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Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti :xz guČoVIcE, a.s. (dále také
,,Společnost") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy
k37.I2.2oI7, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o
peněŽních tocích za rok končící 3L72.2oI7, a přílohy této účetní závérky, která obsahuje
popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětluiící informace. Údaie o

Společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky,

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
Společnosti k 31.I2.2oL7 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních
toků za rok končící 3I.I2.2o17 v souladu s českými účetními předpisy.

Výrok nezávislého auditora k řádné účetní závěrce

bez výhrad

Přílohy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce,
Přehled o změnách vlastního kapitálu, Přehled o peněžních tocích
Výroční zpráva

Zpráva je zpracována ve 3 výtiscích
Výtisk č. 1
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Základ pro výrok

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

ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

ostatními informacemi jsou v souladu s s 2 písm. b) zákona o auditorech informace
uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní
informace odpovídá představenstvo Společnosti.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí
našich 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 závérky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně
(materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace by|y 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 ĺnformací'

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

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

. 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 představenstva a dozorěí rady Společnosti za účetní závěrku

Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a

poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém,
který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala
významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou'
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Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je
Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní
závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu

nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy
představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá
jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v účetníjednotce odpovídá dozorčí rada

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 (materĺální) 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 mohIy
ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uŽivatelé účetnĺ 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
proh|ášení nebo obcházeni vnitřních kontrol.

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

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

. Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při _sestavení účetní
závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace
existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které
mohou významně zpochybnit schopnost účetní jednotky 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
rjčetní 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.
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o Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a

dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem,
který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je ĺnformovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném
rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průuěnu
učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Aud itorská společnost :
Sídlo:
DIč:
Evidenční číslo auditorské společnosti :

Jméno statutárního auditora :

Evidenční číslo auditora :

Datum zprávy auditora:

Podpis statutárního auditora :

organizační kancelář Cz, s.r.o.
150 00 Praha 5, Pod Skalou 1A
c2264r5666
367

Ing. Barbora Kučerová
2339

18. června 2018
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zfuł<uĺoľí Úołle o sPoLEcľosľl

Fiľma
Sídlo
lČo
olČ
Zékladĺí kapitál
Adresa

Telefon

Fax
E-mail
Intemet

JKZ BUČOVICE, a.s

Žansuazĺo
25587820
c22ss87820
44 000 000 ,- Kč
JKZ BUČoVICE, a.s
Žaansuazlo
685 01 Bučovice
517 306 rrr
517 306 r35
517 306 II5
jka@jkz.cz
wwwjkz.cz

JKZ BUČOVICE, a.s. (dále jen společnost), je zapstna v obchodním rejstříku vedeného
Kľajským soudem v Bľně, oddíl B, vložka 3188.

Úołľn o Z^\<LADNÍM KAPITÁLU

Zák|adní kapitál společnosti ćini 4 400 akcií o jmenovité hodnotě 10 000 Kč. Akcie
v listinné podobě jsou vydány na jméno.

Společnost není vlastníkem riěastnických cenných papíru ani dluhopisů jiných
pľávních subjektů.



Úołľľ o cnľľ'ŕcrĺ płľÍRECH

Cennými papiry společnosti jsou akcie:
dľuh: všechny akciejsou stejného druhu
fotma: na jméno
podoba: jsouvydány v listinné podobě
počet kusů: 4 400 ks akcií
celkový objem emise: 44 000 000,- Kč
jmenovitá hodnota: 10 000,- Kč
převoditelnost: není omezena
obchodovatelnost: veřejně neobchodovatelné

Popis pľáv vyplývajíci z akcie:

qýsledku schválila k rozdělení

Pľávo na dividendu vzniká usnesením valné hľomady o ľozdělení zisků, lhůta pro vyplacení
dividendy je do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přţato usnesení valné hľomady o rozdělení zisků.

pŘnosľAvENSTvo SPoLEčNosTI

Ing. Jindřich ŻIžtavský _ předseda představenstva
Maręk Hermann - místopředseda představenstva

ělen představenstva :

} Ing. Vítězslav Rolek

DozoRcĺ nłoe

členové dozoľčí ľady:

pŘeoľvlĚT PoDNlxÁľĺĺ



Zprźrya obchodně-výrobního rĺseku za rok2017
Hlavní výsledkv soolečnosti v roce 2017 a whlídkv pro další období

obchodní pľogram společnosti tvoří týo oblasti:

Společnost dosáhla V roce 2017 celkových tľžeb ve výši 434 647 tis. Kč a zisku před
zdaněním ve výši: 48 409 tis. Kč.

Nástrojové a konstrukční oceli

v této oblasti stabilizovala společnost počet svých odběratelů cca 800 na výši roku 2016

renomovaných ťrľem. JKZ si zakládâ na šiľoké skladbě odběratelů tak, jak tomu bylo i
v minulých obdobích.

Prodej V roce 2017 vędl na tyto trhy:

česká ľepublika: Dodávky koncovým zźlkazniktlm ve ţši 266,5 mil. Kč bez DPH, což
tvoří cca 6l Yo z obratu společnosti.

Slovenská ľepublĺka: obchod rcalizovtĺĺ přes společnost JKZ Slovakia s.ľ.o. a přímé
dodávky ťrrmám. Hodnota obchodu za rok2017 _ 2514 mil^. Kč, coŽ činí cca 6 oÁ z obľatu

společnosti.

Maďaľsko: Dodávky koncovým zâkazĺiktĺmve výši 33 mĺl. Kč bez DPH, což tvoří cca
7 ,6 yo z obratu spoleěnosti.

Polsko: Dodávky koncovým ztkazniktlm ve výši 29 mil. Kč bez DPH, což tvoří cca 6,7 o/o

z obratu společnosti.

Slovinsko: Dodávky koncovým zâkazĺiktlm ve výši 45 mil. Kč bez DPH, coŽ tvoří cca
I0,3 o/o z obratu spoleěnosti.

ostatní (Německo, Rakousko, Rumunsko apod.) _ r.yšę 29'1 mĺl. Kč bez DPH' což tvoří cca
6,7 yo z obratu spoleěnosti.

