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ZPRÁVA NEzÁVFtÉHo AuDlToRA

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 k37.72.2a18, konsolidovaného výkazu
zisku a ztráty za rok končící 31.72.2a78, přílohy této konsolidované účetní závěrky a
konsolidovaného přehledu o peněžních tocích za rak končící 31'.12'2018, která obsahuje
popis použitých podstatných účetních metod a dalšívysvětlující informace' Úda;e o Skupině
jsou uvedeny v bodě 2 příloze této konsolidované účetní závěrky.

Podle mého názoru konso|idovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
Skupiny k31'L2.2a78 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící
31.12.2aL8 v souladu s českými účetními předpisy'

Zóklad pro výrok

Audit jsem provedla v souladu se zákonem o audítorech a standardy Komory auditorů České
republiky {KAČR) pro audít, ktenými jsou mezinárodní standardy pro audit {lSA) případně
doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Moje odpovědnost stanovená
těmito předpÍsy je podrobnějí popsána v oddílu odpovědnost auditora za audít
konsolidované účetní závěrky. V sou|adu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem
přijatým Komorou aud|torů České republiky jsem na Skupině nezávislá a splnila jsem i další
etické povínnosti Vyplývající z uvedených předpisů' Domnívám se, že důkazní informace,
které jsem shromáždila, poskytujídostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku'

ostatní inÍolmace uvedené ve výroční zpróvě

ostatnímí informacemi jsou v souladu s s2 písm' b) zákona o auditorech informace uvedené
ve výroční zprávě mimo konsolidovanou účetní závěrku a mojí zprávou audítora. Za ostatní
informace odpovídá představenstvo Společnosti,

Mrij 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
účetníjednotce {Skupíně) 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 právnímí 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.

Na základě provedených postupů, do míry jež dokáži posoudít, uvádím, že



lng. Margita Vlček Bučkovó, auditor opróvnění KAČR č. ev. 21s9

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

ostatní ínformace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

ldentifikovat 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
na jejich základě mohla vyjádřit uýrok. Riziko, že neodhatím významnou (materiální)
nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je Větší než riziko neodhalení rnýznamné

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

odpovědnost představenstva a dozarčí rady společností RN solutions a.s. za
ko n sol i d ova no u účetní závě rku

Představenstvo společnosti odpovídá za sestavení konsolidované účetní závěrky podávající
věrný a poctívý 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 rnlznamné {materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování konsolidované účetnÍ závěrky je představenstvo společnosti RN Sotutions a.s.
povinno posoudit, zda je Skupína 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
výjímkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Skupiny nebo ukončení její činnosti,
resp. kdy nemá jínou reálnou možnost než tak učinit'

odpovědnost auditoro zd audit konsolidované účetní zóvěrky

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 rnfrok' Přiměřená míra jistoty je ve|ká míra jístoty,
nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše 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 {materíální}, pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v
souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé konsolidované účetní
závěrky na jejím základě přijmou.

Pří 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:

a
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(materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou btýttajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo
obcházení vnitřních kontrol.

Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Skupiny relevantním pro audit v takovémrozsahu, abych mohla navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na danéokolnosti, nikoli abych mohla vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního
systému'

Posoudit vhodnost použitrich účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních
odhadů a informace, které v této souvislosti představenrtuo ,pol.čnosti 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 rnlznamná (materiální) nejistota vypltývající z událostí nebopodmínek, které mohou významně zpochybnit ichopnost si|óinv nepřetržitě trvat'Jestliže dojdu k závěru, že taková vrýznamná 1mateiiatni1 nejiitota existuje, je mojípovinností upozornit v mojí zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze
konsolidované účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit
modifikovaný v'ýrok' Moje závěry týkající se schopnosti škupiny 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.

Vvhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah konsolídované Účetní závěrky, včetněpřílohy, a dále to, zda konsolidovaná účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a
události způsobem, ktený vede k věrnému zobrazení.

Získat dostatečné a vhodné důkazní informace o finančních údajích účetních jednotek
zahrnutých do Skupiny a o její podnikatelské činnosti, aby bylo ňlne 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.

a

a

a

a

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 učinita,
včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Praze dne 31.5.2019

lng. Margita Vlček Bučková
Bělohorská !689/t24,169 oo Praha 6
Ev'č.2159
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za rok 2018
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KoNsoLlDoVANÝ výrnz zEKu A zTRÁw
(v tis. Kč)

2 018

l+ll Tržbvza prodei zbožía výkonv 404 865

404 865

151 064

l+11.1
z toho: tržby za prodej zboží a vl.výrobků a

služeb
153 784

n.2 Změna stavu vnitr'zásob -1722 -2727
0il.3. Aktivace 0

254 988A+B
Náklady vynaložené na prodané zboži a

výkon.spotřeba
138 156

L2947
34 981

14 730

0

tt 477

+ Přidaná hodnota 151 599

99 874
29 589

0

229321
232865

18 592

c osobnínáklady
E Úpravy hodnot v provozní oblasti

G Změna stavu rezerv, opr.položek
lll+lV+V ostatní provozní výnosy
D+F+H+J ostatní provozní náklady 2958

* Provozní výsledek hospodaření -28286
M Změna stavu rezerv, opr.položek ve fin.oblasti 0 0

Vl+Vll+Vll!+lX+

x+xt+xll
ostatní finanční výnosy 31 001 37 688

J+K+[+N+O+P ostatní fi nanční náklady 33 S31
-2 s30

15 340
22348
-3 477

-2 461
0

0

0

* Fina nční výsledek hospodaření
q Daň z příimu za běžnou činnost 2482
** Výsledek hosp.za běžnou činnost 13 581

0

0
xlil Mimořádné výnosy
R Mimořádné náklady
s Daň z příjmu z mimoř.činnosti 0
rt Mimořádný výsledek hospodaření 0 0

T
Převod podílu na výsledku hospodaření
společníkům

0

13 581

0

**!* Výsledek hospodaření za účetní obd -2467

xtv Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu 0 172

3 658

-2175
u. Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu 1 843

**'} |Í Menšinové podílv na výsledku hospodaření 4543
'* 

|Í*.t 't Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci 0 4440

668rtrt***
Konsolidovaný Výsledek hospodařeni za ÚČetni

období bez menšinových podílů 7 194

iď,
i:. .. .'' I ir_'

: ii
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1. oBECNÉ ÚneIE

1". L. Založení a cha rakteristi ka kons ol i duj ící účetní j edn ottry
(dále též ''mateřská společnost)

RN Solutions a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou jako akciová společnost dne 26. září2aLLa vznikla
zapsáním do obchodního rejstříku soudu v Praze dne 1. listopadu 2011. Předmětem podnikání společnosti
je uýroba, obchod a služby, dále pak pronájem nemovitostí, bytů a nebytornich prostor.

Sídlo společnosti je v Praze, Hvězdova t7L6/2b,14o 0o Praha 4' Sídlo společnosti je zároveň místem
podnikání.

Společnost má základní kapitál ve rnýši 2.000 tis. Kč.
Účetnízávěrka společnostije sestavena k 31. 12. 2018.
Účetním obdobím je kalendářní rok od 1. 1. 2018 do 31. L2,2a18.

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

Akcionář %podíl na základním kapitálu
Marek Unčovský 7A%
Peter Bittó 30%
Celkem tOOo/o

V průběhu roku 2019 došlo ke změně ve vlastnické struktuře. 30% akcionář Peter BittÓ prodal svůj podíl společnosti
EURo HoME Mutěnice a's. tČ zatgsgze.

