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Základní informace o společnosti 

 

 

Obchodní firma: Material & Technology s.r.o. 

IČ: 27504522 

Sídlo: Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Datum vzniku: 13. listopadu 2006 
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Zpráva jednatele o výsledcích 1. pololetí roku 2021 

 

 

Rok 2021 je již osmým úspěšným rokem v nastoupeném období intenzivního rozvoje společ-

nosti. Intenzivní rozvoj výrobních zdrojů je doprovázen zvýšeným zájmem trhu, a proto je v 

krátkém období dosaženo neobvykle vysokého nárůstu výkonů.  

 

Ucelené, vyvážené a komplexní informace o současném vývoji činnosti a vý-

konnosti účetní jednotky a o jejím postavení za minulá účetní období 

 
V uplynulém pololetí roku 2021 byly tržby společnosti ve výši 74.127 tis. Kč, což je o 14 % 

více než za srovnatelné období minulého roku.  Nárůst tržeb je způsoben převážně vyšším ob-

jemem prodeje. Nárůstem tržeb jsme upevnili svoji pozici na českém trhu a pracovali jsme i na 

růstu prodejů v zahraničí, hlavně po PR stránce a vzorování našich produktových řad u našich 

zastoupení globálně. Některé procesy jsme částečně automatizovaly aplikací robotických pra-

covišť, hlavně pro operace leštění, broušení. Docílili jsme tím větší efektivity především ve 

zrychlení a objemu jedné z důležitých částí výrobního procesu.  

 

Následující údaje uvádějí přehled vybraných historických finančních údajů za období 

1.1.2020-30.6.2020 a za období 1.1.-30.6.2021. Tyto údaje vycházejí z účetních závěrek sesta-

vených v souladu s Českými účetními standardy a jsou souhrnně uvedeny v přílohách pololetní 

zprávy – Příloha č. 1 – Rozvaha, Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty a Příloha č. 3 - Příloha v 

účetní závěrce ve zkráceném rozsahu.
 

Společnost nesestavuje konsolidovanou účetní závěrku vzhledem k tomu, že společnost nemá 

povinnost konsolidace dle § 22a odst. 1 zákona o účetnictví, tj. společnost je malou skupinou 

účetních jednotek podle § 22a zákona o účetnictví. 

 

Číselné údaje a informace sestavené dle § 119 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o pod-

nikání na kapitálovém trhu nejsou ověřeny auditorem.  

 

 

 

Rozvaha  
 
Formulář rozvahy sestavené k 30.6.2021 je uveden v příloze č. 1 

 

 

Aktiva 

 
Hmotný majetek zahrnuje hodnotu pozemků, staveb ve vlastnictví společnosti, hodnotu samo-

statných movitých věcí a položku oceňovací rozdíl k nabytému majetku. V položce staveb se 

jedná o výrobní a administrativní budovy v sídle společnosti v Dobrušce. U položky oceňovací 

rozdíl k nabytému majetku se jedná o rozdíl mezi odhadní cenou znalce a aktuální účetní hod-

notou hmotného majetku při vložení podniku do základního kapitálu společnosti v roce 2010. 
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Dlouhodobý finanční majetek je tvořen účetní hodnotou 100 % podílu v dceřiné společnosti 

M&T Slovensko s.r.o. 

 

Oběžná aktiva z většiny tvoří ostatní pohledávky, zvlášť pohledávky za společníkem společ-

nosti – jedná se o úvěr, který společnost poskytla svému jedinému společníkovi. Důležitou po-

ložkou jsou rovněž zásoby, zvlášť materiál a menším podílem i nedokončená výroba a poloto-

vary vlastní výroby. 

 

V období 1.1.-30.6.2021 došlo k výraznému nárůstu pohledávky za společníkem, jde však 

pouze o dočasný jev. V druhé polovině roku 2021 dojde ke snížení především díky splacení 

části pohledávky za společníkem.   

 

 

Pasiva 

 
Vlastní kapitál  

 

Společnost disponuje vysokým základním kapitálem ve výši 32,8 mil. Kč a též vysokou částkou 

nerozděleného zisku minulých období, což je důsledkem kumulace zisků dosažených v minu-

lých obdobích.  

