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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHOAUDITORA

pro akcionáře

Výrok auditora

Provedla jsem audit přiložené konsolidované účetní závěrky společnosti RN Solutions a.s. a
jejich dceřiných společností (dále „Skupina”), sestavené na základě českých účetních
předpisů, která se skládá z konsolidované rozvahy k 31.12.2019, konsolidovaného výkazu
zisku a ztráty za rok končící 31.12.2019, přílohy této konsolidované účetní závěrky a
konsolidovaného přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2019, která obsahuje
popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Skupině
jsou uvedeny v bodě 2 příloze této konsolidované účetní závěrky.

Podle mého názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
Skupiny k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící
31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České
republiky (KAČR)pro audit, kterými jsou mezinárodnístandardy pro audit (ISA)případně
doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Moje odpovědnost stanovená
těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit
konsolidované účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem
přijatým Komorouauditorů Českérepubliky jsem naSkupiněnezávisláa splnilajsem i další
etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní informace,
které jsem shromáždila, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s 52 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené
ve výroční zprávě mimo konsolidovanou účetní závěrku a mojí zprávou auditora. Za ostatní
informace odpovídá představenstvo Společnosti.

Můj výrok ke konsolidované účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je
však součástí mých povinností souvisejících s ověřením konsolidované účetní závěrky
seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve
významném (materiálním) nesouladu s konsolidovanou účetní závěrkou či mými znalostmi o
účetní jednotce (Skupině) získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto
informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzuji, zda ostatní
informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu
s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují
požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních
informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených
požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.
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Na základě provedených postupů, do míry, jež dokáži posoudit, uvádím, že

• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení
v konsolidované účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech
v souladu s účetní závěrkou a

• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsem povinna uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Skupině, k nimž jsem
dospěla při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné
nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsem v obdržených ostatních informacích žádné
významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistila.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady společnosti RN Solutions a.s. za
konsolidovanou účetní závěrku

Představenstvo společnosti odpovídá za sestavení konsolidované účetní závěrky podávající
věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní
systém, který považuje za nezbytný pro sestavení konsolidované účetní závěrky tak, aby
neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování konsolidované účetní závěrky je představenstvo společnosti RNSolutions a.s.
povinno posoudit, zda je Skupina schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat
v příloze konsolidované účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a
použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení konsolidované účetní závěrky, s
výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Skupiny nebo ukončení její činnosti,
resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit konsolidované účetní závěrky

Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka jako celek
neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a
vydat zprávu auditora obsahující můj výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty,
nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu svýše uvedenými předpisy ve všech
případech v konsolidované účetní závěrce odhalí případnou existující významnou
(materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a
považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v
souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé konsolidované účetní
závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je mojí povinností uplatňovat
během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je mojí
povinností:

Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti konsolidované
účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské
postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abych

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

https://ocr.space/searchablepdf#watermark


Ing,Margita VlčekBučková,auditor oprávněníKAČRč.ev.2159

na jejich základě mohla vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalím významnou (materiální)
nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné
(materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být
tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo
obcházení vnitřních kontrol.

Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Skupiny relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abych mohla navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané
okolnosti, nikoli abych mohla vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního
systému.

Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních
odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo společnosti RN Solutions
a.s. uvedlo v příloze konsolidované účetní závěrky.

Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení
konsolidované účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné
důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo
podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Skupiny nepřetržitě trvat.
Jestliže dojdu k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je mojí
povinností upozornit v mojí zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze
konsolidované účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit
modifikovaný výrok. Moje závěry týkající se schopnosti Skupiny nepřetržitě trvat
vycházejí z důkazních informací, které jsem získala do data mojí zprávy. Nicméně
budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Skupina ztratí schopnost
nepřetržitě trvat.

Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah konsolidované účetní závěrky, včetně
přílohy, a dále to, zda konsolidovaná účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a
události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Získat dostatečné a vhodné důkazní informace 0 finančních údajích účetních jednotek
zahrnutých do Skupiny a o její podnikatelské činnosti, aby bylo možné vyjádřit výrok ke
konsolidované účetní závěrce. Zodpovídám za řízení auditu Skupiny, dohled nad ním a
za jeho provedení. Výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce je mojí výhradní
odpovědností.

Mojí povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném
rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu učinila,
včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Praze dne 20.8.2020

Ing. Margita Vlček Bučková
Bělohorská 1689/124, 16900 Pra
Ev.č. 2159
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Obchodní firma : RN Solutions, a.s.
Sídlo: Hvězdova 1716/2b, Praha 4

A

B

8.I.

B.ll.

8.II.

B. III.1

B.IV.

B.V.

c

C.l.

c.ll.

c.lll.

C.IV.

A.l.

Ali.

Alii.

A.lll.3

A.IV.

A.V.

A.V.2.

B.

c.

c.l.

c.'.

D.

E.

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA
(v tis. Kč)

AKTIVA celkem

Pohledávky za upsaný základní kapitál
Dlouhodobý majetek
dlouhodobý nehmotný majetek
dlouhodobý hmotný majetek
dlouhodobý finanční majetek

z toho: podíly v ovládaných a
řízených osobách
aktivní konsolidační rozdíl (+)
pasivní konsolidační rozdíl (-)
cenné papíry v ekvivalenci
Oběžná aktiva

zásoby
pohledávky
krátkodobý fin.majetek
peněžní prostředky
sové rozlišení

PASIVA celkem

Vlastní kapitál
základní kapitál
kapitálové fondy
rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy

ze zisku

Konsolidační rezervní fond

výsledek hospodaření min.let
výsledekhospodařeníběžnéhoúčetníhoobd.

bez menšinových podílů
podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci

Cizí zdroje

rezervy

závazky
dlouhodobé závazky
z toho: bank. úvěry dlouhodobé

krátkodobé závazky
Časové rozlišení
Menšinový vlastní kapitál

2019

851 102

'274000
1 233

133 476

64 684

64 684

74 607

o

567 138

19 353

292 402

217 912

37 471

2 019

851 102

27 423

10 048

29 047

148

32 871

-44 691

759 419

909

758 510

585 561

36 165

172 949

16 664

ä7 596

lč: 24175005

za rok 2019

2 018

948 593

594 290

94

154 421

21 408

14 929

403 438

349 195

19 588

287 137

42 470

108

2 018

948 593

3 764

2 000

-35 697

1 272

29 154

7 035

894 038

6 080

887 958

753 228

90 640

134 730

25 162
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
(v tis. Kč)

1+11

1+11.1.