2. VYMELENÍ KoNso LIDAČN ÍHo cErru
(DÁLE TÉŽ'sKUPlNA''}

Majetková spoluúčast účetníjednotky větší než 2oo/o v jiných společnostech

Účetníiednotka lčo Vlív Konsolidační
metoda

Podíl Menšinový
podíl

RN Credit s.r.o. 28953738 104,00% plná 100,00% o,aa%
RN Development, s.r.o. 06806791 7AA,AO% plná tOa,ooo/o 0,00%
Cetolet plus s.r.o 28873790 700,oaYa plná roa,0a% 0,40%
Advertising ONE, a.s" 01407031 toa,oo% plná 70a,oa% a,oa%
Synerga, a.s. 50735678 46,L4% plná 46,3,4% 53,86%
LVV pro group s.r.o 06084869 80,40% plná 36,97% 63,09Yo
HW Energo s.r.o 06084869 LOO,00% plná 46,t4% 53,86%

RN Energo a.s. 07570716 100,oo%o plná 7ffi,00% 0,oo%
RN Gastro a.s. 43951121 100,oaYo plná Lffi,00% o,oa%
Dora Gastro Slovakia a.s 43951121 34,40% plná 3A,AjYo 70,ooYo
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Solutions SK s.r.o. 47243L47

RN Gastro a.s.

t$oYa dceřiná
společnost

na

P.V.Service s.r.o 2573636L 60,00Yo plná 100,00% 4A,OA%

05891306 o,00%Hospital Catering Solutíons CZ s.r.o. !0a,00ťo plná 1o0,00%

RNG Vokovice s.r.o 0744938L 100,00% plná LOA,00Yo a,ao%

Rái nemovitostí s.r'o. 26959232 70,000/o plná 7A,00% 3A,AAVo

EPC Motol, s.r.o. 26764725 100,00% plná LOA,00% 0,aoYo

RN Solutions

lečnost

a.s.
mateřská

RN Credit s.r.o.
100 % dceřiná

RN Development, s.r.o.

100 % dceřiná společnost

s st

Cetolet plus s.r.o,
100 % dceřiná

lečnost

Advertising ONE, a.s
loa o/o dceřiná

Synerga a.s.

46,L4 o/o dceřiná
nost

LW pro Broup s.r.o.

80 % dceřiná společnost
lečnost

HW Energo
s.r.o.

100 % dceřiná

lečnost

RN Energo a.s.

100 % dceřiná

Dora Gastro Slovakia a.s.

30 % dceřiná

30 % dceřiná

HospitaL Catering
Solutions SK s.r.o.
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P.V.Service s.r.o.
100 % dceřiná

L00 7o dceřiná

Hospital Catering
Solutions GZ s.r.o.

BNG Vokovice s.r.o.
100 % dceřiná

lečnost

Ráj nemovitostí s.r.o.
70Ta dceiiná

EPC Motol, s.r.o.
100 % dceřiná

2. t.Zmény ve složení skupiny
V roce 2017 skupina RN Solutions fungovala ve složení:

RN Solutions a.s.

mateřská společnost

RN Credit s.r.o.

100 % dceřiná

cetolet plus s.r.o.

t00 % dceřiná spoíečnost

AdwÉisin8 oNE, a.s.

100 % dceřiná společnost

Danube Solution a.s.

60 % dceřiná společnost

Synerga a.s.

% dceřiná

Dora €astro Slovakia as.
30 7o dceřiná společnost

llosphal Caplral Solutlons SK s.r.o.

30 % dceřiná

l00 % dceřiná společnost

RN 6astÍo a's.

P.V.setvlCQ s.ř.o.

60 % dceřiná
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HosphaL Capibl Solutions €Z s'r.o.
100 % dceřiná

lntelligent Markets, a.s.

7a % dceiiná

Ráj nemovitostí s.r.o.

70 % dceřiná

V roce 2018 došlo k těmto změnám:
. RN Solutions a.s. koupila zbylý 3oo/a-ní podíl Ve společnosti lntelligent Markets, a.s' a následně

prodala celý 100%-nípodíl společnostiSTANFORD CAPITAL EUR0PE LTD

o RN Solutions a.s. založila v 8/20L8 L00%-ní dceřinou společnost RN Energo a.s.

. RN Solutions a.s. odkoupila v 612078 tlo%-ní obchodní podíl ve společnosti EPC Moteol, s.r.o'
o K 31.3'20L8 došlo k fúzi společností Danube Solution a.s. a synerga a's" Nástupnickou organizací

se stala Synerga a's., společnost Danube Solution a.s' zanikla. Podíl RN Solutions a's. Ve

společnosti Synerga a.s' činí 46,I4Yo.

r Dceřiná společnost RN Credit s.r.o. založila v L/20L8100%-ní dceřinou společnost RN

Developměnt, s.r.o.
o Dceřiná společnost Synerga a.s. odkoupilav 61207880%-ní podíl ve společnosti LW pro group

s.r.o.
r Společnost LW pro group s.r.o. odkoupila v 10/2018 ].00%-nípodíl ve společnosti HW Energo

s.r.o.
o Dceřiná společnost RN Gastro a.s' zaloŽila v 2/2oL8 L00%-ní dceřinou společnost Hospital

Catering Solutions CZ s.r.o.
o Dceřiná společnost RN Gastro a's. založila v 9/2aI8 L}}o/tní dceřinou společnost RNG Vokovice

s.r,o.
r Dceřiná společnost RN Gastro a.s. odkoupila zbylý podíl ve ýši 4ao/ove společnosti P.V. Service,

spol. s r.o.

2.2. statutární orgíny mateřské společnosti k 31.12.2018

Funkce Jméno
Představenstvo předseda

místopředseda
člen

předseda
člen
člen

Marek Unčovský
lng' Peter Bittó
Martina Bócklová

lng. Robert Daubner
lng. Zdeněk Liška
lng. Bohuslav Kviánek

Dozorčí rada
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K 27 .2.2a19 došlo ke změně v představenstvu, kdy pana Petera Bittó nahradil jako člen představenstva
pan Jan Jedlička.

e. ÚčurNÍ uErooy A oBEcNÉ ÚČErrvÍ zÁseny

Účetnictvískupiny je vedeno a konsolidovaná ú četnízávěrka byla sestavena v souladu se zákonem č.563/t
991 sb., o účetniďvív platném znění, vyhláškou Č ' 5oa/2}o2 5b., kterou se provádějí některá ustanovení

zákona Č. sog/r 991 sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou

podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetniavív platném zněnía Českými účetními standardy pro

podnikatele v platném znění.

Účetnictví respektuje obecné ú četní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami,

zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti ú četní
jednotky pokračovat ve srných aktivitách.

Pro účely sestavení konsolidované účetní závěrky skupiny RN Solutions došlo ke sjednocení něktených

účetních postupů v rámci skupiny. Významné ú četní postupy, tak jak jsou používány jednotlirnými

společnostmi, jsou popsány níŽe'

Údaje v této konsolidované účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (Kč).

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2018 je sestavována jako druhá konsolidovaná závěrka v historii

skupiny RN Solutions.

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 společnostíje uvedena níže:

Dceřiné společnosti

Podíly ve společnostech, jejichž finanční a provozní procesy společnost může určovat s cílem získat přínosy

z jejich činnosti, jsou klasifikovány jako Podíly v ovládaných a řízených osobách.