 

 

 

Cizí zdroje 

 

V období 1.1.-30.6.2021 nedošlo k výrazným výkyvům v rámci cizích zdrojů. Nejvyšší polož-

kou cizích zdrojů jsou stále emitované dluhopisy ve výši 100 mil. Kč.  

 

V rámci krátkodobých závazků došlo k nárůstu vzhledem k předpisu úroků z dluhopisů vypla-

cených v červenci 2021, vzhledem k celkové výši cizích zdrojů však není nárůst významný. 
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Výkaz zisku a ztráty 
 

Formulář výkazu zisku a ztráty sestavený za období 1.1.-30.6.2021 (minulé období 1.1.-

30.6.2020) je uveden v příloze č. 2 

 

Porovnání srovnatelných období 1.1.-30.6.2020 a 1.1.-30.6.2021 

 

FINANČNÍ ÚDAJE Z VÝKAZŮ ZISKU A ZTRÁTY 

v tis. CZK 

 1.1.-30.6.2020 

 

1.1.-30.6.2021 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 65 036 74 127 

Tržby za prodej zboží 0 0 

Celkové tržby 65 036 74 127 

Výkonová spotřeba 34 308 35 888 

Změna stavu zásob vlastní činností 367 -4 544 

Aktivace (-) 0 0 

Osobní náklady 10 331 13 046 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 2 635 2 120 

Ostatní provozní výnosy 892 152 

Ostatní provozní náklady 204 307 

Provozní výsledek hospodaření 18 083 27 462 

Výnosové úroky a podobné výnosy 1 2 622 

Nákladové úroky a podobné náklady 3 745 2 239 

Ostatní finanční výnosy 72 0 

Ostatní finanční náklady -80 300 

Finanční výsledek hospodaření -3 593 83 

Výsledek hospodaření před zdaněním 14 490 27 545 

Daň z příjmu 0 0 

Výsledek hospodaření po zdanění 14 490 27 545 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 14 490 27 545 
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V porovnání období 1.1.-30.6.2020 a 1.1.-30.6.2021 došlo v nárůstů tržeb o 14 % na hodnotu 

74.127 tis. Kč. Toto bylo způsobeno vyšším objemem prodejů v porovnání se srovnatelných 

obdobím minulého roku. Výkonová spotřeba meziročně narostla rovněž, a to na 35.888 tis. Kč. 

Provozní výsledek hospodaření byl v období 1.1.-30.6.2021 výrazně vyšší, což je zásluhou pře-

devším zvýšení tržeb. Provozní zisk společnosti dosáhl 27,5 mil. Kč, což je zvýšení o 9 mil. Kč 

oproti srovnatelnému období roku 2020. Na straně finančního výsledku došlo k významnému 

nárůstu úrokových výnosů, což přispělo k nárůstu finančního výsledku hospodaření.  

 

 

 

Informace o zásadách a postupech vnitřní kontroly a pravidlech přístupu 

společnosti k rizikům, kterým společnost je nebo může být vystaveny ve 

vztahu k procesu účetního výkaznictví 
 
Společnost má vytvořený systém vnitřních směrnic, jejichž součástí je systém autorizace 

a schvalování transakcí, který je průběžně doplňován a aktualizován.  

 

Společnost dále používá informační a účetní systém a z tohoto systému vedení získává 

informace k dalšímu řízení účetní jednotky. Účetní jednotka provádí pravidelné měsíční účetní 

závěrky, vždy do určitého data následujícího měsíce. Každý pracovník společnosti je řádně 

proškolen dle jeho pracovního zařazení, aby svoji práci vykonával s náležitou odborností. Ve 

společnosti jsou zavedena interní pravidla pro identifikaci (přístup) a záznam do informačního 

systému a zahrnutí do výkazů společnosti všech relevantních informací.  

 

Výsledky hospodaření společnosti jsou předmětem analýzy vedením společnosti jednou 

měsíčně a jsou hlídány výdaje a také to, zda poskytnuté finanční prostředky byly použity. 

