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1. Základní údaje

1.1. Základní údaje o společnosti
Obchodní firma: HAPPY END CZ, a.s. 
Sídlo společnosti: Argentinská 772/3, Holešovice,  
 170 00 Praha 7  
IČO: 256 49 761
DIČ: CZ25649761
Základní kapitál: 2 100 000 Kč 
Způsob založení: podle českého práv. řádu

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, sp. zn. B 5238.

1.2. Předmět činnosti 
Společnost HAPPY END CZ, a.s., se orientuje na odborné 
služby, výrobu a prodej produktů pro bezpečnost, 
čistotu a ekologii na pracovištích. Operuje převážně 
v České republice, ale svoji činnost společnost rozšířila 
i na okolní státy.

V oblasti bezpečnosti se společnost zaměřuje na:
• Bezpečnost práce – ochranu zdraví pracovníků
• Bezpečnost provozu – ochranu majetku a výrobních 

prostředků
• Protipožární ochranu a zabezpečení budov – prevenci 

a likvidaci požárů

V oblasti čistoty míří na:
• Čistotu provozu – výrobních prostředků a nástrojů
• Hygienu – čistotu a zdraví pracovníků
• Organizaci provozu – pracovních procesů  

a uspořádání pracovišť

V oblasti ekologie se specializuje na:
• Prevenci a likvidaci havárií – v provozu i při zásazích IZS
• Skladování kapalin – běžných i nebezpečných  

látek a plynů
• Odpadové hospodářství – třídění a skladování odpadu

Pro podporu své primární činnosti společnost poskytuje 
školicí a konzultační aktivity a také provozuje a pronajímá 
skladovací areál. 

1.3.  Základní kapitál, cenné papíry a členské podíly
1.3.1. Základní kapitál
Aktuální výše základního kapitálu společnosti je  
2 100 000 Kč. 

Přehled emisí akcií společnosti:
• 102 ks kmenových akcií na jméno po 10 000 Kč 

jmenovité hodnoty v listinné podobě
• 12 ks kmenových akcií na jméno po 90 000 Kč 

jmenovité hodnoty v listinné podobě

1.3.2. Popis práv vyplývajících z akcie
Každý akcionář je oprávněn podílet se v souladu 

s právními předpisy a se stanovami společnosti na řízení 
společnosti, na zisku a na likvidačním zůstatku  
při zániku společnosti. 

1.3.3. Účastnické cenné papíry a členské podíly  
(stav k 31.12. 2017)

č. Název subjektu Účastnické cenné papíry 
a členské podíly

1.

SORBOSS CZ, s.r.o.,  
IČO 274 63 605,  
se sídlem Horňátky 2, 
PSČ 277 11

100% podíl na 
základním kapitálu

2.

HAPPY END PL Sp. 
z o.o., KRS 0000280869, 
ul. 3 Maja 18, 43-400 
Cieszyn, Polsko

40% podíl na 
základním kapitálu

3.
Citfin,  
spořitelní družstvo

povinný minimální členský  
vklad 1 000 Kč

V průběhu roku 2017 nedošlo k významné změně v držení 
účastnických cenných papírů a majetkových podílů v jiných 
společnostech.

2. Orgány společnosti
1. Valná hromada
2. Dozorčí rada
3. Představenstvo

2.1. Valná hromada
V průběhu roku 2017 se konala následující zasedání  
valné hromady:

Dne 27. června 2017, na kterém akcionáři společnosti schválili:
- Výroční zprávu včetně zprávy představenstva 

o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího 
majetku, včetně řádné účetní závěrky za rok 2016 
a schválení návrhu na rozdělení zisku

- Auditora účetní závěrky 2017
- Volbu člena představenstva
- Počet členů dozorčí rady a volbu nového člena  

dozorčí rady

2.2. Dozorčí rada 
Dozorčí rada měla v průběhu roku 2017 následující složení: 

V období od 1. 1. 2017 do 27. 6. 2017:
Předseda dozorčí rady: David Lošťák
Člen dozorčí rady: Mgr. Bc. Alena Černíková
Člen dozorčí rady: Eva Richterová

V období od 27. 6. 2017 do 31. 12. 2017:
Předseda dozorčí rady: David Lošťák
Člen dozorčí rady:  Mgr. Bc. Alena Černíková
Člen dozorčí rady: Eva Richterová
Člen dozorčí rady: František Bondra
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Usnesením valné hromady společnosti konané dne  
27. 6. 2017 byl do funkce člena dozorčí rady s účinností 
ode dne 27. 6. 2017 zvolen pan František Bondra.

2.3. Představenstvo
Představenstvo mělo v průběhu celého roku 2017 
následující složení: 
Předseda představenstva: Ing. Milan Richter 
Člen představenstva: Jana Lošťáková
Člen představenstva: Ing. Jan Černík

Usnesením valné hromady společnosti konané dne  
27. 6. 2017 byla do funkce člena představenstva s účinností 
ode dne 27. 6. 2017 znovu zvolena paní Jana Lošťáková. 

3. Informace o dosavadním vývoji společnosti
V roce 2017 společnost HAPPY END CZ, a.s., nadále 
upevňovala svoji tržní pozici v oblasti sorpčních 
prostředků. Zároveň rozšiřovala portfolio produktů 
a služeb s cílem poskytnout zákazníkům komplexní 
nabídku pro zvýšení bezpečnosti, čistoty a ochrany 
životního prostředí v průmyslových provozech. 

Pro dosažení svých cílů rozvíjela společnost různé aktivity. 
Jednalo se například o:
• zlepšení interního komunikačního  

a informačního systému 
• firemní prezentace a partnerství na odborných 

konferencích a seminářích
• odborná školení zaměstnanců a obchodních zástupců 
• zákaznický časopis Moderní provoz
• produktový katalog
• rozvoj a modernizaci webových stránek 
• zákaznický věrnostní program

Mezi klíčové změny ve fungování společnosti patřilo 
otevření nového provozního sídla společnosti 
v administrativním komplexu na adrese U Uranie 1612/14a, 
Praha 7, a nového sídla pobočky v Ostravě.