Dceřinou společnostíse pro účely konsolidace rozumíspolečnost, v níž mateřská společnost má rozhodující

vliv prostředniďvím 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) zač|enění jednotlirných složek rozvahy a výkaz ů zisku a ztráty dceřiných společností v plné rrýši po

případném přetřídění a úpravách do rozvahy

a rnýkazu zisku a ztráty mateřské společnosti,

b} vyloučení účetních případů mezi účetnímijednotkami skupiny, které vyjadřují vzájemné vztahy,
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c} vykázání případného konsolidačního rozdílu a jeho odpis,

d) rozdělenívlastního kapitálu dceřiných společností a jejich 4isledku hospodaření na podíl připadající

mateřské společnosti a podíl menšinornich držitelů podílornich cenných papírů a podílů emitovaných
konsolidovanými podn iky,

e}vyloučení podílouých cenných papírů a podílů, jejichž emitentem je dceřiná společnost a řízená osoba a

vlastního kapitálu této osoby, kteryi se váže k vylučovaným podílorným cenným papírům a podílům,

f} vypořádání podílů se zpětnou vazbou.

3,?.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 rnikazu zisku a ztráty a jejich obsahovou náplň.

Úpravy se uskuteční podle vyhlášených principů oceňování v konsolidačních pravidlech. Úpravy tohoto
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 účetnízávěrce a vykázaný rnisledek hospodaření'

Účetní závěrky dceřiných společností, které mají sídlo v zahraničí a vedou účetniďví v cizí měně, se

přepočítávajíkursem platným ke dni, ke kterému je sestavována konsolidovaná účetnízávěrka.

Úpravy ocenění aktiv a závazků dceřiné společnosti

Liší-li se v1Íznamně ocenění aktiv a závazkŮ v účetnictvídceřiných společnostíod reálné hodnoty, provede

se v souvislosti se stanovením konsolidačního rozdílu úprava ocenění na reálné hodnoty aktiv a závazků ke

dni akvizice nebo ke dni zvýšení ú časti na základním kapitálu. Do konsolidované účet ní závěrky se zahrnou
příslušná aktiva a závazky dceřiné společnosti v tomto upraveném ocenění.
Pokud dojde k úpravám oceněníaktiv a závazků podle uiše uvedeného ustanovení bodu 3.2.2, zároveň se

provedou úpravy zachycující rozdíly z operací po dni akvizice nebo zr4Íšení ú časti na základním kapitálu,

které vypltivají ze zahrnování příslušných aktiv nebo zúčtování příslušných závazků na vrub nebo ve

prospěch uýsledku hospodaření dceřiné společnosti v ocenění těch to položek v účetnictví dceřiné
společnosti a těmito operacemivyjádřenými (oceněnými)v návaznosti na upravené oceněnípříslušných
položek aktiv a závazků pro potřeby konsolidace.

Sumarizace údajů 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.

Vyloučení vzájemných operací mezi mateřskou společností a dceřinými společnostmi. Vyloučení účetních

operacíbez vlivu na 4Ísledek hospodaření' Kompletně se vyloučívzájemné pohledávky azávazky a náklady

a uýnosy v rámci skupiny, které mají r4Íznamný vliv na stav majetku, závazků a uýsledkové položky v
konsolidované účetní závěrce.
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Vyloučení účetních operací s vlivem na výši výsledku hospodaření.
Při sestavování konsolidované rozvahy a konsolidovaného výkazu zisku a ztráty se vyloučívzájemné
operace mezi mateřskou společností a dceřinou společností, respektive mezi dceřinými společnostmi
navzájem, s rnýznamným vlivem na rnisledek hospodaření skupiny, mimo jiné v těchto případech:

a) prodej a nákup zásob v rámci skupiny,

b) prodej a nákup d]ouhodobého majetku v rámci skupiny,

c) přijaté a vyplacené dividendy nebo podíly na zisku v rámci skupiny.

Při použití plné metody konsolidace se vyloučívzájemné operace mezi mateřskou společností a dceřinými
společnostmi a také mezí dceřinými společnostmi navzájem.

Vyloučení vzájemných operací s vlivem na rnýsledek hospodaření se provede v souladu s vyhlášenými
konsolidačními pravidly.

V případě vylučovánírnlsledku hospodaření realizovaného z nákupů a prodejů zásob v rámci skupiny se v
konsolidované rozvaze a konsolidovaném výkazu zisku a ztráty opraví ocenění zásob a rnýnosy dosažené z
prodeje zásob. Pro účely této úpravy položek konsolidované ú četní závěrky je možno využít pro úpravu
výnosů a změnu oceněnízásob i průměrné rentability tržeb vypočítané u dodavatelů z celkového rnisledku

h os podařenínebo provozního rnisledku hospodaření, popřípadě lze využít
oborovou či r4Írobkovou výnosovou rentabilitu dodavatele čijiný přesnější postup.

V případě vylučování rnýsledku hospodaření z nákupu a prodeje dlouhodobého majetku se ui nosy z prodeje

dlouhodobého majetku opravío rozdíl mezi prodejní cenou a zůstatkovou cenou u dodavatele. Zároveň se

upraví oprávky dlouhodobého majetku v konsolidované ú četnízávěrce'
o přijaté rninosy z dividend, respektive podílů na zisku se snížíulnosová položka konsolidovaného výkazu
zisku a ztráty a zároveň zýší nerozdělený zisk minulých let nebo sníží neuhrazená ztráta minulých let v
konsolidované rozvaze.

KonsolidačnÍ rozdíl

Konso]idační rozdí}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
vyplyvá jako rozdíl reálných hodnot aktiv a reálných hodnot cizího kapitálu ke dni akvizice nebo ke dni

dalšího zvýšení ú časti (dalšího po říze nícenných papírů nebo podílů}' Za den akvizice se povaŽuje datum,
od něhoŽ začíná účinně ovládajícía řídící osoba uplatňovat příslušný vliv nad konsolidovaným podnikem.

Konsolidačn í rozdíl se odepisuje do 10 let rovnoměrným odpisem, pokud neexistují důvody pro kratší dobu
odpisování. Zvolená doba odpisovánímusíbýt spolehlivě prokazatelná a nesmíporušovat princip věrného
a poctivého obrazu předmětu účetniďví a finanční situace účetní jednotky. Konsolidační rozdíl se
zúčtovává do položky zúčtováníaktivního konsolidačního rozdílu. Naproti tomu záporný konsolidačnírozdíl
by měl byt k datu uichozí konsolidované rozvahy v plné v'ýši vykázán v nerozděleném r'nfsledku

hospodaření minulých let'

odpisy konsolidačního rozdílu se vykazují ve zvláštní položce konsolidovaného uýkazu zisku a ztráty.

Pokud akvizice nastala již před více lety, ale účetní jednotka poprvé konsoliduje později, například z důvodů
legislativy až v roce 2018, 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
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jako rozdíl mezi historickou pořizovacícenou a velikostí podílu na účetní hodnotě vlastního kapitálu k datu

vtichozí konsolidované rozvahy'

Rozdělení konsolidovaného vlastního kapitálu a rryloučení podílovrých cenných papírů a podílů

Rozdělením vlastního kapitálu v konsolidované rozvaze se rozumí vyčleněnívětšinového podílu tvořeného

součte m vlastního kapitálu mateřské společnosti a jeho podílů na vlastním kapitálu dceřiných společností

a jejich odděleníod menšinornich 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, se vyloučí z konsolidované rozvahy.