Relevantní zaměstnanci jednotlivých úseků jsou před závěrkovými pracemi seznámeni s jejich 

úlohou při poskytnutí včasných, relevantních a správných informací externí finanční účetní pro 

správný průběh závěrek společnosti. Plnění těchto pravidel je kontrolováno před zaúčtováním 

příslušných dokladů administrativními pracovníky a pak jsou doklady předány hlavní účetní, 

která zpracuje jednotlivé výstupy administrativních pracovníků a ostatních zaměstnanců 

(fakturantky, expedice apod.). Interní účetní doklady jsou schvalovány hlavní účetní a následně 

i ředitelem společnosti. Účetní jednotka provádí každoroční kontrolu majetku, při které 

posuzuje jeho existenci a fyzický stav posuzuje s evidencí dlouhodobého majetku dle účetního 

programu.  Účetní jednotka má účetní odpisy nastaveny dle předpokládané životnosti. Zůstatky 

bankovních účtů v účetnictví jsou porovnávány průběžně během měsíce se skutečným stavem 

na bankovním účtu. Pracovníci, jimž byly svěřeny prostředky v hotovosti a jejich správa, mají 

uzavřenu dohodu o hmotné odpovědnosti. V oblasti pohledávek společnosti se průběžně sledují 

splatnosti pohledávek a případné pohledávky po splatnosti se řeší. V oblasti závazků nejsou 

nezaplacené závazky pravidelně sledovány, ale platební morálka je nedostatečná a zůstávají 

závazky po splatnosti delší dobu. 

 

Mezi hlavní druhy činností vnitřní kontroly společnosti patří: 

- kontrola schvalování dokladů a úplnosti účetních operací; 

- inventarizace fyzická; 

- inventarizace dokladová; 

- kontrola návaznosti mezi jednotlivými moduly informačního systému.  
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Kromě toho společnost vyhodnocuje nálezy a doporučení externích auditorů společnosti a tyto 

nálezy a doporučení implementuje.  

Vedení společnosti provádí během trvání společnosti (při běžném chodu společnosti i při mi-

mořádných událostech) analýzu podnikatelských rizik (provozní rizika, ekonomická a finanční 

rizika, tržní rizika, marketingová rizika, sociální rizika, obchodní rizika, legislativní rizika, lo-

gistická rizika, ekologická rizika, živelná a přírodní rizika, bezpečnostní rizika). Mezi největší 

rizika vedení společnosti řadí: 

- riziko pandemie COVID 19 – společnost nepociťuje tento vliv a během pandemie COVID 

došlo k nárůstu obratu společnosti. Výroba během pandemie nebyla přerušena z důvodu pro-

puknutí nákazy. Společnost nemá informace, že by vlivem pandemie byli ovlivněni její doda-

vatelé a odběratelé. Společnost očekává i ve zbytku roku 2021 opět nárůst tržeb; 

- riziko vlivu hospodářské situace – podnikání společnosti je do určité míry závislé na celkové 

makroekonomické situaci. Případná nestabilita (hospodářská nebo politická) může negativně 

ovlivnit hospodářské aktivity společnosti a jejích obchodních partnerů.  Možné zpomalení nebo 

recese ekonomiky na celostátní nebo regionální úrovni a jiné významné vnější události včetně 

výkyvů na finančních trzích mohou nepříznivě ovlivňovat úrokové sazby, inflaci, nezaměstna-

nost, peněžní a finanční politiku jednotlivých zemí, do kterých společnost dodává své výrobky, 

což se může nepříznivě projevit na hospodářských výsledcích společnosti. Dle zkušeností spo-

lečnosti s předešlou ekonomickou krizí, kdy se tržby propadly přibližně o 30 %.  Dle názoru 

vedení společnosti je společnost aktuálně lépe připravena na případné ekonomické zpomalení 

nebo propad, a to z důvodu různého produktového portfolia a též většího geografického rozlo-

žení tržeb. V roce 2008/2009 byl podíl exportu na tržbách zanedbatelný; 

- riziko dodavatelské – společnost je závislá na dodávkách základního kování (mosazných vý-

kovků) od svého klíčového dodavatele, který obstarává 90 % dodávek. Společnost je tak vysta-

vena riziku závislosti na klíčovém dodavateli. Dle názoru vedení společnosti je společnost 

v krajním případě schopna rychle změnit dodavatele základního kování. Tato změna by dle 

společnosti znamenala pouze malé navýšení v nákladech. 

- riziko odběratelské – společnost dodává podstatnou část svého odbytu jednomu odběrateli. 

