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c.k. audit, s.r.o., Komenského 41, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, zapsána do obchodního 
rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1927

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Účetní jednotka, u níž bylo provedeno ověření účetní závěrky k 31. 12. 2019

Předmět podnikání:

Název: Materiál & Technology s.r.o.

Sídlo: Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška

IČO: 27504522

DIČ: CZ27504522

viz příloha v účetní závěrce

Ověřované období: 01.01.2019 - 31.12.2019

Společníkovi společnosti Materiál & Technology s.r.o. se sídlem Čs. odboje 1044, 518 01 
Dobruška

Zpráva o auditu účetní závěrky

Výrok s výhradou

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Materiál & Technology s.r.o. (dále 
také „Společnost") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy 
k 31. 12. 2019, výkazu zisku a ztráty, za rok končící 31. 12. 2019, a přílohy této účetní závěrky, 
která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. 
Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru, s výhradou možných dopadů skutečností a s výhradou dopadů skutečností 
popsaných v oddílu Základ pro výrok s výhradou, účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz 
aktiv a pasiv společnosti Materiál & Technology s.r.o. k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a 
výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními 
předpisy.

Základ pro výrok s výhradou

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorp-Česk-é... 
republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně/JppliTěňě a 
upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy jeý 
podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. Á^soúladju šeq
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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 s výhradou možných dopadů těchto skutečnosti:

O výši ocenění zásob vlastní výroby (výrobků a polotovarů) k 31. 12. 2019 jsme nebyli 
schopni získat přiměřenou jistotu. Tyto zásoby jsou v rozvaze k 31.12.2019 vykázány 
v hodnotě 7 840 tis. Kč. Použitá ocenění (kalkulace) u některých zásob vlastní 
výroby, s výjimkou těch, které obsahují jen operaci galvanovny, vykázaných v konečném 
zůstatku k 31.12.2019 se rovnají cenám, za které byly takové produkty nakupovány od 
dodavatelů před převzetím výroby do Společnosti v roce 2016. Bylo tak zjištěno, že do 
ocenění zásob byly zahrnuty nedostatečně podložené částky, které mohou neoprávněně 
zahrnovat odbytovou a správní režii a zisk, které jsou počítány v jiných konkrétních 
podmínkách, a které na druhou stranu nezohledňují nárůst cen vstupů mezi uvedenými 
roky. Možný výsledný dopad těchto nesprávností na účetní závěrku dle našich zjištění 
pravděpodobně není významný (oba vlivy se navzájem zčásti vylučují, takže výsledný 
rozdíl v ocenění zásob pravděpodobně není významný). V případě operací galvanovny pak 
dle našeho názoru došlo k podhodnocení kalkulované položky odpisů (měly být započteny 
odpisy u více položek dlouhodobého majetku), avšak na druhou stranu se domníváme, že 
mělo být kalkulováno odpisování na delší dobu; v úhrnu zřejmě došlo k podhodnocení 
stavu zásob vlastní výroby a výsledků hospodaření.

- Byly zjištěny nedostatky v převodech zásob mezi jednotlivými stupni výroby, rozdíly byly 
napravovány na konci účetního období, při inventuře byly v některých případech zjištěny 
jiné inventarizační rozdíly, než které jsou v konečné podobě inventarizace vykázány - 
v konečné podobě jsou vykázána celková manka 731 tis. Kč a celkové přebytky 471 tis. Kč. 
Z tohoto důvodu nelze s dostatečnou jistotou potvrdit, že změny ocenění mezi jednotlivými 
stupni výroby a vykázané inventarizační rozdíly jsou správné.

Vyjádření ke způsobu řešení výhrad ze Zprávy auditora o ověření účetní závěrky roku 2018:

A) možných dopadů těchto skutečností:

- Auditorem společnosti jsme byli jmenováni až po 31.12.2018, a proto jsme se 
nezúčastnili fyzické inventury zásob na začátku ani na konci roku. O výši těchto zásob 
k 31. 12.2018 jsme nebyli schopni získat přiměřenou jistotu jiným způsobem. Tyto 
zásoby jsou v rozvaze vykázány v hodnotě 32 11 1 Kč. V důsledku této skutečností jsme 
nebyli schopni určit, zda by bylo nezbytné provést úpravy zaúčtovaných a 
nezaúčtovaných zásob. Možný dopad případných nezjištěných nesprávností na účetní 
závěrku může být významný (materiální), ale nikoli rozsáhlý.

Vyjádření: Auditor se účastnil inventury zásob na konci roku 2019.

- O výši ocenění zásob vlastní výroby (výrobků a polotovarů) k 31. 12. 2018 jsme nebyli 
schopni získat přiměřenou jistotu. Tyto zásoby jsou v rozvaze k 31.12.2018 vykázány 
v hodnotě 8 151 tis. Kč. Použitá ocenění (kalkulace) těchto zásob vlastní výroby 
vykázaných v konečném zůstatku k 31.12.2018 se rovnají cenám, za které byly takové 
produkty nakupovány od dodavatelů před převzetím výroby do Společnosti v roce 2016. 
Bylo tak zjištěno, že do ocenění zásob byly zahrnuty nedostatečně podložené částky, 
které mohou neoprávněně zahrnovat odbytovou a správní režii a zisk (což by svědčilo 
směrem k nadhodnocení stavu zásob), které jsoů počítány v jiných konkrétních 
podmínkách výroby a které nezohledňují nárůst cen vstupů mezi uvedenými roky (což



by svědčilo naopak směrem k podhodnocení stavu zásob). Možný výsledný dopad těchto 
nezjištěných nesprávností na účetní závěrku může být významný (materiální), ale nikoli 
rozsáhlý.•/

Vyjádření: Bylo částečně napraveno doložením podrobných kalkulací, vliv na rok 2019 
je popsán ve výhradě výše uvedené.

B) dopadů těchto skutečností:

- K 1. 1.2018 bylo zaúčtováno zrušení zůstatku rozvahového účtu 119 - Materiál na cestě ve 
výši 1.040 tis. KČ na nákladový účet 501 - Spotřeba materiálu, zároveň však došlo 
k duplicitnímu zaúčtování faktur došlých za tento materiál na účet 501 - Spotřeba materiálu 
a 321 - Dodavatelé. Tím došlo:

o K nadhodnocení řádku 005 - Spotřeba materiálu a energie výkazu zisku a ztráty o 
1.040 tis. Kč;

o K podhodnocení výsledku hospodaření před zdaněním na řádku 049 - Výsledek 
hospodaření výkazu zisku a ztráty o 1.040 tis. Kč;

o K podhodnocení daně z příjmů splatné na řádku 051 - Daň z příjmů splatná výkazu 
zisku a ztráty o 198 tis. Kč;

o K podhodnocení výsledku hospodaření po zdanění na řádku 055 - Výsledek 
hospodaření za účetní období výkazu zisku a ztráty o 842 tis. Kč (zde již je částka 
ponížena o splatnou daň z příjmů za rok 2019, která byla uvedeným krokem 
neoprávněně snížena);

o K nadhodnocení řádku 129 - Závazky z obchodních vztahů rozvahy o 1.040 tis. Kč;
o K podhodnocení řádku 138 - Stát - daňové závazky a dotace pasiv rozvahy o 198 

tis. Kč;
o K podhodnocení výsledku hospodaření po zdanění na řádku 099 - Výsledek 

hospodaření běžného účetního období rozvahy o 842 tis. Kč.

Vyjádření: Tato chyba již v roce 2019 nenastala, rozdíl byl napraven.

Na účtu 314 - Poskytnuté zálohy jsou zaúčtovány zálohy na pořízení majetku v celkové výši 
417 tis. Kč, které mají být správně na účtu 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek. 
Tím došlo:

o K nadhodnocení řádku 065 - Krátkodobé poskytnuté zálohy aktiv rozvahy o 417 tis. 
Kč;

o K podhodnocení řádku 024 - Zálohy na dlouhodobý a nedokončený hmotný majetek 
aktiv rozvahy o 417 tis. Kč;

o Jedná se tedy pouze o reklasifikaci v rámci dvou řádků aktiv.