Menšinov'ý vlastní kapitál

Jedná se o pasivní rozvahové položky, ve kte4Ích se uvádějí menšinové podíly na vlastním kapitálu

dceřiných společností včlenění podílů na základním kapitálu, kapitálo\4ich fondech, fondech ze zisku,

nerozděleném, popřípadě neuhrazeném, ýsledku hospodaření minulých let a r4ísledku hospodaření

běŽného účetního období. U společností, u nichž bylvykázán záporný vlastníkapitál se záporné menšinové

kapitály nevykazovaly v souladu s českou legislativou (oproti IFRS}, kdy jsou respektovány nekontrolní

podíly.

Rozdělení konsolidovaného v'ýsledku hospodaření běžného období

Výsledek hospodaření běŽného účetního období za skupinu se v konsolidovaném uýkazu zisku a ztráty

rozdělí v příslušném poměru na konsolidovaný rnisledek hospodaření za ú četní období vztahující se k

mateřské společnosti a na menšinorný podíl na výsledku hospodařenívztahujícíse k ostatním akcionářům

a společníkům dceřiných společností.

Vypořádání podílů se zpětnou vazbou

Podíly se zpětnou vazbou se vypořádajív konsolidované účetní závěrce podle charakteru jejich po říze ní'

V případ ě , že jsou pořizovány krátkodobě se záměrem jejich prodeje, se vykazujív aktivech konsolidované

rozvahy v položce krátkodobého finančního majetku. V případ ě jejich poříze ní s cílem dlouhodobého

vlastniďvíjsou tyto podíly vykázány jako Údaj představujíc ísníženívlastního kapitálu v položce ''základního

kapitálu'' ve wýši jmenovité hodnoty a případný rozdíl je vy pořádán v položce kapitálo\^ich fondů v

konsolidované rozvaze a jsou uvedeny v příloze.

3.3. Účetrrí metody

3.3.1. Dlouhodobý hmotný maietek
Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnostije delší než jeden rok a

jehož oceněníje vyšší než 40 tis, Kč v jednotlivém případě.
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Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami sníženými o oprávky a

zaúčtovanou ztrátou ze snížení hodnoty'

oceněnídlouhodobého hmotného majetku vytvořeného vlastníčinností zahrnuje přímé náklady' nepřímé

náklady bezprostředně související s vytvořením majetku vlastní činnost í (rnirobní režie}, popřípadě

nepříménákladysprávníhocharakteru,pokudvytvořenímajetkupřesahujeobdobíjednohoúčetního

;:lť;-a"í pořizovacícenou 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 přernýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovacíobdobíčástku 40 tis

Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku'

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s rnýjimkou pozemků a nedokončených investic, je

odepisována po dobu odhadované životnosti majetku podle příslušných odpisorných plánů'

Majetekpořízenýformoufinančníhopronájmujeodpisovánupronajímatele.
Zisky či ztrály zprodeje nebo vy řazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi rnýnosy z prodeje a ú četní

hodnotou majetku a jsou účtován y do rnýkazu zisku a ztráty'

oceňovacírozdíl k nabytému majetku obsahuje kladný záporný (pasivní} rozdíloceněnípodniku nabytého

koupí v rámci privatizace. Pasivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odpisuje rovnoměrně

stoosmdesát měsíců od nabytí'

i'1fi3fl[!lť::#:ffi:#.[?ll*" rozumí majetek, jehož doba použitelnostije delší neŽ jeden rok a

jehož oceněníje vyšší než 60 000 Kčvjednotlivém případě'

Dlouhodobýmnehmotnýmmajetkemserozumí,kromějiného,nehmotnérnýsledkyrnývojesdobou
použitelnosti delší než jeden rok, tyto se aktivují pouze v případě vyuŽití pro opakovaný prodej Výdaje

souviseiícísvýzkumemjsouúčtoványdonákladůVroce,kdyvznikaií.
Technické zhodnocení, pokud předšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovacíobdobí 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 odpisorn/ch plánů'

3.3.3. Patenty a ochranné známky

ochranné známky nejsou odepisovány

3'1Íi3ffi}ť"H.:lÍ'H1!?,i'""* se rozumí půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok, dále

majetkové účasti, realizovatelné cenné papíry a podíly a dlužné cenné papíry se sptatnostínad 1 rok držené

do splatnosti, dlouhodobý majetek pronajatý v rámci smlouvy o nájmu podniku'
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Cenné papíry a majetkové účasti se při nákupu oceňuj í pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny cenného

papíru a podílu jsou přím é náklady souvisejícís 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.

K cenným papírům a podílům, jež nebyly oceněny reálnou hodnotou, byly vytvořeny opravné položky.

Cenné papíry a podíly znějící na cizíměnu se ke dni konsolidované ú četnízávěrky oceňují směnným kurzem

České národní banky platným v den konsolidované ú četní závěrky a zjištěný kurzov''ý rozdílje považován

za součást ocenění'

3.3.5. Krátkodobý finanční maietek
Krátkodobý finanční majetek tvořícenné papíry k obchodovánI dlužné cenné papíry se splatností do ]. roku

držené do splatnosti, vlastní akcie, vlastnídluhopisy 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 souvisejícís 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 rozumícenný papír, ktený je držen

za účelem provádění transakcí na veřejném trhu s cílem dosahovat zisk z cenouých rozdílů v krátkodobém

horizontu, maximálně však ročním.

K datu sestavení konsolidované ú četní závěrkyje krátkodobý finanční majetek oceněn v reálné hodnotě,

pokud je možné tuto zjistit.

Změnyv reálných hodnotách krátkodobého finančního majetku k obchodováníjsou účtovány jako finanční

náklad nebo finanční výnos.

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

3.3.6. Zásoby
Nakupované zásoby zbožíjsou oceňovány pořizovacími cenami' Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a

vedlejší pořizovací náklady - zejména celní poplatky, dopravné a skladovacípoplatky, provize, pojistné.

Zásoby materiálu se oceňují ve standardníceně, která je nastavena u každé položky materiálu. Rozdíl mezi

standardnícenou a cenou po říze ní se za účtuje na cenovou odchylku, která je odúčtována v okamžiku s

potřeby materiálu'

Vedlejší náklady souvisejícís po říze ním zásob se zahrnují do pořizovacíceny nakupovaných zásob.

Zásoby vytvořen é vlastní činností se oceňujívlastními náklady, které zahrnují přímé náklady vynaložené

na rnirobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k uirobě nebo k jiné

činnosti.

Výdaje zásob ze skladu jsou účtovány metodou FlFo cenamizjištěnýmiváženým aritmetickým průměrem.

Stnínka 13 z 22



Způsob tvorby opravných položek

opravné položky k zásobám jsou tvořeny v případech, kdy sníŽeníoceněnízásob v účetnictví nenítrvalého

charakteru,např.nazákladěvěkovéanalýzyzásob,dálenazákladěanalýzyprodejníchcen,atd'

Způsob tvorby opravných položek

opravnépoložkyjsoustanovenynazákladěanalýzydobysplatnostipohledávekadáledleindividuální
analýzy jednotlirných pohledávek z hlediska stavu soudního říze ní, ekonomického stavu dlužníka, právního

stanoviska advokátních kanceláří apod'

3'3.B. Záv azt<y z obchodních rrztahů

7ávazkyz obchodnícr' "'i'r't 
jsou za účtovány ve jmenovité hodnotě'

3ití'"jf1ÍJ,Po* 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'

3.3'9. Úvěry
úvěry 1sou sledovány ve 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 četnízávěrka'

ů,'"l:iil:ť.y.:ťři:J;:*|,-ť:"Í:[ř1H}:řilÍl}ou^u během roku jsou účtovány kurzem České

národní banky stanoveným ke dni uskutečnění účetního případu'

Účetní závěrky zahraničních společnostívstupujících do konsolidace isou přepočteny do Kč kurzem Čtvs k

31. prosinci2018.