V dalších letech se chce společnost ubírat cestou výľoby přesných polotovaru nástrojů.



Výľobní pľogram společnosti tvoří tyto oblasti:

V ľoce 2017 pracovalo v JKZ Bučovice (přepočtený stav) l20 zaměstnanců z toho ve

výľobním oddělení 9l.
Výľoba vľoce 2OI7 zabezpečovala plnění zakźnek týkajících se polotovaru připľavovan;ých

dělením na pásových pilách, teztnímkyslíkem a polotovaru frézovaných. Podďilo se nastavit
reŽimplnění zakâzek do 3-5 pľacovních dní.
Na obráběcích centrech Trimill probíhala kompletní ýroba rámů foľem a polotovaľů
nástľojů. Postupně se podařilo zajistit náplň práce na všechny ( i nové ) stroje.

Celá výroba ťrľmy JKZ Bučovice a.s. přešla na přelomu rcku201712018 na nový infoľmaění
systém KTK. I přes poěáteční komplikace se podařilo nový systém postupně optimalizovat.

V Bučovicích, dne 6.6.2018
Marek Heľmann

oVŘ
JKZ BUČoVICE, a's.

685 UJ |'luĆ.ovinß. Żoanská 210
lÖo; zsĺ oĺ oao DlĆ: cz2568782o

6.7 o/ť



Zpráva ekonomĺcko-fÎnančního riseku za rok2017

JKZ Bučovice, a,s. v účetním období ľokl2017 pokračovala ve stabilních výsledcích
a opět těži|a s velké poptávky ve strojíľenství a to podobně jako v předchozích lętech'
Společnost zarck 2017 splnila hospodářské výsledky s jakými kalkulovala ve svých plánech'
Stabilní bilanci vykazuje obchodní činnost jak na domácím, tak i na zahľaničním tľhu.
D o davate 1 sko - o db ěľatel ské vztaĘ îezazîamęnaly žadnou v ý r aznou změnu.

Na základě rozhodnutí akcionářů na náhĺadní valné hľomadě konané 3O.I.2OI7 došlo
k odvolaní Jiřího Kříže đo té době vykonávajícího funkci předsedy představenstva a Ing.
Alęše KÍíže do té doby vykonávají funkci člena dozorěí ľađy. Do jimi uvolněných funkcí
byly zvoleni Ing' Vítězslav Rolek a Ing' Soňa Kmeťová. Usnesením policie ČR vydaném dne
3L7.2017 bylo odloŽena trestní věc ,, podezteni ze spáchání přečinu porušení povinností při
lPľávě ciziho majetku ,' podaná Jiřím Křížem na p. Maľka Hermanna a Ing. Jindřicha
Zižlavského. Společnost pľošla dílčími otganizačními změnami, ale týo skutečnosti nikteľak
neovlivnily naplňování podnikatelského zánnéru společnosti včetně plánované realizacę druhé
etapy investic avzźtjemné vztahy s obchodními paľtnery.

Již stźiým problémem jsou pohledávky po splatnosti a jejich vymáhání. Rok 2017 měl
bezęškodní průběh, ale přesto byly společností předány pojišťovně staľší nepojištěné
pohledávky k vymáhání, ktęľé ale neovlivnily finanční stabilitu společnosti. Pojištění
pohledávek je již součástí obchodní politiky firmy.

V souladu s dlouhodobým plánem ľozvoje pokĺačovala společnost v dalších
investicích schválených VH společnosti pro roky 2014 až Ż016 s možnosti podpoľy
pľostřednictvím investiční pobídky. V ľocę 2017 proběhly 2 kontľoly plnění investiční
pobídky a to v měsíci červnu z ministerstva pľůmyslu a obchodu a v měsíci říjnu
z ministeľstva financí' I v roce 2017 bohužel opět nedošlo k zahájení výstavby výľobně
skladovací haly vzhledem k vyvolaným pľůtahům s územním Ťízením vyvolaném nejbližšími
sousedy vedenými p. Jiřím Řęzníčkem. Vedení společnosti odhadujô škodu způsobenou
těmito pľůtahy na cca 50 mil. Kč a také to ukazuje na špatnou legislativu v ČR. I přes tyto
potíže pľavidelným investováním společnost výváří v regionu Bučovic nová pľacovní místa a
sýmzćlkazníkům může dodávat zboží s vyšší přidanou hodnotou.

V pľůběhu roku 2017 ve společnosti pracovalo pruměrně I20 zaměstnanců, coŽ je
nárůst opľoti minulému ľoku o 9 pľacovníků. Vývoj zaměstnanosti ve společnosti se odvíjí od
zvýšeného mnoŽství zakźĺzek a vytváření nových pracovních míst' kteľá přináší reďrizace
stľojních investic. Jedná Se o Vysoce kvalifikované profese obsluh obľáběcích centeľ ajejich
programátorů' Bohužel těchto odbomých pľacovníků je na pľacovním tľhu nedostatek a
v dalších letech tato skutečnost bude omezovat ľůst společnosti na kteľý byla z minulých let
zvykIâ. Zaměstĺanci pľacovali v pľůběhu roku ve dvou nebo třísměnném pľovozu. Společnost
zaměstnancům přispívánapenzijní připojištění a stravování, poskýuje jim ochľanné pľacovní
pomůcky, organizuje odbomá školení a semináře'

Společnost V roce 2017 neuzavtelažâđnounovou leasingovou smlouvu.

Výše pohledávek V ľoce 2017 sę sníŽila o 6,3 oÁ opľoti úľovni ľoku 2016.

Ztxazky se zvedly o I,7 oÁ oproti roku 2016, což souvisí s ťtnancováním prováděných
investic . Stav skladu se v r. 2017 zvýšil oproti minulému roku o LI9 %. Společnost je



v oblasti nástľojových ocelí výhĺadním obchodním zástupcem fiľem KIND&Co a
Schmiedeweľke Gröditz z Německa, Aľceloľ Mittal z Francie a SSAB ze Švédska

Výsledkem hospodďení společnosti je obľat ve qýši 434 647 tis. Kč a to je o 2,8 oÁ

méně oproti ľoku 2016. Společnost V ľoce 2017 docílila zisku před zdaněním ve výši 48 409
tis. Kč.

