

ů-983
~-4~-9-5-4

2 ..--Ďá-ňTži5řŤňú -óa-I-ó-žéfilá-T+-Í--j--`

_-______`

_5TT__

------- " ---- L ----------------- (,
----- T-- É-4-ťi ----- T -------- 4-9T5T +

---

"----:-VýšTťiié-kTo-ŠFáa-aiénTó-ó-Ž-d-a-ň-ěiíT|Ť-------`-----------T=Tř.~-aijT=~L-.~`-.-~5-3-[.[--

'._M_._______'_________--_-__--__

_

_____

----58-9-Ž5~--~ ---- ~5-9'3-7--- 1

-___54_-T

Převod podílu na výsledku h(

***

*

--+

Daňzpříjmůsplatná

------------------5-ž-.---

L.

---

SoučéťL.i. ažL2. -. 5o T _-_______

L.

------

Výsledek hospodařen í

-(ř_5_5).-M_
-

-, áišĚyiyš%tbnÉ3-:-g-oůpáéFn'í'ob-do6Í-

Sestaveno dne:

`-1-'' +-11 -+ 111

16.05.2022

Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání

Výroba cukru

a.S.

J

I

_l'`T

1___

_1__1_

_

'1

55

+lv '`+-V -+-'-V'.l'---+ Vll---56

38 929
.--

5 937

•--é-7š~-7-4-4---T--' ------- ~-Zš)-Ó-gš-Ž

Cukrovar Vrbátky a.s. k 31. prosinci 2021

Statutárni. formuláře českých finančni.ch výkazů v tís` Kč

PŘEHLED 0 PENEŽNICH TOCÍCH

Běžné

Mlnulé

účetní obdobl

účetnl období

Poněžnl toky z Drovoznl člnnostl
Z.

lwstodek hospodařenl za běžnou člnnog{ bez zdaněnH+/.)

A.1.A.1_

A.

1.

1.A_12.A_1_3.

4.A.1.5.A_1.6.A.17_

1

,:

,,._ ,. ,-47.4ao'.
1.-

Upíavy o neDenéžní ooerace
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Cukrovar Vrbátky a. s.

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2021

PŘÍLOHA K ÚČETNÍM VÝKAZŮM SPOLEČNOSTI
CUKROVAR VRBÁTKY A. S.
za účetní období od 1.1. 2021 do 31.12. 2021

1. Uvod
1.1 Stručná charakteristika společnosti
Hlavní činností společnosti je výroba a prodej cukru. Její sídlo je ve Vrbátkách č. p. 65. Společnost

provozuje cukrovar umístěný v sídle společností. Mimo prodeje vlastních výrobků obchoduje v menší
míře i s nakupovaným cukrem a potravinářským zbožím. Společnost byla založena a vznikla ke dní
1. 5. 1992 vkladem části státního podniku Fondem národního majetku ČR.

1.2 Údaje o společností
Obchodní firma:

Cukrovar Vrbátky a. s.

Sídlo:

Vrbátky č. p. 65, PSČ 79813

IČO:

46900187

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Brně, oddíl 8, vložka č. 821

Datum vzniku:

1. 5.1992

Právní řád:

České republiky

Právní předpis:

Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích

Právní forma:

akcíová společnost založená na dobu neurčitou

Internetová adresa:

www.cukrovarvrbatky.cz

Předmět podnikání:
Hostinská činnost
Provozováni' drážní dopravy na železniční dráze

Provozování dráhy -vlečky Cukrovaru Vrbátky
Výroba e]ektřiny
Silniční motorová doprava -nákladní provozovaná vozidly nebojízdními soupravami o největší

povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-]i určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
-nákladní provozovaná vozidly nebojízdními soupravami o největší povolené hmotnosti

nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Ubytovací služby
Pronájem a půjčování věcí movitých
Testování, měřeni', analýzy a kontroly, poskytování technických služeb
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1.3 Učetní období a sestavení výroění zprávy
Tyto účetní výkazy jsou sestaveny za účetní období počínající 1. lednem 2021 a končící 31. prosincem
2021. Den 31. prosinec 2021 je dnem, ke kteréinu je účetní závěrka sestavena. Účetní závěrka je
sestavena na principu nepřetržitého trvání podniku.
Společnost nebude sestavovat individuální výroční zprávu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. §22b
odst. 2, protože všechny zveřejňované údaje zahrne do konsolidované výroční zprávy.