Finanční majetek, pohledávky a závazky v cizíměně jsou k datu konsolidované ú četnízávěrky přepočteny

dle platného kurzu vyhlášeného Česko u národní bankou k tomuto datu a zjištěné kurzové rozdíly jsou

proúčtovány ve prospěch finančních rnýnosů nebo na vrub finančních nákladů běŽného období' Kurzové

rozdíly z cenných papírů a podílů jsou při ocenění ke konci rozvahového dne součástíocenění'

l;Í;11-'lixl#i'::T'l5r"r"mí po říze ní dlouhodobého hmotného majetku způsobem, při kterém se po

uplynutí nebo v průběhu sjednané doby úplatného uŽívání majetku uživatelem převádívlastniďví majetku

z vlastníka na uŽivatele a uživatel do převod u vlastnictví hradí platby za nabytív rámci nákladů'

Prvnísplátka (akontace) při finančním leasingu ie časově rozlišena a rozpouštěna po dobu pronájmu do

nákladů' Celková hodnota finančního leasingu je zachycena v rámci časové h o rozlišenía rozpouštěna po

dobu pronájmu do nákladů'
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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 rnisledovce, neboť nezahrnuje položky rnýnosů 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 daňornich sazeb platných k datu

konsolidované ú četní závěrky'

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházejícíz rozvahového přístupu.

1ávazkovou metodou se rozumípostup, kdy přirnÍpoČtu bude použita sazba daně z příjmů platná v období,

ve kterém budou daňorný závazek nebo pohledávka uplatněny.

Rozvahorný přístup znamená, že závazková metoda vycházíz přechodných rozdílů, jimiŽ jsou rozdíly mezi

daňovou základnou aktiv, popřípadě pasiv a rnýší 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.

Účetní hodnota odložené daňové pohledávky je ke každému rozvahovému dni posuzována a snížena v

rozsahu, v jakém již není pravděpodobné, že bude k dispozici d ostatečný zdanitelný zisk, proti němuž by

bylo možno tuto pohledávku nebo jejíčást uplatnit.

odložená daň je zaúčtována do výsledovky s uýjimkou 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

realizovatelná hodnota majetku a určen případný rozsah ztráty ze snížení hodnoty. Není'li možno

realizovatelnou hodnotu jednotliuých položek majetku odhadnout, určískupina realizovatelnou hodnotu

uinosové jednotky, ke které majetek patří.

Realizovatelná hodnota představuje vyšší z hodnot či sté prodejní ceny a hodnoty zužfuání. Při posuzování

hodnoty z užívání jsou odhadované budoucí peněžní toky diskontovány na svou současnou hodnotu

prostředniďvím 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 rninosové jednotky) nižší než jeho účetní

hodnota, je účetní hodnota majetku {výnosové jednotky) snížena na hodnotu realizovatelnou.

3.3.14. suitní dotace
Dotace k úhradě nákladů se účtuje do ostatních provozních a finančních rninosů 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 a jsou vykázány po odečtenÍ slev a daně z přidané hodnoty'
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3.3.L6. Použití odhadů
Sestavení konsolidované účetní závěrky vyžaduje, aby vedení skupiny používalo odhady a předpoklady,

jež majívliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu konsolidované účetní závěrky a na

vykazovanou uýši uýnosů a nákladů za sledované období. Vedení skupinyje přesvědčeno, že použité

odhady a předpoklady se nebudou r4Íznamným způsobem lišit od skutečných hodnot v následných

účetních obdobích.

g.3.Í? .Mimořádné náklady a mimořádné vynosy
Tyto položky obsahují rnýnosy/náklady z operací zcela mimořádných vzhledem k běŽné činnosti účetní

jednotky, jakož i rnÍnosy/náklady z mimořádných událostí nahodile se vyskytujících.

3.3.18. Výkazo peněžních tocích
Výkaz o ieněžních tocích nebyl sestaven z důvodu neexistence povinnostirnikaz o peněžních tocích

sestavovat.

4. DoPLŇu'ÍcÍ Úoep KE KoNsotIDoVAruÉ nozvRzn
Číselné údaje, lterými se doplňujíinformace rozvahy a uikazu zisku a ztráty, jsou zpravidla uváděny z

důvodu významnosti, jako součty úd aj ů vybraných účetních jednotek konsolidačního celku a nemusíbrit

vždy součtem údajů všech účetních jednotek konsolidačního celku.

Všechny údaje jsou v tisících Kč.

4.1. Dlouhodobý nehmotný maietek

stav k 31.12.2017
45.396
70.213

49
3.695

stav k 31.12.2018
0
0

t.694
0

Celkem r_20.353
Poskvtn zálohv na DNM

ocenitelná práva

Googwill
Jiný DNM

stav k 31.12.2017
39.195
3.486

49

stav k 31.12.2018
0
o

1.600

42.731 1.600Celkem

ocenitelná práva

Googwill
Jiný DNM
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stav k 31.12.2017
7.204

66.727

0

stav k 31.12.2018
0
0

94

77.622Celkem 94

ocenitelná práva

Googwill
Jiný DNM

Výrazné změny v meziročních konečných stavech jsou způsobeny změnou počtu účetních jednotek ve

Skupině a dále tím, že V roce 20L8 došlo k akvizicím, kdy konsolidační rozdíl nebyl nulorný, neboť se
nejednalo o akvizice, kdy PC = založeníspolečnosti'

4.2. Dlouhodobý hrnotný maietek

4.2.1. Dlouhodobý maietek zatížený zástavním právem

Není

4.3. Zútčtování konsolidačního rozdílu

Stav k 31. 2AL7

stav k 31,.12.2017

2r.3L9
stav k 31.12.2018

287.723Hmotné movité věci
Celkem 21.319 287.723

stav k 31.12.2017
14.2L2

stav k 31.12.2018
133.302Hmotné movité věci

Celkem 74.2L2 133.302

stav k 31.12.2017
7 347

stav k 31.12.2018
Ls4.421"Hmotné movité věci

Celkem 7.LO7 154.42L

Synerga Solution 69.508
HCS 0

Společnost

Celkem 69.s08 2.78L 3.830 68.459

Konsolidační
rozdílaktivní

Konsolidační
rozdíl pasivní

Netto hodnota
konsolidačního
rozdílu

Odpis
konsolid
rozdílu

3.658
L72

6s.8s0
2.609

0
2.781
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Stav k 31 ci 2018

K 31.3'2018 došlo k fúzi společností Danube Solution a.s. {mateřská společnost) a Synerga a.s. (dceřiná
společnost). Nástupnickou společnostíse stala Synerga (dcera) a Danube Solution a's. zanikla.

4.4. Dlouhodobé pohledávlry

4.5. Krátkodobé pohledávky

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

v tis

Synerga a.s. 7.397 740 6.103

Celkem 2.947 14.929

Společnost

0

18.430 0

Konsolidační
rozdílaktivní

Konsolidační
rozdílpasivní

Netto hodnota
konsolidačního
rozdílu

Odpis
konsolid.
rozrlílrr

20L7 Dlouhodobé
pohledávky 28.474 0 28.474

opravné
položky 0 0 0

2018 Dlouhodobé
pohledávky

34.229 0 34.229

opravné
0 0 0

Rok Kategorie Do Po splatnosti Celkem po

splatnosti
Celkem

splatnosti

1-180
dní

181-360
dní

více než
1 rok

2a!7 Krátkodobé
opr.položky

L08.553 27.623
0

9.280
0

5.040
-3.505

35.943
-3.505

LM,496
- 3.5050
140.991Netto 108.553 2r.623 9.280 1.535 32.438
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Rok Kategorie Do Po splatnosti Celkem po

splatnosti
Celkem

splatnosti

1-180
dní

181-360

dní
více než
1 rok

2a78 Krátkodobé
opr.položky

794.677
0

43.986 13.166

0
4.625
-3.486

256.394
-3.4860

Netto L94.677 43.986 13.166 252.948

v tis.