II.2

11.3.

c

E

III+IV+V

D+F+H+J

M

X+XI+XII

J+K+L+N+O+P

Q

XIII

R

s

XIV.

U.

Tržby za prodej zboží a výkony
z toho: tržby za prodej zboží a vl.výrobků a

služeb

Změna stavu vnitr.zásob

Aktivace

Náklady vynaložené na prodané zboží a
výkon.spotřeba
Přidaná hodnota

Osobní náklady
Úpravyhodnot v provozníoblasti
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Provozní výsledek hospodaření
Změna stavu rezerv, opr.položek ve fin.oblasti

Ostatní finanční výnosy

Ostatní finanční náklady
Finanční výsledek hospodaření
Daň z příjmu za běžnou činnost
Výsledek hosp.za běžnou činnost
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Daň z příjmu z mimoř.činnosti
Mimořádný výsledek hospodaření
Převod podílu na výsledku hospodaření
společníkům
Výsledek hospodaření za účetní obd.
Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu
Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu

Menšinové podíly na výsledku hospodaření
Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci
Konsolidovaný vysledek hospodarenł za ucetnł
období bez menšinových podílů

za rok 2019

2019

458 966

458 966

-938

316 956

142 948

126 084

31 128

239 359

223 396

1 699

264 073

293 579

-29 506

4 181

-31 988

-31 988

3 927

8 777

-44 691

2 018

404 865

404 865

-1 722

254 988

151 599

99 874

29 589

229 321

232 865

18 592

31 001

33 531

-2 530

2 482

13 581

13 581

1 843

4 543

7 194
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1.OBECNÉÚDAJE

1.1. Založení a charakteristika konsolidujłcł ucetní jednotky
(dále též "mateřská společnost)

RNSolutions a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou jako akciová společnost dne 26. září 2011 a vznikla
zapsánímdo obchodního rejstříkusoudu v Prazedne 1. listopadu 2011. Předmětempodnikání společnosti
je výroba, obchod a služby, dále pak pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Sídlo společnosti je v Praze, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4. Sídlo společnosti je zároveň místem
podnikání.

Společnost má základní kapitál ve výši 2.000 tis. Kč.
Účetní závěrkaspolečnosti je sestavenak 31.12.2018.
Účetnímobdobímje kalendářnírokod 1.1.2018 do 31.12.2018.

Fyzické osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu společnosti a výše jejich podílu jsou
uvedeny v následující tabulce:

Akcionář

Marek Unčovský
% podíl na základním kapitálu

95%

V průběhu roku 2020 došlo ke změně ve vlastnické struktuře. Pan Marek Unčovský odkoupil zbylých 30%
od společnostiEUROHOMEMutěnicea.s.IČ28188926anásledněprodal5%fyzickéosobě.

2. VYMEZENÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU
(DÁLETÉŽ'ISKUPINA”)

Majetková spoluúčast účetní jednotky větší než 20% v jiných společnostech

Účetní jednotka

RN Credit s.r.o.

RN Development, s.r.o.
Cetolet plus s.r.o.
Advertising ONE, a.s.
Synerga, a.s.
LVV pro group s.r.o.
HVV Energo s.r.o.

RN Energo a.s.
RN Gastro a.s.

Dora Gastro Slovakia a.s.

Hospital Catering Solutions SKs.r.o.
P.V.Service s.r.o.

Ido

28953738

06806791

28873190

01407031

60735678

06084869

06084869

07570716

43951121

43951121

47243147

25736361

Vliv

69,24%

Konsolidační

metoda

plná
plná
lná

plná
plná
lná

plná

plná
plná
plná
plná
plná

Podíl Menšinový

69,24%

55,39%

69,24%

podíl

0,00%

44,61%

30,76%
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Hos ital Catering Solutions CZs.r.o.
RNG Vokovice s.r.o.

Ráj nemovitostí s.r.o.
LEVITY INVESTMENT a.s.

City Congress, s.r.o.
ALTOMA, spol. s r.o.
Crofungo s.r.o.
EPCMotol, s.r.o.

06891306

07449381

26959232

27258459

62578146

27873226

07345038

26764725

27,00%

lná

plná
plná
lná

plná
plná
plná
plná

27,00%

Všechny společnosti mají přímý vliv rozhodující, vstupují všechny společnosti plnou metodou a podíly jsou
vypočtené tak, jak se bude konsolidovat

RN Solutions a.s.

mateřská společnost

RN Credit s.r.o.

100% dceřiná společnost

Cetolet plus s.r.o.
100% dceřiná společnost

Advertising ONE, a.s.
100 % dceřiná společnost

Synerga a.s.

69,24 %dceřiná společnost

RN Energo a.s.
100 %dceřiná společnost

RN Gastro a.s.

100 % dceřiná společnost

RN Development, s.r.o.
100 % dceřiná společnost

LVV pro group s.r.o.

80 % dceřiná společnost

Dora Gastro Slovakia a.s.

30 % dceřiná společnost

HospitaL Catering Solutions SKs.r.o.
30 % dceřiná společnost

P.V.Service s.r.o.

100 % dceřiná společnost

HW Energo s.r.o.
100 % dceřiná

společnost
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Ráj nemovitostí s.r.o.
70 % dceřiná společnost

EPCMotol, s.r.o.
100 %dceřiná společnost

ALTOMA, spol s r.o.
100 %dceřiná společnost

LEVITY INVESTMENT a.s.

27 % dceřiná společnost

Crofunco s.r.o.

100 % dceřiná společnost

2.1. Změny ve složení skupiny
V roce 2018 skupina RNSolutions fungovala ve složení:

RN Solutions

a.s.

mateřská

společnost

RN Credit s.r.o.