Identita tohoto odběratele je předmětem obchodního tajemství. Společnost je tak vystavena ri-

ziku závislosti na klíčovém odběrateli. Tento odběratel ale funguje pouze jako zprostředkovatel 

ke koncovému zákazníkovi, kterého společnost využívá z důvodu centralizace a navýšení cel-

kového objemu prodeje. Pokud by došlo ke ztrátě takto významného odběratele, tak by tato 

skutečnost mohla mít dočasný negativní dopad na hospodaření společnosti. Je nutno zmínit, že 

společnost již v minulosti fungovala bez tohoto prostředníka a dle svého názoru by jí nedělalo 

problém se k tomuto systému distribuce vrátit.  

- měnové riziko – celkem 15 % tržeb společnosti je denominováno v EUR.  Změna hodnoty 

EUR vůči Kč, tak může mít pozitivní i negativní vliv na konečné hospodaření společnosti 

a může tak ovlivnit jeho schopnost dostát závazkům z dluhopisů. Pokud by tak například došlo 

k silnému posílení Kč vůči EUR, společnost by v přepočtu na Kč realizovala nižší tržby pochá-

zející z tohoto exportu a naopak.  

- kreditní riziko – společnost je vystavena kreditnímu riziku, které představuje riziko ztráty, 

které je společnost vystavena v případě, že dlužníci, např. zákazníci řádně a včas neuhradí své 

https://managementmania.com/cs/trzni-rizika
https://managementmania.com/cs/marketingova-rizika
https://managementmania.com/cs/socialni-rizika
https://managementmania.com/cs/legislativni-rizika
https://managementmania.com/cs/ekologicka-rizika
https://managementmania.com/cs/zivelni-a-prirodni-rizika
https://managementmania.com/cs/bezpecnostni-rizika
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dluhy vůči společnosti. Stav pohledávek z obchodního vztahu společnosti za třetími stranami 

byl k 30.6.2020 11 316 tis. Kč, z toho 136 tis. Kč bylo po splatnosti více než 90 dní 

a k 30.6.2021 12.284 tis. Kč, z toho 167 tis. Kč bylo po splatnosti více než 90 dnů.  

- riziko likvidity – společnost je vystavena riziku likvidity, které představuje riziko, že společ-

nost nebude mít k dispozici zdroje k pokrytí svých splatných dluhů. V praxi to může znamenat, 

že společnost nebude mít k datu splatnosti svých dluhů dostatečné likvidní prostředky. V tako-

vém případě by musela společnost ihned získat prostředky na uhrazení splatných dluhů, a to 

i za pro něho nepříznivých podmínek (např. vysoké úročení, prodej aktiv pod tržní cenou), což 

by mělo negativní dopad na hospodaření společnosti. Stav obchodních závazků společnosti za 

třetími stranami byl k 30.6.2020 7 374 tis. Kč. (z toho bylo 345tis. Kč po splatnosti vice než 90 

dní) a k 30.6.2021 11.712 tis. Kč (z toho bylo 540 tis. po splatnosti více než 90 dní). Proti tomu 

společnost držela peněžní prostředky ve výši 3 967 tis. Kč k 30.6.2020 a 4.222 tis. Kč 

k 30.6.2021 a pohledávky z obchodních vztahů za třetími stranami ve výši 11 316 tis. Kč 

k 30.6.2020 a 12.284 tis. Kč k 30.6.2021.  

- riziko selhání agenta pro zajištění – existuje riziko, že agent pro zajištění nebude vždy a ve 

všech ohledech řádně plnit anebo že uvedenou smlouvu ukončí v nevhodný čas nebo aniž by 

poskytnul společnosti součinnost potřebnou pro výměnu agenta pro zajištění. Realizace tohoto 

rizika by mohla znamenat dodatečné náklady pro společnost související s hledáním nového 

agenta pro zajištění.  

 

Informace o transakcích se spřízněnými osobami  

V roce 2020 ani v období 1.1.-30.6.2021 nebyl čerpán úvěr společníka, ale byl úvěr společní-

kovi poskytnut. Úvěr je krátkodobý a nese úrok 5 %.  

Krátkodobá pohledávka byla vůči společníkovi 84 128 tis. Kč k 30.6.2020 a 115.063 tis. Kč 

k 30.6.2021. V druhé polovině roku 2021 dojde k částečnému splacení úvěru.  