Vyjádření: Tato chybajiž v roce 2019 nenastala.

Na účtu 314 - Poskytnuté zálohy jsou zaúčtovány zálohy na zboží, které mají být 
klasifikovány na účtu 152 - Poskytnuté zálohy na zásoby, v celkové částce 450 tis. Kč. Tím 
došlo:

o K nadhodnocení řádku 065 - Krátkodobé poskytnuté zálohy aktiv rozvahy o 450 tis. 
Kč;

o K podhodnocení řádku 045 - Poskytnuté zálohy na zásoby aktiv rozvahy o 450 tis.
Kč;

o Jedná se tedy pouze o reklasifikaci v rámci dvou řádků aktiv.

Vyjádření: Tato chyba již v roce 2019 nenastala.
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Na účtu 325 - Ostatní závazky jsou naúčtovány platby zákonného pojištění odpovědnosti 
v celkové výši 99 tis. Kč. přičemž dle našeho zjištění chybí zaúčtování předpisu nákladu 
k této položce. Tím došlo:

o K podhodnocení řádku 129 - Závazky z obchodních vztahů pasiv rozvahy o 99 tis. 
Kč;

o K podhodnocení řádku 027 - Daně a poplatky výkazu zisku a ztráty o 99 tis. Kč:
o K nadhodnocení výsledku hospodaření před zdaněním na řádku 049 - Výsledek 

hospodaření výkazu zisku a ztráty o 99 tis. Kč;
o K nadhodnocení daně z příjmů splatné na řádku 051 - Daň z příjmů splatná výkazu 

zisku a ztráty o 19 tis. Kč;
o K nadhodnocení výsledku hospodaření po zdanění na řádku 055 - Výsledek 

hospodaření za účetní období výkazu zisku a ztráty o 80 tis. Kč;
o K nadhodnocení řádku 138 •- Stát - daňové závazky a dotace pasiv rozvahy o 19 tis. 

Kč;
o K nadhodnocení výsledku hospodaření po zdanění na řádku 099 - Výsledek 

hospodaření běžného účetního období rozvahy o 80 tis. Kč.

Vyjádření: Tato chyba již v roce 2019 nenastala.

Na účtu 501 - Spotřeba materiálu je zaúčtováno rozpuštění počátečního stavu skladů 
polotovarů a hotových výrobků v celkové částce 6 301 tis. Kč, které mělo být účtováno na 
účty 582 a 583 - Změna stavu zásob vlastní výroby. Tím došlo:

o K nadhodnocení řádku 005 - Spotřeba materiálu a energie výkazu zisku a ztráty o 
6.301 tis. Kč;

o K podhodnocení řádku 007 - Změna stavu zásob vlastní činnosti výkazu zisku a 
ztráty t o 6.301 tis. Kč;

o Celkový vliv na výsledek hospodaření je nulový.

Vyjádření: Tato chyba již v roce 2019 nenastala.

Na účtu 518 - Služby jsou zaúčtované náklady na předtiskovou přípravu katalogů v celkové 
částce 312 tis. Kč, tyto katalogy dle zjištění budou vydány a používány v roce 2020 a 2021. 
Tím došlo:

o K nadhodnocení řádku 006 - Služby výkazu zisku a ztráty o 312 tis. Kč;
o K podhodnocení řádku 075 - Náklady příštích období aktiv rozvahy o 312 tis. Kč;
o K podhodnocení výsledku hospodaření před zdaněním na řádku 049 - Výsledek 

hospodaření výkazu zisku a ztráty o 312 tis. Kč;
o K podhodnocení daně z příjmů splatné na řádku 051 - Daň z příjmů splatná výkazu 

zisku a ztráty o 59 tis. Kč;
o K podhodnocení výsledku hospodaření po zdanění na řádku 055 - Výsledek 

hospodaření za účetní období výkazu zisku a ztráty o 253 tis. Kč;
o K podhodnocení řádku 138 - Stát - daňové závazky a dotace pasiv rozvahy o 59 tis. 

Kč;
o K podhodnocení výsledku hospodaření po zdanění na řádku 099 - Výsledek 

hospodaření běžného účetního období rozvahy o 253 tis. Kč.

Vyjádření: Tato chyba již v roce 2019 nenastala.
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Na účtu 501 - Spotřeba materiálu jsou zaúčtované odpisy drobného dlouhodobého majetku 
evidovaného na účtu 022 - Samostatné movité věci v celkové částce 443 tis. Kč, které mají 
být správně naúčtovány na účtu 551 - Odpisy dlouhodobého majetku. Tím došlo:

o K nadhodnocení řádku 005 - Spotřeba materiálu a energie výkazu zisku a ztráty o 
443 tis. Kč:

o K podhodnocení řádku 016 - Úpravy hodnot dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku - trvalé výkazu zisku a ztráty o 443 tis. Kč.

Vyjádření: Tato chyba již v roce 2019 nenastala.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou 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 
jednatel Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich 
povinností souvisejících s ověřením 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 ověřování účetní závěrky 
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, jež 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

• 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 neobsahují významné (materiální) věcné 
nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné 
významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost jednatele Společnosti za účetní závěrku

Jednatel 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) 
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je jednatel Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost 
schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky/zálpžitostř , 
týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při Sestavení-, 



účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy jednatel plánuje zrušení Společnosti 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 případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v 
důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně 
předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která 
uživatelé 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) 
nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody 
(koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení 
vnitřních kontrol.

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti 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 jednatel Společnosti uvedl v příloze účetní 
závěrky.

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 
jednatelem 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.

• 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.

Naší povinností je informovat jednatele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a 
o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných 
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.
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Název společnosti:

Adresa sídla:

Evidenční číslo auditorské společnosti:

c.k. audit, s.r.o.

Komenského 41.
516 01 Rychnov nad Kněžnou

392

Jméno statutárního auditora, který byl 
auditorskou společností určen jako 
odpovědný za provedení auditu jménem 
auditorské společnosti: Mgr. Ing. Dagmar Christophová

Evidenční číslo statutárního auditora: 1668

Datum zprávy auditora: 12.8.2020

Podpis statutárního auditora, který byl 
auditorskou společností určen jako 
odpovědný za provedení auditu jménem 
auditorské společnosti:

Matlal &TechribÍogy s rg-
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Materiál & Technology s.r.o.

Čs. Odboje 1044

Dobruška

518 01

IČO: 27504522

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod 
spisovou značkou C 22855

Účetní závěrka za období 2019

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezením

Předmět podnikání nebo jiné činnosti účetní jednotky: výroba okenního a dveřního kování

Rozvahový den: 31. 12. 2019

Součásti účetní závěrky:

• Rozvaha
• Výkaz zisků a ztrát
• Příloha v účetní závěrce

Okamžik sestavení: 7. 8. 2020

Podpisový záznam statutárního orgánu (účetní jednotky):





ROZVAHA
v plném rozsahu 
ke dni: 31.12.2019 
(v celých tisících Kč) 
IČ:27504522

Název a sídlo účetní jednotky 
Materiál & Technology s.r.o.
Čs. odboje 1044
Dobruška
51801

Sestaveno dne: 7.8.2020
Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání účetní jednotky: Výroba okenního a dveřního kování
Spisová značka: C 22855
V likvidaci: Ne

Označení

a

AKTIVA 

b

Číslo 
řádku

c

Běžné účetní období Minulé úč. období

Brutto 
1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 01 333 396 36 340 297 056 155 737

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 02 0 0 0 0

B. Stálá aktiva (B.l. + B.ll. + B.lll.) 03 108 016 36 254 71 762 70 676

B.l.

1.

2.

2.1.

2.2.

3.

4.

5.

5.1.

5.2.

Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.l.5.2.) 04 820 732 88 37

Nehmotné výsledky vývoje 05 287 279 8 19

Ocenitelná práva 06 453 453 0 18

Software 07 113 113 0 18

Ostatní ocenitelná práva 08 340 340 0 0

Goodwill 09 0 0 0 0

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 10 0 0 0 0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý nehmotný majetek 11 80 0 80 0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 80 0 80 0

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 13 0 0 0 0

B.ll.

1.

1.1.

1.2.

2.

3.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

5.

5.1.

5.2.

Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.ll.5.2.) 14 107 070 35 522 71 548 70 513

Pozemky a stavby 15 53 481 5 341 48 140 47 916

Pozemky 16 3 766 0 3 766 2 656

Stavby 17 49 715 5 341 44 374 45 260

Hmotné movité věci a jejich soubory 18 34 860 19 856 15 004 15 890

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 19 15 884 10 325 5 559 6 618

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 20 0 0 0 0

Pěstitelské celky trvalých porostu 21 0 0 0 0

Dospělá zvířata a jejich skupiny 22 0 0 0 0

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 23 0 0 0 0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý hmotný majetek 24 2 845 0 2 845 89

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 25 2 788 0 2 788 89

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 26 57 0 57 0
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Označení

a

AKTIVA

b

Číslo 
řádku

c

Běžné účetní období Minulé úč. obdobi

Brutto
1

Korekce 
2

Netto 
3

Netto
4

Blil.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

7.1.

7.2.

Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.) 27 126 0 126 126

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 28 126 0 126 126

Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 29 0 0 0 0

Podíly - podstatný vliv 30 0 0 0 0

Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 31 0 0 0 0

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 32 0 0 0 0

Zápůjčky a úvěry - ostatní 33 0 0 0 0

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 34 0 0 0 0

Jiný dlouhodobý finanční majetek 35 0 0 0 0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 36 0 0 0 0

C. Oběžná aktiva (C.l. + C.ll. + C.lll. + C.IV.) 37 219 459 86 219 373 84 454

C.l.

1.

2.

3.

3.1.

3.2.

4.

5.

Zásoby (součet C. 1.1. až C.I.5.) 38 35 338 0 35 338 32 111

Materiál 39 27 352 0 27 352 23 961

Nedokončená výroba a polotovary 40 7 281 0 7 281 7 709

Výrobky a zboží 41 560 0 560 441

Výrobky 42 560 0 560 441

Zboží 43 0 0 0 0

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 44 0 0 0 0

Poskytnuté zálohy na zásoby 45 145 0 145 0

C.ll.

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.ll.3) 46 116 425 86 116 339 52 190

Dlouhodobé pohledávky 47 0 0 0 0

Pohledávky z obchodních vztahu 48 0 0 0 0

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 49 0 0 0 0

Pohledávky - podstatný vliv 50 0 0 0 0

Odložená daňová pohledávka 51 0 0 0 0

Pohledávky - ostatní 52 0 0 0 0

Pohledávky za společníky 53 0 0 0 0

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 54 0 0 0 0

Dohadné účty aktivní 55 0 0 0 0
Jiné pohledávky 56 0 O 0 0

Vytvořeno v programu FORM stlKho - **w «asrr>fit$w ct



Označeni

a

AKTIVA

b

Číslo 
řádku

c

Běžné účetní období Minulé úč. období

Brutto 
1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

2. Krátkodobé pohledávky 57 116 425 86 116 339 52 190

2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 58 7 166 86 7 080 7 524

2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 59 0 0 0 0

2.3. Pohledávky - podstatný vliv 60 0 0 0 0

2.4. Pohledávky - ostatní 61 109 259 0 109 259 44 666

4.1. Pohledávky za společníky 62 78 143 0 78 143 43 459

4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 63 0 0 0 0

4.3. Stát - daňové pohledávky 64 2 0 2 0

4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 65 98 0 98 1 034

4.5. Dohadné účty aktivní 66 0 0 0 0

4.6. Jiné pohledávky 67 31 016 0 31 016 173

3. Časové rozlišeni aktiv 68 0 0 0 0

3.1. Náklady příštích období 69 0 0 0 0

3.2. Komplexní náklady příštích období 70 0 0 0 0

3.3. Příjmy příštích období 71 0 0 0 0

C.lll. Krátkodobý finanční majetek (C.lll.1. + C.III.2.) 72 0 0 0 0

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 73 0 0 0 0

2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 74 0 0 0 0

C.IV. Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.) 75 67 696 0 67 696 153

1. Peněžní prostředky v pokladně 76 9 0 9 54

2. Peněžní prostředky na účtech 77 67 687 0 67 687 99

D. Časové rozlišeni aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.) 78 5 921 0 5 921 607

1. Náklady příštích období 79 5 921 0 5 921 444

2. Komplexní náklady příštích období 80 0 0 0 0

3. Příjmy příštích období 81 0 0 0 163

Materiál fiř Technology sxo-
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Označeni PASIVA Číslo 
řádku

Stav v běžném účet, období Stav v minulé účetním období

a b c 5 6

PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 01 297 056 155 737

A. Vlastni kapitál (A.l. + A.ll. + A.lll. + A.IV. + A.V. + A.VI.) 02 91 501 78 950

A.l. Základní kapitál (A.I.1. + A.l.2. + A.l.3.) 03 32 820 32 820

1. Základní kapitál 04 32 820 32 820

2. Vlastni podíly (-) 05 0 0

3. Změny základního kapitálu 06 0 0

A.ll. Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.ll.2.) 07 0 0

1. Ážio 08 0 0

2. Kapitálové fondy 09 0 0

2.1. Ostatní kapitálové fondy 10 0 0

2.2. Oceňovací rozdíly z přeceněni majetku a závazku (+/-) 11 0 0

2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporaci (+/-) 12 0 0

2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 13 0 0

2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporaci (+/-) 14 0 0

A.lll. Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.) 15 0 0

1. Ostatní rezervní fondy 16 0 0

2. Statutární a ostatní fondy 17 0 0

A.IV. Výsledek hospodařeni minulých let (+/-) (A.IV. 1. + A.IV.2.) 18 46 129 26 168

1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 19 46 129 27 075

2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 20 0 -907

A.V. Výsledek hospodařeni běžného účetního období (+/-) 21 12 552 19 962

A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 22 0 0

B + C. Cizí zdroje (součet B. + C.) 23 205 297 76 315

B. Rezervy (součet B.1. až B.4.) 24 450 0

1. Rezerva na důchody a podobné závazky 25 0 0

2. Rezerva na daň z příjmů 26 0 0

3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 27 0 0

4. Ostatní rezervy 28 450 0
C. Závazky (součet C.l. + C.ll. + C.lll.) 29 204 847 76 315
C.l. Dlouhodobé závazky (součet C. 1.1. až C.l.9.) 30 159 794 56 691