100 % dceřiná

společnost

Cetolet plus s.r.o.
100 % dceřiná
s otečnost

Advertising ONE, a.s.
100 % dceřiná

společnost

HospitaL Catering Solutions CZs.r.o.
100%dceřiná společnost

RNG Vokovice s.r.o.

100 %dceřiná společnost

City Congress, s.r.o.

100%dceřiná společnost

RN Development, s.r.o.

100 %dceřiná společnost
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Synerga a.s.
46,14 % dceřiná

společnost

RN Energo a.s.
100 % dceřiná

společnost

RN Gastro a.s.

100 % dceřiná

společnost

Ráj nemovitostí s.r.o.
70 % dceřiná

společnost

EPC Motol, s.r.o.
100 % dceřiná

společnost

V roce 2019 došlo k těmto změnám:

LVV pro group s.r.o.

80 % dceřiná společnost

Dora Gastro Slovakia a.s.

30 % dceřiná společnost

HospitaL Catering
Solutions SK s.r.o.

30 % dceřiná společnost

P.V.Service s.r.o.

100 % dceřiná společnost

HospitaL Catering
Solutions CZ s.r.o.

100 % dceřiná společnost

RNG Vokovice s.r.o.

100 % dceřiná společnost

HW Energo
s.r.o.

100 % dceřiná

společnost

• RNSolutions a.s. navýšila v roce 2019 vlastní kapitál ve své dceřiné společnosti Advertising ONE
a.s, a to formou kapitalizace části pohledávek, které RN Solutions a.s. vykazovala k dceřiné
společnosti.
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•

RNSolution a.s. k 4/2019 odkoupila obchodní podíl ve výši 23,1% ve společnosti Synerga, a.s.,
IČ60735678,k 7/2020 pakzbylých30,76%.Celkovýpodíl RNSolutionsv této společnostk datu
Přílohy činí 100%.
RNSolution a.s. k 5/2019 odkoupila obchodní podíl ve výši 100% ve společnosti ALTOMA, spol.
s r.o., IČ27873226.
RN Solution a.s. k 6/2019 odkoupila obchodní podíl ve výši 27% ve společnosti LEVITY
INVESTMENTa.s., IČ27258459. RNSolution a.s. k 6/2020 odkoupila další obchodní podíl ve
výši 24% Celkový podíl RN Solutions v této společnost k datu Přílohy činí 51%. Společnost
LEVITYINVESTMENTa.s. vlastní 100%obchodní podíl ve společnosti City Congress,s.r.o., IČ
62578146.

RN Solution a.s. k 11/2019 odkoupila obchodní podíl ve výši 100% ve společnosti Crofungo
s.r.o., IČ07345038.

2.2. Statutární orgány mateřské společnosti k 31.12.2019

Představenstvo

Dozorčí rada

Funkce

předseda
člen

člen

předseda
člen

člen

Jméno

Marek Unčovský
Jan Jedlička

Martina Böcklová

Ing. Robert Daubner
Ing. Zdeněk Liška
Ing. Bohuslav Kyjánek

K27.2.2019 došlo ke změně v představenstvu, kdy pana Petera Bittó nahradil jako člen představenstva
pan Jan Jedlička.

3. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

Účetnictvískupinyjevedenoakonsolidovanáúčetnízávěrkabylasestavenav souladusezákonemč.563/1
991Sb.,o účetnictvív platnémznění,vyhláškouČ. 500/2002Sb.,kterou seprovádějíněkteráustanovení
zákonaČ. 563/1 991 Sb.,o účetnictví, ve znění pozdějšíchpředpisů,pro účetní jednotky, které jsou
podnikateliúčtujícímiv soustavěpodvojnéhoúčetnictvív platnémzněníaČeskýmiúčetnímistandardypro
podnikatele v platném znění.
Účetnictvírespektujeobecnéú četnízásady,předevšímzásaduooceňovánímajetkuhistorickýmicenami,
zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti ú četní
jednotky pokračovat ve svých aktivitách.
Pro účely sestavení konsolidované účetní závěrky skupiny RN Solutions došlo ke sjednocení některých
účetních postupů v rámci skupiny. Významné ú četní postupy, tak jak jsou používány jednotlivými
společnostmi, jsou popsány níže.
Údajev této konsolidovanéúčetnízávěrcejsouvyjádřenyv tisícíchkorunáchčeských(Kč).
Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2018 je sestavována jako druhá konsolidovaná závěrka v historii
skupiny RN Solutions.
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3.1. Rozsah konsolidace a způsob provedení konsolidace
Konsolidace se provádí podle příslušné metody způsobem přímé konsolidace. Přímou konsolidací se
rozumí konsolidace všech účetních jednotek skupiny najednou.
Skupina podniků je tvořena mateřskou společností RN Solutions a.s. a jejími dceřinými společnostmi.
Definice dceřiných společností je uvedena níže:
Dceřiné společnosti

Podíly ve společnostech, jejichž finanční a provozní procesy společnost může určovat s cílem získat přínosy
z jejich činnosti, jsou klasifikoványjako Podílyv ovládanýcha řízenýchosobách.
Dceřinou společností se pro účely konsolidace rozumí společnost, v níž mateřská společnost má rozhodující
vliv prostřednictvím vlastnictví více než 50 % akcií na základním kapitálu. Tyto společnosti jsou
konsolidovány metodou plné konsolidace.

3.2. Postup provedení konsolidace plné

3.2.1. Charakteristika plné metody konsolidace
Plnou metodou konsolidace se rozumí:

a) začlenění jednotlivých složek rozvahy a výkaz ů zisku a ztráty dceřiných společností v plné výši po
případném přetřídění a úpravách do rozvahy
a výkazu zisku a ztráty mateřské společnosti,
b) vyloučení účetních případů mezi účetními jednotkami skupiny, které vyjadřují vzájemné vztahy,
c) vykázání případného konsolidačního rozdílu a jeho odpis,
d) rozdělení vlastního kapitálu dceřiných společností a jejich výsledku hospodaření na podíl připadající
mateřské společnosti a podíl menšinových držitelů podílových cenných papírů a podílů emitovaných
konsolidovanými podniky,

e) vyloučení podílových cenných papírů a podílů, jejichž emitentem je dceřiná společnost a řízená osoba a
vlastního kapitálu této osoby, který sevážek vylučovaným podílovým cennýmpapírům a podílům,
f) vypořádání podílů se zpětnou vazbou.