Bučovice 30.05.2018 Jindřich
ekonomicko-finační ředitel

JKZ BUČoVICE, a.s.

łl.ţ zo/ľ



Đle vyh1ášky ć. 5oo/2o02 sb

ROZVAHA
V plném rozsahu
ke dni 3r.12 .2orj
(v celých tisících Kč)

tco

25587820

Sestaveno dne: 28. 5. 2018
Právníforma účetní jednotky: akcíová spo1ečnosL
Předmět podnikání účetní jednotky: kovoobráběčství

ţ9_ze_v a sídlo účetníjednotky
ţJKZ tjucov1ce a. s.

žaánstá 2Io
Bučovice
685 01

BěŽné účetní období Minulé t]č. obdobíoznâčenĺ

a

AKTIVA

b

tíslo
řádkU

c Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM (A.+8.+C.+D.) 0í 507 45s
A Pohledávţ za upsaný základní kapitál 02

B, Dlouhodobý majetek (8.1.+B.ll.+B.lll.) 03

Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.|. í. až B'l.5.2.) 04

Nehmotné ţsledky ujzkumu a upoje 05 n 0 U U

ocenitelná práva 06

Software 07 4 502 2 544 1 958 1 915
ostatní ocenitelná práva 08 0 0 n 0

Goodwill 09 0 0 0 0

ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 10 0 U il

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a
nedokončený dIouhodobÝ nehmotnÝ maietek 11 0

Poskýnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 0 0 0 0

B.!.

1.

2.

2.1.

2.2.

3.

4.

5.

5.1.

5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 13 0 0 0 0

Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.ll.í. až B.ll.5.2.) 14 08 560
PozemĘ a stavby ĺ5 99 81-4
Pozemţ 't6 L 572 n r 572 1 465
Stavby 17 135 522 3 9 83'7 95 685 98 349
Hmotné movité věci a jejich soubory 'ĺ8 268 862 L37'785 131 077 115 653
oceňovací rozdíl k nabýému majetku 'ĺ9 0 0 0 0

ostatní dlouhodobý hmotný majetek 20 0

Pěstitelské celky trvalých porostů 2',! 0 0 0 n

Dospělá zvířata a jejich skupiny 22 0 0 0 0

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 23 282 282 il 0
Poskýnuté zálohy na dlouhodobý
nedokončený dlouhodobý hmotný

hmotný majetek a
maietek 24

Poskýnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 25 0 0 0

8.il.

1.

't.1.

1.2.

2.

3.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

5.

5.1.

5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 26 9 474 0 9 4'74 1 093

Wobno v P€'.mu FoRM śfudE _ wkaslneßv e



IC:255A7a20

BěŽné účetní obdobĺ Minulé úč. obdobíoznačení

a

AKTIVA

b

Čĺslo
řádku

c Brutto
1

Korekce
2

Netto
J

Netto
4

Dlouhodobý Íinanění majetek (součet B.lll.'l. až B'l!l'7.2') 27

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 28 0 0 0 0

zápţćky a Úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 25 0 0 0 0

Podĺly- podstatný vliv 30 0 0 0 0

zápEčky a úVěry - podstatný VliV 31 0 0 0 0

ostatní dlouhodobé cenné papĺry a podĺly 32 0 U U 0

Zápţćkyaúvěry-ostatní 33 0 0 0 U

ostatní dlouhodobý fi nanční majetek 34 l_ 013
Jiný dlouhodobý Íinanční majetek 35 0 0 l- 013

8.ilt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

7 .1.

7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý Íinanční majetek 36 0 0 0 0

c. oběžná aKiva (C.1. + C.ll. + C.lll. + C.lV.) 37

Zásoby (součet G. l.í. až c.l.s.) 38

Mateńál 39 220 851 0 220 851 193 347
Nedokončená uýroba a polotovary 40 468 0 468 488
ţrobţ a zboží 41 2 IO9
Výrobky 42 308 0 308 2r4
Zboží 43 1- 892 0 L 892 r_ 895
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 44 0 0 0 0

c.!.

1

2.

3.

3.1.

3.2-

4.

5. Poskýnuté zálohy na zásoby 45 0 0 U 0

PohledávĘ ( c.ll.í + c.ll.2) 46

Dlouhodobé pohledávĘ 47 0

Pohledávky z obchodních lráahů 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 5í 0 0 0 0

PohledávĘ. ostatní 52 0

Pohledávky za společníky 53 0 0 0 0

Dlouhodobé poskýnuté zálohy 54 0 0 0 0

Dohadné Účţ aktivní 55 0 0 0 0

c.il

í.

I .'t.

1.2.

í '3.

1.4,

í '5.

5.'ĺ.

5.2.

5.3.

5.4. Jiné pohledávky 56 0 0 0 0

vlţobno v Fsí.mu FoRM sfudb. ffi kâsetsw ą



ICz 255a7a20

BěŽné Účetní období MinUlé Úč. obdobíoznaěení AKTIVA

b

Ćíslo
řádku

c Brutto
1

Koreke
2

Netto
J

Netto
4

Krátkodobé pohledávĘ 57

Pohledávky z obchodních wtahů 58 83 049 3 752 19 291 84 235
Pohledávky - ovládaná nebo ovládajícĺ osoba 59 0 0 0 0

Pohłedávky - podstatný vliv 60 0 0 0 0

PohledávĘ - ostatní 61 068
Pohledávky za společníky 62 0 0 0 0

Sociální zabezpečenĺ a zdravotní pojištění 63 0 0 0 0

Stát - daňové pohledávky 64 0 0 0 0

Krátkodobé poskýnuté zálohy 65 409 0 409 279
Dohadné účţ aktivní 66 136 0 136 10

2.

2.'.t.

2.2.

2.3.