1. Vydané dluhopisy 31 100 000 0
1.1. Vyměnitelné dluhopisy 32 0 0

1.2. Ostatní dluhopisy 33 100 000 0

Vytvořeno v programu FORM studio - www ka.sirersw cz



Podpisový záznam

Označeni PASIVA Číslo 
řádku

Stav v běžném účet, období Stav v minulé účetním období

a b c 5 6

2. Závazky k úvěrovým institucím 34 0 0

3. Dlouhodobé přijaté zálohy 35 0 0

4. Závazky z obchodních vztahu 36 57 000 54 500

5. Dlouhodobé směnky k úhradě 37 0 0

6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 38 0 0

7. Závazky - podstatný vliv 39 0 0

8. Odložený daňový závazek 40 2 794 2 191

9. Závazky - ostatní 41 0 0

9.1, Závazky ke společníkům 42 0 0

9.2. Dohadné účty pasivní 43 0 0

9.3. Jiné závazky 44 0 0

C.ll. Krátkodobé závazky (součet C. 11.1. až C.ll.8.) 45 45 053 19 624

1. Vydané dluhopisy 46 0 0

1.1. Vyměnitelné dluhopisy 47 0 0

1.2. Ostatní dluhopisy 48 0 0

2. Závazky k úvěrovým institucím 49 0 0

3. Krátkodobé přijaté zálohy 50 111 160

4. Závazky z obchodních vztahů 51 20 474 9 953

5. Krátkodobé směnky k úhradě 52 0 0

6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 53 0 0

7. Závazky - podstatný vliv 54 0 0

8. Závazky ostatní 55 24 468 9 511

8.1. Závazky ke společníkům 56 10 7

8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 57 22 100 4 000

8.3. Závazky k zaměstnancům 58 1 033 855

8.4. Závazky ze sociálního a zdravotního pojištěni 59 571 477

8.5. Stát - daňové závazky a dotace 60 617 4 136

8.6. Dohadné účty pasivní 61 126 8

8.7. Jiné závazky 62 11 28

C.lll. Časové rozlišení pasiv (C.III.1. + C.lll.2) 63 0 0

1. Výdaje příštích obdob! 64 0 0

2. Výnosy příštích období 65 0 0

D. Časové rozlišeni pasiv (D.1. + D.2.) 66 258 472

1. Výdaje příštích období 67 258 472

2. Výnosy příštích období 68 0 0

Materiál & Technology s.r.o
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění
v plném rozsahu
ke dni: 31.12.2019 Název a sídlo účetní jednotky
(v celých tisících Kč) Materiál & Technology s.r.o.
IČ: 27504522 čs- odb°je 1044

Dobruška
51801

Sestaveno dne: 7.8.2020
Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným
Předmět podnikáni účetní jednotky: Výroba okenního a dveřního kování
Spisová značka: C 22855
V likvidaci: Ne

Označení 

a

TEXT

b

Číslo 
řádku

c

Skutečnost v účetním období

běžném 
1

minulém 
2

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 121 412 119 277

II. Tržby za prodej zboží 02 0 29

A. Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.) 03 74 540 73 830

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 04 0 24

2. Spotřeba materiálu a energie 05 49 612 52 157

3. Služby 06 24 928 21 649

B. Změna stavu zásob vlastni činnosti (+/-) 07 572 -8 142

C. Aktivace (-) 08 0 0

D. Osobni náklady (součet D.1. až D.2.) 09 21 545 18 825

D.1. Mzdové náklady 10 16 076 13 692

2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 5 469 5 133

2.1. Náklady na sociální zabezpečeni a zdravotní pojištěni 12 5 064 4 323

2.2. Ostatní náklady 13 405 810

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.) 14 4 581 5 456

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 4 596 5 456

1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 4 596 5 456

1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17 0 0

2. Úpravy hodnot zásob 18 0 0

3. Úpravy hodnot pohledávek 19 -15 0
III. Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.) 20 1 757 4 565

1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 145 4 118

2. Tržby z prodaného materiálu 22 248 284

3. Jiné provozní výnosy 23 1 364 163

F. Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.) 24 1 440 2 180

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 94 1 403
2. Prodaný materiál 26 248 284

3. Daně a poplatky 27 28 108

4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 450 0
5. Jiné provozní náklady 29 620 385
* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 30 20 491 31 722

Wtateriaí
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Podpisový záznam

Označeni TEXT Číslo 
řádku

Skutečnost v účetním období

a b c běžném 
1

minulém 
2

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (součet IV. 1 + IV.2.) 31 0 0

1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 0 0

2. Ostatní výnosy z podílu 33 0 0

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34 0 0

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (souč. V. 1 + V.2.) 35 0 0

1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládající nebo ovládaná osoba 36 0 0

2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37 0 0

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38 0 0

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + VI.2.) 39 3 015 1 129

1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40 3 015 1 129

2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 0 0

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 0 0

J. Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J..2.) 43 6 341 7 705

J.1. Nákladově úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 44 0 3 901

2. Ostatní nákladové úroky podobné náklady 45 6 341 3 804

VII. Ostatní finanční výnosy 46 63 96

K. Ostatní finanční náklady 47 322 236
★ Finanční výsledek hospodařeni (+/-) 48 -3 585 -6 716
*í Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 16 906 25 006

L. Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.) 50 4 354 5 045

L.1. Daň z příjmů splatná 51 3 751 4 429

2. Daň z příjmů odložená (+/-) 52 603 616
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53 12 552 19 961

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54 0 0
*** Výsledek hospodařeni za účetní období (+/-) 55 12 552 19 961

Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII: 56 126 247 125 096
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1. POPIS SPOLEČNOSTI

Materiál & Technology s.r.o. (dále jen „společnost”) je společnost s ručením omezeným, která sídli na 
adrese Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška, Česká republika, identifikační číslo 27504522. Společnost byla 
zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou 22855, oddíl C.

Hlavním předmětem její činnosti je Výroba okenního a dveřního kování.

V roce 2019 nebyly provedeny žádné změny v zápisu do obchodního rejstříku.

Společnost je mateřskou společností skupiny Materiál & Technology a přiložená účetní závěrka je připravená 
jako samostatná.

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Přiložená individuální účetní závěrka (nekonsolidovaná) byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 
Sb.. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o účetnictví“) a prováděcí vyhláškou č. 
500/2002 Sb.. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve zněni 
pozdějších předpisů, ve znění platném pro rok 2018 a 2019 (dále jen „prováděcí vyhláška k zákonu o 
účetnictví“).

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY A JEJICH ZMĚNY A ODCHYLKY

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2018 a 2019 jsou 
následující:

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady 
s pořízením související.

Dlouhodobý nehmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé 
materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady.

Výnosy z prodeje výrobků vyrobených při zkouškách tohoto majetku před jeho uvedením do provozu se účtují 
do provozních výnosů.

Goodwill vznikl jako rozdíl mezi oceněním obchodního závodu (nebo jeho části) nabytého vkladem v rámci 
přeměn obchodní korporace, s výjimkou změny právní formy, a souhrnem individuálně přeceněných složek 
majetku snížených o převzaté dluhy.

Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby 
životnosti příslušného majetku.
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Odpisy goodwillu jsou prováděny v případě kladné hodnoty na vrub nákladů, v případě záporné hodnoty ve 
prospěch výnosů.

Výdaje na vývoj, jehož výsledky jsou určeny k obchodování, jsou aktivovány jako nehmotný majetek a 
vykázány v pořizovací ceně.

Odpis}'

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. 
Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného majetku aktualizován na základě očekávané 
doby životnosti a předpokládané zbytkové hodnoty majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Počet let (od-doi

Software

Ostatní ocenitelná práva

Goodwill

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy 
a údržba se účtují do nákladů.

b) Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na 
dopravu, clo a další náklady s pořízením související.

Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé 
materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady.

Výnosy z prodeje výrobků vyrobených při zkouškách tohoto majetku před jeho uvedením do provozu se účtují 
do provozních výnosů.

Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč se odepisuje do nákladů po dobu ekonomické životnosti.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a 
údržba se účtují do nákladů.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku představuje rozdíl mezi oceněním obchodního závodu (nebo jeho části) 
nabytého vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn obchodní korporace, s výjimkou změny 
právní formy, a souhrnem ocenění jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávající, vkládající, zanikající 
nebo rozdělované odštěpením sníženým o převzaté dluhy.

Odpisy

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 očej^ávané- 
doby životnosti a předpokládané zbytkové hodnoty majetku. Předpokládaná životnostje stanovena.tákto:? ’■
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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 -

c) Finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek tvoří podíl ve výši 100 % ve společnosti M&T Slovensko, s. r. o.

K 31. 12. se podíl nepřeceňuje.

d) Peněžní prostředky

Peněžní prostředky tvoří ceniny (stravenky), peníze v hotovosti a na bankovních účtech.

e) Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody váženým aritmetickým průměrem. 
Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady 
na přepravu, clo, provize atd.).

Výrobky a nedokončená výroba (služby) se oceňují skutečnými vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují 
přímé náklady vynaložené na výrobu, popř. i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě.

Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám či jinak dočasně znehodnoceným zásobám není 
tvořena.

1) Pohledávky

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. 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 pohledávek.

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 do jednoho roku od rozvahového dne.

g) Deriváty

Ve sledovaném období společnost neeviduje žádné deriváty.
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h) Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu. Případné 
zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní 
závěrky zaregistrováno.

Podle stanov společnosti společnost nevytváří rezervní fond ze zisku nebo z příplatků společníků nad hodnotu 
vkladů.

i) Cizí zdroje

Společnost ve sledovaném období nevytvářela zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách.

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.

Dlouhodobé i krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobé 
závazky k úvěrovým institucím se považuje i část dlouhodobých závazků k úvěrovým institucím, která je 
splatná do jednoho roku od rozvahového dne.

Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů. Rozdělují se na krátkodobé a 
dlouhodobé. Dlouhodobé dohadné účty pasivní nebyly ve sledovaném období použity.

j) Leasing

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje v případě 
finančního leasingu příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se 
možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují.

k) Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku 
a k rozvahovému dni byly položky peněžité povahy oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou 
národní bankou.

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo finančních nákladů 
běžného roku.

1) Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na 
vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za 
sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných 
relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od 
těchto odhadů odlišovat.

m) Účtování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

Výnosy z hlavní činnosti i z neobvyklých plnění se účtují ke dni zdanitelného plnění.
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n) Daň z příjmů

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého 
o trvale nebo dočasné daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních 
rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.). Dále se 
zohledňují položky snižující základ daně (dary), odčitatelné položky (daňová ztráta, náklady na realizaci 
projektů výzkumu a vývoje) a slevy na dani z příjmů.

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a 
pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace.

Rozdíly, které vznikly z důvodu prvého roku účtování o odložené dani ze všech přechodných rozdílů, jsou 
zaúčtovány do vlastního kapitálu.

o) Dotace / Investiční pobídky

Společnost ve sledovaném období neměla žádné dotace ani investiční pobídky.

p) Emisní povolenky

Společnost ve sledovaném období neměla žádné emisní povolenky.

q) Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních 
výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly 
k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem 
zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze 
účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

r) Vzájemná zúčtování

Společnost provádí pravidelně úhradu splatných závazků a pohledávek se společností M&T Slovensko, s.r.o., 
IČ 45909300.

s) Změny účetních metod

V r. 2019 neproběhly žádné zásadní změny účetních metod.

t) Odchylka od účetních metod

V r. 2019 neproběhly žádné zásadní odchylky od účetních metod.

u) Oprava chyb minulých let

V r. 2019 neproběhly žádné opravy chyb minulých let.
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4. DLOUHODOBÝ MAJETEK

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA
Počáteční 
zůstatek Přírůstky Vyřazen i Převody Konečný 

zůstatek

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 256 31 287

Software 144 -31 113

Ostatní ocenitelná práva 340 340

Goodwill

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

2018 740 740

2019 740 740

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKV
Počáteční 
zůstatek

„. Prodeje.
OdplSy likvidace Vyřazeni Převody Konečný 

zůstatek
Opravné 
položky

Účetní 
hodnota

Nehmotné výsledky výzkumu a 
vývoje -237 -II -31 -279 8

Software -126 -19 31 -114 0

Ostatní ocenitelná práva -340 0 -340 0

Goodwill

Ostatní dlouhodobý nehmotný 
majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek

2018 -616 -87 -703 740

2019 -703 -30 -733 7

V nehmotných výsledcích výzkumu a vývoje jsou zahrnuty výdaje na výzkum a vývoj, jehož výsledky jsou určeny k 
prodeji nebo k obchodování, a jsou rozděleny do jednotlivých položek podle projektů. Vedení společnosti zároveň 
předvídá technický úspěch a ziskovost těchto projektů. Tyto výdaje zahrnují zhotovení technické.

Ocenitelná práva, patenty, licence apod. jsou odpisovány po dobu životnosti, která je stanovena v souladu s příslušnou 
smlouvou.

Souhrnná výše nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k 31. 12. 2019 v pořizovacích cenách 660 tis. Kč (k 
31. 12. 2018 0 tis. Kč).

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)
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POŘIZOVACÍ CENA
Počáteční 
zůstatek Přírůstky Vyřazeni ... , KoncčnsPrcvods . . , ;zůstatek

Pozemky 2 656 1 203 94 3 765

Stavby 49 560 155 49 715

1 Iniotně movité včci a jejich soubory 33 612 4 827 3 579 34 860

Oc-cňovaci rozdíl k nabytému majetku 15 884 15 884

Pěstitelské celky trvalých porostů

Dospělá zvířata a jejich skupiny

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 89 3 745 1 046 2 788

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3 082 3 025 57

2018 105 667 1 733 5 598 101 802

2019 101 802 13 012 7 745 107 069

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKV

Počáteční 
zůstatek Odpisy Prodeie, .

likvidace Vy,'aZťn'
... , KonecnvPřevody , , , .-zůstatek

Opravné 
položky

Účetní 
hodnota

Pozemky 0 0 3 765

Stavby -4 300 -1 041 -5 341 44 374

Hmotné movité věci a jejích 
soubory -17 722 -2 469 335 -19 856 15 004

Oceňovací rozdíl k nabytému 
majetku -9 266 -1 059 -10 325 5 559

Pěstitelské celky trvalých 
porostů

Dospělá zvířata a jejich skupiny

Jiný dlouhodobý hmotný 
majetek

Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný majetek 2 788

N cd ok on č c ný d 1 o u h od o bý 
hmotný majetek 57

2018 -29 345 -8 554 6 610 -3 1 289 70 513

2019 -31 289 -4 568 335 -35 522 71 547

K 31. 12. 2019 souhrnná výše hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila v pořizovacích cenách 659 tis.
Kč (k 31. 12. 2018 518 tis. Kč).

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši 15.884 tis. Kč vznikl pořízením HIM v roce 2010. Do nákladů 
byl v roce 2019 zaúčtován odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku ve výši 1.059 tis. Kč (v roce 2018 
1.059 tis. Kč).

c) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč)
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Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku:

Zůstatek 
k 31. 12.2017 Přírůstky Úbytky Přeceněni Zůstatek 

k 31. 12 2018 Přírůstky Úbytky Přecenění Zůstatek 
k 31. 12. 2019

Podíly - ovládaná 
nebo ovládající 
osoba 126 126 126

Celkem 126 126 126

Finanční informace o těchto společnostech byly získány z auditorem ověřené účetní závěrky jednotlivých 
společností.

Zápůjčky a úvěry ovládaným nebo ovládajícím osobám, osobám pod podstatným vlivem a ostatní k 31. 12. 
2019 činily 78 143 tis. Kč.

5. ZÁSOBY

K 31. 12. 2019 byly zásoby společnosti v hodnotě 35 338 tis. Kč.

6. POHLEDÁVKY

Pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let činily k 3 I. 12. 2019 0 tis. Kč (k 3 I. 12. 2018 0 Kč).

Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2019 vytvořeny účelní opravné 
položky na základě kvalifikovaného odhadu z nezaplacených pohledávek s delší dobou po splatnosti (viz bod 
7).

7. OPRAVNÉ POLOŽKY

Opravné položky vyjadřuji přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v bodech 4, 5 a 6).

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):

Opravné 
položky k:

Zůstatek 
k 31. 12. 2017

Netto změna v 
roce 2018

Zůstatek 
k 31. 12. 2018

Netto změna v 
roce 2019

Zůstatek 
k 31. 12.2019

dlouhodobému 
majetku

zásobám

pohledávkám - 
zákonné 61 61

pohledávkám - 
ostatní 100 0 100 -75 25

V roce 2019 byly tvořeny zákonné opravené položky a i účetní opravné položky. V roce 2018 byly tvořeny 
pouze účetní opravné položky, které nebyly daňově uznatelné.
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8. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY

K 3 1. 12. 2019 neměla společnost následující zůstatky účtů s omezeným disponováním.

9. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV

Náklady příštích období zahrnují především pojištění, nájemné aul. reklama a jsou účtovány do nákladů 
období, do kterého věcně a časově přísluší.

Příjmy příštích období zahrnují zejména pojistné plnění a jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně 
a časově přísluší.

10. VLASTNÍ KAPITÁL

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč):

Zůstatek 
k 31. 12. 2017 Zvýšen i Snížení Zůstatek 

k 31. 12. 2018 Zvýšeni Snížení Zůstatek 
k 31. 12. 2019

Změny základní kapitál

Vlastní podíly (-)

Základní kapitál 32 820 32 820 32 820

Ažio

Ostatní kapitálové fond}'

Ostatní rezervní fondy

Statutární a ostatní fondy

Nerozdělený zisk/
Neuhrazená ztráta minulých 
let 14 150 12 925 27 075 19 961 -907 46 129

Jiný výsledek hospodařeni 
minulých let (odložená daň 
2016) -907 -907 907 0

Výsledek hospodařeni 
běžného účetního období 12 925 19 961 12 925 12 961 12 552 12 961 12 552

Rozhodnuto o zálohové 
výplatě podílu na zisku (-)

Celkový součet 58 988 32 886 12 925 78 949 31 803 12 961 91 501

Základní kapitál společnosti se skládá z 3 ks základních a 17 ks investičních podílů plně splacených, 
s nominální hodnotou 1.641 tis. Kč.

V roce 2010 byl zaúčtován nepeněžitý kapitálový vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 32.620 tis. 
Kč. Jeho ocenění bylo stanoveno na základě znaleckého posudku.

Smlouvou o zastavení věci hromadné - obchodního závodu uzavřenou mezi společností Couseq Inveslment 
Management, a.s.. se sídlem Rybná 682/14, Staré Město. 1 10 00 Praha I, IČO: 264 42 671. jako zástavním 
věřitelem, a společností Materiál & Technology s.r.o., se sídlem Čs. odboje 1044. 518 01 Dobruška. IČO: 
27504522. jako zástavcem. která byla sepsána JUDr. Jiřím Pražákem, notářem se sídlem v Prachaticích, ve 
formě notářského zápisu NZ 2080/2019 ze dne 18.12.2019. zřídil zástavce ve prospěch zástavního věřitele.

I 1/16
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jednajícího podle § 20 a násl. zákona č. 190/200-4 Sb.. o dluhopisech, jako agent pro zajištění ve prospěch 
vlastníku dluhopisů vydávaných zástavném v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 100.000.000 
Kč (slovy: sto milionů korun českých), o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu I. Kč (slovy: jedna koruna 
česká), datum emise 31.12.2019. datum splatnosti 31.12.2024. ISIN CZ0003523862. zástavní právo k 
obchodnímu závodu ve v lastniclx í zástavce. Zástavní právo k obchodnímu závodu ve vlastnictví zástavce bylo 
zřízeno k zajištění veškerých peněžitých podmíněných i nepodmíněných dluhů zástavce, jako emitenta. vůči 
každému vlastníkovi dluhopisu vzniklých z vydání dluhopisu nebo v souvislosti s dluhopisem: zajištěné dluhy 
jsou blíže specifikovány v zástavní smlouvě. V zástavní smlouvě smluvní stran)' sjednal)' též zákaz dalšího 
zatížení obchodního závodu ve vlastnictví zástavce věcným právem nebo závazkovým právem spočívající v 
tom. že zástavce nezřídí ani neumožní zřízení, bez předchozího písemného souhlasu zástavního věřitele 
jakéhokoli dalšího zástavního práva nebo jiného zajištění k zástavě (a ani spoluvlastnickému podílu na ní), ani 
s ní nebude jinak nakládal. Zástavní právo vzniklo dne 18.12.2019 zápisem do Rejstříku zástav, běžné číslo 
zápisu v Rejstříku zástav 56240.

Jmenovitá hodnota dluhopisu byla v Emisních podmínkách a v zápisu v Obchodním rejstříku uvedena 
nesprávně, neboť správná jmenovitá hodnota dluhopisu je 50 000.- Kč a bude všude opravena během roku 
2020.

II. REZERVY

V roce 2019 společnost tvořila rezervu na záruční opravu výrobků ve výši 450 tis. Kč.

12. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Dlouhodobé závazky jsou tvořeny odloženým daňovým závazkem ve výši 2.191 tis. Kč (v r. 2018 2 191 tis. 
Kč), nebankovním úvěrem ve výši 57.000 tis. Kč (v r. 2018 54 500 tis. Kč) a dluhopisy ve výši 100 tis. Kč.

13. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

K 31. 12. 2019 měla společnost následující krátkodobé závazky, nebankovní půjčku, které činila 15 000 tis. 
Kč.

Nebankovní půjčka byla od 13.5.2019 jištěna zástavním právem k podílům ve společnosti Materiál & 
Technology s.r.o. zřízeným na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva a zástavním právem k movité věci 
- galvanické lince umístěné v budově č.p. 1044, která je součástí pozemku pare. Č. 2186/324, kat.ú. Dobruška 
LV 3889. Toto zástavní právo bylo zapsáno do Rejstříku zástav 15.5.2019 pod číslem zápisu 53382 v ř. 
rejstříku R5/2019. 17.12.2019 byla zástavní právo k movité věci - ke galvanické lince změněno na jištění 
směnkou vlastní s doložkou „bez protestu“ avalovanou p. Ivo Ulichem a Ing. Mojmír Zálesák se 17.12.2019 
vzdal zapsaného zástavního práva pod číslem zápisu 53382 v ř. rejstříku R5/20I9.

Dohadné účty pasivní zahrnují především závazky stanovené dle smluv, které nejsou doloženy veškerými 
potřebnými doklady a není známa jejich přesná výše (vyúčtování energií, nájemné, telefonní poplatky a další 
služby, které byly ve sledovaném období uskutečněné, ale není k nim doklad). Výše je stanovena na základě 
kvalifikovaného odhadu a smluv.
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14. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV

Výdaje příštích období zahrnují především daňové doklady doručené v následujícím zdaňovacím roku a jsou 
účtovány do nákladu období, do kterého věcně a časově přísluší.

Výnosy příštích období v roce 2019 společnost netvořila.

15. DERIVÁTY

Společnost ve sledovaném období neměla deriváty

16. DAŇ Z PŘÍJMU

Výpočet efektivní daňové sazby za rok 2019 a 2018 (v tis. Kč):

2019 2018
Zisk před zdaněním 1 1 842 25 006
Daň z příjmů splatná 3 751 4 428
Daň z příjmů odložená 603 616
Efektivní daňová sazba 36,76% 20.17%

Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč):

Popis úze DZC Rozdíl DZC a 
úze

Sazba
DPPO

Odložená daň. 
pohl.+/záv.-

Dlouhodobý 
majetek 59 386 44 204 -15 182 19% - 2 885

Účetní opravná 
položka 
k pohledávkám

25 0 25 19% 5

Rezerva na 
záruční opravu 450 0 450 19% 86

Celkem (KS účtu 481 k 31. 12. 2019) -2 794

Počáteční stav účtu 481 1.1.2019 = -2.191 tis. Kč
Rozdíl počátečního stavu a konečného stavu = -603 tis. Kč
Společnost zaúčtovala odložený daňový závazek ve výši 603 tis. Kč.

17. LEASING

Společnost má pořízený automobil na leasing.

18. POLOŽKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE

Společnost neměla k 31. 12. 2019 majetek a závazky, které nejsou vykázané v rozvaze.

13/16
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19. OSOBNÍ NÁKLADY

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu roku 2019 činil 36 osob (v průběhu roku 2018 34 osob).