Dalším zásadním mezníkem v činnosti společnosti bylo 
rozhodnutí o změně vizuální identity a firemní prezentace. 
Proběhlo několik cílených workshopů, kterých se zúčastnili 
nejen zástupci managementu, ale také pracovníci napříč 
společností. Výsledky společných workshopů byly 
vyhodnoceny a sloužily jako podklad pro znovudefinování 
firemních hodnot a jejich zapracování do celkové 
komunikační strategie. Následně bylo představeno nové 
logo společnosti, které vychází z hodnot společnosti 
a jejího poslání. Byl vypracován Brand manuál a pravidla 
vizuálního stylu, které se propsaly do způsobu komunikace 
na všech úrovních společnosti. 

Zároveň byl během roku položen základ pro významné 
změny ve struktuře firemního řízení. Jedná se zejména 
o rozdělení klíčových odpovědností managementu 
a nastavení vnitropodnikových procesů v oblasti operativy, 
logistiky, nákupu a marketingu. Tyto změny mají za cíl 
zvýšit produktivitu práce a kvalitu poskytovaných služeb. 

Mezi další činnosti společnosti patřil pronájem 
skladovacích prostorů. V této oblasti se společnost 
zaměřila především na opravy pronajímaných budov 
a maximální využití všech vhodných prostorů. V roce 
2017 byla v areálu dokončena výstavba nové plachtové 
haly s ocelovou konstrukcí, která významně zvýšila 
kapacitu skladových prostorů. 

Všechny aktivity zhodnocují skladovací areál pro 
případ budoucího prodeje a zároveň zlepšují logistické 
podmínky pro obsluhu zákazníků.

Více informací o činnosti společnosti obsahuje zpráva 
představenstva, která je přílohou této výroční zprávy. 

4. Výroba a prodej
Společnost HAPPY END CZ, a.s., pokračovala i v roce 
2017 v kompletaci sorpčních havarijních souprav. 
Zároveň se věnovala vlastní výrobě těsnicích prostředků 
a sorpčních norných stěn. 

Kromě kompletace a vlastní výroby prodávala  
společnost produkty:
• pro skladové a olejové hospodářství 
• pro bezpečnost práce a provozu 
• pro odpadové hospodářství 
• pro hygienu a organizaci práce 
• prostředky protipožární ochrany a další

5. Hospodářský výsledek 
V roce 2017 vykázala společnost HAPPY END CZ, a.s., 
zisk (před zdaněním) ve výši 14 632 tis. Kč., po zdanění  
11 743 tis. Kč. 

6. Majetková bilance
Bilanční suma společnosti v netto hodnotě  
k 31. 12. 2017 dosáhla výše 77 799 tis. Kč (ř. 001 rozvahy), 
což představuje nárůst oproti roku 2016 o 6 660 tis. Kč.

Na straně aktiv se stálá aktiva zvýšila o 1 756 tis. Kč  
(ř. 003 rozvahy) a oběžná aktiva o 3 724 tis. Kč  
(ř. 037 rozvahy).

Na straně pasiv se zvýšil vlastní kapitál o 4 549 tis. Kč  
(ř. 079 rozvahy) a cizí zdroje o 3 894 tis. Kč  
(ř. 101 rozvahy). 

7. Předpokládaný vývoj
Společnost HAPPY END CZ, a.s., bude i nadále budovat 
komplexní nabídku produktů a služeb tak, aby se stala 
preferovaným dodavatelem průmyslových podniků 
v oblasti bezpečnosti, čistoty a ekologie.

Cílem společnosti pro rok 2018 je zajistit 10% růst tržeb. 
Ke splnění tohoto cíle má přispět zavedení nové služby 
– tzv. Referenčního provozu, který řeší komplexním 
způsobem potřeby a požadavky zákazníků. Dále vedení 
společnosti bude pokračovat v organizačních změnách 
a v optimalizaci pracovních procesů.
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Společnost bude také pokračovat v pronájmu skladovacích 
prostorů a v úpravách, které povedou k dalšímu 
zhodnocení skladového areálu. 

Další popis předpokládaných činností společnosti obsahuje 
zpráva představenstva, která je přílohou této výroční zprávy. 

8. Výzkum a vývoj
Společnost HAPPY END CZ, a.s., nevyvíjela v roce 2017 
žádnou činnost v oblasti výzkumu a vývoje.

9. Ochrana životního prostředí
Hlavním přínosem společnosti HAPPY END CZ, a.s., 
pro ochranu životního prostředí je rozsáhlá nabídka 
produktů a služeb, které podstatným způsobem přispívají 
k zvyšování ochrany životního prostředí a zlepšování 
jeho kvality. Například sorpční a těsnicí prostředky, 
které společnost vyrábí, patří k nezbytné výbavě složek 
integrovaného záchranného systému pro zásahy v případě 
ekologických havárií. Společnost také nabízí komplexní 
řešení pro bezpečné a ekologické skladování kapalin 
a plynů nebo produkty pro efektivní a ekologicky šetrné 
odpadové hospodářství. 

10. Pracovněprávní vztahy 
V průběhu roku 2017 bylo ve společnosti v pracovním 
poměru zaměstnáno průměrně padesát pracovníků. 
Společnost byla řízena managementem v čele 
s generálním ředitelem, finančním ředitelem a dále 
vedoucími jednotlivých oddělení. 

Některé další činnosti společnosti, jejichž splnění nebylo 
objektivně možné zajistit vlastními pracovníky, byly 
v průběhu roku 2017 zajišťovány i dalšími osobami na 
základě ad hoc uzavřených smluv. Společnost dbá na to, 
aby pro zajištění její činnosti byli přednostně využiti její 
pracovníci a členové představenstva.  

11. Organizační složka podniku v zahraničí
Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

12. Skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni
K datu sestavení výroční zprávy nejsou vedení společnosti 
známy žádné významné následné události, které by 
ovlivnily účetní závěrku k 31. 12. 2017.