1.4 Významní akcionáři s podílem nad 25 %
o/o k 3 1 . 1 2.2021

Jméno akcionáře

Ing. Zdeněk Kovařík

27,62

RNDr. Miroslav Hofschneider

27,20

1.5 0rganizační struktura
Společnost provozuje svoji činnost ve svém sídle vjediném výrobním závodu. Nemá další organizační
členění.

1.6 Změny v obchodním rejstříku za rok 2021
Dne 5. 8. 2021 odstoupi] z funkce předsedy představenstva lng. Zdeněk Kovařík, který nadále zůstává
č lenem představenstva.
Novým předsedou představenstva byl zvolen lng. Tomáš Kovařík.
V lednu 2021 nás k velké lítosti opustíl d]ouholetý člen dozorčí rady a předseda Zemědělského
družstva Dub nad Moravou lng. Jan Spáčilík. Počet členů dozorčí rady společnosti byl snížen na 5.

2. Majetkové účasti a dceřiné společnosti
Společnost má tři dceřiné společnosti: Cukrplus, s.r.o., PIKANT Ostrava, s.r,o. a Goldfein CZ s.r.o.,

nemá s nimi uzavřeny ovládací smlouvy.

Společnost Cukrovar Vrbátky a.s. nemá organizační složku v zahraiiičí.

2.1 Cukrplus, s.r.o.
Obchodní firma:

Cukrplus, s.r.o.

Sídlo:

0lomouc, Chválkovická čp. 597/11, PSČ 779 00

IČO:

25839365

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka č. 20 798

Datum vzniku:

24. 6.1999

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Společník:
Jediným společníkem společnosti je Cukrovar Vrbátky a.s.

Cukrovar Vrbátky a. s.
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Základní kapitál společnosti:
Výše upsaného základního kapitálu činí 1000 000,-Kč aje zcela splacena.

Obchodní podíl: ve společnosti Goldfein CZ s.r.o. ve výši 8,69 % s vkladem do základního kapitálu
4 701000,-Kč. Základní kapitál společnosti Goldfein CZ s.r.o. činí 54130 tis. Kč.

2.2 PIKANT Ostrava, s.r.o.
Obchodní firma:

PIKANT Ostrava, s.r.o.

Sídlo:

Ostrava -Třebovice, ul. 5. května 5163/163, PSČ 722 00

IČO:

25905163

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka č. 24 959

Datum vzniku:

27. 3. 2002

Právni' foma:

společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší

povolené hmotnostj přesahuji'ci' 3,5 tuny, jsou-]j určeny k přepravě zvířat nebo věc]'
- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti
nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Společník:
Jediným společníkem společnosti je Cukrovar Vrbátky a.s.

Základní kapitál společnosti:
Výše upsaného základního kapitálu činí 10 000 000,-Kč aje zcela splacena.

2.3 GOLDFEIN CZ s.r.o.
Obchodní fima:

Goldfein CZ s.r.o.

Sídlo:

Na Ležánkách 1932, Bílé Předměstí, Pardubice 530 03

IČO:

25274953

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Hradci Králové oddíl C, vložka 11923

Datum vzniku:

8. 9.1997

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Pekařství, cukrářství.
Obchodní podíl: ve společnosti Goldfein CZ s.r.o. ve výši 52,79 %. Základní kapitál společnosti
Goldfein CZ s.r.o. činí 54130 tis. Kč.

Cukrovar Vrbátky a. s.

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2021

Základní informace o dceřiných společnostech k 31.12. 2021

Ukazatel
Vlastní kapitál

Zisk po zdanění

Cukrplus s.r.o. Goldfein cz

PIKANT s.r.o.

47 601

-2 872

27 332

5 708

-3 389

1066

3. Přehled významných účetních po]itik společnosti
3.1 Pozemky, budovy a zařízení
Majetek, zařízení a technika se oceňují historickou cenou sníženou o oprávky. Za dlouhodobý majetek
se považují veškeré nemovitosti a movitý majetek v pořizovací hodnotě 80 tis. Kč a vyšší. Technické
zhodnocení zvyšuje pořizovací hodnotu jen, je-li za běžný rok vyšší než 80 tis. Kč.

Případné snížení hodnoty se vyjadřuje opravnými položkami a účtuje se do výsledku příslušného roku.

Odpisy jsou stanoveny lineámě na základě posouzení doby životnosti příslušného aktiva.