20. INFORMACE O TRANSAKCÍCH SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

V roce 2019 byl čerpán úvěr společníka. Podrobný rozpis záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů včetně úrokové 
sazby a hlavních podmínek poskytnutých současným členům řídících, kontrolních a správních orgánů k 31. 12. 
2019 (v tis. Kč):

Stav k 1 Poskytnuto Splaceno S Stav k Poskytnuto Splaceno S Stav k
12017 Odepsáno O 31.12.2018 ' Odepsáno O 31.12.2019

Prominuto P _ IÍ2!2Í!H!S, .......

Řídicí orgán:
Zálohy

Závdavky

©půjčky

IJvěry 0 43 459 43 459 34 684 78 143

Kontrolní orgán: __ ,_____ ____________________________________________
Zálohy

Závdavky

Zápůjčky

Úvěry

_Správní orgán.__ _________________ __ _ _______ _ ____________ _ __ __ ___ ____ ______ ___ ____________________________ ____
Zálohy

Závdavky

Zápůjčky

l J věry

Úvěry jsou krátkodobé a nesou úrok 5 %.

Členové řídících, kontrolních a správních orgánů vlastnili k 31. 12. 2019 20 ks podílů společnosti (k 31. 12. 
2018 20 ks podílů).

Společnost běžně neprodává výrobky spřízněným stranám, mimo dceřinu společnost M&T Slovensko s.r.o.. 
V roce 2019 dosáhl tento objem prodeje 4 512 tis. Kč (v roce 2018 5 251 tis. Kč).

Krátkodobé pohledávky za spřízněnými stranami k 31. 12. 2019 činily 193 tis. Kč (k 31. 12. 2018 475 tis. 
Kč). Krátkodobá pohledávka vůči společníkovi 78 143 tis. Kč

Společnost nenakupuje výrobky a využívá služeb spřízněných stran v rámci běžné obchodní činnosti podniku. 
V roce 2019 činily nákupy 0 tis. Kč (k 31. 12. 2018 0 tis. Kč).

K 31. 12. 2019 neeviduje společnost krátkodobé závazky vůči spřízněným stranám ve výši 0 tis. Kč (k 31. 12. 
2018 0 tis. Kč).
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Další informace jsou uvedeny ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019.

21. VÝZNAMNÉ POLOŽKY Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

V roce 2019 byly mimořádné výnosy ze směny pozemku s Městem Dobruška.

Mimořádné náklady tvoří zůstatková cena prodaného nemovitého majetku - pozemků.

22. VZÁJEMNÁ ZÚČTOVÁNÍ

Ve sledovaném období došlo ve společnosti ke vzájemnému zápočtu závazků a pohledávek ve výši 14 819 tis. 
KČ.

23. SOUHRNNÁ VYKÁZANÍ TYPŮ ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ

Společnost v účetní závěrce souhrnně nevykázala žádné účetních případy.

24. PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Účetní závěrka k 31. prosinci 2019 byla sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti. Vedení 
Účetní jednotky zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a činnost a dospělo k závěru, že nemají 
významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 
31. 12. 2019 zpracována za předpokladu, že Účetní jednotka bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

25. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI

Mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem 
zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni.

Sestaveno dne:

.Jméno a podpis

statutárního orgánu společnosti:

7. 8. 2020
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Zpracováno v souladu s vyhláškou č 
500/2002 Sb.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 
( výkaz cash-flow ) 
ke dni 31.12.2019 

( v celých tisících Kč )

Obchodní firma nebo jiný název účetní 
jednotky

Materiál & Technology s.r.o.

Sídlo účetní jednotky 
Cs. odboje 1044 
Dobruška 
51801

| Bezne uc. období Minulé úč. období

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období i 153 111
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 16 906 25 005
A. 1

A. 1 1
A. 1 2
A. 1 3
A. 1 4

A. 1 5
A. 1 6

Úpravy o nepeněžní operace 8 321 9 318
Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování 
oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu (+/-) 4 596 5 456
Změna stavu opravných položek, rezerv 450
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) -51 -2 715
Výnosy z podílů na zisku
Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého 
majetku, a vyúčtované výnosové úroky (-) 3 326 6 577
Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace

A. * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu 25 227 34 323
A. 2

A. 2 1

A. 2 2
A. 2 3

A. 2 4

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -47 475 -80 932
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a 
dohadných účtů aktivních -69 464 -45 870
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení 
a dohadných účtů pasivních 25 214 -28 854
Změna stavu zásob -3 226 -6 208
Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a 
peněžních ekvivalentů

A. “ Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním -22 248 -46 609
A. 3 Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (-) -6 341 -7 706
A. 4 Přijaté úroky 3015 1 129
A. 5 Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-) -4 354 -5 044
A. 7 Přijaté podíly na zisku (+)
A. “* Čistý peněžní tok z provozní činnosti -29 928 -58 230

Peněžní toky z investiční činnosti
B. 1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -5 683 440
B. 2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 51 2 715
B. 3 Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám
B. Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -5 632 3 155

Peněžní toky z finančních činností

C. 1

Dopady změn dlouhodobých závazků, popřípadě takových krátkodobých závazků, které spadají 
do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a peněžní 
ekvivalenty 103 103 55 117

C. 2

C. 2 1
C. 2 2
C. 2 3
C. 2 4
C. 2 5

C. 2 6

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty

Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, 
ážia, popřípadě fondů ze zisku včetně složených záloh na toto zvýšení (+)
Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)
Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů
Úhrada ztráty společníky
Přímé platby na vrub fondů

Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové dané vztahující se k těmto nárokům a 
včetně finančního vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u 
komanditních společností (-)

C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 103 103 55 117
F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků 67 543 42
R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období 67 696 153

i

Okamžik 
sestavení

07.08.20

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky
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Základní informace o společnosti

Obchodní firma:

1Č:

Sídlo:

Právní forma:

Datum vzniku:

Materiál & Technology s.r.o. 

27504522

Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška 

Společnost s ručením omezeným 

13. listopadu 2006

Zpráva jednatele o výsledcích roku 2019

Rok 2019 byl již šestým úspěšným rokem v nastoupeném období intenzivního rozvoje spo
lečnosti. Intenzivní rozvoj výrobních zdrojů je doprovázen zvýšeným zájmem trhu, a proto je 
v krátkém období dosaženo neobvykle vysokého nárůstu výkonů. Podrobnější údaje jsou sou
částí výkazů v příloze zprávy auditora.

Ucelené, vyvážené a komplexní informace o minulém vývoji činnosti a vý
konnosti účetní jednotky a o jejím postavení za minulá účetní období

V uplynulém roce stouply tržby společnosti o dalších cca 0,92 %. Současnou úsporou materi
álových nákladů o 5 % tak meziročně stoupla přidaná hodnota o 3 %. Produktivita práce na 
jednoho zaměstnance klesla o 2.6 %. V minulosti společnost uvedla na trh dva nové modely 
Industry Squelette a Rocksor, které jsou chráněny průmyslovým vzorem pro EU. Nejnověji 
uvedla na trh patentovaný systém neviditelných zárubní pro dveřní křídla.

Informace o skutečnostech, které nastaly až po konci rozvahového dne

Společnost získala nové pozemky pro investiční výstavbu a bude tak i nadále moci pokračo
vat ve svém intenzivním rozvoji. Byl také podepsán kontrakt na nákup dvou robotických 
pracovišť.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2019 byla sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání spo
lečnosti. Vedení Účetní jednotky zvážilo potenciální dopady COV1D-19 na své aktivity a čin
nost a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání účetní 
jednotky. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2019 zpracována za předpokladu, 
že Účetní jednotka bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.



Informace o předpokládaném budoucím vývoji činnosti účetní jednotky

V roce 2019 společnost procházela auditem CNB a připravovala se na vydání emise dluhopi
sů pro získání prostředků na svůj další rozvoj a refinancování stávajících úvěrů. Dluhopisy 
s pevným úrokovým výnosem v celkovém objemu 100 000 000 Kč byly vydány v prosinci 
2019 a budou splatné do roku 2024.