 

Informace o skutečnostech, které nastaly až po konci období, za které je se-

stavena pololetní zpráva 

Pololetní zpráva k 30.6.2021 byla sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti. 

Vedení účetní jednotky zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a činnost a do-

spělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky.   

Informace o předpokládaném budoucím vývoji činnosti účetní jednotky 
 
  

 V následujících letech bude kladen důraz na postupné další zkvalitňování výroby. Do provozu 

už bylo uvedeno robotické pracoviště pro systematické testování kvality výrobků uváděných 

do výroby. Bude věnována pozornost logistice pro zlepšení toku výrobků a snížení rozpraco-

vanosti ve výrobě. 
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Kromě těchto cílů bude dále pokračováno v investiční činnosti pro další vytváření podmínek 

pro zavádění nových výrobků.   

 Za rok 2020 se můžeme pochlubit světovými oceněními za design a to RED DOT DESIGN 

AWARD v Německu a GOLD DESIGN AWARD  v Austrálii za magnetický systém otvírání 

interiérových otočných dveří včetně k tomu nově vytvořených úchopných madel. Na tento uce-

lený systém jsme právem hrdý a věříme, že to je budoucnost v otvírání a zavírání dveří v inte-

riéru.  

 

V účetním období 1. 1. - 31. 12. 2021 plánujeme tržby cca 150 mil. Kč. 

 

 

Prohlášení společnosti 
 

 

Prohlašuji, že podle mého nejlepšího vědomí podává pololetní zpráva věrný a poctivý obraz 

o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření společnosti za období 1.1.-

30.6.2021 a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků 

hospodaření společnosti. 

 

 

Kontaktní informace 

 

Materiál & Technology s.r.o. 

Čs. odboje 1044 

518 01 Dobruška 

Telefon: 49147463 

 

 

 

 

Okamžik sestavení:   24. září 2021 

 

 

 

Jméno a podpisový záznam statutárního orgánu:    Ivo Ulich 

 

 

Příloha č. 1 Rozvaha

Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty

Příloha č. 3 Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu



Číslo Min.úč.
řádku období

Brutto Korekce Netto Netto
c 1 2 3 4

001 295 012 -41 112 253 900 221 887
002
003 113 392 -41 021 72 371 78 178

004 819 -739 80 83
005 286 -286 7
006 453 -453 -5
007 113 -113 -5
008 340 -340
009
010

011 80 80 80
012 80 80 80
013
014 112 447 -40 282 72 165 77 970
015 53 700 -7 037 46 663 47 690
016 3 765 3 765 3 765
017 49 935 -7 037 42 898 43 925
018 42 198 -21 332 20 866 22 403
019 15 884 -11 913 3 971 5 030
020
021
022
023

024 665 665 2 846
025 165 165 2 789
026 500 500 57

027 126 126 126
028 126 126 126
029
030
031
032
033
034
035
036

6. Zápůjčky a úvěry - ostatní

7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek

7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba

2. Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba

3. Podíly – podstatný vliv

4. Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv

5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek

5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

B.III. Dlouhodobý finanční majetek  (součet B.III.1. až B.III.7.2.)

2. Hmotné movité věci a jejich soubory

3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů

4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny

5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek  (součet B.II.1. až B.II.5.2.)

1. Pozemky a stavby

1.1. Pozemky

1.2. Stavby

2.2. Ostatní ocenitelná práva

3. Goodwill

4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

B. Stálá aktiva                                            (B.I. + B.II. + B.III.)

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.5.2.)

1. Nehmotné výsledky vývoje

2. Ocenitelná práva

2.1. Software

označ AKTIVA Běžné účetní období

a b

AKTIVA CELKEM                                    (A. + B. + C. + D.)