3.2.2. Etapy konsolidace plnou metodou
Přetřídění a úpravy položek účetních závěrek mateřské společnosti a dceřiných společností. Přetřídění
údajů za mateřskou společnost a dceřiné společnosti se provede s ohledem na doplněné položky
konsolidované rozvahy a konsolidovaného výkazu zisku a ztráty a jejich obsahovou náplň.
Úpravyse uskutečnípodle vyhlášenýchprincipů oceňovánív konsolidačníchpravidlech.Úpravytohoto
charakteru se provedou pouze u těch dceřiných společností, jejichž oceňovací principy se odlišují od
principů stanovených konsolidačními pravidly a podstatným způsobem by ovlivnily pohled na ocenění
majetku v konsolidované účetní závěrce a vykázaný výsledek hospodaření.
Účetní závěrky dceřiných společností, které mají sídlo v zahraničí a vedou účetnictví v cizí měně, se
přepočítávají kursem platným ke dni, ke kterému je sestavována konsolidovaná účetní závěrka.
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úpravy oceněníaktiv a závazkůdceřinéspolečnosti
Liší-lise významněocenění aktiv a závazkův účetnictví dceřiných společností od reálné hodnoty, provede
sev souvislostisestanovením konsolidačního rozdílu úpravaoceněnína reálné hodnoty aktiv azávazkůke
dni akvizicenebo kedni zvýšeníú časti nazákladnímkapitálu. Do konsolidované účet ní závěrkysezahrnou
příslušná aktiva a závazky dceřiné společnosti v tomto upraveném ocenění.
Pokuddojde k úpravám oceněníaktiv a závazkůpodle výšeuvedeného ustanovení bodu 3.2.2, zároveňse
provedou úpravy zachycujícírozdlly z operací po dni akvizicenebo zvýšeníú časti na základnímkapitálu,
které vyplývají ze zahrnování příslušných aktiv nebo zúčtování příslušných závazků na vrub nebo ve
prospěch výsledku hospodaření dceřiné společnosti v ocenění těch to položek v účetnictví dceřiné
společnosti a těmito operacemi vyjádřenými (oceněnými) v návaznosti na upravené ocenění příslušných
položek aktiv a závazků pro potřeby konsolidace.

Sumarizaceúdajů účetních závěre k mateřské společnosti a dceřiných společností.
Mateřská společnost sečte přetříděné a upravené údaje ze své ú četní závěrky s přetříděným i a
upravenými údaji účetních závěrek dceřiných společností.
Vyloučenívzájemnýchoperací mezimateřskou společností a dceřinými společnostmi.Vyloučení účetních
operacíbezvlivu navýsledekhospodaření.Kompletně sevyloučívzájemnépohledávkyazávazkya náklady
a výnosy v rámci skupiny, které mají významný vliv na stav majetku, závazkůa výsledkové položky v
konsolidované účetní závěrce.

Vyloučení účetních operací s vlivem na výši výsledku hospodaření.
Při sestavování konsolidované rozvahy a konsolidovaného výkazu zisku a ztráty se vyloučí vzájemné
operace mezimateřskou společností a dceřinou společností, respektive mezi dceřinými společnostmi
navzájem,svýznamnýmvlivem na výsledekhospodařenískupiny, mimo jiné v těchto případech:
a) prodej a nákup zásob v rámci skupiny,
b) prodej a nákup dlouhodobého majetku v rámci skupiny,
c) přijaté a vyplacené dividendy nebo podíly na zisku v rámci skupiny.

Při použití plné metody konsolidace se vyloučí vzájemné operace mezi mateřskou společností a dceřinými
společnostmi a také mezi dceřinými společnostmi navzájem.
Vyloučení vzájemných operací s vlivem na výsledek hospodaření se provede v souladu s vyhlášenými
konsolidačními pravidly.
V případě vylučování výsledku hospodaření realizovaného z nákupů a prodejů zásobv rámci skupiny sev
konsolidované rozvaze a konsolidovaném výkazu zisku a ztráty opraví ocenění zásob a výnosy dosažené z
prodeje zásob. Pro účely této úpravy položek konsolidované ú četní závěrkyje možno využít pro úpravu
výnosů azměnu oceněnízásobi průměrné rentability tržeb vypočítané u dodavatelů zcelkovéhovýsledku
h os podaření nebo provozního výsledku hospodaření, popřípadě lze využít
oborovou či výrobkovou výnosovou rentabilitu dodavatele či jiný přesnější postup.
V případěvylučovánívýsledkuhospodařeníznákupu aprodeje dlouhodobého majetku sevýnosyzprodeje
dlouhodobého majetku opraví o rozdíl mezi prodejní cenou a zůstatkovou cenou u dodavatele. Zároveň se
upraví oprávky dlouhodobého majetku v konsolidovanéú četní závěrce.
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o přijaté výnosy z dividend, respektive podllů na zisku se sníží výnosová položka konsolidovaného výkazu
zisku a ztráty a zároveň zvýší nerozdělený zisk minulých let nebo sníží neuhrazená ztráta minulých let v
konsolidované rozvaze.

Konsolidační rozdíl

Konsolidační rozdíl je rozdíl mezi pořizovací cenou podílů dceřin é společnosti a jejich oceněním podle
podílové účasti mateřské společnosti na výši vlastního kapitálu vyjádřeného reálnou hodnotou, která
vyplývá jako rozdíl reálných hodnot aktiv a reálných hodnot cizího kapitálu ke dni akvizice nebo ke dni
dalšího zvýšení ú časti (dalšího po říze ní cenných papírů nebo podílů). Za den akvizice se považuje datum,
od něhožzačínáúčinně ovládajícía řídícíosoba uplatňovat příslušnývliv nad konsolidovaným podnikem.