Odpisování aktiva, aťjiž nakoupeného nebo vyrobeného ve vlastní režii, začíná měsícem následujícím
po zařazení do provozu.

Pozemky nejsou odpisovány.

Doba životnosti významných aktiv je stanovena následovně a jednotlivé předměty jsou odepisovány
podle níže uvedeného přehledu:

Charakteristické předměty

Doba odepisování v letech

Počítače, výpočetní a řídící technika, laboratorní přístroje
Osobní a nákl. auta, nakladače, stroje a stroj. vybavení,
rotační síto, kuch. linka a spotřebiče, osvětlení
Odstředivky, balící stroje, telef. ústředna, vířivá vana
Výtahy. dopravníky, zásobníky cukru, čerpadla, dmychadla.

kompresory, nádrže, transfomátory, el. rozvody, kotel, odparka
Difuzér, parostroje, řezačka
Komíny, vlečka, potrubí, ch]adící věž, fotovolt. elektrárna
Budovy a stavby
Obytný dům

3.2 D]ouhodobý nehmotný majetek
Mezi dlouhodobá nehmotná aktiva patří:

-

software

-

povolenky na emise skleníkových plynů

Cukrovar Vrbátky a. s.
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Software (SW)

Za dlouhodobý nehmotný majetek se považuje SW s pořizovací hodnotou vyšší než 80 tis. Kč zajednu
licenci. Odpisuje se lineámě po dobu životnosti, kteráje stanovena na 4 roky. Za technické zhodnocení

jsou považovány jen úpravy, jejichž pořizovací hodnota je za běžný rok vyšší než 80 tis. Kč zajednu
licenci.

3.2.2

Povolenky na emise skleníkových plynů

Povolenky na emise skleníkových plynů jsou vykázány podle českých pravide] platných pro vedení
účetnictví a to takto:

-

povolenky jsou považovány za dlouhodobý nehmotný majetek bez ohledu na cenu, který se

-

oceňují se reprodukční pořizovací cenou dle veřejného trhu nebo kupní cenou

-

nabytí -příděl se zaúčtuje na

neodepisuje

-MD -dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)
-Dal -zúčtování daní a dotací, u nakoupených povolenek účet dodavatelů

-

spotřebase účtuje na

-MD náklady -ostatní provozní

- Dal - DNM
a současně u přjdě]ených povo]enek

-MD - zúčtování daní a dotací

- Dal - výnosy - ostatní provozní
V případě poklesujejich hodnoty se zaúčtuje opravná položka, a to:
-

u přídělených povolenek proti snížení závazku na účtu zúčtování daní a dotací

-

u nakoupených povolenek proti tvorbě a zúčtování opravných položek v provozní oblasti

3.3 Dlouhodobé finanční investice, dceřiné společnosti
Akcie ajiné majetkové účasti jsou oceněny pořizovací cenou a opravné položky se vytváří takto:

~

pokud se s cennými papíry běžně obchoduje na veřejném trhu a jsou známy ceny ztěchto

~

obchodů, tak těmito cenami
pokud se s nimi neobchoduje ajsou k dispozici výkazy příslušné účetníjednotky, tak se opraviié
položky stanoví s přihlédnutím k

-obdrženým dívidendám

-údajům z dostupných výkazů
-

pokud nejsou informace dle předchozi'ch bodů, tak se vytváří opravná položka ve výši 100 °/o

-

pořizovací hodnoty
dlouhodobé dlužné cenné papíry držené do doby splatnosti se oceňují pořizovací hodnotou a

úrokem nevyp]aceným k rozvahovému dni

3.4 Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami včetně pořizovacích nákladů ajsou účtovány
způsobem A. Na skladě jsou evidovány v průměrných cenách vypočtených z cen pořizovacích. Vážený
aritmetický průměr je počítán jednou měsíčně. Výdej zásob ze skladu je oceněn cenami, v nichž jsou
zásoby evidovány na skladě.

