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I Zdkladní identffikačnf údaje

ObchodníJméno: STÁP a. s.

Právn[forma: clkciová spoleěnost

Sídto: Vilémov u Šlubtova l03, PSČ 407 80

tčo: 44569599

DIč: CZ445695g9

Datum založení: 1.5.1992

Zdkladní kapitól: 35 l75 693 Kč

předmět ěinnosti:
- uýroba textilií a kusouých textilních uý,robků

- barvení látek a přízí

- hostinskó ěinnost

- lroupě zboží za úěelem prodeje a prodej

- uýzhlm a vyvoj

Hlavní akeionóři:

- MÁNST, s.r.o. 6I,65 94

- Ing.Černý Miloslav j8,j5 oÁ

O rga nlzace Sp o l eěn osl i :

Spróva společnosti řídí čtyři provozy:

. Provoz 1 Vilémov u Šlulmova - tkalcovna, dokončování zipů

. Provoz 2 Vetlrý Šenov - tlralcovna, pletárna

l provoz 5 vilémov u Šlulonva - barewn

. provoz 6 vilémov u Šlulcrnva -uý,roba netkaných textilii



II Sl.ožení statutdrn{ch orgúnťl společnosti (stav k 31"I2.2020)

předsíavenstvo

Ing. Jindřich Piskač

Ing, Milo,slav Černý

Ing, David Novot,tty

Bc. David Sklenář

Václav Soukup

Dozorčí rada

Libor sklenář

Gabriela Trojanová

Ing. Marldta Novotná

- před,teda představeru,sMa

- mistopředseda představenstva

- místopředseda představensh:a

- č|len představenstva

- člen představenslva

předseda dozorčí rady

člen dozorčí rady

člen dozorčí radyl

ruI ProJiI společnosti

Začótlry stuhařské výroby ve Vilémovské oblasti sahají až do roku 1880, kdy se zde zakládaly malé
tkqlcovské dílny, převážně v rodinných chalupácll. Z těch se postupem času, hlavně pa první světové válce,
začaly budovat větš{ cellry. Po znórodnění byly tyto rualé dílny základem pro založe,ní národního podruiku
Stap. I/elikost tohoto nrjrodního podnihl brzy přerostla podmínlq regíonu. Stap se dokonce stal Výrobně
hospodářskou jednotkou, pod lcterou spadaly i íkalcovny v Krnově. Sám podnik měI zdvody ve čtyřech
okresech. Později se podnik přejmenoval na stdtní podnik a takvydňel do roku 1992, kdy byla založena
akciová spoleěnost, kíeró byla privatizována v první vlně kupónové priyatizace,

V současné době je společnost slottčena již sedm let se společnost{ Filafest ITT a. s., které byla
stopt,ocentní matkou. Toto sloučen! bylo provedeno k 01. 10. 2013. To fakticlE znamend, že Stap rozšířil
svoje výrobkové portfolio o netkané textilie určené pra automotive.

Stap a. s. v zásadě pokračuje ve stejné vyrobě jako v roce 20lg, kde největší shupinou uýrobků jsou
netkané textilie, ddle zdrhovadlové pasy, pak následují popruhy, izolační stl|ry a spousta dalšíchvýroblců
stuhqřského sorlimentu. Od roku 2013 tizce spolupracujeme s TU Liberec na vyvoji nových uyrobků, kde
se vyĚívají opticki vlólcna, Výsledkem projehu jsou vyroblcy pro aktivní bezpečnost a v současné době byl
také dokončen projeh na liniouý osvit hlavně v nemocnicích a jiných budovách.

Ve uýzkumu a vyvoji se ddle zaměřujenle na batlené shthy pro armádn[ úěely, pigmentové barvení
synteticbých stuh s vysokou stálobarevností, pruženlE pro automobilovy průmysl, snížení počtu přestřihů
při uýrobě zdrhovadlovych pasů a laminace netkaných textilií.

Rok 2020 považujeme za méně úspěšný rok v hisfurii Jirmy co se fýká tržeb, kde se nám promítl
výpadekvýroby zdrhovadloých pasů a pro automotiye z důvodu Covid-[9 v prvni polovině roku. Pozitiyní
na tom je, že se nám podařil udržet v návamosíi na úspornd opatření zisk, celkový stav zdsob na úrovni 60
mil. Kč a zdroveň udržet počet zaměstnanců, snížení pouze o 32 ve sroynání s minulým rokem. Ostaln{
výsledlE měly také vliv na hodnocení zaměstnanců, jejichž průměrná mzda se pohybovala v obdohných
hodnotdch jako v roce 20]9. Stdle udĚujeme produhivitu práce na jeůtoho zaměstnance téměř na stejné



úrovni, č[mž se rcyní řadime k předním textilním Jirmdm v naší republice. V roce 20I5 jsrue začali zctvádět
ř[zení a sledování stavů z jednoho místa, kdy toto řízení ndm ntělo přinésl lepší pořádek y zakázMch a tím
i lepší serllis pro zákqzníka a hlavně zlepšení strojního vyttžití. Celý projeh, po počátečních potižích, byl
ukončen ruavšech dílnáchy roce 2018.

V roce 2020 jsrue opět dokázali úspěšně projít všemi audity a to znamend, že tirma má platné
certiJiluíty ISO 9001a ]400Ia certiíikát ]So 50001. Na některé vyroblry mdme ÓK)-TEX třídy 2 a na
zdrhovqdla dokonce ÓrO-raX trídy l. Stejným problémem jako minulý rok byl nedostatek zarněstnanců,
prakticky ve všech profesích, kde se hlavně projevuje pro nás velmi nepříznivá konkurence volných
pracovn[ch míst ze sousedního Německa.

I v roce 2020 jsme naddle polcraěovali bohužel v omezené míře ve výměně strojního parku a zlepšovánl
našich budov z důvodu Covid-]9, kde do nových investic jsme dali 1,6 milionů a do oprav ]4,4 milionů.