V následujících letech bude kladen důraz na postupné další zkvalitňování výroby. Do provo
zu už bylo uvedeno robotické pracoviště pro systematické testování kvality výrobků uvádě
ných do výroby. Bude věnována pozornost logistice pro zlepšení toku výrobků a snížení roz
pracovanosti ve výrobě.
Plánováno je také rutinní práce automatizovat nákupem robotů.

Kromě těchto cílů bude dále pokračováno v investiční činnosti pro další vytváření podmínek 
pro zavádění nových výrobků,

V roce 2019 byl také uveden na trh unikátní patentovaný systém MAGNETIC, který je zá
sadní ve své spolehlivosti a komfortu ovládání, nepotřebuje žádnou údržbu a servis, je radost 
ho denně používat. Věříme, že je to budoucnost v ovládání interiérových otočných dveřích. 
To potvrzuje 1. místo na mezinárodní designové výstavě DESIGNBLOK v Praze. Systém 
MAGNETIC byl také nominován mezi tři nejlepší výrobky v rámci prestižní soutěže Czech 
Grand Design.

Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
Účetní jednotka neměla v roce 2019 žádné výdaje v oblasti výzkumu a vývoje.

Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně
právních vztazích
V průběhu rokuje věnována velká pozornost péči o životní prostředí. Zajištěním smluvního 
partnera jsou prováděny pravidelné kontroly kvality odpadních vod.

Velká pozornost je věnována i soustřeďování, třídění a odvozu k dalšímu zpracování ostatních 
odpadů z výroby:

• prach a piliny po broušení a leštění,
• hliníkové odřezky,
• další kovový odpad.

V celém provozu jsou zajištěny sběrné nádoby na průběžné třídění a ukládání odpadu.

Další informace požadované podle zvláštních předpisů

Účetní jednotka nemá povinnost zveřejňovat další informace.

Informace o organizačních složkách účetní jednotky v zahraničí 



Společnost nadále aktivně rozvíjí export a její výrobky už byly dodány do více jak 50 zemí 
světa. Ve dvaceti zemích má přímé zastoupení značky M&T.

Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů

Společnost nenabyla vlastních podílů.

Kontaktní informace

Materiál&Technology s.r.o.

Čs. odboje 1044

518 01 Dobruška

Telefon: 49147463

Audit této výroční zprávy provedla společnost c.k. audit, s.r.o.

Okamžik sestavení: 7. srpna 2020

Jméno a podpisový záznam statutárního orgánu: Ivo Ulich
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Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 
a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními 
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

pro účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019

podle ustanovení § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění

1. Vymezení propojených osob

a) Ovládaná osoba

Název: Materiál & Technology s.r.o.
Sídlo: Čs. Odboje 1044, 518 01 Dobruška, 
IČ: 27504522, DIČ: CZ27504522

b) Ovládající osoba
Ovládající osobou je:

Ovládající osoba
Typ ovládající 
osoby

Ivo Ulich, Liliová 221/13, Staré Město, 110 00 Praha 1 Společník 100 %

c) Ostatní osoby ovládané stejnými ovládajícími osobami

Ostatními osobami, které jsou ovládané stejnými ovládajícími osobami, jsou:

Ovládající osoba Další osoba ovládaná stejnou 
osobou ovládající společnost

Materiál & Technology s.r.o., Čs. Odboje 1044, 518 
01 Dobruška, IČ: 27504522

M&T Slovensko, s. r. o., 
Exnárova 45, 821 03 Bratislava- 
Ružinov, IČ: 45909300

Ivo Ulich, Liliová 221/13, Staré Město, 110 00 Praha 1

ALTERNATE PRODUCTS s.r.o., 
Masarykovo nábřeží 250/1, 110 00 
Praha 1 - Nové Město, IČ: 
24831883



2. Vymezení uzavřených smluv a poskytnutých plnění ve prospěch propojených 
osob

a) Přehled uzavřených smluv a jejich plnění ve prospěch osob ovládajících

S osobami ovládajícími byly v roce 2019 uzavřeny tyto smlouvy:

Název (jméno), sídlo a IČ (RČ) ovládajících osob Popis uzavřené smlouvy
Ivo Ulich, Liliová 221/13, Staré Město, 110 00 Praha 1 Smlouva o výkonu funkce

Ivo Ulich, Liliová 221/13, Staré Město, 110 00 Praha 1
Poskytnutí krátkodobého 
půjčky s proměnlivou výší

Ve prospěch ovládajících osob byla v účetním období roku 2019 poskytnuta tato plnění:

Název (jméno), sídlo a JČ (RČ) ovládajících osob

Popis plnění a 
protiplnění ve prospěch 
ovládajících osob

Ivo Ulich, Liliová 221/13. Staré Město, 110 00 Praha 1 Odměna za výkon funkce

Ivo Ulich, Liliová 221/13, Staré Město, 110 00 Praha 1
Smluvní úrok v obvyklé 
výši

V účetním období roku 2019 nebyly uzavřeny žádné další smlouvy mezi propojenými osobami, 
nenastaly žádné další právní úkony, které byly činěny v zájmu těchto osob, nebyla přijata žádná 
ostatní opatření, která by byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna 
ovládanou osobou. V účetním období rovněž nebylo ovládanou osobou poskytnuto žádné plnění 
ve prospěch ovládajících osob (mimo plnění výše uvedených) a rovněž ovládané osobě nevznikla 
žádná újma ze smluv nebo opatření ve vztahu k ovládajícím osobám.

b) Přehled uzavřených smluv a plnění ve prospěch osob podléhajících jednotnému řízení 
(tedy osob ovládaných stejnou ovládající osobou)
S osobami podléhajícími jednotnému řízení byly uzavřeny tyto smlouvy:

Název, sídlo a IČ dalších osob ovládaných stejnou 
osobou ovládající společnost

Popis plnění a protiplnění ze 
strany osob ovládaných stejnou 
osobu ovládající společnost

M&T Slovensko, s. r. o., Exnárova 45, 821 03
Bratislava - Ružinov, IČ: 45909300

Smlouva o obchodní spolupráci na 
území Slovenské republiky

ALTERNATE PRODUCTS s.r.o., Masarykovo 
nábřeží 250/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ: 
24831883

Smlouva o spolupráci

2



Ve prospěch osob podléhajících jednotnému řízení byla v účetním období roku 2019 poskytnuta 
tato plnění:

Název, sídlo a IČ dalších osob ovládaných stejnou 
osobou ovládající společnost

Popis plnění a protiplnění ze 
strany osob ovládaných stejnou 
osobu ovládající společnost

M&T Slovensko, s. r. o., Exnárova 45, 821 03
Bratislava - Ružinov, IČ: 45909300

Plnění: Prodej výrobků 
Protiplnění: Úhrada dodaného zboží 
v obvyklých velkoobchodních 
cenách.

ALTERNATE PRODUCTS s.r.o., Masarykovo 
nábřeží 250/1, 1 10 00 Praha 1 - Nové Město, IČ: 
24831883

Plnění: správa obchodních prostor 
společnosti Materiál & Technology 
s.r.o.. obchodní a poradenská 
činnost, obsluha a servis pro 
Materiál & Technology s.r.o., 
konzultační služby v oblasti 
prodejů a designu
Protiplnění: úhrada za tyto služby

Plnění bylo poskytováno v cenách obvyklých.

V účetním období roku 2019 nebyly uzavřeny žádné další smlouvy mezi osobami podléhajícími 
jednotnému řízení, nenastaly žádné právní úkony, které byly činěny v zájmu těchto osob, nebyla 
přijata žádná ostatní opatření, která by byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata nebo 
uskutečněna ovládanou osobou ve prospěch osob podléhajících jednotnému řízení. V účetním 
období rovněž nebylo ovládanou osobou poskytnuto žádné plnění ve prospěch osob podléhajících 
jednotnému řízení (mimo plnění výše uvedených) a rovněž ovládané osobě nevznikla žádná újma 
ze smluv nebo opatření ve vztahu k osobám podléhajícím jednotnému řízení.

Vyhotoveno dne 30.03.2020