2.4

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6. Jiné pohledávţ 67 L29 0 729 1't 9
Krátkodobý fi nanční majetek (c.lll.í. + c.ltl.2.) 68

Podíly - ovládaná nebo ovládajícĺ osoba 69 0 0 0 0

c.t!!.

1.

2- ostatní krátkodobý finančn í majetek 70 0 0 0 0

Peněžní pĺostředĘ (c']V.í. + c.lv'2') 71

PeněŽní prostředky V pokladně 72 383 0 383 r69

c.tv.

1.

2. PeněŽní prostředky na účtech 73 1 375 0 1 375 319
Casové łozlišení aktiv (D.í. + D.2.+ D.3.) 74 238
Náklady příštĺch období 75 729 0 729 238
Komplexnĺ náklady příštích období 76 0 0 0 0

D.

1

2.

3. Přţmy příštích obdobĺ 77 0 0 0 0

\łfuĺ.nov F8.ňu FoŘM sbdb Mk.soßýe



IC: 25587820

označení

a

PASIVA

b

Číslo
řádku

c

stav V běŽném účet. obdobĺ

5

Stav v minulém účet. období

PASIVA CELKEM (Â"+B.+c'+D.) 01

A. Vlastní kapitál (A.l. + A'll. + Alll. + ĄlV. + ĄV. + A.V.l.) 02

2ákladní kapitál (A.l.í. +ł1.2' +a;.3.1 03

Základní kapitál 04 44 000 44 000
Vlastní podíly (-) 05 U 0

A.t.

2.

3. Zm ěny základniho ka pitá lu 06 0 n

Ážio a kapitálové fondy (souč€t A"ll.í' + Á'll.2.) 07

Ažio 08 383 383
Kapitálové fondy 09

ostatní kapitálové fondy 'ĺ0 0 U

oceňovací rozdily z přecenění majetku a závazků (+Ĺ) 11 0 n
oceňovací rozdíly z přeceněnÍ pň přeměnách obchodních korporac-
(+/-) 12 0 0
Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+Ĺ) 't3 0 0

4,il.

1.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5. Rozdĺly z ocenění pň přeměnách obchodních korporací (+/-) 't4 0 0
Fondy ze zisku (A.lll.1. + 1.111.2.; '15 800
ostatní rezervní fondy 't6 8 800 8 800

A.!il.

1.

2. Statutámí a ostatní fondy 17 0 U

Výsledek hospodaření minulých let (+/.) (A.lV.ĺ. + A"lv.2'+ A"tv.3.) í8

Nerozdělený zisk minulých let 't9 233 163 21-0 298
Neuhrazená ztráta minulých let ţ) 20 0 n

AĺV

1.

2.

3. Jiný ţsledek hospodaření minuĺých let (+/-) 21 0 0
Výsledek hospodaření běŽného Účetního období (+/-) 22 42 501 23 464

A.VI Rozhodnuto o zálohové uýplatě podílu na zisku C) 23 0 0
B.+C. cizí zdroje (součet B' + c.) 24

Rezervy (součet B'{' až B'4.) 25

Rezerva na důchody a podobné zâvazky 26 0 n

Rezerva na daň z příjmů 27 0 U

Rezervy podle zvláštních právnĺch předpisŮ 28 0 0

B.

I

2.

3.

4, ostatní rezervy 29 0 0

vńolânov F{bňu foRM 3fudb'M k.dn€Ew e



ÍC:2558'182o

a

označení

b

PASIVA

c

Číslo
řádku

5

StaV V běŽném účet. období

6

Stav v minulém Účet. období

c. (c.1. + c.ll.)Zâvazţ 30 510

Dtouhodobé závazĘ (součet C. l.í. až c.l.9.) 3'l

Vydané dluhopisy 32

Vyměnitelné dluhopisy 33 U

ostatní dluhopisy 34 0 0

Zâvazky k úvěrouým institucím 35 25 000 32 443
Dlouhodobé pňjaté zálohy 36 0 0

Zâv azky z obchodn ích yáahů 37 0 0

Dlouhodobé směnky k úhradě 38 0 0

Zâvazky - ovládaná nebo ovládající osoba 39 0 n

Závazky - podstatný vliv 40 0 n

odložený daňouý zâv azek 41 t_9 L62 18 509
ZĺvazĘ - ostatní 42 0

Závazky ke společníkům 43

Dohadné účţ pasivní 44 0

c.l.

't.

1.1.

1.2.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

9.1.

9.2.

9.3. Jiné zâvazky 45 0 n

Krátkodobé závazĘ (součet C. ll.1. až c.ll.8.) 46 9 8586

Vydané d!uhopisy 47

Vyměnitelné dluhopisy 48 0

ostatnĺ dluhopisy 49 0 0

Závazky k úvěroqłm institucím 50 94 I73 58 019
Krátkodobé pňjaté zálohy 51 2J.2 93
Zâvazky z obchodních vztahů 52 68 283 97 442
Krátkodobé směnky k úhradě 53 0 U

ZávazĘ - ovlâdaná nebo ovládající osoba 54 0 0

Závazky - podstatný VliV 55 0 0

ZávazĘ ostatní 56 304
Závazky ke společnĺkům 57

Krátkodobé finanční ţpomoci 58 0 0

Zźxazky k zaměstnancům 59 2 378 4 280
Żávazky ze sociálního a zdravotnÍho pojištění 60 I 429 2 '726

stát - daňové zâvazky a dotace 6'ĺ 4 510 4 308
Dohadné účţ pasivnĺ 62 943 2 8'76

c.lt.

't.

1.'t.