IV. Hospoddřské výsledlE roku 2020

Za rok 2020 jsme prodali výroblql za 350 mil Kč, což je o 32 mil méně, než v roce předešlém. Toto
snížení bylo zapříčiněno hlavně poklesem zakázek pro automotive z důvodtt Covid-|9. Pochopitelně, že to
mělo negativni dopad i vliv na další ukazatele hospodaření v celém roce 2020, V př{štím roce se zaměříme
na další snižování zasob, kde nám absolutní hodnota zásob stoupá také z důvodu plnění pro automotive.
Celý rok mimo 5 odložených splátek zdů,vodu Covid-]9 pravidelně spldcíne ínvestičn[ úvěr na novou
laminační linku na zpracování netkaných textilií na Proyoze 6. Co se tyká revolvingového tlyět,u, ten jsme
zdůvodu úsporných opatření nečerpali i když rdmec ve vyši 7 mil Kč a 350 tis. EUR jsme nlěli od KB
vyjednán. Te vazbě na jtž zmiňované slatteěnosti j.sme měIi hospodářslql výsledek po zdanění 2] 207 tis.
Kč. Počet zaměstnanců byl 252 a průměrná mzda na.iednoho zaměstnance se téměř nezměnila,

Celkově se dá rok 2020 ]todnotit pozitivně, Jirma je po nastavených opatření ye velmi dobré kondici, jak
nakonec již potvrzuj{ první tři měs[ce letošního rohu. Produktivita (tržba rta zaměstnance) se stále
pohybuje kolem 1,4 mil Kč.

Přehled uybrmých ukazatelů v tis. Kč 20I9 2020

Výroba ve skladových cenách 349 898 300 320

Odbyt 382 161 350 279

Z toho vjnoz 264 724 243 690

Netto pohledávky z obch, slyku 53 410 47 394

Záv azlry v tbi d o dav at e lům 20 627 20 453

Zdsoby celkem 59 669 60 041

Bankovní úvěry 21 l64 I6 849

Hospodářslq, výsledek po zdanění 5 222 2] 207

P r ůměrrrý p o čet zamě s tn anc ů 284 252

Výkon na j ednoho zaměstnance 1 376 ] 427
průměrná mzda 30 632 Kč 30 103 Kč
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Při přípravě a stavbě plánu na letošn{ rok jsme opět uycházeli z detailních rozpoětů jednotlivých středisek
a z marketingového odhadu, jak bude situace na textilním trhu vypadat v roce 202].
Y současné době však docház{ k doěasnému utlumení zalalzek pro automotive v dusledku chybějících
náhradních dtlů, přettženosti dopravy a logistilE, růstu vstupních surovinových cen a COWD- l 9.
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UkazateI Skutečnost 2020 PIdn 2021 Index 21/20
výroba zboží ve skladových cenách 303 320 3I4 085 103,5%
odbvt celkerl j50 279 347 000 99.1%
Vwoz 243 690 230 000 94,40Á
p rům. přen o č tený počet zamě s tnanců 252 247 98.0%

Mzdové nrostředkv 78 632 8I 359 l03,5%
Průměrn,i,wdělek 30 l03 kč 30 ]64 l00.2%
Tržbv a vúnosv cellrem 371 I39 j60 207 97,]%
výrobni spotřeba a prodei zboží 209 895 214 384 102.1%

Osobní náklady l05 4j4 ]08 990 l03,4%
ostatní nákladv 31 009 2l 441 69,1%
Hospodářslcy výsledek 21 207 l5 39j 72,6%

Zásobv cellrBm 60 04l 55 000 9I,6%
uvěrovd zadluženost I6 849 8 260 49.0%
pohledóvlcv za odběrateli 47 394 55 000 1 16,1%
zóv azlcv vůč i do dav at e lů m 20 453 26 000 l27.I%

Přehled vybraných ukazatelů - plán roku 2021

V Ndvrh na rozdělení zisku

Představenstvo at<riové společnosíi STÁP a. s., Vilémov u Šlulmova, předkládá valné hromadě ke
schválení následujíc{ ndyrh na vypořádán{ tlýsledku za rok 2020:

W. Aktivity v oblasíi pracovněprávních vztahů

Spoleěnost zaměstnávala k 3l. prosinci 2020 celkem 252 zaměstnanců. Stejně jako v předchozích letech
byl kladen důraz naprofesní ťust zaměstnanců. Zároveňje proyáděno školení bezpečnosti práce.

Hosnodářshú vúsledek z.a rok 2020 25 326 890
Uplatnění záIulnných odpočitatelnych a připočitatelných položek a
daňowch ztrát z minulých let v cellrové ěástce

1 302 966

Daňow zóHad (no zaolvouhlení) 24 023 000
Daň z nříimu 4 564 370
Slew na dani. daňové zánočn a záIoIru 33I 346
Daň z nříimu snlatná 4 233 024
odložená daň - l13 398
zisk no zdanění 21 207 264

Návrh na rozděIení zisku
Do socidlního fondu 259 350
Do nerozděleného zisku min. lel 20 947 9l4
výsledek hospodaření min. let - po rozdělení zisku 17I 840 064
Dividenda na akcii o nominólníhodnotě I 000 Kě 300
Celková wplacená ědstka na dividendv I0 552 708
Nerozdělený zisk min. let po uýplatě dividendy l61 287 356



WL Organizaění složkav zahraničí

Účetní jednotka nemci organizqční složku v zahraničí.

WII. Aktivity spoleěnosíi v oblasti ochrany životního prostředí

Spoleěnost nevynaložila mimo zákonem stanovených žódné nláštni výdaje v oblasti ochrany životního
prostředI.

IX. Události, které nastaly po datu účetní zdvěrlcy

Vpmntchměsíc[ch roht 2a20 se virus rozšířil do celého světa a zpťtsobil rozsáhlé ekonomické škody.

Od 1,4.2020 v návaznosti na dočasné zastavení různých projektů především z automotivu byla zavedena
krizová opatřen{ ke snížení propadu tržeb, zisku a k zajištění pořebného cash-flow pro chod firmy. Došlo
ke snížení mezd, zrušen{ všech beneJitů, dočasnému pozastavení investic g oprqv a omezení poptóvlry po
slúbdch, A dále byla čerpóna do 31.8.2020 podpora zaměstnanosti v ProgramuAntivirus B,

Za í. ěnrtletí rolcu 2021 byly splněny plánované tržby i získ dle pldnu, účetn[ jednotka je stóle schopna
polcračovat ve suých činnostech bez vážnějších problémů a její činnosti nejsou zdsadním způsobem
ohroženy, Současná finanční situace společnosti vzhledem k dřívějším provedeným opatřením je dobrd,
účetníjednotkaje schopna dalštho nepřetržitého trvání, plnit si veškeré své závazky dle termínů a dohod a
je stabilizovand.
Od l,l .202 I čerpá společnost ndrok na podporu v Programu Ántivirus A,
Yedení společnosti bude nadóle pokračovat v monitorovdní potenciólního dopadu a podnikne veškeré
možné lcrolE ke zmirnění jahychkaliv negativních účinku na společnost a jejt zaměstnance.