Po dni účetní závěrky byl zprovozněn mzdový outsourcing 
v systému společnosti OK system. Probíhá rozsáhlá 
analýza informačního systému a příprava na implementaci 
GDPR předpisů. 

13. Osoby odpovědné za výroční zprávu
Ing. Milan Richter, 
předseda představenstva HAPPY END CZ, a.s. 
Jana Lošťáková,  
člen představenstva HAPPY END CZ, a.s.
Ing. Jan Černík,  
člen představenstva HAPPY END CZ, a.s.

V Praze dne 7. května 2018

……………………………………………………
Ing. Milan Richter 

předseda představenstva

……………………………………………………
Ing. Jan Černík

člen představenstva
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ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA
O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 
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VÝHLEDU NA DALŠÍ OBDOBÍ A NÁVRHU NA 
VYPOŘÁDÁNÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU
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Vážení akcionáři, dámy a pánové,
 
ve Výroční zprávě za rok 2017, jejíž součástí 
je i zpráva představenstva společnosti, se 
můžete seznámit s činností společnosti 
HAPPY END CZ, a.s., a s hospodářskými 
výsledky, kterých v minulém roce dosáhla. 

V roce 2017 došlo k dalšímu významnému rozšíření 
obchodovaného sortimentu, ale také ke změnám 
vizuální identity společnosti a k optimalizaci řídicích 
a komunikačních procesů. To vše přispělo k větší 
spokojenosti stávajících zákazníků i k získání nových 
klientů. Výsledkem bylo uspokojivé zvýšení obchodního 
obratu společnosti.

Realizované změny zároveň pomáhají naplňovat 
dlouhodobý cíl společnosti: Být preferovaným 
dodavatelem produktů a služeb v oblasti bezpečnosti, 
čistoty a ekologie v průmyslových provozech.  

1. Celková situace v roce 2017
V roce 2017 společnost HAPPY END CZ, a.s., dále 
rozvíjela svoji obchodní činnost zejména na území České 
republiky, ale také na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, 
Rumunsku a v Srbsku. Dlouhodobým cílem, na 
kterém společnost nepřetržitě pracuje, je budování 
nabídky produktů a služeb pro bezpečnost, čistotu 
a ekologii pracovišť tak, aby uspokojila potřeby 
zákazníků komplexně, ale zároveň umožnila řešení 
jejich individuálních požadavků. Tento cíl se dařilo 
plnit i v minulém roce. Důkazem je zvýšení obchodního 
obratu se stávajícími zákazníky a získání nových klientů. 
Výsledkem bylo výrazné překročení podnikatelského 
plánu na rok 2017, neboť obrat společnosti vzrostl 
o téměř 20 procent. K dobrému hospodářskému 
výsledku zcela nepochybně přispěly také kroky 
k zefektivnění vnitropodnikových procesů, zlepšení 
komunikačních aktivit a rozvoj informačního systému 
společnosti. Jednalo se například o novou obchodní 
aplikaci, rozvoj automatizovaného systému vyřizování 
objednávek a zkvalitňování informační databáze. Dále 

byly modernizovány webové stránky společnosti, které 
nyní poskytují zákazníkům mnohem více odborných 
informací a usnadňují jim nákup. 

Dalším zásadním mezníkem ve fungování společnosti 
bylo rozhodnutí o změně vizuální identity a firemní 
prezentace. Proběhlo několik cílených workshopů, 
kterých se zúčastnili nejen zástupci managementu, ale 
také pracovníci napříč společností. Výsledky společných 
workshopů byly vyhodnoceny a sloužily jako podklad pro 
znovudefinování firemních hodnot a jejich zapracování do 
celkové komunikační strategie. Následně bylo představeno 
nové logo společnosti, které vychází z hodnot společnosti 
a jejího poslání. Byl vypracován Brand manuál a pravidla 
vizuálního stylu, které se propsaly do způsobu komunikace 
na všech úrovních společnosti. 

Během roku byl zároveň položen základ pro významné 
změny ve struktuře firemního řízení. Jedná se zejména 
o rozdělení klíčových odpovědností managementu 
a nastavení vnitropodnikových procesů v oblasti operativy, 
logistiky, nákupu a marketingu. 

Mezi další činnosti společnosti patřil pronájem skladovacích 
prostorů v areálu v Horňátkách u Neratovic. V této oblasti 
se společnost zaměřila především na opravy pronajímaných 
budov a maximální využití všech vhodných prostorů. 

V roce 2017 byla v areálu dokončena výstavba nové 
plachtové haly s ocelovou konstrukcí, která významně 
zvýšila kapacitu skladových prostorů. 

Všechny tyto aktivity zvyšují hodnotu areálu pro případ 
budoucího prodeje a zároveň zlepšují logistické podmínky 
pro obsluhu zákazníků.

2. Hospodářské výsledky za rok 2017
2.1. Hospodářský výsledek 
V roce 2017 vykázala společnost HAPPY END CZ, a.s., zisk 
(před zdaněním) ve výši 14 632 tis. Kč., zisk po zdanění  
11 743 tis. Kč. Tento zisk byl vytvořen zejména: 
• prodejem zboží, poskytováním služeb a pronájmem.

Představenstvo usilovalo při prodeji zboží, poskytování 
služeb a pronájmu o maximální ziskovost. Prodejní cena 
zboží i cena pronájmů tedy odpovídala minimálně jeho 
obvyklé tržní ceně (tj. ceně v místě a čase obvyklé).

2.2.  Majetková bilance
Bilanční suma společnosti v netto hodnotě k 31. 12. 2017 
dosáhla výše 77 799 tis. Kč (ř. 001 rozvahy), což 
představuje nárůst oproti roku 2016 o 6 660 tis. Kč.

Na straně aktiv se stálá aktiva zvýšila o 1 756 tis. Kč  
(ř. 003 rozvahy) a oběžná aktiva o 3 724 tis. Kč  
(ř. 037 rozvahy).