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002
Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA
Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

(BILANCE) Material & Technology s.r.o.

ke dni  30.6.2021
( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo

podnikání účetní jednotkyIČ Čs. odboje 1044

27 50 45 22 Dobruška
51801



037 177 747 -91 177 656 137 608
038 42 354 42 354 40 240
039 32 977 32 977 32 470
040 8 676 8 676 6 913
041 646 646 712
042 646 646 712
043
044
045 55 55 145
046 131 171 -91 131 080 93 401
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057 131 171 -91 131 080 93 401
058 12 284 -91 12 193 11 291
059 -36
060 -25
061 118 887 118 887 82 171
062 115 063 115 063 84 128
063
064
065 3 525 3 525 -2 112
066
067 299 299 155
068
069
070
071
072
073
074
075 4 222 4 222 3 967
076 12 12 118
077 4 210 4 210 3 850

078 3 873 3 873 6 099
079 3 873 3 873 5 985
080
081 114

D. Časové rozlišení aktiv                         (D.1. + D.2.+ D.3.)

1. Náklady příštích období

2. Komplexní náklady příštích období

3. Příjmy příštích období
1

1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba

2. Ostatní krátkodobý finanční majetek

C.IV. Peněžní prostředky                               (C.IV.1. + C.IV.2.)

1. Peněžní prostředky v pokladně

2. Peněžní prostředky na účtech

3. Časové rozlišení aktiv

3.1. Náklady příštích období

3.2. Komplexní náklady příštích období

3.3. Příjmy příštích období

C.III. Krátkodobý finanční majetek                (C.III.1. + C.III.2.)

4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

4.3. Stát - daňové pohledávky

4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

4.5. Dohadné účty aktivní

4.6. Jiné pohledávky

2.1. Pohledávky z obchodních vztahů

2.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba

2.3. Pohledávky – podstatný vliv

2.4. Pohledávky - ostatní

4.1. Pohledávky za společníky

5.1. Pohledávky za společníky

5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

5.3. Dohadné účty aktivní

5.4. Jiné pohledávky

2. Krátkodobé pohledávky

1.1. Pohledávky z obchodních vztahů

1.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba

1.3. Pohledávky – podstatný vliv

1.4. Odložená daňová pohledávka

1.5. Pohledávky - ostatní

3.2. Zboží

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

5. Poskytnuté zálohy na zásoby

C.II Pohledávky                                     ( C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)

1. Dlouhodobé pohledávky

C.I. Zásoby                                        (součet C. I.1. až C.I.5.)

1. Materiál

2. Nedokončená výroba a polotovary

3. Výrobky a zboží

3.1. Výrobky

C. Oběžná aktiva                        (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)



PASIVA Číslo Běžné úč. Min.úč.
řádku období období

c 5 6

PASIVA CELKEM                                                       (A. + B. + C. + D.) 082 253 900 221 886
Vlastní kapitál                       (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.V.I.) 083 131 724 105 991
Základní kapitál                                                    (A.I.1. +A.I.2. +A.I.3.) 084 32 820 32 820
Základní kapitál 085 32 820 32 820

Vlastní podíly (-) 086

Změny základního kapitálu 087

Ážio a kapitálové fondy                                     (součet A.II.1. + A.II.2.) 088

Ážio 089

Kapitálové fondy 090

Ostatní kapitálové fondy 091

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 092
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací
(+/-) 093

Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 094

Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 095

Fondy ze zisku                                                           (A.III.1. + A.III.2.) 096

Ostatní rezervní fondy 097

Statutární a ostatní fondy 098

Výsledek hospodaření minulých let (+/-)   (A.IV.1. + A.IV.2.) 099 71 359 58 681
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 100 71 359 58 681

Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 101

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 102 27 545 14 490
Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 103

Cizí zdroje                                                                    (součet B. + C.) 104 122 176 115 782
Rezervy                                                                 (součet B.1. až B.4.) 105 867 450
Rezerva na důchody a podobné závazky 106

Rezerva na daň z příjmů 107

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 108

Ostatní rezervy 109 867 450

Závazky                                                                        (C.I. + C.II. + C.III.) 110 121 309 115 332
Dlouhodobé závazky                                      (součet C. I.1. až C.I.9.) 111 103 952 102 794
Vydané dluhopisy 112 100 000 100 000

Vyměnitelné dluhopisy 113

Ostatní dluhopisy 114 100 000 100 000

Závazky k úvěrovým institucím 115

Dlouhodobé přijaté zálohy 116

Závazky z obchodních vztahů 117

Dlouhodobé směnky k úhradě 118

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 119

Závazky - podstatný vliv 120

Odložený daňový závazek 121 3 952 2 794

Závazky - ostatní 122

Závazky ke společníkům 1239.1.