Tedení společnosti zvažilo potencidlní dopady COI/ID-L9 na své aktivity a podnikánt a dospělo k závěru,
že nemají l1lznamný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla uěetní
závěrka k 31.12.2020 zpracovdna za předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své
činnosti,

Ve Vilémově dne I5.6.2021

Ing, Jindřich Piskač



RozVAHA
v p]ném řozsehu

kg dni
31.12.2020
(v celých tisícíóh Kč)

STAP a.s.
lčo 44569599

Vilémov u Šluknova 103
Mlémov u Šluknova

407 80

Běžné
účétní obdobl

M inuló
účelní období

Bíutlo Koí6kca Notlo Netto

A, lPoHLEDAVKY zA UPSANY ZAKLADN| MP|TAL

B. l

1

2

3

4

5

1.

2-

I

,lehrnotné výsledky vývoj6
)cánit6lná práva 7 o12 -B 9ó2 20 3{lo
joítware 7 o12 _6 992 20 900
)stalni oc€nltélná DráVe
jood\i/ill

)§tatní dlouhodobý nehmotný maielek 16í
PosMnuté zélohy na dlouhodobý nehmotný majgt€k a
ledokónčgnú dlouhodoh' nEhmotŇ meiel.k

)nv n8 dlouhodoDÝ nehmolnÝ maletek
ledokončénú dlouhodobý n6hmolni m!

B, ll.
1.

2

0.

4.

1

2,

1

2,

3,

5.

1,

2.

Jozomkv á stítvbv 4a €§666 57,666
)zomlť 2 005 2 005 2oo2

;tavby 151 417 .95 856 55 56í B 064
lmotné móvitá vĚcl a ieilch euboru 387 586 _296 90í 90 686 1 03 53o
Jceňovact rozdll k nóvtěmu msletko
)slatni dloUhodobÝ hmolnÝ maiél€k 7 80r, -7 75a ,|ll
)éstltelské célkv truálúóh DoŤosl

€la zvlíala a lgllcn sKuDlnv

'lný 
dlouhodobý hmolný maietek 7 869 -7 75B ,l1 308

)o§kytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný ma|elok a
ledokončený dlouhodobý hmotnÝ maielek 41

V ne dlo|,IhodobÝ hmotnÝ maleték
ledokonéený dlouhodobý hmotný maietek

B, Ill,

1-

2.

3.

4.

5.

6.

1

1.

2.

- ovládaná nebo ovládaiící osobe
y a úvěíy - ovládáná nebo ovládaiicí osoba

1 t40 1 lÁí) t í40
y a ltvéry _ podstatný vliv

)slslní dlouhodob6 c€nné pap|ry a oo
y a uv€l

)slalni dlouhodobÝ fi nanční malelek
linÝ dlouhodobÝ tlnanční maiet€k
Josl§lnut€ zeloltv na dlduhodobl, flnmčni maiálék

c
1,

2,

3

1,

4.

5

ualeriál 7 826 -í98 27 Ba9 23 457
NeooKoncena WrcDa B oolotovaru 21 231 1 231 23 f85
ýÝróbkv á zboži .l1 122 2 427
ýýrobkV 11 122 ,l1 122 12 427
zbož
\4ladá a o§latnl zviřala a 16|lch skuDinv

tnuté zálohv na zásobv

c1
1

2,

J_

4
5

1

2
3

4

Pohlodávky
Dlouhodobé oohledávkv 0 *.-]ta]iJť]í9í,]0
)oh|edávkv z oboiodnlch vztahú

'ohledávky - ovládaná nebo ovládallcl osoba
)ohlodávlry - pod6lalný vllv
)dlóréná .rAňoVá nnhlpdáVká

'ohl6dávl§ ostatn
,ky z8 společnlky

)louhodobé Do§kvlnuté zálohv
]ohadné ričty aktlvnl

'inó 
pohledávky

fÝoLrčĚ
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RozVAHA
v plném rozsahu

ke dnl
31,12.2020
(V celých tistclch Kě)

STAP a.s.
lčo 44569599

Vilémov u Šluknova 103

vilémov u Šluknova
407 80

Eéžné
úě8tni období

Minulé
úěetní obdobi

íoDÉvenél
U

t,
1

2
2.
3.

4-
5-

6.
?,
8.

1

2
3
4
5
6
7

krátkodobé záva2kv 5572o 48 392
ývdané dluhoDt$V
ýVménItalné dluhoDlsy

Oslalnl dluhopisy
avazky k livérovÝm lnstltucim 8 580 8 316
klátkodobé pňlaté zálohv 993 1 211
!ávazkv z obchodních váahú 20 453 20627

bé směnff k úhradě
avťkv _ ovlídaná nábo ovládgllcl osot a

,szkv _ oodslatŇ vliv
,azkv - oŘrinl -25

18 208
!ávazky ké společníkům 10 80/t 73§
úátkodobé linanění vipomoci

4 959 5 í76
ivazty z9 sociálniho zabezFčenl e zdravolního ooilštěnt 2 2 843

stál - daňové závakv á .lóleó 4 805 698
Dohadné úětv Daslvní 2262 1 969
Jlné ávazky 206

1.