Na straně pasiv se zvýšil vlastní kapitál o 4 549 tis. Kč  
(ř. 079 rozvahy) a cizí zdroje o 3 894 tis. Kč (ř. 101 rozvahy).
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2.3. Zaměstnanci
Za účelem zvyšování obratu společnosti byly činnosti 
společnosti v roce 2017 zajišťovány především 
vlastními zaměstnanci společnosti. Ve společnosti bylo 
v pracovním poměru v průměru padesát zaměstnanců. 
Společnost byla řízena managementem v čele 
s generálním ředitelem, finančním ředitelem a dále 
vedoucími jednotlivých oddělení. 

3. Podnikatelský plán na rok 2018
Společnost HAPPY END CZ, a.s., bude i nadále budovat 
komplexní nabídku produktů a služeb tak, aby se stala 
preferovaným dodavatelem průmyslových podniků 
v oblasti bezpečnosti, čistoty a ekologie.

Cílem společnosti pro rok 2018 je zajistit 10% růst tržeb. 
Ke splnění tohoto cíle má přispět:
• zavedení nové služby – tzv. Referenčního provozu, 

který řeší komplexním způsobem potřeby  
a požadavky zákazníků;

• zkvalitňování služeb a odborného poradenství;
• rozvoj webového portálu a firemního  

informačního systému;
• pokračování v organizačních změnách a v optimalizaci 

pracovních procesů.

Společnost bude pracovat na zlepšování a modernizaci 
skladového areálu v Horňátkách u Neratovic tak, aby 

zajistila co nejlepší podmínky pro nájemníky a logistiku 
vlastního zboží. Zároveň by provedené úpravy měly vést 
k dalšímu zhodnocení celého areálu.

4. Roční účetní závěrka za rok 2017
Roční účetní závěrka za rok 2017 byla sestavena podle 
zákona o účetnictví, platných postupů účtování a na 
základě předpokladu trvalé existence společnosti. Její 
audit bude proveden auditorskou společností MAC s.r.o. 

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, 
jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách 
a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr 
auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně 
posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné 
nesprávnosti způsobené např. chybou či podvodem. 
Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých 
účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů 
provedených vedením i posouzení celkové prezentace 
účetní závěrky.

Dle názoru auditora účetní závěrka podává věrný 
a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti  
HAPPY END CZ, a.s., k 31. 12. 2017 a nákladů, výnosů 
a výsledku jejího hospodaření za období od 1. 1. 2017  
do 31. 12. 2017, v souladu s českými účetními předpisy. 

Zpráva auditora bude součástí výroční zprávy.
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5. Návrh na vypořádání hospodářského 
výsledku za rok 2017 a návrh na rozdělení 
zisku mezi akcionáře
Návrh na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého 
v roce 2017 společností HAPPY END CZ, a.s.

Představenstvo navrhuje rozdělení čistého zisku 
společnosti HAPPY END CZ, a.s., za rok 2017 v celkové výši 
11 743 458,23 Kč takto:

Celý zisk společnosti za rok 2017 ve výši 11 743 458,23 Kč 
převést na účet 428 – nerozdělený zisk minulých let.

Představenstvo dále navrhuje rozdělení části zisku 
společnosti HAPPY END CZ, a.s., vedeného na účtu 428 – 
nerozdělený zisk minulých let – mezi akcionáře takto: 

a) Schvaluje se částka určená jako dividenda k rozdělení 
mezi akcionáře ve výši 3 108 000 Kč. Schválená 
částka je tvořena nerozděleným ziskem společnosti 
z minulých let, který byl schválen předchozími a touto 
valnou hromadou na základě předložených účetních 
závěrek a který se vede v účetnictví společnosti na 
účtu číslo 428 – nerozdělený zisk minulých let.

b) Každý akcionář společnosti má právo na podíl na zisku, 
jenž odpovídá poměru jmenovité hodnoty jeho akcií 
k jmenovité hodnotě základního kapitálu.

c) Na každou akcii o jmenovité hodnotě 10 000 Kč bude 
společností vyplacena dividenda ve výši 14 800 Kč 
před zdaněním a na každou akcii o jmenovité hodnotě 
90 000 Kč bude společností vyplacena dividenda ve 
výši 133 200 Kč před zdaněním.

d) Dividenda je splatná nejpozději do 3 měsíců ode  
dne přijetí tohoto usnesení o rozdělení zisku  
mezi akcionáře.

e) Dividenda bude každému akcionáři vyplacena 
bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený 
v seznamu akcionářů.

f) Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu 
je 29. květen 2018.

Výše částky navrhované k rozdělení akcionářům byla 
stanovena v souladu s § 34 a § 350 zákona o obchodních 
korporacích. Představenstvo uvedený návrh považuje jako 
odůvodněný s tím, že nepřináší společnosti žádná rozumně 
předvídatelná finanční rizika.

Návrh na rozdělení zisku předkládá podle čl. 16.1 písm. (c)
stanov a § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích 
představenstvo. Dozorčí rada předkládaný návrh na 
rozdělení zisku podle čl. 19.1 písm. (f) stanov a § 447 odst. 
3 zákona o obchodních korporacích přezkoumá a sdělí své 
doporučení valné hromadě. 

V Praze dne 7. května 2018

……………………………………………………
Ing. Milan Richte

……………………………………………………
Ing. Jan Černík 

člen představenstva
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 001 71 139

A. 002

B. 003 12 596

B.I. 004

   1. 005

   2. 006

2.1. 007

2.2. 008

   3. 009

   4. 010

   5. 011

5.1. 012

5.2. 013

B.II. 014 12 479

   1. 015 7 328

1.1. 016 1 663

1.1. 017 5 665

   2. 018 3 636

   3. 019

   4. 020

4.1. 021

4.2. 022

4.3. 023

   5. 024 1 515

5.1. 025

5.2. 026 1 515

B.III. 027 117

   1. 028 117

   2. 029

   3. 030

   4. 031

   5. 032

   6. 033

   7. 034

7.1. 035

7.2. 036

1 663

-10 056

10 808

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Ocenitelná práva

13

90 261 -12 462

-10 597

Netto
3

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Min.úč.obd.  
Netto

4

1

14 352

7 523

-305

-305

ROZVAHA 
v plném rozsahu 
ke dni     31.12.2017

(v celých tisících Kč)