Zásoby vlastní výroby (tj. nedokončená výroba, polotovary a hotové výrobky) jsou oceňovány
skutečnými náklady, do nichžje započítáno:
6
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- přímé náklady na cukrovku (cukrovka podléhající kvótám, příplatek za cukrovku, průmyslová

cukrovka, nadsmluvní cukrovka mínus smluvní pokuty dohodnuté v kupních smlouvách za nedodržení
kvalitativních znaků dodávky, jako je překročení nečistot, nesprávné seříznutí bulev apod.) Do přímých
nákladů na cukrovku se nezapočítává podíl na ceně cukru pro pěstitele (tj. doplatek k miniinální ceně
ciikrovky)
-náklady na ostatní materiál (vápenec, chemikálie, filtrační materiál, uhlí, koks)

- náklady na energie (spotřeba elektrické energie, vody)
-přímé mzdy včetně povinného pojištění

Propočet cen zásob vlastní výroby se provádí vždy ke koncí běžného roku a počítá se za celou řepnou
kampaň i v případě ukončení v dalším roce a změna z něj vyp]ývající se promítá do běžného roku.

3.5 Pohledávky
Krátkodobé pohledávky představují především pohledávky z obchodního styku, Společnost vytváří
k pohledávkám po splatnosti následující opravné položky:

Pohledávky6 -12měsíců podatu splatnosti

Pohledávky l 2 měsíců po datu splatnosti

80%

100 %

3.6 Cizí měny
Transakce realizované v cizích měnách jsou převedeny kurzem platnýin k datu realizace těchto
transakcí. Peněžní položky jsou k datu závěrky převáděny na funkční měnu kurzem vyhlášeným Českou
národní bankou, veškeré vzniklé rozdíly jsou vykázány ve výsledovce.

3.7 Výzkum a vývoj - nehmotná aktiva vytvořená ve vLastní režii
Společnost neprovádí žádný výzkum ani vývoj .

3.8 Krátkodobé finanční investice
Krátkodobé investice do cenných papírů jsou ke dni závěrky oceňovány reálnou hodnotou, stanovenou
podle dostupných údajů na veřejném trhu s cennými papíry.
3.9 Časové rozlišení
Časově se rozlišují náklady a výnosy, které se týkají jiného období než běžného roku. Jednotlivé
položky, které jsou menší než 0,1 % ze součtu výnosů se nemusí časově rozlišovat vzhledein kjejich
nevýznamnosti

4. Poznámky a vysvětlivky k výkazům
4.1 D]ouhodobý nehmotný majetek
4.1.1

Povolenky na vypouštění skleníkových plynů

V roce 2021 bylo přiděleno 0 ks, nákup 28141 ks, spotřeba 28141 ks povolenek.

4.1.2

Software (SW)

V roce 2021 byl pořízen software na evidenci svozu řepy v hodnotě 272 tis. Kč.
7

Cukrovar Vrbátky a. s.

Příloha k účetní závěrce k 31.12. 2021

4.2 Pozemky, budovy, stavby a zařízení
K datu rozvahy činí celková účetní hodnota pozemků, budov a zařízení 316 035 tis. Kč. Tato položka

::::hmuí; ::eť::íÍFácvhírž:šnoív:Uad;\3Íi'oi°ozuecTky a Zařízení V Sídle Společnosti ve Vrbátkách a dáie
Následující tabulka ukazuje změny v položce pozemků, budov a zařízení během účetního období v tis.
Kč:
K31.12.2020

Položka

K31.12.2021

Příl.ůs'ky

Pozcmky

brutto

Budovy a stavby

brutto

Úl)ytky

20 832

0

4758

1 6 074

299 5 1 1

450

0

299 96 1

]61215

0

1 5 009

1 76 224

62 1 93 1

114 615

80104

656 442

1 3 027

36 784

497 273

Oprávky

Movitý majetek

brutto

oprávky

473 517

Movitý maj etek
Hlavními položkami přírůstku movitých věcí v roce 2021 byly:
-balicí linka 50 kg balení

12 082 tis. Kč

- odstředivky 4 ks

14 577 tis. Kč

Pozemky
Celkem společnost vlastní pozemky o výměře 434 271 m2, hodnota pozemků je 16 074 tis. Kč.

4.2.1

Majetek zati'žený zástavním právem a věcným břemenem -není

4.3 Dlouhodobý finanční majetek
Podíly -ovládaná nebo ovládající osoba vykazované na rozvahovém ř. B.IJI.2. jsou popsány v bodě 2.

Na rozvahovém řádku 8.111.2. -Zápůjčky a úvěry -ovládaná nebo ovládající osoba -jsou vykazovány
nesplacenéjistiny zápůjček poskytnutých společnosti Goldfein CZ s.r.o. v celkové výši 48 000 tis. Kč.
K těmto zápůjčkám byla vytvořena opravná položka ve výši 46 000 tis. Kč.