2

RozLIsENl PAslV

'ai€ 
Dřištici období

nos1 DřlEtlch obdobi

a
dne:

15.06.2021

/----------\- 1\-_*:š-
JindnchPBkač 

-<

a,;Fq,9..,,rr"'



vÝwazasKu n zrRÁtv §TAp a.s.
v plném rozsahu (v díuhovém členění) lčo lloes

za období končlcí k vllémov u Šluknova
31,12.2020 Vilémov u Šlukn{
(v celých tistcích Kě) 4o7

íďo,.f:č.Ď

(k.,,^,nď



vÝl<lzzlsKu n zrnÁry sTApa.g.
v plném rozsahu (v druhovém ěleněnll lěo {sossss

za oMobí konělcí k vllómov u šluknova
31,12,2020 Mlémov u Š|uknr
(v celýďt tisíclch Kč) 4o7

sésiaveno 6

í5.06.202í

(k,.,nn9



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH

za období končícl k
31,12.2020
(v celých tislcích Kč)

TocÍcH STAP a.s.
lco 44§69ng9

Viléínov u sluknova 1o3
vilómov u ŠluknovÉ

407 80

EOžna
účgtnl období

Mlnulé
úú6lnl obdobi

íoorav6nél
P. l§lav pon€rnlGh píolilř€dl(ú a Dsněžnlch okvlvalEntů na začátku úěeínlho období

|Pglrěžnl 
'ohy 

7 hhvdl výděl9éné člano9u h,rowznl élnnos

z vý8lorl.k hoepodaňsnl Dl6d zdanóním

A. 1.

A. 1. 1.

A1-2
Aí.3
A1./t
Aí.5

Á 6.

|favy o nspgnóznl op3nc€
)dpl§y §tiilých al(llv (+) s Wlmkou zústaakovó c6ny píodsných státýclr akllv, a
lál€ ffiořování ocsňovaclho rozdllu k nabytému ma]etku a goodwillu {+/-) í8 832 17 909
mona flilu oDftNnvcn Doloz€l(, íozén -161 539
!l8l( z píOúOlá Btálych 8xliv (_/+) -28í

losvz DodllĎ na zbku
,yuqovang neE8oove uío|ry (+) 6 výitmkou úmkú ?ehmvaných do oEněnl dlouhodobÓho malotku, a
íy]aownó r,ýnosovó ú.oky G) s,I4 507

favy o oglBlnl n€peněžnl opoíace

A
!latý penéžnítot z provoznl člnnostl píed zdanéním a změnaml Dřacovnlho kiDitúlu

A, z,
A. 2. 1.

A2 2.

A. 2, 3.
A.2 4.

glavu nopénéznlcn 8ložok píEcovnlho kapltálu
1T€na aavu ponlsoavoKz plovoznl qnno§í (+/-), affiVnEn úilú čaEovéílo
o:llĚoní a dohadných účtů akťvních 5 675 l1 541
lTÉna 6taw ííálkotbbých závazlú z Prcvoznl člnno§li (+/_), Pa§lvnlch ÚČtú
la8ovóho rozl§oní a dďladných tlc'tů pásivníó 21B _6 08i|
arnona §8W zásoD (+/, 42a
tněna 5tavu klálkoalobóhoínančnlho m€i6lku néspadsjíclho do P6nÉžnlch Pro§tř€dkj a poněžních
}fulvsléntíl

A lclstý ponážnl iok z Díovoznl člnnoBll Dřed zd.něn

A. 3.
A. 4.
A5
A. 7.

lacone Urolry 8 \rýllml(ou l]í0l(l] z8hmovanÝch do oc€n§nI dlouhodobého meletlu -37B
rté úÍÍ}] 22
llc€nl oan z plilmu a za oomeí§l oanó za mlnulá obdobl -4 233
lte mdlN na zaku a

A lclttý ponóžnl aok r Díovoznl ělnnosll

PÚ'Éžil lólty z lnvesuónl élnno3al

E í
B. 2.

B.3
,yOaF §polene 3 naDytlm sBlých Ektý -,l6/1

ny z DtcdÉie BtálÝch akllv t 762
ápilčB a úvóry §přizŇným osobám

B cl.iý pgnéžnítok t zaahulhí8. k klv9stlění ělnno3ll

rqgznl @ly z únúcnl cmms!

G
]opadyzměn dlouhodobých závgzhl, popřípadě lakových *rálkodobých ávs2kťt, ktríó §pÁda.il do oblágt
insnčnt ďnno§U (napŤ. někleré pwozlí úVěry) na poněžní prosliédky a peněžní Bkvlvalenty -4 325 -8 6i6

9,z
c, 2, 1.

c2 2.

c2 3.

c2 4.
c2 6.

c2 6,

změn vlastíllho kaDltálu m osněžťll oíOstřgdkv á Dgněžní ek\rlv8len
avycenl P9naznrcn p&,BredRú a pen€žnlch €kvlvalentú z litldu 2t ýšgni zákbdního kgpltálu, ážla,
,opllPedĚ íondú zg zlsku včElně §ložených á|oh na tolo zvýšen| (+)

ryPlaoonl poíllU na Ma8rllm tapltálu §polečnllom (-) l5 000
]al§l vkladý pgnéžntch prostledků eoolečrrlkrl a gEló mió
Jhíedg ztáty sDl
Jnm6 otalĎv M vrub íondú {,

/yplacenó podlly ílg zlsku včélně zóplEcené sréžkové daně uzlahu,|lci so k iémlo nárokúm a včotně
inanónho WPoádánl 36 3Pol3ěnllry veřejná óclrodnl spoléčnostl a komplementářl u komandllnlch
;polečnosli (-)

c clÉtý psněžnl iol yrt hUjící sB t íinlnční élnnosll

;l6tó lvý§gnl nebo snížení p6něžntch P1!3tr9dků
R ,Bv ponorlrcn progre(l(u a penornlch glťlvalentú na koncl tlcalnlho obdobl

trr-,oď
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Příloha účetní závěrky
k 3L.I2.2o2o

l. zÁrnoruí lruronuRcr

(1l Popis účetní iednotky

Obchodní jméno: STAP a.s,

Sídlo; Vilémov u Šluknova 103, 407 8o

oIČ: cz4456 95 99

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání: - barevná a chemická úprava textilií
- výroba, obchod a služby neuvedené

v příIohách L až 3 živnostenského zákona
-hostinská činnost
-výzkum a vývoj

Rozvahornýden; 3L.12.ZO2O

Okamžik sestavení účetní závěrky: t5.6.ZOZL

Datum vzniku: 1,5, 1992

Statutární orgán - představenstvo: lng.Jindřich Pjskač
lng.Miloslav Cerný
lng.David Novotný
Bc.David Sklenář
Václav Soukup

Dozorčí rada: Libor Sklenář
Gabriela Trojanová
lng.Markéta Novotná

Základní kapitál společnosti: 35 175 693,- Kč

Obchodní jméno osoby
"/o vKlao.u na zaKlaonlm
kapitálu účetn í iednotkv
2ot9 7ozo

MANST, s,r,o. Vi!émov

lng. Miloslav Černý

61,65

38,35

61,65

38,35 i,ot,[č.\-ě\

."I

a;



Beze změny.

