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|. OBECNĚ ÚDAJE

Název:

KARO INVEST a.s.

Sídlo:

Rohanské nábřeží 642/35, Praha 8, 18600

Právní forma:

akciová společnost

Předmět činnosti zapsaný v obchodním rejstříku
— Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytováníjiných

než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a
nebytových prostor

Datum vzniku společnosti:12.6.2018

Kapitálová účast
Hodnota základního kapitálu společnosti zapsaného v obchodním rejstříku
vedeným Městským soudem v Praze činila k 31. 12. 2021 částku 3 900 000,- Kč.

Vlastnická struktura
3 900 000 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč

Popis změn a dodatků provedených v obchodním rejstříku

Zvýšení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady společnosti
emise nových akcií a rozšíření počtu členů dozorčí rady na 2 členy.

Organizační schéma společnosti

-

Vedení společnosti

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

Statutární orgány
Předseda představenstva k 31.12.2021: Pavel Klvaňa
Člen představenstva k 31.12.2021: Ing. Jakub Hemerka, MSc.
Počet členů představenstva: 2 členové

Informace o aktivitách společnosti v oblasti výzkumu a vývoje

Společnost KARO INVEST a.s. prostřednictvím dceřiné společnosti KARO —
Leather Company s.r.o. provádí a podporuje aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.
Zachování principů udržitelného rozvoje, jakožto rovnováhy mezi ekonomickým,
sociálním a environmentálním pilířem je jedním

ze základní sledovaných

parametrů společnosti, v rámci VaV činností tedy lze zmínit projekty směřující k
získání inovativní technologie pro korekci povrchových defektů kůže využitím

expanzních polymerů s pozitivním efektem jak v technologické, tak i komerční
oblasti, dále pak uplatnění polymerů s podílem přírodní složky, užívaných při

úpravě usní, které sníží závislost na neobnovitelných zdrojích a zlepší ekologické
aspekty kožedělné výroby (biologická odbouratelnost, nižší zatížení odpadních
vod).

Informace o aktivitách voblasti životního

prostředí a pracovně právních

vztazích
Společnost KARO INVEST a.s. zastává názor, že naši povinností jako podniku je,
abychom s lidmi a přírodou jednali jako s nepostradatelnými partnery. Proto
usilujeme o harmonii ekonomie a ekologie. Zachování přírodních zdrojů při

poskytování služeb našim klientům proto definujeme jako základní princip naší

činnosti a obchodování. Stímto vědomím dále důsledně rozvíjíme naše vysoké
standardy. Ty totiž přináší neustálé zlepšování podmínek pro člověka a životní
prostředí.

Il. HISTORIE FIRMY A MOUCÍ

VÝVOJ

Společnost KARO lNVEST a.s. vznikla 12. června 2018 a má celkem 2 členy
statutárního orgánu. Společnost vroce 2021 vyvíjela pouze minimální
ekonomickou činnost. Hlavní náplní společnosti je správa 100% podílů
ekonomicky aktivních dceřiných korporací podnikajících voblasti strojního

zpracování usně.
|||. sxunsčivosn.
KTERÉ POSKYTUJÍ INFORMACE o PQMÍNKÁCH
snumícn. .IENŽ NASTALY Lo KONCI ROZVAHOVÉHO DNE

A

Rozvahový den
31.12.2021

Den sestavení výroční zprávy

31.3.2022
V rozmezí od 31.prosince 2021 do 31. března 2022 nedošlo k žádným změnám.

IV. ZPRÁVA o vezicn
Viz. příloha

v. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
Viz. příloha

VI. ZPRÁVA AUDITORA
Viz. příloha

Mizzi PROPOJENÝMI OSOBAMI

\

..............................

„

i..................................

Pavel Klvaňa — p edseda představenstva

ZPRÁVA o VZTAZÍCH
mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou

osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou dle
ustanovení 5 82 zákona č. 90/2002 Sb., o obchodních korporacích,
ve znění pozdějších předpisů

1. úvoo
Ovládající osoba

Ovládající osobou je fyzická osoba Pavel Klvaňa, dat. nar. 23.04.1975, bytem:

Praha s - Kobylisy, Bojasova 1244/5, PSČ: 182 00, který drží 35,93% podíl.
Veřejně obchodované akcie tvoří 39,3% podíl společnosti a fyzická osoba
Jakub Hemerka dat. nar. 26.04.1986,

bytem: Prostějov, Václava Špály

4060/10, PSČ: 795 04, drží 15,40%.
Ovládané

osoba

KARO INVEST a.s., IČ: 07205571, se sídlem Rohanské nábřeží 642/35, 18600
Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle

B, vložka 23542 (dále jen „ovládaná osoba").
Karo Invest a.s. je ztitulu vlastnictví 100% podílů mateřskou obchodní
korporací v následujících dceřiných korporacích:
l . ) KARO - Leather Company s.r.o.

uč: 28205413
se sídlem Praha 8 - Karlín, Rohanské nábřeží 642/35, PSČ 18600
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 132642
2.) KARO Production s.r.o.

rč:29374731
se sídlem Rohanské nábřeží 642/35, Karlín, 18600 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 286279

Ostatní osoby ovládané stejnou osobou (dále jen „propojené osoby")
Ovládající osoba Pavel Klvaňa drží podíly ve výši 25% a vyšší v následujících

obchodních korporacích

-

Ježená s.r.o.

100%

—
-

Klavela s.r.o.
Convala a.s.
AC Info a.s.
SUNOX s.r.o.

100%
100%
80%
100% (dceřiná korporace Karlínské stavební a.s.)

-

Karlínská stavební a.s. 100%

Ovládané obchodní korporace jsou vlastněny 100 %, případně rozhodujícím
podílem ovládající osobou a v rámci výkonu ekonomické činnosti plní úkoly této

ovládající osoby.
Způsobem a prostředky ovládání ve smyslu ust. & 82 odst. 2 písm. c) zák. č.
90/2012 Sb. jsou přímé příkazy ovládací osoby vůči ovládaným osobám obvykle
v ústní formě.

Rozhodné období
Tato zpráva popisuje vztahy mezi propojenými osobami za období od 1.
ledna 2 0 2 1 do 31. prosince 2 0 2 1 (dále jen „účetní období").

2. SMLOUVY UZAVŘENÉ MEZI OVLÁDAJÍCÍMI A OVLÁDANOU ososou
Nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi ovládající a ovládanou osobou.

3. SMLOUVY MEZI OVLÁDANOU osoaou A PROPOJENÝMI OSOBAMI
Smlouva o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál ve výši
49.758.482,10,- Kč uzavřená dne 21.12.2021 mezi KARO INVEST a.s. jako poskytovatelem a
KARO - Leather Company s.r.o.;

Z titulu uzavření shora uvedených smluv nevznikla ovládaným osobám žádná

újma, neboť zápůjčky i příplatky mimo základní kapitál ovládaných společností
jsou sjednány jako bezúročné.

4. POSKYTNUTNÁ PLNĚNÍ PŘIJATÁ PROTlPLNĚNÍ
a) Výnosy realizované se spřízněnými subjekty

Zádné realizované výnosy.
b) Nákupy realizované se spřízněnými subjekty

Žádné realizované nákupy.
c) Nákupy a prodeje dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního

majetku se spřízněnými subjekty v účetním období
V aktuálním účetním období neproběhl žádný nákup majetku od spřízněného
subjektu.

5. PŘEHLED JEDNÁNÍ učlNENÝgi v ÚČETNÍM OBDOBÍ ROKU 2021NA POPUD
mega v ZÁJMU OVLÁDAJÍCÍ osoav mísou OVLÁDANÝCH osoa poxuo SE
TAKOVÉTO JEDNÁNÍ TÝKA_L0 MAJETKU. KTERÝ PŘESAHUJE 10% VLASTNÍHO
KAPITÁLU OVLÁDANÉ osoav ZIIŠTĚNĚHO PODLE POSLEDNÍ účETNí ZÁVĚRKY
DLE & 82 odst. 2 písm. d j ZOK

KARO-Leather Company s.r.o.
Vlastni kapitál:151.693 tis. Kč, z toho 10%: 15.169 tis. Kč.
Poskytnutý úvěr společnosti Karo — Leather Company s.r.o. v celkové výši 48.858 tis. Kč
Příplatek mimo základní kapitál ve výši 49.758 tis. Kč
KARO Production s.r.o.,

Vlastni kapitál:10.782 tis. Kč, z toho 10%: 1078,7 tis. Kč.

Poskytnuté zápůjčka společnosti Karo — Leather Company. V prosinci 2021 postoupeno na společnost
Karo Invest a.s..

Vprúběhu účetního období nebyly ve prospěch osoby ovládající a/nebo
propojených osob učiněný žádné jiné právní úkony.

6. QSTATNÍ OPATŘENÍ. .IE_JLC_H VÝHODY a NEVÝHODY
V průběhu účetního období nebyl v zájmu či na popud osoby ovládající a/nebo
propojených osob ze strany společnosti přijata či uskutečněna žádná jiná

opatření.