5.

6.

7.

8.

9.

1.1.

1.2.

2.

3.

4.

3.

4.

C.

C.I.

1.

2.

B. + C.

B.

1.

2.

2.

A.IV.

1.

2.

A.V.1.

2.3.

2.4.

2.5.

A.III.

1.

A.II.

1.

2.

2.1.

2.2.

A.

A.I.

1.

2.

3.

označ

a b



Dohadné účty pasivní 124

Jiné závazky 125

Krátkodobé závazky                                     (součet C. II.1. až C.II.8.) 126 17 357 12 538
Vydané dluhopisy 127

Vyměnitelné dluhopisy 128

Ostatní dluhopisy 129

Závazky k úvěrovým institucím 130

Krátkodobé přijaté zálohy 131 176 132

Závazky z obchodních vztahů 132 11 712 7 374

Krátkodobé směnky k úhradě 133

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 134

Závazky - podstatný vliv 135

Závazky ostatní 136 5 469 5 031

Závazky ke společníkům 137 11 10

Krátkodobé finanční výpomoci 138 100

Závazky k zaměstnancům 139 1 397 1 013

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 140 725 1 836

Stát – daňové závazky a dotace 141 434 1 902

Dohadné účty pasivní 142 122 126

Jiné závazky 143 2 780 43

Časové rozlišení pasiv                                                      (C.III.1. + C.III.2.) 144

Výdaje příštích období 145

Výnosy příštích období 146

Časové rozlišení pasiv                                                      (D.1. + D.2.) 147 114
Výdaje příštích období 148 114

Výnosy příštích období 149

Právní forma účetní jednotky společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání nebo jiné činnosti výroba okenního a dveřního kování
Spisová značka C 22855
V likvidaci ne

24.09.21

2

1.

2.

Okamžik
sestavení

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu
nebo fyzické osoby, která je účetní
jednotkou

8.7.

C.III.

1.

2.

D.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

5.

6.

7.

8.

8.1.

1.1.

1.2.

2.

3.

4.

9.2.

9.3.

C.II.

1.



Číslo Běžné úč. Min.úč.
řádku období období

c 1 2
01 74 127 65 036
02
03 35 888 34 308
04
05 23 572 23 262
06 12 316 11 046
07 -4 544 367
08
09 13 046 10 331
10 9 905 7 816
11 3 141 2 515
12 3 069 2 398
13 72 117
14 2 120 2 635
15 2 120 2 635
16 2 120 2 635
17
18
19
20 152 892
21 796
22 89 97
23 63
24 307 204
25
26 89 97
27 28 28
28
29 190 80
30 27 462 18 083

31 3 745
32
33 3 745
34

35

36
37
38

39 2 622 1
40 2 622
41 1
42

43 2 239 1 134

44
45 2 239 1 134
46 72
47 300 -80
48 83 -3 593

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Obchodní firma nebo jiný název účetní
jednotky

ke dni 30.6.2021 Material & Technology s.r.o.
( v celých tisících Kč )

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotkyIČ
Čs. odboje 1044

27 50 45 22 Dobruška
51801

Označení TEXT

a b
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb
II. Tržby za prodej zboží

A. Výkonová spotřeba                                                         (součet A.1. až A.3.)
1. Náklady vynaložené na prodané zboží
2. Spotřeba materiálu a energie
3. Služby

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)
C. Aktivace (-)
D. Osobní náklady                                                                 (součet D.1. až D.2.)

1. Mzdové náklady
2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
2.2. Ostatní náklady

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti                                 (součet E.1. až E.3.)
1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé
1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné

2. Úpravy hodnot zásob
3. Úpravy hodnot pohledávek
III. Ostatní provozní výnosy                                                     (součet III.1 až III.3.)
1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku
2. Tržby z prodaného materiálu
3. Jiné provozní výnosy

F. Ostatní provozní náklady                                                (součet  F.1. až F.5.)
1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
2. Prodaný materiál
3. Daně a poplatky
4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období
5. Jiné provozní náklady

* Provozní výsledek hospodaření (+/-)

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly (součet IV. 1 + IV.2.)
1. Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba
2. Ostatní výnosy z podílů