- správa podniku řídí4 provozy :

prov.1 Vilémov -tkalcovna, dokonč,zdrhovadel
prov.2 Velký Senov-tkalcovna, pletárna
prov.S Vilémov - barevna
prov.6 Vilémov- uiroba netkaných textilií

K zásadním změnám v organizační struktuře podniku během up|ynulého období nedošlo.

(2l
% podílna základním kapitálu

obchodní soolečnost % podílu na
základním
kapitáluNázev

ZaKladnl
kaDitál

Ucetni
HV př,z.

2ozo 2o2o 2oL9 2o7o

čov Vilémov a,s, 2 000 326 49,o 49,o

í3l Průměrnú počet zaměstnanců a v,íše osobních nákladů

Ukazatel Celkem ndlcl
pracovnIcI

PrŮměrný počet zaměstnancŮ :

r.2Ot9
r.2020

284
z52

5
7

Osobní náklady:
r.20t9
r.2O2O

I2]-974
105 434

10 532
9 543

Odměny ostatních členů statutárních
a dozorčích orgánů

r. 2019
r.2020

L284
7644



(4)

formě íposkvtnuté účetní iednotkou}

V průběhu hodnoceného období nebyly členům statutárních a řídících orgánů společnosti
poskytnuty žádné půjčky, úvěry ani záruky,
Ostatní pInění - poskytnutí osobních automobilů ke služebním a soukromým cestám za
podmínek zákona o daniz příjmu a pojištěnímanatementu ve \^ýši 192 tis, Kč (v roce 2019
ve výši 181 tis. Kč).

lNFoRMAcE o PoUŽlTÝcn ÚčrrruícH METoDÁCH, oBEcNÝcn Účrrruícn
áSnOÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ

účetnictví účetní iednotkv

tJčetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákona o rJčetnictví") a prováděcí vyh!áškou
Č. 5OO/2OO2 Sb,, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č, 553/1991 Sb.,
o účetnlďví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli
ÚČtulÍcími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
platném pro roky 2O2O a 2019 (dále jen ,,prováděcívyhláška k zákonu o účetnictví").

V roce 2020 byl navýšen limit pro evidenci dlouhodobého hmotného majetku v rozvaze na
80 tis, Kč.

(2l Zásobv

Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnými pořizovacínii cenami s použitím metody
skutečných cen pořízení a vedlejších pořizovacích nákladů, které jsou rozpouštěny do
nákladů ve vazbě na poměr stavu zásob k výdeji ze skladu. Zásoby na skladu jsou
evidová ny aritmetickým průměrem,

Vedlejší pořizovací náklady zahrnují dopravné, poštovné, celní poplatky, atd.

Zásoby pořízené vlastní činností (nedokončená niroba, hotové výrobky na skladě) se
oceňují vlastními náklady rr,ýroby podle ptánorných kalkulací, které zahrnují přímé
materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady

{3) DlouhodobÝ hmotnÝ maietek a dlouhodobú nehmotnÝ maietek

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu
pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Úroky a další
finanční výdaje související s pořízenírn se zahrnují do jeho ocenění.
Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které
zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a uýrobní režijní náklady (případně část
správních nákladů}. tiroky a další finanční výdaje související s pořízením se zahrnují do

ll.

(1l

ÝÍ,,r.,.nď

jeho ocenění,



(4)

(5)

Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč do 3I.t2,2O19, od t.t.2010
nad 80 tis. Kč je vykazován v rozvaze a je odepisován do nákladů po dobu ekonomické
životnosti,

Dlouhodobý hmotný majetek v rozmezí pořizovací ceny 5-40 tis. Kč byl do 3L.L2.20L9
vykazován v rozvaze a odepisován do nákladů po dobu 24 měsíců.

Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 5 tis. Kč a mobilní telefony byly do
31,,12.2019 ričtovány přímo do spotřeby a evidovány v podrozvahové evidenci,

Od 1.1.2020 je dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 80 tis. účtován přímo do
spotřeby a evidován v podrozvahové evidenci.

D|ouhodobý nehmotný majetek v pořizovacíceně nad 60 tis. Kč je vykazován v rozvaze a
je odepisován do nákladů po dobu ekonomické životnosta.

Pozemky a umělecká díla jsou evidovány v rozvaze a nejsou odepisovány.

Dlouhodobý finanční maietek

Cenné papíry a majetkové účasti se oceňují pořizovacími cenami,
Majetkové účasti představující účast v ovládané osobě nebo v osobě pod podstatným
vlivem se oceňují pořizovací cenou a nejsou na k rozvahovému dni přeceňovány
ekvivalencí.

pohledávkv

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Nakoupené pohledávky se
oceňují pořizovací cenou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných
položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu a to na základě individuálního
posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohíedávek,

Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů.

Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do
12 měsíců včetně) a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců), s tím, že krátkodobé jsou
splatné dojednoho roku od rozvahového dne.

přepočtv cizích měn

Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu je používán
pevný kurz vyhlašovaný ČNB k 1.1. daného účetního období.

Pohledávky a závazky, peníze a peněžnízůstatky na bankovních účtech v zahraničníměně
jsou k rozvahovému dni přepočítávány podle oficiálního kurzu Črua. Realizované kurzové
zisky a ztrátyjsou zachyceny v hospodářském výsledku.

(6)
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(8)

(7) Závazkv

Dlouhodobé l krátkodobé závazky se oceňují jmenovitou hodnotou, Dlouhodobé
krátkodobé úvěry a půjčky se vykazují vejmenovité hodnotě.

Daň | přílmů

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu od|ožené daně.

Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou z daňového základu s použitím daňové sazby platné
v běžném roce a veškeré doměrky a vratky za minulá období.