't.2.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

8. t.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6

8.7. Jinézâvazky 63 206 LI4
Casové rozlišení pasiv (D'1. + D.ĺ.) 6,4 0

Výdaje příštích období 65

D,

1

2. Výnosy příštích období 66

Podpisouý záznam:
rng. ,Jíndřich žižlavský - předseda představenstva

?Ć,



vÝl<p.zlsKu ł zrnÁTY, druhové čIenění
v plném rozsahu
ke dni 3i-.12.20r'7

(v cel tisÍcích Kč)

D1e wyhlášky č. 500/2002 sb

Sestaveno dne: 28 .5 .2018
Právní forma účetní jednotky: akciová spoJ-ečnost
Předmět podnikánĺ úěetní jednotky: kovoobráběčství

Název a sídlo Účetníjednotky
JKZ UUCO\/aCe a

Ždánská 2Io
Bučovice
685 0l-

lČo

25587820

skutečnost V Účetním obdobĺ

minulém
a

Ćislo
řádku

c běŽném
1

označenĺ

a

TEXT

b

0í 426 350 435 688t. Tźby z prodeje ţrobků a sluŽeb

I 296 11 495Tržby za prodĄzbożí 02ĺ
03Výkonová spotřeba (souěet A"í ' aŽ A.3.)

04 5 993Náklady vynaložené na prodané zboží

05 285 097 3l_1 746Spotřeba materiálu a energie

06 2T 31I 22 5'72

A.

A"ĺ'

2.

3. SluŽby

07 -7 69 -71_3B, Změna stavu zásob vlastní činnosti (+Ĺ)

08 -2L3 -1 L96Aktivace ţ)
09osobní náklady (součet D'1' až D.2.)

í0 42 r_09 40 209Mzdové náklady

1'lNáklady na sociální zabezpečení, zdrevotni pojištění a ostatní náklady

74 04r- 13 581Náklady na sociální zabezpečenĺ a zdravotní po|ištěnĺ 12

13 1 586 r 882

D.

D.1.

2.

2.1

2.2 ostatnĺ náklady

14Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.í. až E.3.)

15Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného maietku

16 27 534 24 395Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé

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

18 0 0Úpravy hodnot zásob

189

E.

E-I

1 .1.

1.2.

2.

3 Úpravy hodnot pohledávek 19 -403
20 706ostatní přovozní výnosy (souěet lll.1 až lll.3.)

21 2I 0ÎrŽby z pĺodaného dlouhodobého mâjetku

1, 41-6Tržby z prodaného materiálu 22 344

ilt.

1

2

3 Jiné provozní v1inosy 23 21- 992 9 290
24ostatní provozní náklady (součet F.í. ď F.5.)

25 3 0Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

0 0Zůstatková cena prodaného materiálu zb

27 723 1-29Daně a poplatky

2a 0 0Rezervy V provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

29 1l- 008 5 065

F.

F. 1.

2.

J.

4.

5. Jiné provozní náklady

Provozní ýsledek hospodaření (+/-) 30

VFobrc v F€Eńu FoRM sMio - Bw bsbeÍsą



skutečnost V účetním období

minUlém

označenĺ

a

TEXT

b

Císlo
řádku

c běżném
1

Výnosy z dlouhodobého ftnaněního majetku - podíly (součet lV. 'l + lV.2.) 3í

Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 0 0

IV

1

2. ostatní qinosy z podílů 33 0 n

0G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34 U

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (souč' V. { + V.2.) 35

36 0 o
Výnosy z ostatnĺho dlouhodobého Íinancnĺho majetku - ovládaiĺci nebo
ovládaná osoba

n

V

2 ostatnĺ ýnosy z ostatního dlouhodobého finanönĺho majetku 37 0

H Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38 0 0

Výnosové úroky a podobné výnosy (součetVl. 1 + Vl.2.) 39

Výnosové úľoky a podobné ţnosy - ovládaná nebo ovládajĺcí osoba 40 0 0

vl.

2 ostatní ýnosové úroky a podobné lýnosy 41 L6 58
Úpravy hodnot a rezervy ve Íinančnĺ oblasti 42 0 0

Nákladové úroky a podobné náklady (souěet J.1 + J..2.) 43 949
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládajĺcí osoba 44 n 0

J.

J. 'ĺ.

ostatní nákladové úroky podobné náklady 45 1 073 949
Vĺl. ostatnĺ finanční uýnosy 46 5 651 524

K. ostatnĺ Íinanční náklady 47 5 108 1 380
Finanční vtýsledek hospodaření (+/-) 48

Výsledek hospodaření před zdaněnim (+/-} 49

Daň z přĺjmťl (součetL.ĺ+L.2.) 50

Daň z př'ljmů splatná 51 5 256 5 239

L.

L. 1,

2. Daň z přţmú odlożená (+/-) 52 652 47I
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53

M. Převod podílu na ţsledku hospodaření společnĺkům (+Ĺ) 51 0 0

Výsledek hospodaření za úěetni obdobĺ (+/-) 55

Cisý obratza účetníobdobí= l. + ll. + lll. + lV. + v. + Vl. +vll: 56

IC:2558782O

Podpisoţ záznam-.

Ing. ilindřích Žĺž]_avský - přeđseda představenstva

t zor'ł

vwrtérc v EtÉńu FoRM slúb _ w bsh.Íswą



Příloha k účetní zdvěrce k 31.12.2017

I. Všeobecné údaje

1.1 ldentifikace
obchodní firma: JKZ BUČOVICE, a.s.
Spisová značka: B 3188 vedená u Kľajského soudu v Bmě
Sídlo: Ždanska2lO, Kloboučky,685 01 Bučovice

IC:25587820

Právní forma: akciová spoleěnost

Přędmět činnosti a podnikání:

o obľáběěství
. výľoba, obchod a sluŽby neuvedené v přílohách I až3 živnostenského zźĺkona

Datum vzniku účetní jednotĘ: 17. lędna 2000

Rozvahový den: 3t.12.2017

okamžik sestavení úěetní zâvěrky: 28.5.2018

Kategorizace účetní jednotky podle Şlb ZoÚ: střední

Počet, jmenovitá hodnota a ľozsah práv cenných papírů - 4 400 ks akcie na jméno v listinné podobě ve
jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

Počet, jmenovitá hodnota a ľozsah práv cenných papírů vydaných během účetního období - nebyly

1.2 ovládající osoby
Společnost JKZ Buěovice, a.s. není ovládanou osobou.