Konečná splatnost těchto zápůjčekje v roce 2030.
Půjčky jsou zajištěny zástavním právem k nemovitostem.

Toaskř#ůuúcBh.Iol:::;í-mzsá.pbůi:iyúraokú,vž%crtoozsá:tů:l;ejks:;|,Yfizcoe:;TžůuT#scoeunžajji;:těi:ýzzá,pa;unčíeí
právem k nemovitostem a směnkou. Konečná splatnost těchto zápůjček je v roce 2022. Zápůjčky byly
poskytnuty za běžných podmínek.

4.4 Přijaté úvěry
Společnost nepřijala v roce 2021 žádný úvěr.

4.5

Danězpříjmů

Splatná daň za rok 2021 činila 105 tis. Kč.
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Odložená daň vzniká z rozdílů mezi účetními a daňovými hodnotami aktiv a závazků. Pro kalkulaci
odložené daně byla použita daňová sazba 19 %.
Účctní
hodnota

v tis. CZK

Dlouhodobý nehmotný majetek

Budovy a stavby, zaři'zení

Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku

Opravné položky k zásobám
Opravné položky k pohledávkám

Daňová
hodnota

304

333

40 305
-46 000

Odložený daň.
závazek

37 609

29
-2 696

-512

0

46 000

8740

-287

0

287

55

-770

0

770

146

0

0

0

37 942

44 390

8434

Neuplatněná daňová ztráta
-6 448

Celkem

Přechodný
rozdíl

5

Odložený daňový závazek k 31. 12. 2020

4350

Změna daňového závazku za i.ok 2021

12 784

Doměrky splatné daně společnost nemá.

5. Poznámky a vysvět]ivky k výkazu o změnách vlastního kapitálu
5.1 Přehled o vlastním kapitálu
Pohyby ve vlastním kapitálu za běžný rok dokumentuje následující tabulka:
Položka
Vl@stní kapitál

Zák]adní kapitál
Základní kapitál (ú. 411 )

Kapitálové fondy a occňovací rozdíly
Fondy ze zisku
Rezervni' fond (ú. 421 )

Stav1.1.2021

780 332

Zvýšení

Snížení

RozděleníHVm.r.

3327

11 837

HVběžnéhorol{u

38 929

S'av31.12.2021

792 169

66 547

66 547

66 547

66 547

79

79
_21

20 615

20 594

1 9 822

1 9 822

793

-21

772

Hospodář§ký výsledek minulých let

687153

21 133

666 020

Nerozdě[ený zisk minulých let (ú. 428)

688 091

33181

666 020

Statutární a ostatní fondy (ú, 423,427)

Neuhrazená ztráta minulých let (ú. 429)
Jiný výsledek hospodaření minulých let (ú. 426)

Ilospodářsl{ý výsledek za účetní obdol)Í
Výplata dividend

11109

0
-938

0
938

0

5937

38 929

38 929

33 274

Základní kapitál je rozdělen do 66 547 ks akcií vejmenovité hodnotě 1 000,-Kčfts.
Částka 6110 tis. Kč zvýšení nerozdělených zisků minulých letje vrácení dividend ze závazků z titulu
nevyplacených dividend z minulých let, které byly promlčeny.

5.2 Výplata dividend a tantiém
Valná hromada konaná dne 5. 8. 2021 schválila řádnou účetní závěrku za rok 2020 a rozhodla o
rozdělení zisku dosaženého za rok 2020 následovně:
Výplata dividend:
3 327 350,-Kč (50,-Kč/akcii briitto)
Nerozdělený zisk:
2 610 002,-Kč
Valná hromada dále rozhodla o výplatě dividend z nerozděleného zisku v hodnotě 450 Kč/1 akcii brutto.
9
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6. Ostatní vysvětlivky
6.1 Transakce se spřízněnými osobami
Transakce s dceřínými společnostmi
Dceřinými společnostmí jsou PIKANT Ostrava, s.r.o., Cukrplus, s.r.o. a Goldfein CZ s.r.o. V průběhu
roku 2021 bylo těmto společnostem dodáno hotových výrobků a služeb celkem za 14 532 tis. Kč a od
nich bylo nakoupeno společnosti' celkem za 6 528 tis. Kč. Přehled dodávek uvádí následující tabulka:

XXX

0

6479

Goldfein
49

Celkem

Cul{rovar

Cukrplus

9493

XXX

0

0

9493

PIKANT

1214

0

XXX

0

1214

XXX

1 2 487

49

V iis` KČ - vodorovné -- nákiip

Cukrovar Cukri)lus

PIKANT

Goldfein

3825

8662

0

Celkem

14 532

8662

6479

6528

Všechny transakce uskutečněné s těmito spřízněnými stranami jsou na tržiií bázi a společnosti nevznikla

žádná ztráta z těchto spřízněných transakcí.