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě, kdy př! výpočtu je použita sazba
daně z příjmů platná v období, ve kterém budou daňouý závazek nebo pohledávka
uplatněny, vycházející z rozvahového přístupu, tj. závazková metoda vychází
z přechodných rozdílů, jimiž jsou rozdíly mezi daňovou základnou aktiv a pasiv a výší aktiv
a pasiv uvedených v rozvaze, Daňovou základnou je hodnota těchto aktiv a pasiv
uplatnitelná v budoucnosti pro daňové účely.
Učetní hodnota odložené daňové pohledávky je ke každému rozvahovému dni
posuzována a snížena v rozsahu, v jakém již není pravděpodobné, že bude k dispozici
dostatečný zdanitelný zisk, proti němuž by bylo možno tuto pohledávku nebo její ěást
uplatnít.

Rezerw

Rezervyjsou vytvářeny k pokrytí budoucích závazků nebo uýdajů, u nichž je znám účel, je
pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka nebo datum, k němuž
vzniknou, Společnost tvoří ričetní rezervy na nevyčerpanou dovolenou a rizika doměrku
daně z uplatněného odpočtu na r,nýzkum a vývoj.

DopLŇUJící lruronuAcE K RozvAzE A vÝKAzU zlsKu A zTRÁTy

(1} DlouhodobÝ maietek

Dlouhodobú hmotnÝ a nehmotný maietek (v tis, Kč):

POŘIZOVACÍ CENA

(9)

!ll.

počáteční

zůstatek 
prlrustky . KonečnÝ

vvrazenl' zústatek
Software,ost.d louh.nehm.maj.
Ocenitelná práva
Pozemky
Stavby
Hmotné movité věci a jejich soubory
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlou hodobý hmotný majetek

7 ]-73

0
2002

151 320
394 478
8 128
4t

0
0
3

97
t567

0

o 7t73
00
0 2005
0 I5L477

8 459 387 586
259 7 869
470

Celkem 2020 563 l42 7667 8 759 556 050
Celkem 2019 565 691 8 636 11 185 563L42

Íďo'-fč\i}

, _ §ÉEt\
\Qor,,,,r'ý



oPRÁVKY

ii:|j,Tl' odplsy Prodeje Vyřazení
Konečný
zůstatek

Neťto účetní
hodnota

Software

Ocenltelná práva

Pozemky

Stavby

Hmotné movité věci a jejich

soubory

Jiný dlouhodobý hmotný
maietek

Nedokončený dlou hodobý
hmotnÝ majetek

6 873 280

00
00

93 256 2 600

290948 13 695

7 760 2s7

0

0

0

0

725

0

0 7153

00
00
0 95 856

7 oL7 296901,

259 7 758

2Q

0

2 005

55 561

90 685

111

Celkem 2020 398 837 16 832 7 276 407 668 L48382

Celkem 2019 385 359 17 909 2975 ].456 398 837 164 305

V roce 2020 nebyly na zák]adě lnventarizace vytvořeny opravné položky k d|ouhodobému
hmotnému nebo nehmotnému majetku.

V současné době společnost nepořizuje žádný majetek formou finančního leasingu.

V operativní evidenci společnosti je veden drobný dlouhodobý hmotný majetek v původní
vstupní ceně ve výŠi 2 459 tis. Kč.

Rozpis hmotného maietku, kterÝ ie zatížen ziislavním právem,
popř. u nemovitostí věcnÝm břemenem:

provoz 1Vilémov za Úvěr u KB Ústí nad Labem
provoz 2 Velký Šenov za úvěr u KB Ústí nad Labem
provoz 5 Vilémov za úvěr u KB Ústí nad Labem
provoz 6 Vilémov za úvěr u KB Ústínad Labem

DlouhodobÝ finanční maietek (v tis. Kč):

Vlastnický podíl v dceřiné společnostije evidován v pořizovacíceně 1 140 tis. Kč.

Společnost eviduje poskytnutou půjčku za dceřinou společnostíve výši 1 715 tis. Kč.

Společnost během roku 2020 nakoupila od dceřiné společnosti služby v celkové výši

tis. Kč, jednalo se o likvidaciodpadních vod.

obchodní společnost % podílu na
základním
kaoitáluNázev

Základní
kaDitál

Učetni
HV oř.z.

2o2o 2o2o 2019 2o2o

čoV Vilémov a.s. 2 000 326 49,0 49,0

iÍ$ÝoLtč:\ň)

kO*.,,'ný



(2) Zásobv

Zásoby materiálu činí celkem 27 826 tis. Kč, opravné položky k materiálu jsou vytvořeny
ve uýši 13B tis. Kč. Zásoby nedokončené výroby a polotovarů jsou vykázány ve výši 2L237
tis. Kč azásoby výrobků ve výši L! LZz tis, Kč,

(3l Závazkv

souhrnná vÝše závazků po lhůtě splatnosti:

Závazky po lhůtě splatnosti 2019 2ozo

Celkem 2986 73

z toho:
- do 90 dnů po lhůtě splatnosti
- do 180 dnů ll

- do 365 dnů ll

- nad 1 rok 'l

29:6 66

7

Nejsou evidovány žádnézávazky k podnikům ve skupině.

Společnost k 3L,LZ.2O20 neeviduje závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního
pojištění po splatnosti ani daňové nedoplatky,

Společnost k31,.I2.?O20 neeviduje závazky se splatností delší než je 5 let.

Společnost eviduje krátkodobé závazky za společníky z titulu snížení základního kapitálu
ve rnýši 6 779 tis. Kč.

(4} Pohledávkv

Sou hrn n á uúše pohled.fo,gk.po lh ůtě splatn ostí:

Pohledávky po lhůtě splatnosti zoL9 2o2o

Celkem 8 498 7 85I

z toho:
- do 90 dnů po lhůtě splatnosti
- do 1,80 dnů ll

- do 365 dnů ll

- nad 1 rok ll

8 494
4

1 469

5238

1 613

Společnost k3L.t2.2O20 neeviduje pohledávky se splatností delší než je 5 let.

Společnost v roce 2020 natvořila opravné položky ve rnýši 112 tis. Kč k pohledávkám Pr-qÝOt-Eť,\b

§"K4 ?