Konsolidační rozdíl se odepisuje do 20 let rovnoměrným odpisem, pokud neexistují důvody pro kratší dobu
odpisování. Zvolená doba odpisování musí být spolehlivě prokazatelná a nesmí porušovat princip věrného
a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Konsolidační rozdíl se
zúčtovává do položky zúčtování aktivního konsolidačního rozdílu. Naproti tomu záporný konsolidační rozdíl
by měl být k datu výchozí konsolidované rozvahy v plné výši vykázán v nerozděleném výsledku
hospodaření minulých let.
Odpisy konsolidačního rozdílu se vykazují ve zvláštní položce konsolidovaného výkazu zisku a ztráty.

Pokud akvizice nastala již před více lety, ale účetní jednotka poprvé konsoliduje později, například z důvodů
legislativy až v roce 2019, konsolidační rozdíl se počítá k datu akvizice, to znamená, že se vychází z údajů
z data akvizice. Pokud není možné tyto údaje dohledat, alternativně se může konsolidační rozdíl vypočítat
jako rozdíl mezi historickou pořizovací cenou a velikostí podílu na účetní hodnotě vlastního kapitálu k datu
výchozí konsolidované rozvahy.

Rozdělení konsolidovaného vlastního kapitálu a vyloučení podílových cenných papírů a podílů
Rozdělením vlastního kapitálu v konsolidované rozvaze se rozumí vyčlenění většinového podílu tvořeného
součte m vlastního kapitálu mateřské společnosti a jeho podílů na vlastním kapitálu dceřiných společností
a jejich oddělení od menšinových podílů, tj. zbývajících podílů ostatních akcionářů a společníků na vlastním
kapitálu těchto konsolidovaných podniků.
Podíly, jejichž emitentem je dceřin á společnost, a vlastní kapitál dceřiné společnosti, který se váže k
podílům v držení mateřské společnosti, sevyloučí z konsolidované rozvahy.

Menšinový vlastní kapitál
Jedná se o pasivní rozvahové položky, ve kterých se uvádějí menšinové podíly na vlastním kapitálu
dceřiných společností včlenění podílů na základním kapitálu, kapitálových fondech, fondech ze zisku,
nerozděleném, popřípadě neuhrazeném, výsledku hospodaření minulých let a výsledku hospodaření
běžného účetního období.

Rozdělení konsolidovaného výsledku hospodaření běžného období
Výsledek hospodaření běžného účetního období za skupinu se v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty
rozdělí v příslušném poměru na konsolidovaný výsledek hospodaření za ú četní období vztahující se k
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mateřské společnosti a na menšinový podíl na výsledku hospodaření vztahující se k ostatním akcionářům
a společníkům dceřiných společností.

Vypořádání podílů se zpětnou vazbou
Podíly se zpětnou vazbou se vypořádají v konsolidované účetní závěrce podle charakteru jejich po říze ní.
V případě, že jsou pořizovány krátkodobě se záměrem jejich prodeje, sevykazují v aktivech konsolidované
rozvahy v položce krátkodobého finančního majetku. V případ ě jejich poříze ní s cílem dlouhodobého
vlastnictví jsou tyto podíly vykázány jako údaj představujíc ísnížení vlastního kapitálu v položce ”základního
kapitálu” ve výši jmenovité hodnoty a případný rozdíl je vy pořádán v položce kapitálových fondů v
konsolidované rozvaze a jsou uvedeny v příloze.

3.3. Účetní metody

3.3.1. Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a
jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kčv jednotlivém případě.
Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami sníženými o oprávky a
zaúčtovanou ztrátou ze snížení hodnoty.

Ocenění dlouhodobého hmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady, nepřímé
náklady bezprostředně související s vytvořením majetku vlastní činnost í (výrobní režie), popřípadě
nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku přesahuje období jednoho účetního
období.

Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný majetek nabytý darováním, dlouhodobý
hmotný majetek bezúplatně nabytý na základě smlouvy o koupi najaté věc i (účtuje se souvztažným
zápisem na příslušný účet oprávek), dlouhodobý majetek nově zjištěný v účetnictví (účtuje se souvztažným
zápisem na příslušný účet oprávek).
Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis
Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku.

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je
odepisována po dobu odhadované životnosti majetku podle příslušných odpisových plánů.
Majetek po řízený formou finančního pronájmu je odpisován u pronajímatele.
Zisky či ztráty z prodeje nebo vy řazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a ú četní
hodnotou majetku ajsou účtován y do výkazu zisku a ztráty.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku obsahuje kladný záporný (pasivní) rozdll ocenění podniku nabytého
koupí v rámci privatizace. Pasivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odpisuje rovnoměrně
stoosmdesát měsíců od nabytí.

3.3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší nežjeden rok a
jehož ocenění je vyšší než 60 000 Kčv jednotlivém případě.
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Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí, kromě jiného, nehmotné výsledky vývoje s dobou
použitelnosti delší než jeden rok, tyto se aktivují pouze v případě využití pro opakovaný prodej Výdaje
související s výzkumem jsou účtovány do nákladů v roce, kdy vznikají.
Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 60 tis.
Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku.
Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách snížených o oprávky a
případnou ztrátu ze znehodnocení majetku.
Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován lineárně na základě jeho předpokládané doby životnosti
podle příslušných odpisových plánů.

3.3.3. Patenty a ochranné známky
Ochranné známky nejsou odepisovány.

33.4. Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok, dále
majetkové účasti, realizovatelné cenné papíry a podíly a dlužné cenné papíry sesplatností nad 1 rok držené
do splatnosti, dlouhodobý majetek pronajatý v rámci smlouvy o nájmu podniku.
Cenné papíry amajetkové účasti se při nákupu oceňuj í pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny cenného
papíru a podílu jsou přím é náklady související s pořízením, např. poplatky a provize makléřům, poradcům
a burzám.

Výjimku tvoří podíly získané v rámci fúze, které jsou oceněny reálnou hodnotou stanovenou na základě
posudku znalce.
Kcenným papírům a podílům, jež nebyly oceněny reálnou hodnotou, byly vytvořeny opravné položky.
Cenné papíry a podíly znějící nacizí měnu se ke dni konsolidované ú četní závěrky oceňují směnným kurzem
Českénárodníbankyplatnýmv den konsolidovanéú četnízávěrkya zjištěnýkurzovýrozdílje považován
za součást ocenění.