4.5. 1. Pohle dáv|<y zatižené 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
obdobl do kterého věcně a časově přísluší.

4. 7. Dlouhodobé záv azl<y

Strukturu dlouhodobých závazků, bez dlouhodobých bankovních úvěrů uvádí následujícítabulka.

4.B. Krátkodobé závazky

Strukturu krátkodobých závazků z obchodního styku mimo skupinu uvádí následujícítabulka

Rok Kateeorie 2^5 let nad 5let Celkem

2017 Dlouhodobé
závazky 72.L63 96.028 168.191

odložený daňov'ý
závazek 0 0 0

2018 Dlouhodobé
závazky 133"138 620.090 7s3.228

odložený daňoni
závazek 0 0 0

Celkem 133.138 520.000 753.228
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v tis.

v tis.

4.9. Daň z příimů

4.9.1. odložená daň
Skupina nevykazuje odloženou daňovou pohledávku neb závazek.

4. La. Závazl<y nevykáza né v t ozv aze

Nejsou

5. DoPtŇvlicÍÚnalE K3 KoNsotlDovArvÉuu yýrezu zIsKU A zTRATY
Všechny údaje jsou uvedeny s ohledem na {znamnost V tisících Kč.

5. 1' Výnosy z provozní činnosti podle hlavních segmentů
Uvedeny jsou rnýnosy skupiny z provozní činnosti podle hlavních segmentů realizované mimo skupinu'

v tis.

Celkem po

splatnosti
Po splatnosti CelkemDo

splatnosti
Rok Kategorie

1-180
dní

181-360
dní

více než

L rok

L2.812 5.639 83.1252aL7 Krátkodobé 57.333 7.347 ?5.792

Celkem po

splatnosti
Po splatnosti CelkemDo

splatnosti
Rok Kategorie

r.-180
dní

181-360
dní

více než

1 rok

2018 Krátkodobé 159.180

oprv.položky

252.90858.121 3t.627 3.980
-3.486

Tuzemsko
2AU 2018

Zahraničí
2017 2018

Celkem
20L7 2018

LDOZI

Služby
ostatní provozní
výnosy

0
0

0

0
0

0 229.32171.477 229.327 71.477

37.905
366.960

54.247
99.537

54.247 37.905
99.537 366.960

o0 634.186Celkem 165.261 634.186 82.926
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Významný rozdí} v trŽbách roku 2018 jsou způsobeny akvizicemi v roce 2018

5.2. odpisy dlouhodobého nehmotného a hmourého maietku

v tis,

Odpisy DNM a DHM stav k 31.12"2017 stav k 31.12.2018

42.73r 29.589

6. ZAMĚSTNANcI, VEDENÍ sKUPINY A sTATUrÁnnÍ oRGÁNY

6' 1. osobní náklady a počet zaměstnanců

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a řídících pracovníků za rok 2aL7 a 2018 je následující:

v tis. Kč)2AL7

2018 v tis. Kč

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků.

Pod pojmem řídící pracovníci se rozumí management a členové statutárních orgánů.

6.2. Post<ytnuté půičky, úvěry či ostatní plnění
V roce 2018 neobdrželi členové správní rady, dozorčí rady a členové řídících orgánů půjčky a odměny nad

rámec základního platu.

z.vÝzxuM A yývoJ

7.1. Celkové ýdaie vynaloŽené na qýzkum a vývoi

Nejsou

Počet osobní náklady celkem

Zaměstnanci
Řídící pracovníci

11.581

804
11

5

Celkem t6 L2,385

Počet osobní náklady celkem

Zaměstnanci
Řídící pracovníci

t82
L4

99.874
2.803

Celkem

SvánkaZtz22



7,2.Přiiaté doBce
Skupina neobdržela v roce 2018 žádné dotace.

a.zÁvlzlff NEtlvEDENÉ v ÚČnrrtlťryÍ

Skupina nemá k 31. prosinci 2018 závazky, které by nebyly uvedeny v účetnicwí.

Soudníspory
K 31. prosinci 2018 se skupina neúčastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by mělo podstatný

dopad na skupinu.

9. UDÁtosTt,I.,(TERÉ rvasraly Po DATU ÚčrrnÍ z(vĚnlry

Společnost neeviduje žádné důležité skutečnosti, které nastaly po datu účetní závěrky.

Podpis statutárního orgánu

(/

Předseda představenstva: Marek Unčovský
člen představenstva: Martina Bócklová

V Praze:31.5.2019

Stárl'Ka22z22



^RN SOLUTIONS
lnvestiční skupina

Konsolidovaná v'ýroční zpráva za rok 2018

Společnost RN Solutions a.s.

ilpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

Vážení akcionáři, spolupracovníci a obchodní partneři,

společnost RN Solutions a.s. je mateřskou společností investiční skupiny RN Solutions.

Na českém a slovenském trhu působí již 8 let a úspěšně zhodnocuje vloŽené finanční

prostředky ve středně velkých firmách v oborech energetika, gastrotechnologie a v'ývoj lT

aplikací. V průběhu roku 2018 nově též investicemi do středně velkých developerských

projektů rezidenčního charakteru. Podniká iv oblasti správy majetkovtich podílů a poskytování

manažerských činností a sdílených sluŽeb ve svých dceřiných společnostech a nových

akvizicích.

V roce 2018 se vedení investiční skupiny zaměřilo na vyhledávání nových akvizičních

příležitostí, posíleníobchodní strategae a taktiky a větší zefektivnění řízení a kontroly nákladů

celé skupiny. Za tím účelem byla naplánována restrukturalizace celé skupiny, což se týkalo i

společnosti RN Solutions a.s. V jejístruktuře byly zřízeny specializované divize dle jednotlivých

investičních oborů. Po vzoru divize RN Gastro |2ot7| se jedná o RN Energo, RN Development

a RN Rest (zde jsou sdruŽeny společnostl a aktivity, které podporujíve správní, ekonomické a

finanční sféře stávající strukturu skupiny).

Vedení RN Solutions a.s. přijalo rozhodnutÍ o zřízení funkce výkonného ředitele, který má

v rámci celé skupiny na starost přímé řízení a odpovědnost za jednotlivé divize, resp.

společnosti {spolu s jejich řediteli). Dále byl pověřen zajistit metodické vedení a sjednocení

komunikace v celé skupině. A to zavedením systémů podporujících práci s obchodními

informacemi, kontrolou nákladů, zadávání a plnění konkrétních úkolů a efektivní plánování



cash flow' Zároveň s tím byly zavedeny pravidelné porady jednotliuých divizí na úrovni vedení

skupiny, a akcentem na aktuální obchodní případy a příležitosti. Nově se sleduje průběžný

uývoj hospodaření na měsíční bázl.

V průběhu roku 2018 byla velká část úsilí věnována přechodu z administrativního řízení

skupiny na řízení obchodní. odpovědnosti za obchodní prezentaci celé skupiny se ujali sami

členové představenstva' Zároveň bylo rozhodnuto o zřízení funkce obchodního ředitele celé

investičnískupiny. Dalšíprioritou je marketingové a PR zviditelněnícelé skupiny ijednotliuých

společností.