AKTIVA
 

b

Běžné účetní období
Brutto

1
Korekce

2

-305

Ozn. 

a

ř. 

c 

Dlouhodobý nehmotný majetek

AKTIVA CELKEM

Hmotné movité věci a jejich soubory

Dlouhodobý finanční majetek

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

1 076

154

23 519

11 035

12 698

154

24 949

1 076

1 076

13 463

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Pozemky 1 663

-83

13

-236

77 799

771

1

-3 512

13

200

354

13

-6 544

-3 512

-153

Dlouhodobý hmotný majetek

Stavby

Dospělá zvířata a jejich skupiny

Pohledávky za upsaný základní kapitál

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Pěstitelské celky trvalých porostů

Podíly - podstatný vliv

Software

Goodwill

Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba

Ostatní cenitelná práva

Dlouhodobý majetek

Pozemky a stavby

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

Zápůjčky a úvěry - ostatní

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Jiný dlouhodobý finanční majetek

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

9 186

117

771

771

HAPPY END CZ, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky 
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

4 264

Rok Měsíc IČO

170 00 Praha 72017 12 25649761

Argentinská 772/3

118

Zpracováno v souladu s 
vyhláškou č. 500/2002 Sb.

-153
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C 037 57 796

C.I. 038 24 521

   1. 039

   2. 040

   3. 041 24 521

3.1. 042 3 993

3.2. 043 20 528

   4. 044

   5. 045

C.II. 046 25 372

   1. 047 71

1.1. 048 15

1.2. 049

1.3. 050

1.4. 051 56

1.5. 052

5.1. 053

5.2. 054

5.3. 055

5.4. 056

   2. 057 25 301

2.1. 058 24 870

2.2. 059

2.3. 060

2.4. 061 431

4.1. 062

4.2. 063

4.3. 064

4.4. 065 390

4.5. 066

4.6. 067 41

C.lll. 068

   1. 069

   2. 070

C.IV. 071 7 903

   1. 072 2 481

   2. 073 5 422

D. 074 747

   1.    075 402

   2. 076

   3. 077 345

Zásoby

Dohadné účty aktivní

Peněžní prostředky 2 296 2 296

517

-121

490

Ozn. 

a

ř. 

c 

Min.úč.obd.  
Netto

4

AKTIVA
 

b

Běžné účetní období
Brutto

1
Korekce

2
Netto

3
-1 865

490

61 520

31 531-1 744

Pohledávky - podstatný vliv

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

Poskytnuté zálohy na zásoby

Nedokončená výroba a polotovary

Výrobky

Pohledávky

Krátkodobý finanční majetek

Pohledávky - ostatní

Pohledávky - podstatný vliv

Pohledávky - ostatní

Pohledávky z obchodních vztahů

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

Pohledávky za společníky

Jiné pohledávky

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Komplexní náklady příštích období

Peněžní prostředky v pokladně

Výrobky a zboží

Jiné pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů

Pohledávky za společníky

Dohadné účty aktivní

Ostatní krátkodobý finanční majetek

Krátkodobé poskytnuté zálohy

Stát - daňové pohledávky 

-121

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

Časové rozlišení aktiv

Náklady příštích období

Příjmy příštích období

Peněžní prostředky v bance

481

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

Krátkodobé pohledávky 26 803

-121

843

1 927

463

36

843

1 927

463

621621

42

31 531

912

1 011

912

2 254

26 165

2 254

36

517

26 286

26 682

42

481

99

912

912

33 275

33 275 -1 744

Materiál

Oběžná aktiva 63 385

32 785

27 814

Zboží 

1 011

-1 744 31 041

Odložená daňová pohledávka 99

27 693

Dlouhodobé pohledávky
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ozn.

a

ř.

c

Stav v minulém účet. 
období

 6
078 71 139

A 079 48 066

A.I. 080 2 100

   1. 081 2 100

   2. 082

   3. 083

A.II. 084

   1. 085

   2. 086

 2.1. 087

 2.2. 088

 2.3. 089

 2.4. 090

 2.5. 091

A.III. 092 650

   1. 093

    2. 094 650

A.IV. 095 35 135

   1. 096 35 135

   2. 097

   3. 098

A.V. 099 10 181

A.VI. 100

B. + C. 101 20 035

B. 102

   1. 103

   2. 104

   3. 105

   4. 106

C. 107 20 035

C.l. 108

   1. 109

 1.1. 110

 1.2. 111

   2. 112

   3. 113

   4. 114

   5. 115

   6. 116

   7. 117

   8. 118

   9. 119

 9.1. 120

 9.2. 121

 9.3. 122Jiné závazky

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

Závazky - podstatný vliv

Odložený daňový závazek

Závazky - ostatní

Závazky ke společníkům

Dohadné účty pasivní

Ostatní dluhopisy

Závazky k úvěrovým institucím

Dlouhodobé přijaté zálohy

Závazky z obchodních vztahů

Dlouhodobé směnky k úhradě

Závazky 23 929

Vydané dluhopisy

Vyměnitelné dluhopisy

Dlouhodobé závazky

38 134

638

38 134

Základní kapitál

Základní kapitál

Vlastní podíly (-)

11 743

2 100

2 100

Výsledek hospodaření minulých let (+/-)

Nerozdělený zisk minulých let

638

23 929

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních 
korporací (-/+)

Statutární a ostatní fondy

Změny základního kapitálu

Ostatní kapitálové fondy

Rozdíly z přeměn obchodních korporací (-/+)

Fondy ze zisku

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

Ostatní rezervní fondy

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

Kapitálové fondy

PASIVA 

b

Stav v běžném účet. 
období

5
PASIVA CELKEM

Vlastní kapitál

77 799

52 615

Ážio

Rozhodnuto o zálohé výplatě podílu na zisku (-)

Ážio a kapitálové fondy

Neuhrazená ztráta minulých let (-)

Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

Cizí zdroje

Rezervy

Rezera na důchody a podobné závazky

Ostatní rezervy

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

Rezera na daň z příjmů

4



ozn.

a

ř.

c

Stav v minulém účet. 
období

 6
C.II. 123 20 035

    1. 124

 1.1. 125

 1.2. 126

   2. 127 77

   3. 128 265

   4. 129 12 698

   5. 130

   6. 131

   7. 132

   8. 133 6 995

 8.1. 134

 8.2. 135

 8.3. 136 1 487

 8.4. 137 887

 8.5. 138 4 465

 8.6. 139 145

 8.7. 140 11

D. 141 3 038

   1. 142 1 792

   2. 143 1 246

25

1 964

25.04.2018

Stát - daňové závazky a dotace 3 792

Dohadné účty pasivní 397

Jiné závazky

Závazky ze sociálního  zabezpečení a zdravotního pojištění 1 077

Ostatní dluhopisy

Závazky z obchodních vztahů

Krátkodobé směnky k úhradě

Krátkodobé finanční výpomoci

7 255

Závazky k zaměstnancům

Závazky - podstatný vliv

Závazky - ostatní

Závazky ke společníkům

781

15 893

Závazky k úvěrovým institucím

Krátkodobé přijaté zálohy

Vyměnitelné dluhopisy

Krátkodobé závazky

Vydané dluhopisy

PASIVA 

b

23 929

Stav v běžném účet. 
období

5

1 255

Výnosy příštích období

Pozn.:

Časové rozlišení

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

1 251

Sestaveno dne:

Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání:
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona

Výdaje příštích období

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

4

5



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
V PLNÉM ROZSAHU
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I.
II.

A.
A.  1.

2.

3.

B.
C.
D.    
D. 1.

2.

 2.1.

 2.2.

E.

E.  1.

 1.1.

 1.2.

 2.

3.

III.
 1.

 2.

 3.

F.
F.   1.

 2.

 3.

 4.

 5.

*

Výkonová spotřeba

Spotřeba materiálu a energie

12 25649761

7 205

581

118 556

Skutečnost v účetním období ř. 

c 

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky 
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Argentinská 772/3

sledovaném
1

170 00 Praha 7

-3 286

7 829

12 765

29 336

21 507

1 431

624

918

-584

83

13 37230

30 399

1 431

12 048

1 326

378

Služby

2 556

11
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Změna stavu zásob vlastní činnosti

Provozní výsledek hospodaření (+/-)

30 114
-22

9 907
9 080

10

Osobní náklady

Mzdové náklady

37 069

Aktivace

10 418

Tržby z prodeje výrobků a služeb

Ostatní provozní náklady

129 982

07

09

12

27 162

08

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
v plném rozsahu
ke dni     31.12.2017

Měsíc

01
02

Rok

2017

IČO

16

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

HAPPY END CZ, a.s.

(v celých tisících Kč)

137 038164 166
20 209

 minulém 
2

19 293

Ozn. 

a

TEXT 

b

918

8

17

23

20 1 181

15 2 556

13 827

Tržby za prodej zboží

05

Náklady vynaložené na prodané zboží

06

03
89 450 75 39204

Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 2 913

Úpravy hodnot pohledávek

Ostatní provozní výnosy

Daně a poplatky

Jiné provozní náklady 933

930

Ostatní náklady

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

Úpravy hodnot zásob 18

19

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

-21

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21

Zůstatková cena prodaného materiálu 26

Tržby z prodaného materiálu 22

200

Jiné provozní výnosy

24

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 -500

27

973

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 125

29

237

Zpracováno v souladu s 
vyhláškou č. 500/2002 Sb.

268

844

2



IV.
 1.

 2.

G.
V.

 1.

 2.

H.

VI.
 1.

 2.

I.
J.
J.    1.

 2.

VII.
K.

*
**

L.
L.   1.

2.

**
M.

***

Sestaveno dne:

25.04.2018

Nákladové úroky a podobné náklady 43

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

51

52

53

50

48

2

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42

Skutečnost v účetním období 
 minulém 

2

37

158 873

10 181

2 368

Výnosové úroky a podobné výnosy 39 1 1
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba

TEXT 

b

Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38

35

ř. 

c 

Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba

10 181

157

2 211

-43
11 743

11 743

2 932

Čistý obrat za účetní období

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

Ozn. 

a

186 36156

54
55

2 889

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

501

12 549

36Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo 
ovládající osoba

sledovaném
1

14 632

33

Finanční výsledek hospodaření (+/-)

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

1
40

31
32

38

41 1

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly

Ostatní výnosy z podílů

Právní forma účetní jednotky:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

167

 - odložená (+/-)

Daň z příjmů za běžnou činnost

1 260

 - splatná

Náklady vynaložené na prodané podíly 34

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49

Ostatní finanční náklady 47

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

461

Pozn.:

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 2

44

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

Ostatní finanční výnosy 46 1 720

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba

707
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HAPPY END CZ, a.s.
Příloha k účetní závěrce sestavené k datu 31. 12. 2017

(úplný rozsah, hodnotové údaje v tis. Kč)
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okamžik sestavení účetní závěrky: 25. 04. 2018 podpisový záznam statutárního orgánu:



I.  
Charakteristika 
a hlavní aktivity
1. Vznik a charakteristika společnosti 

HAPPY END CZ, a.s., („společnost“) vznikla  
3. března 1998 zápisem do obchodního rejstříku 
vedeného u Městského soudu v Praze pod spisovou  
značkou 5238, oddíl B.