3.3.5. Krátkodobý finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek tvoří cenné papíry k obchodování, dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku
držené do splatnosti, vlastní akcie, vlastní dluhopisy a ostatní realizovatelné cenné papíry.
Krátkodobý finanční majetek se p ři nákupu ocení pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny cenného
papíru a podílu jsou přímé náklady související s pořízením, např. poplatky a provize makléřům, poradcům
a burzám.

K datu pořízení krátkodobého finančního majetku je tento krátkodobý finanční majetek skupiny
klasifikován dle povahy jako krátkodobý finanční majetek k obchodování nebo realizovatelný krátkodobý
finanční majetek. Krátkodobým finančním majetkem k obchodování se rozumí cenný papír, který je držen
za účelem prováděnítransakcí na veřejném trhu s cílem dosahovatziskz cenových rozdílův krátkodobém
horizontu, maximálně však ročním.

K datu sestavení konsolidované ú četní závěrky je krátkodobý finanční majetek oceněn v reálné hodnotě,
pokud je možné tuto zjistit.
Změny v reálných hodnotách krátkodobého finančního majetku k obchodování jsou účtovány jako finanční
náklad nebo finanční výnos.

Stránka 13 z 23

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

https://ocr.space/searchablepdf#watermark


Změny reálných hodnot ostatních cenných papírů se účtují prostřednictvím účtů vlastního kapitálu.

3.3.6. Zásoby
Nakupované zásoby zboží jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a
vedlejší pořizovací náklady - zejména celní poplatky, dopravné a skladovací poplatky, provize, pojistné.
Zásoby materiálu se oceňují ve standardní ceně, která je nastavena u každé položky materiálu. Rozdíl mezi
standardní cenou a cenou po říze ní se za účtuje na cenovou odchylku, která je odúčtována v okamžiku s
potřeby materiálu.
Vedlejší náklady související s po říze ním zásob se zahrnují do pořizovací ceny nakupovaných zásob.
Zásoby vytvořen é vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnují přímé náklady vynaložené
na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo k jiné
činnosti.

Výdaje zásob ze skladu jsou účtovány metodou FIFOcenami zjištěnými váženým aritmetickým průměrem.

Způsob tvorby opravných položek
Opravné položky k zásobám jsou tvořeny v případech, kdy snížení ocenění zásob v účetnictví není trvalého
charakteru, na př. na základ ě věkové analýzy zásob, dále na základě analýzy prodejních cen, atd.

3.3.7. Pohledávky
Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou sníženou o příslušné opravné položky k
pochybným a nedobytným částkám. Pohledávky nabyté za úplatu nebo vkladem jsou oceněny pořizovací
cenou sníženou o opravnou položku k pochybným a nedobytným částkám.

Způsob tvorby opravných položek
Opravné položky jsou stanoveny na základ ě analýzy doby splatnosti pohledávek a dále dle individuální
analýzy jednotlivých pohledávek z hlediska stavu soudního říze ní, ekonomického stavu dlužníka, právního

stanoviska advokátních kanceláří apod.

3.3.8. Závazky z obchodních vztahů
Závazky z obchodních vztahů jsou za účtovány ve jmenovité hodnotě.

3.3.9.Úvěry
Úvěryjsou sledoványve jmenovité hodnotě.
Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data, ke
kterému je sestavena konsolidovaná ú četní závěrka.
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3.3.10. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu
Účetníoperacečeskýchpodniků v cizíchměnáchprováděnéběhem roku jsou účtoványkurzemČeské
národní banky stanoveným ke dni uskutečnění účetního případu.
Účetnízávěrkyzahraničníchspolečnostívstupujícíchdo konsolidacejsou přepočtenydo KčkurzemČNBk
31. prosinci 2018.

Finanční majetek, pohledávky a závazky v cizíměně jsou k datu konsolidované ú četní závěrky přepočteny
dle platnéhokurzuvyhlášenéhoČeskou národníbankouktomuto datu a zjištěnékurzovérozdílyjsou
proúčtovány ve prospěch finančních výnosů nebo na vrub finančních nákladů běžného období. Kurzové
rozdíly z cenných papírů a podílů jsou při ocenění ke konci rozvahového dne součástí ocenění.

3.3.11. Finanční leasing
Finančním leasingem se rozumí po říze ní dlouhodobého hmotného majetku způsobem, při kterém se po
uplynutí nebo v průběhu sjednané doby úplatného užívánímajetku uživatelem převádí vlastnictví majetku
z vlastníka na uživatele a uživatel do převod u vlastnictví hradí platby za nabytí v rámci nákladů.
První splátka (akontace) při finančním leasingu je časově rozlišena a rozpouštěna po dobu pronájmu do
nákladů. Celková hodnota finančnłho leasingu je zachycena v rámci časové h o rozlišení a rozpouštěna po
dobu pronájmu do nákladů.

3.3.12. Daně

Splatná daň

Splatná daň za ú četní období vychází ze zdanitelného zisku. Zdanitelný zisk se odlišuje od čistého zisku
vykázaného ve výsledovce, neboť nezahrnuje položky výnosů nebo nákladů, které jsou zdanitelné nebo
uznatelné v jiných obdobích, a dále nezahrnuje položky, které nepodléhají dani ani nejsou daňově
odpočitatelné. Závazek skupiny z titulu splatné daně je vypočítán pomocí daňoWch sazeb platných k datu
konsolidované ú četní závěrky.
Výpočet odložené daně je založenna závazkovémetodě vycházejícíz rozvahovéhopřístupu.
Závazkovou metodou se rozumí postup, kdy při výpočtu bude použita sazbadaně z příjmů platná v období,
ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny.
Rozvahový přístup znamená, že závazková metoda vychází z přechodných rozdílů, jimiž jsou rozdíly mezi
daňovou základnou aktiv, popřípadě pasiv a výší aktiv, po případě pasiv uvedených v rozvaze. Daňovou
základnou aktiv, po případ ě pasiv je hodnota těchto aktiv, po případě pasiv uplatnitelná v budoucnosti pro
daňové účely.
Účetníhodnota odloženédaňovépohledávkyje ke každémurozvahovémudni posuzovánaa sníženav
rozsahu,v jakém již není pravděpodobné, že bude k dispozici d ostatečný zdanitelný zisk,proti němuž by
bylo možno tuto pohledávku nebo její část uplatnit.
Odložená daň je zaúčtována do výsledovky s výjimkou případ ů, kdy se vztahuje k položkám účtovaným
přímo do vlastního kapitálu a je také zahrnuta do vlastního kapitálu. Z důvodu opatrnosti není o odložené
daňové pohledávce účtováno.