II. Informace o zaměstnancích, členech oľgánů

2.1 Počet zaměstnanců
Pruměľný přepoětený počet zaměstnanců společnosti během účetního období je 120 z toho jsou 3 řídící
pľacovníci'

2.3 Jiná plnění členům řídících' kontrolních a spľávních orgánů
Spoleěnost neposkytla žâďné, půjčky, osobám, které jsou statutárním oľgánem, ostatním vedoucím
pracovníkům a členům dozorčích oľgánů.

III. Účetní metody
Společnost aplikuje účetní metody v soulađu s platnými předpisy azptacovanými vnitřními směrnicemi.
od 1.1.20l8 účtuje společnost v novém progľamu KTK software'



3.1 oceňování
V souladu s příslušnými ustanoveními zźkonao účetnictví jsou realizovtny zźsady pro oceňovaní majetku.
Úěęt.'ictuí je vedeno v historických cenách v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.
Uvedené se týká především dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, kdyŽ související vedlejší
pořizovací náklady jsou součástí pořizovací ceny.

Je sledována a aplikovtnazásada stanovení pořizovacích cen nakupovanýchztĺsob,tj. ocenění je včetně
vedlej ších pořizovacích nákladů.

3.2 odpisování
V souladu s odpisovým plánem jsou v účetnictví zachyceny účetní odpisy.
Doby životnosti pro jednotlivé kategorie dlouhodobého majetku stanovuje účetní jednotka đle
zatřiděni hmotného majetku do odpisových skupin.

Cílem odepisování je postupně sniŽovat zůstatkovou hodnotu odepisovaného předmětu tak, že k okamŽiku
naplnění plánované doby Životnosti dosáhne tato hodnota nuly. Plné odepsání předmětu však nebrání
dalšímu užívâni pľovozuschopného předmětu účetní jednotkou _ vyŤazeni předmětu se děje až při jeho
odpľodeji či fyzické likvidaci.
Účetní odpis se přitom vyčísluje a účtuje měsíčně, ato jiŽza měsíc, v němž byl předmětzaÍazen do
užívâni. Při vyřazení předmětu se úěetní odpis za měsíc, v němŽ bylpředmětvyÍazen již nevyčísluje.

Dlouhodobý nehmotný majetek
Účetnĺ jednotka stanovuje limit vstupní ceny nehmotného majetku ve výši 60 tis. Kě.
Zanel'rnotný majetek odepisovaný budou považovtĺny poloŽky splňující svým obsahem podmínky
zźlkonnýchpředpisů, jejichž vstupní cena přesáhne tento limit. o poloŽkách nehmotného majetku,
nepřesahujících stanovený limit vstupní ceny, ričtuje účetní jednotka jako o převzaţch službách.
Účetní odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce, odepisuje se ľovnoměrně bez přerušení.

Dlouhodobý hmotný maj etek
Ve shodě s platnými předpisy eviduje účetní jednotka dlouhodobý hmotný majetek následujících kategorií,
jehož pořizovací hodnota převyšuje 40 tis' Kč: Samostatné movité věci a soubory těchto věcí
Pozemky a stavby se do DHM zahtĺují bez ohledu na pořizovací hodnotu.

Drobný dlouhodobý majetek
o movitých předmětech dlouhodobého hmotného majetku, nepřesahujících stanovený limit vstupní ceny
40 tis. Kč, účtuje úěetní jednotka jako: o dľobném majetku a odepisuje je při poÍizení.

V daném účetním období nedošlo k pozastavení daňových odpisů.

3.3 Zásoby
o zásobách se účĘe metodou,'A". Nakupované zásoby se oceňují pořizovací cenou vč. souvisejících
nfüladů, zâsoby vývořené vlastní v'ýľobou na úrovni vynaložených vlastních nakladů. Účtovaní a
oceňování zásobje řešeno ve vnitľopodnikové směľnici.

3.4 Opľavné položky
V souiadu s platnymi účetními předpisy, zejménaVyhláškou a Českými účetními standardy, společnost
posuzuje výši ocenění příslušných aktiv.
Podle vnitřní směrnice jsou stanoveny podmínky pľo účtování opľavných poloŽek k majetku, zźsobttma
neuhľazeným pohledávkam. Zakolrné opravné položky jsou tvořeny podle ustanovęní zźĺkona o rezqvtrch.

3.5 Rezervy
Společnost netvoří daňové rezervy podle zákona o ręzervtrch.



3.6 časové ľozlišení
V souladu s Vyhláškou č. 500/2002 Sb., Českým účetním standardem anazźlkladě zpracované vnitřní
směrnice je zajištěna jednotná metodika účtovĺĺní časového ľozlišení.

3.7 Dohadné položĘ
Na základě pľověrky jednotlivých účtů společnost formou dohadných položek aktivních a pasivních
zabezpeěuje naplnění úěętních pľincipů, aby všechny operacę byly zařazeny ve správném ůčet rí- období.

3.8 Cizí měna
Pľo přepočet cizi měny společnost použíuâ aktuální kurzy vyhlašovane ČNg. Majetek a zâvazky v cizich
měnách byly přepočteny k závěrkovému dni s dopadem do kurzoých nfüladů a výnosů.

3.9 Reálná hodnota
ocenění reálnou hodnotou nebylo pouŽito u ľealizovatelných cenných papíru _ akcií, případně i drobných
Íinančních invęstic (účet 063).

3.10 Inventarizace a uzávěľkové operace
Uskutečnily se podle zptacovaného harmonogľamu fyzickéinventury a byly zaűčtovźny inventaľizační
tozďíly. Společnost zpracovaladokladovou inventuru všech rczvahołyct' i pod'o"uahoţch účtů, podle
plánu inventur.

3.l1Změny metodiky
Aktivace zásob je nově od roku 2016 úětovânanaúčtech účtové skupiny 58 _ změna stavu zásob vlastní
činnosti a aktivace avykazovánav Îozva7.e dle Ş 23 vyhlášky v polózcă C. Aktivace se zápornou
hodnotou. Do konce roku 2015 byla aktivace účtována ve výnoséch.

IV. Doplňující údaje kronaze a výkazu zisků aztráĘ
Součástí účetní závěrky jsou zpľacované standaľdniýkazy,tj. rozvahaaýkazzisku a ztrâty.V souladu
s ustanovením Ş 39 Vyhlášky uvádíme doplňující údaje. Není-li uvedeno jinak, hodnoty jsou v tis. Kč.