Tato zpráva byly vypracována statutárním orgánem společnosti KARO INVEST

a.s. s péčí řádného hospodáře na základě údajů, které mohou být ovládané
osobě KARO INVEST a.s. jednající s péčí řádného hospodáře známy.
V Praze 21.3.2022

Ing. František Meierl - auditor č. oprávnění 1160
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se sídlem Rohanské nábřeží 642/35, Karlín, 186 00
Praha 8
z a účetní období o d 0 1 . 0 1 . 2 0 2 1 - 31.12.2021.
Přílohy: Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát
Příloha k účetní závěrce

Praha 5 Zličín dne 31.3.2022
Mobil: 602 360 426
Tel. : 257 950 609

Lačnovská 377/8
155 21 Praha 5 — Zličín

,

Fax : 257 952 310

Učet KB č.ú. 195800410297/0100

IČO: 44350325
DIČ: C26404192366
Email: meier1©meierl._cz

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
Příjemce: akcionáři společnosti KARO INVEST a.s. se sídlem Rohanske' nábř ží 642/35,

Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 07205571.
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti KARO INVEST a.s. (dále také
„Společnost'ý sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá zrozvahy
k 31.12.2021, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2021, a přílohy této účetní závěrky,
která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.
Údaje o Společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti
KARO INVEST a.s. k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a
peněžních toků za rok končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.

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

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s 59 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve
výroční zprávě mimo účetní závěrku a naší zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá
představenstvo Společnosti.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a
posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní
závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu 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 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, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

'

'

ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou
a
ostatni 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 neobsahují významné (materiální) věcné
nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné
významné (materiální) věcné nesprávností nezjistili.

Odpovědn ost představenstva

a dozorčí rady 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 kontrolní systém, který
považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné
(materiální) nesprávností 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 účetní závěrky
záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při
sestavení účetní závěrky, s vyjímkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společností
nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za 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 není zárukou, že
audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce
odhalí připadnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v
důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně
předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která
uživatelé účetní závěrky 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:
'
Identifikovat 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)
nesprávností způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody
(koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení
vnitřních kontrol.
Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společností relevantním pro audit v
'
takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na
dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního
kontrolního systému.

'

'

'

Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních
odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedla v příloze
účetní závěrky.
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
schopností 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.
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 zobrazeni.

Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu
a načasování auditu a a významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně
zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. '
Dále je našípovinností vybrat na základě záležitostí, o nichž jsme informovali představenstvo a
dozorčí radu, ty, které jsou z hlediska auditu účetní závěrky za běžný rok nejvýznamnější, a
které tudiž představují hlavní záležitosti auditu, a tyto záležitosti popsat v naší zprávě. Tato
povinnost neplatí, když právní předpisy zakazují zveřejnění takové záležitosti nebo jestliže ve
zcela w'jímečném případě usoudíme, že bychom o dané záležitosti neměli v naší zprávě
informovat, protože lze reálně očekávat, že možné negativní dopady zveřejnění převáží nad
přínosem z hlediska veřejného zájmu.

Praha 5 Zličín dne 31.3.2022

Ověření provedl auditor František Meierl, Lačnovská 377/8, 155 21 Praha 5 Zličín, zapsaný
v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod ev. č. 1160.
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Příloha v účetní závěrce
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Příloha v účetní závěroe v plnémrozsahu
Korporace KARO INVEST a.s.
ke dni 31.12.2021

1. Popis účetní jednotky
Název:

KARO INVEST a.s.

Sídlo:

Rohanské nábřeží 642/35, PSČ 186 00, Praha

Právní forma:

a.s.

IČ:

07205571

Předmět podnikání:

pronájem a správa vlastních nebo pronajatých

Den vzniku účetníjednotky:

16.6.2018

Zdaňovací období:

od 1.1.2021 do 31.12.2021

Rozvahový den:
Okamžik sestavení účetní závěrky:

31.12.2021
31.3.2022

nemovitostí

2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod

2.1.

Použité obecné účetní zásady

Účetní jednotka postupuje v souladu s platnými účetními zásadami dle zákona o
účetnictví a příslušných prováděcích předpisů — Vyhláška č'. 500/2002 Sb., a české účetní
standardy pro podnikatele.

2.2.

Použité účetní metody

Účetní jednotka postupuje v souladu s platnými účetními metodami dle zákona o

účetnictví a příslušných prováděcích předpisů — Vyhláška č. 500/2002 Sb., a české účetní
standardy pro podnikatele.

2.3.

Informace o odchylkách od metod podle 5 7 odst. 5 zákona o účetnictví s uvedením jejich
vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky

Nejsou

2.4.