G. Náklady vynaložené na prodané podíly

V.
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
(součet V. 1 + V.2.)

1.
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající
osoba

2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy                                (součet VI. 1 + VI.2.)
1. Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba
2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

J. Nákladové úroky a podobné náklady                            (součet J.1 + J..2.)

1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba
2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

VII. Ostatní finanční výnosy
K. Ostatní finanční náklady
* Finanční výsledek hospodaření (+/-)



49 27 545 14 490
50
51
52
53 27 545 14 490
54
55 27 545 14 490
56 76 901 66 001

Právní forma účetní jednotky společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání účetní jednotky výroba okenního a dveřního kování
Spisová značka C 22855
V likvidaci ne

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)
L. Daň z příjmů                                                                     (součet L. 1 + L.2.)

1. Daň z příjmů  splatná
2. Daň z příjmů  odložená (+/-)

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

24.09.21

1

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII:

Okamžik
sestavení

Podpisový záznam
osoby odpovědné za
sestavení účetní
závěrky

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



Účetní jednotka: Material & Technology s.r.o. 

Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu ke dni 30. 06. 2021 

 

 
 

Účetní jednotka: Material & Technology s.r.o. 
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Účetní jednotka: Material & Technology s.r.o. 

Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu ke dni 30. 06. 2021 

 

Obsah přílohy Podle § 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.:  
1. Popis účetní jednotky  

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

3. Informace k položkám závazkových vztahů  

4. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo 

původem  

5. Průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 

6. Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů  

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

  



Účetní jednotka: Material & Technology s.r.o. 

Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu ke dni 30. 06. 2021 

 

1. Popis účetní jednotky  

Název: Material & Technology s.r.o. 

Sídlo: Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

IČ: 275 04 522 

Předmět podnikání: Výroba kování 

Den vzniku účetní jednotky: 13. 11. 2006 

Zdaňovací období: 1.1.2021-30.6.2021 

Rozvahový den: 30.6.2021 

Okamžik sestavení účetní závěrky: 24.9.2021 

 

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

2.1. Použité obecné účetní zásady  

České účetní standardy.  

2.2. Použité účetní metody  

České účetní standardy.  

2.3. Informace o odchylkách od metod podle § 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  

Pořizovací cenou vč. vedlejších pořizovacích nákladů.  

2.5. Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky)  

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného 

majetku. Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého hmotného majetku aktualizován na 

základě očekávané doby životnosti a předpokládané zbytkové hodnoty majetku. Předpokládaná 

životnost je stanovena takto: 

 Počet let (od-do) 

Stavby starší objekt 30 

Stavby nově postavený objekt 60 

Hmotné movité věci a jejich soubory 5 a 10 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 15 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek - 

 

2.6. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu  

Kurzem ČNB.  



Účetní jednotka: Material & Technology s.r.o. 

Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu ke dni 30. 06. 2021 

 

2.7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků  

Nejsou.  

2.8. Použitý oceňovací model a technika při ocenění reálnou hodnotou  

Není.  

 

3. Informace k položkám závazkových vztahů

3.1. Závazkové vztahy (pohledávky a dluhy), které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší 

než 5 let

Nejsou.

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

Nejsou.

3.3. Zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry poskytnuté členům řídících, kontrolních a případně 

správních orgánů

Poskytnutý úvěr statutárnímu orgánu ve výši vč. úroků – 115.062.612 Kč k 30.6.2021. K 30.6.2020 byl 

84.127.981,65 Kč.

3.4. Závazkové vztahy (pohledávky a dluhy), podmíněné závazkové vztahy a poskytnuté věcné 

záruky, které nejsou vykázány v rozvaze

Nejsou.

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

účetním jednotkám

Nejsou.

 

4. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem 

nebo původem  

Nejsou.  

 

5. Průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období  

Průměrný počet zaměstnanců v průběhu prvního pololetí roku 2021 činil 38 osob. 

 

 

 

  



Účetní jednotka: Material & Technology s.r.o. 

Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu ke dni 30. 06. 2021 

 

 

6. Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů  

Nejsou.  

 

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

 Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nevznikla žádná významná událost.  

 

 

 

 

Statutární orgán společnosti: Ivo Ulich 

 

 

 

Sestaveno dne: 24.9.2021 

Sestavil: Veronika Ježková 
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