4.1 Dlouhodobý majetek
Uvádíme vybrané infoľmace o stavu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
D|ouhodobá aktiva
účet P,s přírůsttql úbyttq)
uč,et 02I I34 359 tis.Kč 1 163 0
iĺč,et 022 23I 2I1 3 8 327 676

Nedokončené investice
Na účtu nedokončených investic je 9 474tis.Kč, (druh majetku, teľmín realizace).
Přístavba rnýrobní haly předpoklad realizace rok2077 až2}l8 9 474 tis.Kč

Majetek neuvedený v účetnictví
Dľobný hmotný majetek vedený v operativní evidenci v PC: 5 7Oztis.Kč

tr'inanční investice

KS
r35 522
268 862

Společnost neeviduje majetkové účasti ve spoleěnostech.



4.2Rezervy
Společnost netvořila v úěetním období ÎezeÎw :

43 Úvěry
Společnost eviduje k3I.I2.2017 následující dlouhodobé a kľátkodobé bankovní úvěry:

Společnost/typ úvěru
UniCľedit Bank
investiční
UniCredit Bank
Kontokoľent

KZ Splatné v nósledujících letech Splatné později

32 l43 tis. Kč 7 Ţ43 25 000

87 030 87 030

Celkový součet úvěru splaĘfch do 1 roku č:iní94173 tis.Kě, splatn;ých později 25 000 tis.Kč.

4.4 odloźená daň
odloŽená daň byla přepočtena podle následujícího ľozpisu:
Pro ýpočet odložené daně bylpoužit tozdilmezi zůstakoĘŕmi cenami daňoţmi a zůstatkovými cenami
účetními dlouhodobého maj etku.
Celková ýše vývořené odložené daně k3I.l2.2OI7 ěinízëtvazek19 162tis. Kě.
Zauč,ętní období bylazatětována odložená daň ve výši 652 tis. Kč

4.5 Náklady
Struktuľa nákladů je uvedena ve Výkazu zisku a ztráţ.
Náklady, kÍeré jsou mimořádné svým objemem: nejsou

4.6 Výnosy
Výnosy, kteľé jsou mimořádné svým objemem: nejsou, účetní jednotka neobdrŽelažâdné,dotace

V. Doplňující údaje
V této ěásti infoľmujeme o konkľétních položkách, a to o struktuře pohledávek aztlvazků.

5.1 PohledávĘ
Pohledávky po splatnosti více jak 5 let: nejsou, k ohľoŽeným pohledávkrĺm byly vytvořeny opľavné
poloŽky ve výši 3.752 tis.Kč

5.2 Závazky
Závazky po splatnosti více jak 5 let: nejsou

Podmíněný záĺľazek
Společnost neeviduj e žâdné podmíněné zélvazky



svézánazĘ
l 2.20 I 7 násl eduj ící maj etek zatížený zástav nímpľávem :

Výrobní hala Typ a 
",j:,;ł'ľľ,I?ő"!:;1:#ł',;ĺ;oiľ,'iľ! *u

5.5 Věcná břemena
Nejsou

5.6 Podľozvahová evidence
Nevedeme

VI. Přehled o vlastním kapitálu
Je přílohou

6.1 Návľh ľozdělení zisku běžného období v Kč
Navrhuje se zaúčtovat na nerozdělený zisk minulých let

VII. Přehled o peněžních tocích
Přehled o peněžních tocích je přílohou

VIII. Skutečnostĺ po datu závérĘ
Společnosti nejsou zĺźtmy žádĺé okolnosti, kteľé by měly vliv na případnou změnu údajů zaznamenaných
v účetní zâvětce zpracované ke dni 3LI2.2OI7.

Podpisový zźznam statutrĺrního orgiĺnu: l|uć(')wçţ ' a'
@

68s 01 ttu{ôviţjç lĺĺÍnsk/r 210
lÖo; aoo łl ĺłĺlJ, Dll| cz20087020

Ing. Jindřich ŽižIav ský
předseda představenstva
JKZ Bučovice,a's.

ov6.2 cł7ł



pŘenLED o zMĚruÁcH VLAsľľĺĺno KAPlrÁlu
za obdobĺ od r. l.2oI7 do lr .L2.2oI7
(v celých tisících Kč)

lČ: zssazezo
Název a sĺdlo účetníjednotky
JKZ Bučovice a. s .

Ždánská 2Lo
Bučovice
685 0l_

Skutečnost v úcetním obdobĺ
PoloŽka Text

běŽném minulém

A. Zâkladni kapitál zapsaný v obchodním rejsťíku (účet 41 1)

4.1, Počáteční stav 44 000 44 000
4.2. Zuýšení 0 0

A-2. SníŽenĺ 0 0

4.3. Konečný zůstatek 44 000 44 000

B Základni kapitál nezapsaný (účet 419)

8.1 Počáteční stav 0 0

8.2. Zţšení 0 0

B.3. SnĺŽení 0 0

8.4. Konečný zůstatek 0 0

c. A. +/- B. se zohledněním Účtu 252

c.1 Počátecní zŮstatek A' +ŕ B. 44 000 44 000

c.2. počáteční zůstatek vlastnĺch akcií a vlastnĺch obchodnĺch podĺlů 0 0

c.3. Zména stavu účtu 252 0 0

c.4. Konečný zůstatek ljćtu 252 0 0

c.5. Konečný zůstatek a. +/- B. 44 000 44 000

D EmisníáŽio

D.1 Počátečnĺ stav 383 383

D.2. Zţšenĺ 0 0

D.3. SníŽení 0 0

D.4. Konečný zůstatek 383 383

E Rezervnĺ fondy

E.1 Počáteční stav I 800 I 800

0 0E.2. Zţšenĺ

E.3. SnĺŽení 0 0

8.4. Konečný zůstatek I 800 B BOO



Skutečnost v účetnÍm období
PoloŽka Text

běŽném minulém

F ostatnĺ fondy ze zisku

n 0F,1 Počátecnĺ zůstatek

F.2. Ztnýšení 0 0

F.3. SníŽenĺ 0 n

F.4. Konečný zůstatek 0 0

G Kapitálové fondy

G.1 Počátečnĺ zůstatek 0 0

G.2. Zvýšení 0 0

G.3. SníŽení 0 0

G.4 Konečný zůstatek 0 0

H Rozdĺly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodařenĺ

H.1 Počáteční zůstatek U 0

H.2. Zţšenĺ 0 0

H.3. SnĺŽenĺ 0 0

H.4. Konečný zůstatek 0 0

t. Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431)