Způsob oceňování majetku a závazků

Pohledávky při vzniku — jmenovitou hodnotou.

Zásoby - pořizovací cenou (cena pořízení a vedlejší pořizovací náklady);
Dlouhodobý majetek (nad 80 tis. Kč) - pořizovací cenou (cena pořízení a vedlejší

pořizovací náklady).
Drobný majetek (0-80 tis. Kč) je účtován přímo do nákladů — veden pouze v operativní
evidenci.

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu
Korporace KARO INVEST a.s.

ke dni 31.12.2021

Přecenění podílů provedeno ekvivalenční metodou.
2.5.

Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky)

Není náplň.

2.6.

Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

Dennímkurzem dle ČNB.
2.7.

Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků

Není náplň.

2.8.

Použitý ooeňovací model a technika přiocenění reálnou hodnotou

Není náplň.

3. Informace k položkám závazkových vztahů

3.1.

Závazkové vztahy (pohledávky a dluhy), které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší
než 5 let

Není náplň.

3.2.

Závazkové vztahy (pohledávky a dluhy), které jsou kryty věcnými zárukami

Není náplň.

3.3.

Zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry poskytnuté členům řídících, kontrolních a případně
správních orgánů

Není náplň.

3.4.

Závazkové vztahy (pohledávky a dluhy), podmíněné závazkové vztahy a poskytnuté věcné
záruky, které nejsou vykázány v rozvaze

Není náplň.

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu
Korporace KARO INVEST a.s.
ke dní 31.12.2021

3.5.

Penzijní závazky a závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku a přidruženým
účetním jednotkám

Není náplň.

4. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem
nebo původem
Není náplň.
5. Průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období
Společnost nemá zaměstnance.

6. Informace o položkách dlouhodobých aktiv
Počáteční

Dlouhodobá aktiva

stav

Přírůstky Úbytky Konečný

Opravné položky a oprávky

_

sta—v _ÍPOČĚ gene

_

Konec

Úroky
7_

Podíl na společnosti Karo — Leah-

_

vte—rCompany

176571 49758 0

225329 -68674 -7410 -76084 0

Podíl na společnos-

ti Karo Prodyctjgr 4871

o

o _ _

4371

+2664 +3247 +5911 o

47920

0

48858

0

Pohledávka za
společností Karo
Leather Company :
titulu poskytnutého
úvěru

938

O

O

7. Účetní jednotka, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejužší skupiny účetních
jednotek
Není náplň.

8. Povaha a obchodní účel operací účetní jednotky, které nejsou zahrnuty v rozvaze
Neni náplň.

9. Informace o transakcích uzavřených se spřízněnou stranou

814

_

Příloha \:účetní závěree \: plnémrozsahu
Korporace KARO INVEST a.s.
ke dni 31.12.2021

Viz zpráva o vztazích za rok 2021.

10. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVlD-19 (koronavirusl V
prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a negativně ovlivnil mnoho zemí. I
když v době zveřejnění této účetní závěrky se situace neustále mění, zdá se, že negativní vliv této

pandemie na světový obchod, na firmy i na jednotlivce může být vážnější, než se původně
očekávalo. Směnný kurz CZK/EUR oslabil, hodnota akcií na trzích klesla a ceny komodit
zaznamenávají významné fluktuace. Protože se situace neustále vyvíjí, vedení Společnosti není v

současné době schopné spolehlivě kvantiíikovat potenciální dopady těchto událostí na
Společnost. jakýkoli negativní vliv, respektive ztráty, zahrne Společnost do účetnictví a účetní
závěrky v roce 2022.
Vedení Společnosti zvážilo potenciální dopady COVlD-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k

závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu
byla účetní závěrka k 31. 12. 2021 zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále
schopna pokračovat ve své činnosti.
Vedení společnosti dále zvážilo potenciální negativní vlivy ozbrojeného konfliktu, který vznikl
24.2.2022 mezi Ruskem a Ukrajinou. Skutečné dopady tohoto konfliktu nejsou v době zveřejnění
_této účetní závěrky zcela zřejmé. již nyní je však zřejmé, že bude mít tento konflikt negativní vliv
na ceny energií a případné další vstupy. V návaznosti na vývoj světových ekonomik také dochází
ke zvyšování úrokových sazeb,které tak prodražují případné další externí financování.

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období 1.1.2021 11.
31.12.2021
Hospodářský výsledek za rok 2021, zisk 172 tis. Kč bude použít ke krytí ztráty minulých let.

Sestaveno dne: 31.3.2022
Sestavil: Pavel Klvaňa
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