3.3.13. Snížení hodnoty
Ke každému rozvahovému dni skupina prověřuje účetní hodnotu svého majetku, aby objevila náznaky
toho, zda nedošlo ke ztrátě ze snížení hodnoty majetku. Existují-li takové signály, je odhadnuta
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realizovatelná hodnota majetku a určen případný rozsah ztráty ze snížení hodnoty. Není-li možno
realizovatelnou hodnotu jednotlivých položek majetku odhadnout, určí skupina realizovatelnou hodnotu
výnosové jednotky, ke které majetek patří.
Realizovatelná hodnota představuje vyšší z hodnot či sté prodejní ceny a hodnoty z užívání. Při posuzování
hodnoty z užívání jsou odhadované budoucí peněžní toky diskontovány na svou současnou hodnotu
prostřednictvím diskontní sazby před zdaněním, která zohledňuje současný tržní odhad časové hodnoty
peněz a rizik konkrétně souvisejících s daným aktivem.
Pokud je podle odhadu realizovatelná hodnota majetku (nebo výnosové jednotky) nižší než jeho účetní
hodnota, je účetní hodnota majetku (výnosovéjednotky) sníženana hodnotu realizovatelnou.

3.3.14. Státní dotace

Dotace k úhradě nákladů se účtuje do ostatních provozních a finančních výnosů ve věcné a časové
souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel.

3.3.15. Výnosy
Výnosy jsou zaúčtovány k datu vyskladnění zboží a přechodu vlastnického práva na zákazníka nebo k datu
uskutečnění služeb ajsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.

3.3.16. Použití odhadů

Sestavení konsolidované účetní závěrky vyžaduje, aby vedení skupiny používalo odhady a předpoklady,
jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu konsolidované účetní závěrky a na
vykazovanou výši výnosů a nákladů zasledované období. Vedení skupiny je přesvědčeno, že použité
odhady a předpoklady se nebudou významným způsobem lišit od skutečných hodnot v následných
účetních obdobích.

3.3.17. Mimořádné náklady a mimořádné výnosy
Tyto položky obsahují výnosy/náklady z operací zcela mimořádných vzhledem k běžné činnosti účetní
jednotky, jakož i výnosy/náklady z mimořádných událostí nahodile se vyskytujících.

3.3.18. Výkaz o peněžních tocích
Výkaz o peněžních tocích nebyl sestaven z důvodu neexistence povinnosti výkaz o peněžních tocích
sestavovat.

4. DOPLŇUJÍCÍÚDAJEKEKONSOLIDOVANÉROZVAZE
Číselnéúdaje,kterýmisedoplňují informacerozvahyavýkazuziskuaztráty, jsouzpravidlauváděnyz
důvodu významnosti, jako součty úd aj ů vybraných účetníchjednotek konsolidačníhocelku a nemusíbýt
vždy součtem údajů všech účetních jednotek konsolidačního celku.

Všechny údaje jsou v tisících Kč.
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4.1. Dlouhodobý nehmotný majetek

Pořizovací cena

Ocenitelná práva
Googwill
Jiný DNM
Poskytnuté zálohy na DNM
Celkem

Oprávky

Ocenitelná práva
Googwill
Jiný DNM
Poskvtnuté zálohv na DNM
Celkem

Zůstatková hodnota

Ocenitelná práva
Googwill
Jiný DNM
Posk nuté záloh na DNM

Celkem

stav k 31.12.2018

0

0

1.694

1.694

stav k 31.12.2018

1.600

1.600

stav k 31.12.2018

94

94

stav k 31.12.2019

1.713

96

1.177

2.986

stav k 31.12.2019

1.665

88

1.753

stav k 31.12.2019

48

8

1.177

1.233

Výrazné změny v meziročních konečných stavech jsou způsobeny změnou počtu účetních jednotek ve
Skupině a dále tím, že v roce 2019 došlo k akvizicím, kdy konsolidační rozdíl nebyl nulový, neboť se
nejednalo o akvizice, kdy PC= založení společnosti.

4.2. Dlouhodobý hmotný majetek

Pořizovací cena

Hmotné movité věci

Celkem

Oprávky

Hmotné movité věci

Celkem

stav k 31.12.2018

287.723

287.723

stav k 31.12.2018

133.302

133.302

stav k 31.12.2019

297.422

297.422

stav k 31.12.2019

163.946

163.946

Stránka 17 z 23

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

https://ocr.space/searchablepdf#watermark


Zůstatková hodnota

Hmotné movité věci

Celkem

stav k 31.12.2018

154.421
154.421

stav k 31.12.2019

133.476

133.476

4.2.1. Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem

Není

4.3. Zúčtování konsolidačního rozdílu

Stav k 31.prosinci 2018

Celkem

Konsolidační
rozdíl aktivní

18.430

Stav k 31.prosinci 2019
Společnost

Celkem

Konsolidační
rozdíl aktivní

78.534

Konsolidační

rozdíl pasivní

Konsolidační

rozdíl pasivní

2-5 let

34.229

2-5 let

139.236

Odpis
konsolid.

rozdílu

2.947

Odpis
konsolid.

rozdílu

3.927

nad 5 let

nad 5 let

Netto hodnota
konsolidačního

r zdílu

14.929

Netto hodnota
konsolidačního

rozdílu

74.607

4.4. Dlouhodobé pohledávky

Rok

2018

Rok
2019

Kategorie
Dlouhodobé

pohledávky

Opravné
položky

Kategorie
Dlouhodobé

pohledávky

Opravné
položky

o

Celkem

34.229

Celkem

139.236
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4.5. Krátkodobé pohledávky

Strukturu krátkodobých pohledávek z obchodního styku, včetně tvorby opravných položek, mimo
konsolidační celek uvádí následující tabulka.