2. Předmět podnikání
– výroba a kompletace požárních, havarijních 

a absorpčních prostředků (vyjma činností 
uvedených v příloze 1–2 živnost. zákona)

– školící a konzultační činnost v oblasti ekologie
– organizačně-ekonomické poradenství
– marketing, propagace, reklama
– výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách  

1–3 živnostenského zákona
– pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

3. Vlastníci společnosti, kteří mají podstatný nebo 
rozhodující vliv
Ing. Milan Richter 32,38 %
Ing. Jan Černík 27,62 %
Jana Lošťáková 29,05 %

4. Sídlo společnosti
Argentinská 772/3, Holešovice, 170 00 Praha 7; 
IČO: 256 49 761

5. Členové orgánů k 31. prosinci 2017

Ing. Milan Richter (předseda představenstva)

Ing. Jan Černík (člen představenstva)

Jana Lošťáková (členka představenstva)

David Lošťák (předseda dozorčí rady)

Eva Richterová (členka dozorčí rady)

Mgr. Bc. Alena Černíková (členka dozorčí rady)

František Bondra (člen dozorčí rady)

6. Změny a dodatky v obchodním  
rejstříku v uplynulém účetním období

V roce 2017 byl zvýšen počet členů DR a zvolen nový 
člen DR.

7. Společnost nemá povinnost a nesestavuje 
konsolidovanou účetní závěrku. Společnost není 
součástí žádné konsolidační skupiny.

II.  
Obecné účetní zásady, 
účetní metody a jejich 
změny a odchylky
Tato účetní závěrka je připravena v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon o účetnictví) a s vyhláškou Ministerstva 
financí České republiky č. 500/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, 
(dále jen vyhláška). 

Srovnávací údaje za rok 2016 jsou uvedeny v souladu 
s uspořádáním a označováním položek rozvahy a výkazu 
zisku a ztráty dle vyhlášky v platném znění pro rok 2017.

Účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého 
trvání společnosti.

1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován 
v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný majetek 
v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný 
majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč není vykazován 
v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení.

Účetní odpisy jsou stanoveny na základě předpokládané 
doby životnosti či ekonomické použitelnosti.

Odpisy jsou ve výkazu zisku a ztráty vykázány 
v položce „Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku – trvalé“.

Zdrojem informací pro tvorbu opravných položek  
je fyzická inventura majetku.

2. Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek
Způsob ocenění cenných papírů a podílů:
Cenné papíry a podíly jsou při pořízení oceněny 
pořizovací cenou, k bilančnímu datu je jejich ocenění 
upraveno pomocí opravné položky.

Způsob stanovení opravných položek a zdroj informací 
pro stanovení jejich výše:

Opravné položky jsou stanoveny k jednotlivým cenným 
podílům individuálně na základě posouzení všech 
dostupných relevantních informací.

3. Zásoby
Způsob ocenění a metoda evidence zásob nakupovaných:
Tyto zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách 
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s použitím metody váženého průměru. Vedlejší náklady 
na pořízení materiálu a zboží jako např. poštovné, balné 
a náklady na dopravu jsou součástí pořizovací ceny 
zboží. Je užívána metoda A evidence zásob.

 
Způsob ocenění a metoda evidence zásob vytvořených 
vlastní činností:
Společnost oceňuje výrobky v hodnotě přímého 
materiálu, přímé mzdy a výrobní režie.
 
Způsob stanovení opravných položek a zdroj informací 
pro stanovení jejich výše:
Výše opravných položek je dána procentem z hodnoty 
zásob, jejíž výše se odvíjí od stáří zásob, a to 
následovně:
– zásoby bez pohybu více než 180 dní – 50% účetní 

opravná položka
– zásoby bez pohybu více než 360 dní – 100% účetní 

opravná položka

4. Pohledávky
Pohledávky se oceňují při vzniku jmenovitou hodnotou, 
při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou.
U pochybných pohledávek se tvoří opravné položky 
procentem z nominální hodnoty. Zdrojem informací pro 
stanovení opravných položek je inventura pohledávek 
a analýza doby jejich splatnosti.

 

Pohledávky po splatnosti

nad 180 dnů do 360 dnů

50 %

Pohledávky po splatnosti

nad 360 dnů

100 %

Zákonné (daňově uznatelné) opravné položky 
k pohledávkám se tvoří v souladu se zákonem č. 593/92 
Sb. o rezervách pro zjištění základu daně v platném znění.

5. Přepočty cizích měn
Údaje v cizích měnách jsou přepočítávány:
– denním kurzem ČNB – používá se při vzniku 

pohledávky nebo závazku
– pro platby do zahraničí kurzem stanoveným bankou 

v den uskutečnění převodu peněz
– celním devizovým kurzem – používá se pouze pro 

sestavení výkazu pro Intrastat ze zahraničních  
přijatých faktur

– k 31. 12. jsou údaje v cizích měnách přepočítány 
platným kurzem ČNB a kurzové rozdíly jsou 
proúčtovány do nákladů a výnosů

6. Finanční leasing
Hodnota leasingových splátek je rovnoměrně 
zahrnována do nákladů. Předem uhrazená záloha na 

leasingové splátky a akontace jsou rovněž měsíčně 
rozpouštěny do nákladů. V době, kdy je smlouva 
o nájmu ukončena a společnost uplatní možnost 
odkupu, zařadí předmět do majetku v kupní ceně.

7. Účtování výnosů a nákladů
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do 
období, s nímž věcně i časově souvisejí.

8. Daň z příjmů
Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně 
a ze změny stavu odložené daně.

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů 
mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, 
případně dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta), 
s použitím očekávané daňové sazby platné pro období, 
ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka 
uplatněny.
 

9. Klasifikace závazků
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve 
jmenovitých hodnotách.

Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazků 
a bankovních úvěrů, jejichž doba splatnosti je kratší než 
1 rok vzhledem k rozvahovému dni, jako krátkodobé.
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III. 