t.1 Počáteční zůstatek 233 763 2L0 298
1.2. Zţšenĺ 0 0

0 0t.3. SnĺŽenĺ

233 763 21,0 298t.4. Konečný zůstatek

J. Ztráta účetnĺch období (účet 429 + zůstatek na straně MD účtu 431)

J.1 Počátečnĺ zůstatek 0 0

J.2 Zuýšení 0 0

J.3. SnÍŽenÍ 0 0

J.4. Konečný zůstatek 0 U

ZisVzIrála za účetní obdobĺ po zdaněni 42 501 23 464K.

IC: 25587820

Sestaveno dne: 28 .5 .2018
Právní forma účetní jednotky: AKCIoVÁ spolučrĺosľ
Předmětpodnikáníúčetníjednotky: koupě zboźi za účelem dalšího prodeje
Podpisový záznam''

Ing. Jínřich žižtavský - předseda přeđstavenstva

prođej

lbt;

r'8 6' zoĺľ



pŘenlED o peruĚŽľĺĺcH rocĺcn
za období od 1 . L .20]-7 do : I .1'2 .20]-7

(v ce1ých tisících Kě)

lČo

25587820

Název a sídlo účetníjednotky
JKZ Bučovice a. s

Ždánská 2:-o
Bučovice
685 01

skutečnost V účetním obdobi
PoloŽka TEXT

běžném minulém

P Stav peněŽnĺch prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku rjčetního obdobĺ 488 5 958
psľĺĚŽtĺĺ ToKY z ľll-ĺvľĺvýoĚlečľĺÉ člnľĺosĺl 1rnovozruĺ clľĺrĺosľ;

z. Účetní zisk nebo áráta před zdaněním 48 409 29 r74
Aí Úprava o nepeněžní operace 28 r10 26 0'75

4.1.1 odpisy stálých aktiv(+) s vy'j. zůst. ceny a dále umoř. opr. pol' k majetku 21 534 24 395
4.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv -403 '7 89
4.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů + - l_8

4.1.4. Výnosy z dividend a podĺlů na zisku (-) 0 0

4.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+), s ýimkou úroků zahrnovaných do ocenění
dlouhodobého maietku a vvÚčtované výnosové úrokv G) 1 057 891

4.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněŽní operace 0 0

A.* Cistý peněžní tok z pľovozní ěinnosti před zdaněním a změnami pr.kap. 76 579 55 249
A-2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -20 061_ -43 432
4.2.'.| Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+Ĺ) au čas. rozlišení 5 244 -6 228
4.2.2. Změna stavu krátkodobých zâvazkŮ z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl. 2 2'76 43 393
4.2.3. Změna stavu zásob (+/-) -21 581- -80 591
4.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního maj. nespadajĺcí do PP a ekv. 0 0

A.** Cistý peněžní tok z pľovozní ěinnosti před zdaněním 56 5l_8 l-l_ 817

- 949A.3. Vyplacené úroky s 4iiimkou úroků zahmovaných do oceněnĺ dlouhodob. maj. ţ) - l_ 073

4.4. Přijaté úroky (+) T6 58

4.5. Zaplacená daň z přţmů a za doměrky za minulé období (-) -5 256 -5 239

0 04.7 Pňjaté dividendy a podíly na zisku (+)

5 687A.* Cistý peněŽní tok z provoznÍ činnosti s0 205
PENĚŽNĺ ToKY z lNVEsTlčNi člľĺľosĺ

8.1. Výdaje spojené s nabytĺm stálých aktiv -42 826 -6 769
2I 0B.2. Přţmy z prodeje stálých aktiv

2 '7558.3. Půjčky a úvěry spřÍzněným osobám t_ 0l_3

B.* čistý peněžní tok vztahující se k investičnĺ činnosti -4L 792 -4 01,4



TC: 25587820

Sestaveno dne: 28. 5. 2018
Právn í forma účetní jednotky: AKC I oVÁ s PoLEčNosT
Předmětpodnikáníúčetníjednotky: koupě zboźi za účeIem đa1šího prođeje a prođej
Podpisový zâznami

Ing. Jindřich žižlavský - přeđseda představenstva

-- ',.*ŕ

685 01
lČo: zse

- f,'.' .'
(j,1,łr,',1,,., , " ()

ţjut',ĺ)vrłc, Źr j:lnskń 210
ł.l7 ęr'lU, lilt; CZ255B7B2O

48ţze

skutečnost V Účetním období
PoloŽka TEXT

běžném minulém

PENĚŽNĺ ToKY z FINANcNĺcH cltlHosĺĺ

c.1 Dopady změn dlouhodobých' popř. krátkodobých zâvazk'ťl na PP a ekv. -7 ]-43 -'7 r43
c.2. Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv. 0

c.2.1 Zuýšenĺ PP a ekv. z titulu zqiŠení základního kapitálu (RF) (+1 0 0

c.2.2. Vyplacení podĺlu na Vlastnĺm kapitálu společníkům (-) 0 0

c.2.3. Další vklady PP společnĺků a akcionářů 0 0

c.2.4. Úhrada áráty společníky (+) 0 0

c.2.5. Přĺmé platby na vrub fondŮ ţ) 0 0

c.2.6. 0 0Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. sráŽkové daně (-)

c,* -7 ]-43čistý peněžní tok vztahující se k finanční ěinnosti -l L43
F čisté zv'ýšení, resp. snížení peněžních pľostředků l_ 2'7 0 -5 410
R. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období 1 758 488