QOrn, s\ý

splatnosti,



(5) vlastní kapité!

základní kapitál:

Druh akcie
Akcie na majitele:

r. t997
r.1998

r. 1999-2000

r.20O3-20L2

Počet

205 886
18 669
293

L22l9
153

11 959
143

NomináIní
hodnota
1 000 Kč

1 000 Kč

1 000 000 Kč
1 000 Kč

1 000 000 Kč
1 000 Kč

1 000 000 Kč

Nesplacený Lhůta
vklad ,o:.

Akcie listinné na jméno
r.2O!5-2O20 1].959

I43
227 Kč

227 00oKč

V roce 2020 byl dle rozhodnutí valné hromady zisk za rok 20L9 ve výši 5 222 Kč rozdělen
mezi Nerozdělený zisk minulých let (4934 tis, Kč) a sociální fond (288 tis. Kč). Ke konci
roku byla Část přídělu do sociálního fondu navrácena do nerozděleného zisku min. let
(282 tis. Kč).

SpoleČnost v roce 2019 doúčtovala rezervu na nevyčerpanou dovolenou, souvisejícís roky
2OL7 a 2018. Jejím doúčtováním došlo k obsahové změně v rozvaze - ostatní rezervy,
odložený daňouý závazek a vzniku jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši -
1 889 tis. Kčk3L.L2,2018 a - 1 976 tis. Kč k 31.12.20].9.

(6) Bankovníúvěrv

SpoleČnost eviduje jeden úvěr u KB Ústí nad Labem v celkové výši 16 849 tis. Kč, ktený je
splatný v roce 2023.

Ke dni 6.4.2Q2O byla přijata žádost společnosti o odklad splátek na dobu 5 měsíců
v souvislosti s vyhláŠením nouzového stavu spojeného s v,ýskytem COV|D-19 na území
České republiky a nastalým částečným snížením tržeb.

Výdale wnaložené za účetníobdohí_n_a vúz!9m a rnývol

V roce 2020 společnost nevynaložila žádné prostředky na uýzkum a vývoj,

Yýnosv z běžné č|nnosti

Z výroby stuh, prýmků, zipů a vpichovaných NT
za r,2OL9 tuzemsko tl7 437 tis. Kč, zahranlčí 264 724 tis. Kč
za r.2O2O tuzemsko 106 589 tis. Kč, zahraničí Z43 690 tis. Kč

Celkem tržby za prodej uýrobků v roce 2020 činily 350 279 tis.
Kč).

(7l

(8l

Kč. (v roce 2079 382161tis.



(9l Události, které nastalv po datu účetní závěrkv

V prvních měsících roku 2020 se virus COV|D-19 rozšířil do ceíého světa a způsobil
rozsáh lé ekonomické škody.
Qd L.4.2O20 v návaznosti na dočasné zastavení různých projektů především z automotivu
byla zavedena krizová opatření ke snížení propadu tržeb, zisku a k zajištění potřebného
cash-flow pro chod firmy. Došlo ke snížení mezd, zrušení všech benefitů, dočasnému
pozastavení investic a oprav a omezení poptávky po službách. A dále byla čerpána do
31.8.2020 podpora zaměstnanostiv Programu Antivirus B.

Za l. Čtvrtletí roku 2027byly splněny p!ánované tržby izisk dle plánu, účetníjednotka je
stále schopna pokračovat ve svých činnostech bez vážnějších problémů a její činnosti
nejsou zásadním způsobem ohroženy. Souěasná finanční situace spoíečnosti vzhledem
kdřívějším provedeným opatřením je dobrá, účetní jednotka je schopna dalšího
nepřetrŽitého trvání, plnit siveškeré své závazky dle termínů a dohod a je stabilizovaná.
Od L.L.2O21 čerpá společnost nárok na podporu v Programu Antivirus A,
Vedení společnosti bude nadále pokračovat v monitorování potenciálního dopadu a
podnikne veškeré možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních účinků na společnost a
její zaměstnance.

Vedení společnosti zvážilo potenciá!ní dopady COV|D-19 na své aktivity a podnikání a
dospělo k závěru, že nemají uýznamný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podn|ku.
Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 3t.t2.ZO20 zpracována za předpokladu, že
Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

(10) Závazkv neuvedené v účetnlctví

významné potenciální ztrátv a soudní sporv
K31.L22O20 se společnost neúčastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by
mělo podstatný dopad na společnost, ani si není vědoma nebezpečí l4iznamných
potenciálních ztrát, pro které by nebyla vytvořena rezerva.

Společnost nemá žádné existující ani potenciální závazky neuvedené v rozvaze, kromě
těch uvedených v příloze k účetnízávěrce.

(11} Rezerw

Ostatnírez_eJw:
v tis. Kč

Rezerva na doměření daně
z VÝzkumu a vÝvoie počáteční stav změna stavu konečný stav
2ozo 47 o 47
Rezervy na
Nevvplacené nárokv na ŘD počáteční stav změna stavu Konečný stav
2019 2 440 -668 1-772
2020 1772 33 1 805

(trn,nď



(12) Daň z příImů

Společnosti vzniká za rok 2020 daňová povinnost ve výši 4 233 tis. Kč, Na zálohách na dani
bylo zaplaceno ].].9 tis. Kč.

VÝpočet odložené daně:

Položky odložené daně
OdIožená Odložený
daňová daňový
pohledávka závazek

Rozdíl mezi ríčetní a daňovou
zůstatkovou cenou d!ouhodobého
majetku
Rezervy

18 618
343

Celkem 18 518

t8275

(13) PovinnÝ audit společnosti

Povinný audit společnosti za rok 2020 byl proveden na základě Smlouvy o poskytování
auditorských služeb se společností Adakon audit s.r.o. V průběhu roku neposkytovala
auditorská společnost pro společnost jiné služby než povinný audit účetní závěrky.