Doplňující údaje
1. Dlouhodobý nehmotný majetek

2017 Software Celkem

Pořizovací cena   

Zůstatek k 1. 1. 2017 181 181

Přírůstky 895 895

Úbytky 0 0

Zůstatek k 31. 12. 2017 1 076 1 076

Oprávky   

Zůstatek oprávek k 1. 1. 2017 181 181

Odpisy 124 124

Zůstatek oprávek k 31. 12. 2017 305 305

Zůst. hodnota 1. 1. 2017 0 0

Zůst. hodnota 31. 12. 2017 771 771

2. Dlouhodobý hmotný majetek

2017 Pozemky Stavby
Stroje 

a zařízení
Drobný 
majetek

Nedokončený 
majetek

Celkem

Pořizovací cena       

Zůstatek k 1. 1. 2017 1 663 8 737 8 459 0 1 515 20 374

Přírůstky  2 298 1 290 1 453 2 169 7 210

Úbytky     -394 0 -3 671 -4 065

Zůstatek k 31. 12. 2017 1 663 11 035 9 354 1 453 13 23 519

Oprávky       

Zůstatek oprávek k 1. 1. 2017  3 072  4 823 0  7 895

Odpisy  440 1 264 726  2 430

Úbytky v PC -394 395

ZC prodaného majetku 125 125

Zůstatek oprávek k 31. 12. 2017 3 512 5 818 726 10 056

Zůst. hodnota 1. 1. 2017 1 663 5 665 3 636 0 1 515 12 479

Zůst. hodnota 31. 12. 2017 1 663 7 523 3 537 727 13 13 463

V roce 2016 byl software v pořizovací ceně 181 tis. Kč plně odepsán.
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Společnost nevlastní žádný dlouhodobý majetek 
nevykázaný v rozvaze.

Společnost v roce 2017, resp. 2016, netvořila opravnou 
položku k dlouhodobému majetku.

3. Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý finanční majetek byl na počátku roku 
2017 ve výši 353 tis. Kč. V roce 2017 byl dlouhodobý 
finanční majetek navýšen o 1 tis. Kč na celkovou hodnotu 
354 tis. Kč. Opravné položky k tomuto majetku zůstaly 
meziročně beze změny, tj. ve výši 236 tis. Kč.

Dlouhodobý finanční majetek byl v roce 2016 beze 
změny v hodnotě 353 tis. Kč. Opravné položky k 
tomuto majetku byly v roce 2016 zvýšeny z 0 Kč na 
konečnou výši 236 tis. Kč.

4. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Dlouhodobé poskytnuté zálohy jsou ve výši 912 tis. Kč 
(2016 – 0 Kč).

5. Stát – daňové pohledávky
K 31. 12. 2017 není pohledávka za státem (2016 – 0 Kč).

6. Krátkodobé poskytnuté zálohy
Krátkodobé poskytnuté zálohy představují zálohy na 
dodávku energie ve výši 481 tis. Kč (2016 – 390 tis. Kč).

7. Náklady příštích období
Náklady příštích období zahrnují časové rozlišení 
nákladů spojených s pojištěním majetku a akontací 
leasingu ve výši 621 tis. Kč (2016 – 402 tis. Kč).

8. Příjmy příštích období
Příjmy příštích období souvisí s bonusy od dodavatelů 
ve výši 843 tis. Kč (2016 – 345 tis. Kč).

9. Komplexní náklady příštích obdobích
V roce 2017 představuje tato položka dlouhodobou 
reklamu ve výši 463 tis. Kč (2016 – 0 Kč).

10. Rezervy
a) Zákonné 

V roce 2017 ani v roce 2016 nebyla tvořena žádná 
zákonná rezerva.

b) Ostatní (účetní) 
V roce 2017 nebyla tvořena žádná účetní rezerva. 
V roce 2016 byla rozpuštěna účetní rezerva  
ve výši 500 tis. Kč.

11. Závazky k úvěrovým institucím
V roce 2017 ve výši 0 Kč (2016 – 77 tis. Kč).

12. Krátkodobé přijaté zálohy
Krátkodobé přijaté zálohy představují zálohy na zboží 
a nájemné ve výši 781 tis. Kč (2016 – 265 tis. Kč).

13. Závazky z obchodních vztahů
Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 15 893 

tis. Kč z toho po splatnosti 345 tis. Kč a z toho po 
splatnosti nad 180 dní 0 Kč (2016 – 12 698 tis. Kč z toho 
po splatnosti 87 tis. Kč). Všeobecně přijatým postupem 
společnosti je platit závazky ve lhůtě splatnosti.

14. Dohadné účty pasivní
Dohadné účty pasivní zahrnují dohad na spotřebu 
energie ve výši 397 tis. Kč (2016 – 145 tis. Kč).

15. Výdaje příštích období
Výdaje příštích období zahrnují časové rozlišení 
nákladů, ke kterým byly obdrženy doklady 
až v následujícím období ve výši 1 251 tis. Kč  
(2016 – 1 792 tis. Kč).

16. Vlastní kapitál
Navrhované rozdělení zisku vytvořeného v běžném 
období:

Zisk běžného období

11 743 tis. Kč

Podíly na zisku

3 108 tis. Kč

Nerozdělený zisk

8 635 tis. Kč

Zisk za rok 2016 ve výši 10 181 tis. Kč byl použit na výplatu 
dividendy ve výši 7 182 tis. Kč a na převod na účet 
nerozděleného zisku ve výši 2 999 tis. Kč.
 
17. Počet zaměstnanců
V roce 2017 byl počet zaměstnanců 50 (2016 – 45).

18. Odložená daň z příjmů
Odložená daňová pohledávka je za zdaňovací období 2017 
ve výši 99 tis. Kč (2016 – 56 tis. Kč). 

19. Výnosy a náklady
Výkaz Zisku a ztráty:
Řádek 02 – Tržby za prodej zboží – meziroční nárůst je dán 
zejména zvýšením sortimentu zboží 
a zvýšením počtu obchodních zástupců, což vedlo 
k získání více klientů a k vyšším tržbám
Řádek 03 – Výkonová spotřeba – meziroční nárůst souvisí 
s nárůstem tržeb za prodej zboží
Řádek 09 – Osobní náklady – meziroční nárůst souvisí 
s nárůstem prodeje zboží

20. Informace o transakcích se spřízněnými stranami
Veškeré transakce se spřízněnými stranami proběhly 
za obvyklých tržních podmínek. 

21. Významná následná událost
K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti 
známy žádné významné následné události, které by 
ovlivnily účetní závěrku k 31. 12. 2017.
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