Paralelně k těmto aktivitám byl celý rok věnován též vyhledávání a přípravě jednotlivých

akvizic. Mimo vlastní zdroje byly uzavřeny strategické dohody se společnostmi, které se

akvizičnímu vyhledávánía poradenství profesionálně věnují' Výsledkem je několik akvizičních

projektů v různých tázích rozpracovanosti. Na začátku roku 2019 je možné očekávat první

úspěšná dokončení. l do budoucna platí, že se budeme o akvizičnípříležitosti aktivně zajímat.

V oblasti rezidenčního developmentu jsme získali několik menších a středně velkých projektů,

které budou realizovány postupně v období let 2019 - 2022. Pro jejich efektivní řízení byla

v rámci skupiny RN Solutions ustavena divize RN Development s příslušným personálním

obsazením' Většinu pracína projektech však budeme nakupovat z externích zdrojů. l zde platí,

že budeme nadále vyhodnocovat nové developerské příležitost.

V měsíci říjnu 2018 nám Česká národníbanka schválila nový PROSPEKT RN soLUTloNs 5,80123

{Prospekt nezajištěných listinných dluhopisů s pevným úrokovým výnosem ve výši 5,80 % p'a.

v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do 200.000.000,- Kč splatných V roce zaB).
S možností jejich rozšířeníaž do výše 300'000.oo0,- Kč. Dluhopisy mají investičníhorizont 3_5

let s fixním výnosem 5,B%|o p.a' Takto získané finance převážně investujeme do PPP projektů,

kde partnerem je stát (jedná se o velice konzervativní investování). Dalším směrem, kde

budeme tyto finance používat jsou již zmíněné akviziční příležitosti a developerské projekty.

V březnu 2018 představenstvo společnost RN Solutions a.s' rozhodlo o nákupu investičních

akciífondu Nemomax (Nemomax investičnífond s proměnným základním kapitálem, a.s'), a

to v nominální hodnotě 34]..000.000,_ Kč. Jedná se o zásadníinvestici a s potěšením sledujeme

konstantní růst hodnoty těchto akcií. Více detailů je možné zjistit na WWW.nemomax.cz '

Jsme nadále aktivními členy Hospodářské komory České republiky a prostřednictvím dceřiné

společnosti PV Service s.r.o. i Potravinářské komory České republiky. Tato členstvívyužíváme



pro další propagaci podnikatelských aktivit skupiny RN Solutions a také pro naplňování

obchodních plánů jednotlivých společností ve skupině.

RN Solutions a.s. je nastavena jako dlouhodobě prosperující společnost a je si vědoma své

společenské odpovědnosti nejen ke svým zaměstnancům a obchodním partnerům. Proto

bude v budoucnu zvažovat i svoji společenskou angažovanost na poli sociálním.

Velmi pečlivě sledujeme vývoj ekonomiky nejen v čR, ale i ve světě. Snažíme se na základě

všech dostupných indiciía předpovědí maximálně eliminovat riziko investic a dobře zvažujeme

veškeré příležitosti tak, abychom co nejlépe ochránili vlastní i nám svěřené investiční

prostředky'

Na závěr bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům celé investiční skupiny RN Solutions za

jejich odvedenou práci. Velmi sitaké vážímjimi prokazované loajálnosti. Bez jejich přispění by

nebylo možné dosáhnout aktuálních výsledků, které povaŽujiza velký příslib do našeho dalšího

podnikání' Také bych chtěl poděkovat všem obchodním partnerům a investorům za jejich

projevenou důvěru a spolupráci na projektech, které hodnotím jako velmi zajímavé a ze
střednědobého hlediska velmi přínosné' Dosažené uisledky vytvořily pevnou platformu, na

které budeme v roce 2019 společně realizovat další rozvoj naší investiční skupiny. Upřímně se

již na to těším.

Aktiva

Ke konci roku 2018 společnosti RN Solutions a.s., obhospodařovala aktiva v celkové čisté uiši

679 mil. Kč' oproti minulého roku tak došlo k nárůstu bilanční sumy o 449 mil. Kč, což

představu.je 29o%. část nárůstu bilanční sumy je v oblasti investic do podílů ve firmách

s podstatným vlivem a nákupu investičních akcií, druhá podstatná část nárůstu bilanční sumy

se odehrála v části oběžných aktiv, konkrétně pohledávek z obchodních vztahů' Tento

výsledek svědčí o zvýšené aktivitě společnosti.

Podstatnou položkou oběžných aktiv jsou dlouhodobé pohledávky za společnostmi ve

skupině, které jsou tvořené půjčkami. Tento trend je zcela v kontextu strategie skupiny

distribuovat finanční zdroje přes mateřskou společnost.

Dalšípodstatnou položkou oběžných aktiv jsou krátkodobé pohledávky' Tyto pohledávky jsou

tvořené zejména pohledávkami z poradenské činnosti a z výkonu sdílených služeb pro

společnosti ve skupině. Stabilní úroveň této položky ve srovnání s předcházejícím obdobím

ukazuje na efektivně řízené činnosti společnosti jako řídící manažerské firmy. Všechny

pohledávky vůči společnostem ve skupině jsou vysoce bonitní.



Pasiva

Položka pasiv je V rozvaze naplněna jednak vlastním kapitálem ve výši 36.686tis. Kč, ktený je

z velké části tvořen nerozděleným hospodářským výsledkem minulých let a kapitálovými

fondy. Vlastní kapitál je vzhledem k minulému roku v podstatě nezměněn, což svědčí

o stabilitě společnosti. V roce 2018 došlo k významnému nárůstu využitícizích zdrojů v rámci

financování společnosti, a to Ve formě vydaných dluhopisů ve výši 434 mil. Kč. Cizí zdroje jsou

dále tvořeny závazky z obchodních vztahů, závazky ke společnostem ve skupině a jinými

závazky.

Výkaz zisků a ztrát

oproti předcházejícímu roku došlo k nárůstu výkonů společnosti o cca L29%. V rámci výnosů

společnosti se objevujíjenom výnosy spojené se správou majetkových podílů, manažerskou

činností pro společnosti ve skupině a jenom velmi omezeně pro externí klienty. K těmto
výkonům jsou nastavené také kapacity a náklady společnosti. Podstatnou položkou uýsledku

hospodařeníjsou finanční operace. Jedná se o výnosy z pořízení a držení investičních akcií ve

výši 19.078tis. Kč a výnosy z úroků (poskytnutých půjček) ve výši 12.261tis' Kč. Nákladové

úroky ve výši25.842tis. Kč jsou tvořeny úrokovým výnosem z prodaných dluhopisů, které musí

RN Solutions a's. platit investorům. DosaŽený hospodářský výsledek odpovídá plánovaným

hodnotám a očekávání managementu a akcionářů'

V Praze dne 31.5.2019

Marek Unčovský

Předseda představen stva

RN Solutions a.s.



zPRÁvA

o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2oí8
Vypracovaná dle ust. $ 82a odst. 9 zákona č.9al2a12 Sb., Zákon o obchodních

korporacích

RN Solutions a.s.

se síd]em Praha - Nusle, Hvězdova 1716l2b, PsČ 140 00

zpracovala tuto Zprávu ovztazich mezi propojenými osobami (dále jen ,,Zpráva"}

za účetní období roku 2017 {dálejen ,,rozhodné obdobi")

l. ldentifikace propojených osob, jejichž vztahy jsou ve zprávě

ll. ovládající osoby

Marek Uněovský, bytem Praha 3 - Vinohrady, Chrudimská 157516

Vztah ke společnosti: 70% akcionář

lng. Peter Bittó' býem Rudná u Prahy, Karlovotýnská

Vztah ke společnosti: 30olo akcionář

lll. ostatní propojené osoby

1. RN cREDlT s.r.o', lČo 28953738' od roku 2012 je RN Solutions jediným
společníkem. Společnost se zabývá fínančnímisluŽbami, podil RN Solutions na
základním kapitálu i hlasovacích právech tvoří 100%;