Transakce s ostatni'mi spřízněnými slranami
Se společnostíjsou spřízněny i další strany, a to personálně. Jedná se o:

-

Společnost REDAM, s.r.o., jej]'ž jednatel a majitel pan RNDr. Miroslav Hofschneider je

současně členem představenstva společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. Cukrovar od firmy REDAM,
s.r.o. nakupuje služby za standardní ceny a podmínky obvyklé jako od ostatních obchodních

-

partnerů.
Dále za spřízněné osoby je možné považovat družstva a podniky, jejichž ředitelé nebo

předsedové jsou členy dozorčí rady společnosti. Od těchto podniků společnost nakupuje
cukrovku a dodávájim něktei.é potřeby pro jej í pěstování. Jedná se o:

-

Statek prostějov

-

ZDsenice

-

ZDHaná

-

ZD Dub nad Moravou

-

ZDvrahovice.

S výše uvedenými podniky proběhly transakce v následujícím rozsahu (v tis. Kč):
Podnik

Rok 202 l
NákuD

ZD Dub

Prode_i

14 913

3032

ZD Senice

3864

1797

ZD Haná

5721

136

ZD Vrahovice

3121

1642

Statek Prostěj ov

2012

347

REDAM, s.r.o.

8785

3852

38 416

10 806

Celkem

Všechny transakce uskutečněné se spři'zněnými stranamj jsou na tržní bázj a společnosti nevznikla žádná
újma z těchto transakcí. Transakce s akcionáři, členy představenstva a dozorčí rady nebyly.
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6.2 Pracovníci a osobní náklady
Mzdové a osobní náklady se skládají z těchto položek:

V tis. CZK

2021

Mzdové iiáklady

4] 742

Odměny členi°im statutámích a dozorčích orgánů

7802

Sociální a zdravotní pojištěiii'

1 6 804

2045

Sociální náklady

Mzdové a osobní náklady celkem

68 393

Pi.ůiněmý počet zaměstnanci°i
Z toho: í.ídi'ci' pt.acoviii'cí

„1
6

Počet čleiiů statiitámi'cli a dozorčích oi.gánů
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6.3 Závazky neuvedené v rozvaze nejsou
6.4 Události po roz`Íahovém dni
Válečiiý konflikt na Uki.ajiiiě a následiiá saiikční opatřeiií vi°iči Ruské federaci a jejím představitelům

iiiají citelný dopad i na české firmy ajejicli zaměstiiaiice. I když v době zveřejiiění této i'ičetiií závěrky
vedení Společnosti nezaziiamenalo výziiamiiý dopad iia liospodaí.eiií Společiiosti. Situace se ]ieiistále
měii]'` a proto ne]ze před\Jídat budoi]cí dc>pady této sitiiace iia čiiiiiost Společiiosti. Vedem' Společnosti

bude pokračovat v mo]iitorováiií potenciáliiího dopadu a podiiikne veškeré možiié kroky ke zmímě]ii'
jakýclikoliv negativiiích účinki°i na Společiiost ajejí zaměstiiaiice.

Vedeiii' Společnosti zvážilo potet`ciáliií dopady situace na Uki.aj iiiě iia své aktivity a podiiikáiií a dospělo
k závěi.u, že nemají výziiamiiý vliv iia předpoklad iiepřetržitého ti.váiií podniku. Vzliledem k tomii byla
účetiii' závěi.ka k 31.12. 2021

zpi.acována za předpokladu. Že Společiiost bude iiadále schopiia

pokračovat ve své čiiinosti.

Datum i)odpisu -sestavení individuální účetní závěrky:
16. 5. 2022

Sestavila: Mgr. Lenka Ulii`ová, controller společiiosti

Iiig. Tomáš Kovai.`ík

Bc. Mii.osla\J' Hofschneidei.

piv.edseda představeiist\Ja

člen pr.edsta\,'.eiistva