Rok

2018

Rok

2019

Kategorie

Krátkodobé

opr.položky
Netto

Kategorie

Krátkodobé

opr.položky
Netto

Do

splatnosti

194.617

194.617

Do

splatnosti

96.301

96.301

1-180

dní

43.986

43.986

1-180
dní

7.158

7.158

Po splatnosti

181-360

dní

13.166

13.166

Posplatnosti

181-360
dní

4.744

4.744

Celkem po
splatnosti

více než

1 rok

4.625

-3.486

Celkem po
splatnosti
více než

1 rok

3.951

-3.592

(úda•e v tis. Kč)
Celkem

256.394

-3.486

252.908

(údaje v tis. KČ)
Celkem

112.154

-3.592

108.562

4.5.1. Pohledávky zatížené zástavním právem

Nejsou

4.6. Časové rozlišení
Náklady příštích období zahrnují především výdaje běžného účetního období na budoucí náklady spojené
s pojištěním majetku, dále nájemné placené předem (převážně leasing) a jsou účtovány do nákladů v
období, do kterého věcně a časově přísluší.
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4.7. Dlouhodobé závazky

Strukturu dlouhodobých závazků, bez dlouhodobých bankovních úvěrů uvádí následující tabulka.

Rok

2018

Rok

2019

Celkem

Kategorie
Dlouhodobé

závazky

Odložený daňový
závazek

Kategorie
Dlouhodobé

závazky

Odložený daňový
závazek

2-5 let

133.138

2-5 let

83.166

5

83.171

nad 5 let

620.090

nad 5 let

502.390

502.390

Celkem

753.228

Celkem

585.561

585.561

4.8. Krátkodobé závazky

Strukturu krátkodobých závazků z obchodního styku mimo skupinu uvádí následující tabulka.

Rok

2018

Rok

2019

Kategorie

Krátkodobé

Kategorie

Krátkodobé

splatnosti

159.180

splatnosti

59.030

1-180

dní

58.121

1-180
dní

4.962

Po splatnosti

181-360

dní

31.627

Po splatnosti

181-360

dní

2.715

Celkem po
splatnosti

více než

1 rok

3.980

Celkem po
splatnosti

více než

1 rok

1.143 8.820

4.9. Daň z příjmů

4.9.1. Odložená daň

Skupina vykazuje odložený daňový závazek ve výši 5.286tis. Kč.

(údaje v tis. Kč)
Celkem

252.908

(údaje v tis. Kč)
Celkem

67.850
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4.10. Závazky nevykázané v rozvaze

Nejsou

5. DOPLŇUJÍCÍÚDAJEKEKONSOLIDOVANÉMUVÝKAZUZISKUA ZTRÁTY
Všechny údaje jsou uvedeny s ohledem na významnost v tisících Kč.

5.1. Výnosy z provozní činnosti podle hlavních segmentů
Uvedeny jsou výnosy skupiny z provozní činnosti podle hlavních segmentů realizované mimo skupinu.

(údajev tis. Kč)
Tuzemsko Zahraničí

2018 2019

Zboží

Služby
Ostatní provozní
výnosy
Celkem

2018

37.905

366.960

229.321

634.186

2019

29.196

429.771

239.359

698.326

o
o

o

o

o
o

o

o

Celkem

2018

37.905

366.960

229.321

634.186

5.2. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

2019

29.196

429.771

239.359

698.326

(údaje v tis. Kč)

Odpisy DNM a DHM stav k 31.12.2018

29.589

stav k 31.12.2019

31.128

6. ZAMĚSTNANCI,VEDENÍSKUPINYASTATUTÁRNÍORGÁNY

6.1. Osobní náklady a počet zaměstnanců

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a řídících pracovníků za rok 2018 a 2019 je následující:

2018

Zaměstnanci

Řídícípracovníci
Celkem

Počet

182

14

196

(údaje v tis. Kč)
Osobní náklady celkem
99.874

2.803

102.677
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2019

Zaměstnanci

Řídícípracovníci
Celkem

Počet

215

20

235

(údaje v tis. Kč)
Osobní náklady celkem
116.436

9.648

126.084

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků.
Pod pojmem řídící pracovníci se rozumí management a členové statutárních orgánů.

6.2. Poskytnuté půjčky, úvěry či ostatní plnění
V roce 2019 neobdrželi členové správní rady, dozorčí rady a členové řídících orgánů půjčky a odměny nad
rámec základního platu.

7.VÝZKUMAVÝVOJ

7.1. Celkové výdaje vynaložené na výzkum a vývoj

Nejsou

7.2. Přijaté dotace
Skupina neobdržela v roce 2019 žádné dotace.

8. ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ

Skupina nemá k 31. prosinci 2019 závazky, které by nebyly uvedeny v účetnictví.

Soudní spory
K31. prosinci 2019 seskupina neúčastnila žádnéhosoudního sporu, jehož rozhodnutí bymělo podstatný
dopad na skupinu.

9. UDÁLOSTI,KTERÉNASTALYpo DATUÚČETNÍZÁVĚRKY

Společnost eviduje tyto důležité skutečnosti, které nastaly po datu účetní závěrky.

• RN Solution a.s. k 74/2020 odkoupila zbylý obchodní podíl ve výši 30,76% ve společnosti
Synerga,a.s., IČ 60735678. Celkovýpodíl RNSolutions v této společnost k datu Přílohy činí
100%.
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RN Solution a.s. k 6/2020 odkoupila obchodní podíl ve výši 24% ve společnosti LEVITY
INVESTMENTa.s.,IČ27258459.Celkovýpodíl RNSolutionsv této společnostk datu Přílohyčiní
51%.

RN Solutions a.s. se rozhodla odprodat ve III. kvartálu 2020 tyto své společnosti: Ráj
nemovitostí s.r.o., RN Development s.r.o., ALTOMA spol. s r.o., Synerga a.s., P.V.Service spot.
s r.o., Dora Gastro Slovakia a.s. a Hospital Catering Solutions SKs.r.o.

Podpis statutárního orgánu

Předseda představenstva: Marek Unčovský
Členpředstavenstva:Martina Böcklová

V Praze : 30.6.2020
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