2. Cetolet plus s.r.o., lČo 28873190, od roku 2012 je RN Solutions jediným
společníkem společnosti. Společnost se zabývá obchodní činnosti (nákup a
prodej zboží), podíl RN Solutions na základním kapitálu i hlasovacích právech
tvoří 100%;

3' nÁl ruruovlTosTí s.r'o., |Čo 26959232, od roku2017 je RN Solutions 70%
společníkem. Společnost se zabývá realítnÍ a developerskou činností, podíl RN
Solutions na základnÍm kapitálu i hlasovacích právech tvoří70 o/a;

4' RN ENERGo, a.s., lČo 07510716, od října 2018 je RN Solutions 100%
akcionářem se 100% podílem na hlasovacích právech společnosti' Společnost
byla zaloŽena pro správu akvizic _ společností, které podnikajív oblastidodávek
a instalací technických zařízení budov a návazných sluŽeb.

5' Advertising oNE, a's', lČo 014o703't, od roku 2013 je RN Solutions jediným
akcionářem. Společnost se zabývá prodejem personálního inzertního prostoru



na internetou.ých portálech, podíl RN Solutions na základním kapitálu i

hlasovacích právech tvoří 100%;

6. Synerga, á'S', lČo 60735678' od dubna 2a18. Společnost se zabývá
dodávkami a instalacemi technických zařízení budov a návazných sluŽeb'
Společnost v březnu 2018flizavala se svou matkou DANUBE Solution a's'.

7' EPc MoToL s.r'o., tčo zazal725, od června 2aft. Podíl RN Solutions na
základním kapitálu a hlasovacích právech tvoří 1aa%. Společnost se zabývá
podnikáním v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.

8. RN Gastro a.s., lČo 05194a91, od roku 2a16 ie RN Solutions jediným
akcionářem společnosti. Společnost byla založena pro správu akvizicí _
společností, které podnikají v oblasti revitalizací nemocničních stravovacích
zaťizení, jej ich d lou hodobým provozová n ím a dodávkam i stravovacích p rovozů
na klíČ. Podíl RN Solutions na základním kapitálu i hlasovacich právech tvoří
10a%.

9' Prostřednictvím dceřiné společnosti RN Gastro a.s. společnost P.V'Service,
spol. s r'o', lČo 25736361, od roku 2018 v ní vlastní RN Solutions 100%
obchodní podíl. Společnost se zabývá dodávkou profesionálních stravovacích
provozů na klíč a jejich servisem, podíl RN Solutions na základním kapitálu i

hlasovacích právech tvoří 100%"

10. Prostřednictvím dceřiné společnosti RN Gastro a.s' společnost Hospital
Catering Solutions CZ s.r.o., lČo 06891306, od roku 2018, v ní RN Solutions
vlastní 10aoh obchodní podíl. Společnost se zabývá zajišťováním pacientské a
zaměstnanecké stravy pro zdravotnická zařízeni. Podíl RN Solutions na
základním kapitálu i hlasovacích právech tvoří 100%'

11. Prostřednictvím dceřiné společnosti RN Gastro a.s. společnost DORA Gastro
Slovakia' a.s.' Slovenská republika, tČo 43951 121, od roku 2a14 je RN
Solutions 3ao/o spoluvlastníkem' Společnost se zabývá revitalizací
nemocničních stravovacích zařízeni a jejich dlouhodobým provozovánim, podíl
RN Solutions na základním kapitálu i hlasovacích právech tvoří 30%.

12.Prostřednictvím dceřiné společnosti RN Gastro a.s. společnost Hospital
Catering Solutions s.r'o', Slovenská republika, }Čo 47243147, od roku 2a17 je
RN Solutions 3aa/o spoluvlastníkem. Společnost se zabývá revitalizaci
nemocničních stravovacích zařizení a jejich dlouhodobým provozováním, podil
RN Solutions na základnÍm kapitálu i hlasovacích právech tvoří 30%.

lV. Smlouvy uzavřené v rozhodném období mezi propojenými osobami

V rozhodném období byly uzavřeny, resp. jsou v platnostityto smlouvy mezi
propojenými osobami:

TrŽby:

Ráj nemovitostí s.r.o. - Smlouva o poskýování odborné poradenské pomoci
ze dne 2.1'2014, resp. přísl. dodatků - ročni objem plnění 950tis. Kč.

a



. RN Credit s.r.o. - Smlouva o poskytováníodborné poradenské pomoci ze
dne 2'1 '2a14, resp. přísl. dodatků - roční objem plněni 793tis. Kč.

. Dora Gastro Slovakia a.s. - Smlouva o poskytováníodborné poradenské
pomoci ze dne 31.3.20014, resp. přísl. dodatků - ročni objem plnění 9.510tis.
Kč'

. Advertising oNE' a.s. _ Rámcová smlouva o poskytovánísluŽeb
ze dne 1'09.2015, resp. přísl. dodatků * roční objem plnění 1.490tis. Kč.

r P.V. Seruice spol. s r.o. - Rámcová smlouva o poskýování sluŽeb
ze dne 2.a3.2arc, resp. přísl' dodatků _ ročni objem plnění 5.096tis' Kč,

. RN Gastro a.s. - Smlouva o poskytování odborné poradenské pomoci ze dne
2'1.2a17 * roční objem plnění 2'025tis.Kč

. Synerga a.s. - Smlouva o podmínkách poskytování odborné poradenské
pomoci ze dne 1'8.2017 _ roční objem plnění 4.172lis' Kc.

Seznam půjěek k31.12.20í8, které přijaly spoleěnosti ve Skupině od RN
Solutions a.s.

Smluvní partner

Dora Gastro Slovakia a.s., lČ B95I12L

Ráj nemovitostí s. r.o., lČ 26959232

Advertising oNE, a.s., lČ 01407031

RN Gastro a.s', lč 05194o9t

P.V,Service, spol. s r.o., lČ 2573636].

Synerga a.s., lč 60735678

Splatnost

3L.12.2019

3L.3,2.2AL8

31.5.2A2A

31.12.2020

31.10.2020

28.6.2020

Úrok p.a.

LO,OO%

ta,aoo/o

to,oa%

o,o0%

LA,OO%

L0,aa%

Stav v tis. Kč

2.926

4.530

L.883

15.981

1.6.872

30.185

V. Jiné právní úkony uěiněné v zájmu propojených osob v rozhodném
období

V rozhodném obdobi nebyly učiněny Žádné právní úkony, které by měly přímé či
nepřímé majetkové důsledky.

Vl. ostatní opatřenípřijatá nebo uskuteěněná v rozhodném období
spoteěnostÍ RN Solutions a.s. v zájmu nebo na popud propojených osob

V rozhodném období nedošlo k Žádným opatřením ze stran propojených osob, která
by měla přímé či nepřímé majetkové důsledky.



vll. Vznik újmy a JoJÍ úhrada

V rozhodném období nevznikla společnosti RN Solutions a.s. v důsledku uzavřených
smluv, právních úkonů čijiných opatření Žádná újma.

Y Praze dne 31.05.2019

a?il,r,j
Martina Bocklová

člen představenstva

Marek Unčovský

předseda představenstva