Ve Vilémově dne 1.5.6.2021

lng. JindřIch

(k r,, nn:ý
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Zpráva o vztazich mezi ov!ádající osobou a osobou ovládanou a osobami
ovládanými stejnou ovládací osobou za rok 2O2O

( podle § 82 ZOK )

Zprávu zpraeovává společnost: STAP a.s. lČo : a+sSgsgg
407 80 Vilémov u Šluknova 103

Osoba ovládající: MANST invest s.r.o. lČO : 03031632
4o7 80 Vilémov u Šluknova 103

Další osoby ovládané ovládajícíosobou: MANST s.r.o, lČo : 62245066
407 80 Vilémov u Šluknova 103

l.
Přehled wájemných smluv mezi ovládanou osobou a osobou ovládající nebo mezi osobami

ovládanými
Meziovládanou osobou a osobou ovládajícl resp. mezi osobami ovládanými nebyly uzavřeny žádné
smlouvy, na jejichž základé by byla v aktuálním období poskytována plnění

ll.
Způsob a prostředky ovládání

Ovládajíci osoba vykonává ovládání pomocí svých vlastnických práv prostřednictvím rozhodnutí valné
hromady Společnosti. Mezizpůsoby a prostředky ovládáníSpolečnosti patří Zakladatelská listina
Spoleěnosti a rozhodnutí nejvyššího orgánu Společnosti, neexistují tedy kromě těchto smluv žádné
speciální smlouvy mezi Spoleěností a ovládající osobou ve vztahu ke způsobům a prostředkům ovládání
Spoleěnosti.

!ll.
Ú;my z uzavřených smtuv

Ovládaná osoba si není vědoma žádných opatření, která by byla přijata v zájmu nobo na popud ovládajíci
osoby, a která by měla přímé či nepřímé negativn[ majetkové důsledky. Za veškerá plněníjedné strany
byla poskytnuta ekvivalentní protiplnění tak, aby jedna ze stran nebyla zvýhodněna. Ovládané osobé
nevznikla ze smluv, mimosmluvních plnění či opatření mezi ní a ovládajlcí osobou žádná rJjma.

IV.
Zhodnocenívýhod a nevýhod plynoucich z ovládacích vztahů

Vztahy jsou uzavřeny za stejných podminek jako s ostatními partnery, pro žádnou stranu neznamenajl
neoprávněnou výhodu či nevýhodu. Vztahy jsou z hlediska výhod neutrálnl az uzavřených vztahů pro
ovládanou osobu neplynou žádná riziJ<a.



V.

Přehled jednáni učiněných na popud nebo v zájmu ovládajících osoby, jež se týkala majetku, který
přesahuje 10% vlastního kapitálu zpracovatele, zjištěnóho podle úěetni závérRy za rok2O20

V roce 2020 nedošlo k žádným jednáním učiněným na popud nebo v zájmu ovládajíci osoby nebojí
ovládaných osob, která by se týkala majetku přesahujícího 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby, a
ovládané osobě rovněž nebylo znemožněno uskutečnit určitá jednání či strategická rozhodnutí z důvodu
ovládání spoleěnosti pramenícl ze zájmů ěi z popudu ovládajicí osoby.

Vl.

Přehled o poskytnutém plnění a protiplnění v tiěetním období mezi propojenými osobami

Plevážná ěást pohledávakazávazků vyplývajících ze všech vzájemných vztahů se spoleěnosií MANST
invest s.r.o. byla uhrazena formou vzájemných zápočtů pohledávek azávazků.
Vůči společnosti MANST, s.r,o. nebyla žádná poskytnutá plněníani přijatá protiplnění.
Ve sledovaném období pak společnost STAP a.s. neposkytla žádná další mimořádná plnění ve prospěch
ovládající osoby ani ostatní ovládané osoby.

Tato zpráva byla vypracována dle ZáRona o obchodních korporacích é, 9012012 Sb. Předsedou
představenstva ovládané osoby a bude předložena k přezkoumání společníkům spoleěnosti,

Ve Vilémově dne 29.3,2021 lng. Jindřich Pískač



ZPRAVA NEZAVISLEHO AUDITORA

Obchodní firma: STAP a.s.

Sídlo:

lč:

právní forma:

Období, za které byl audit proveden: 1. 1,.2O2O - 31,. 12.2O2O

Akcionářůnt STAP a.s.

Výrok auditora

Provedlijsme audit přiložené účetní závěrky společnosti STAP a.s. (dále také ,,Společnost") sestavené
na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k31.12.2O2O,výkazu zisku aztráty,
přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31,.I2.2O2O a
přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další
vysvětl uj ící informace.

PodIe našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti
STAP a.s. k3t. t2.2O2O a nákladů, výnosů, výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok
končící 31.L2.2O2O v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením a standardy Komory auditorů České
republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (lSA), případně doplněné a
upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je
podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetnízávěrky. V souladu se zákonem o
auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti
nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že
důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytujídostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho
výroku.

Vilémov u Šluknova ].O3,4O7 80

445 69 599

akciová společnost



Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemijsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční
zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá představenstvo
Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinnostísouvisejících s auditem účetnízávěrky seznámeníse s ostatními informacemi a posouzení,
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi
znalostmi o účetníjednotce získanými během prováděníauditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví
jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, 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 ínformací 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, již dokážeme posoudit, uvádíme, že
o ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závérce,

jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a

o ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahujívýznamné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné
nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva Společnosti za účetní závěrku

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

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost
schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetnízávěrky záležitostitýkající
se jejího nepřetržitého trvánía použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetnízávěrky,
s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušeníSpolečnosti nebo ukončeníjejíčinnosti, resp.
kdy nemajíjinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora zd audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně nenízárukou, že audit provedený v souladu
s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existujícívýznamnou
(materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považujíse za
významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit
ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetnízávěrky na jejím základě přijmou.



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

o ldentifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat
dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko,
že neodhalíme 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 vnitřn ích kontrol představenstvem.

o seznámit se s vnitřním kontrolním systémem společnosti relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohlivyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

o posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetnízávěrky.

o posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení 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 Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná
(materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v
této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit
modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z
důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo
podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

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

Našípovinnostíje informovat představenstvo mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasováníauditu a
o významných zjištěních,,která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků
ve vnitřním kontrolním systému.

V Praze dne 15. června 2021

Adakon audit s.r.o,
Oprávnění č. 586
Třebohostická 2283
Praha 10

lng. Lenka Srncová
Statutární auditor, oprávnění č. 2419


