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Výroční zpráva Kovárna VIVA a.s. za rok 2016 

1. Obchod

Z hlediska obchodu byl hlavním 

cílem roku 2016 hladký náběh 

nových projektů, které vyplní kapa

citní mezeru po plánovaném konci 

jejich významných předchtldců. 

Toto se nám alespoň po stránce 

organizační a kvalitativní podařilo. 

Z hlediska termín O jsme zůstali 

u nejvýznamnějšího projektu 2016 

těles pump 4 měsíce za pOvodním 

očekáváním. 

Co se týče zakázkové náplně 

běžících projektů, máme za sebou 

další úspěšné období. Evrop-

ské trhy osobních i užitkových 

automobilO si držely velmi sluš

nou a stabilní úroveň, stejně tak 

manipulační technika a hydraulika. 

To nám zásadně napomohlo 

k překročení dosavadní rekordní 

úrovně tržeb.

Z hlediska struktury výrobkO 

nedošlo oproti minulému období k 

výraznějším změnám. Roste 

segment tzv. commercial vehicles 

[nákladní, užitkové vozy a autobu

sy) - viz graf. Zákaznická struktura 

se začíná částečně měnit díky ná

stupu nových 2 zákazníkO. Ale ne

dochází k redukci stávajících. Stále 

je pro nás nejdůležitějším trhem 

Německo, stabilní silnou úroveň si 

drží i tuzemští zákazníci a vysoké 

tempo růstu vykazuje Skandinávie. 

Cenová úroveň díky relativní sta

bilitě nákladO na náš hlavní vstup 

- tyčový materiál - zůstala stabilní.

Jedinými výraznějšími změnami

v této oblasti je plnění předem do

hodnutých plánO produktivit, které

se nejenom v oblasti automotive

staly standardem.

Graf ukazuje zdravě diverzifikované zákaznické portfolio za r. 2016. 
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2. Hospodaření firm�
Tržby firmy v tomto roce dosáhly l 061,0 mil. Kč, což je o 17,5 mil. Kč (1,7 %) 

vice než v roce 2015. Rok mLJžeme hodnotit velmi pozitivně, protože se nám 

podařilo navázat na velmi dobré výsledky předcházejících let. 

Tržby Kovárny VIVA a.s. 2010-2016 (v tis. Kč) 
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Hospodářský výsledek před zdaně

ním činí 122,2 mil. Kč, což je pokles 

29 mil. Kč. Pokles byl především způ

soben tvorbou zákonných rezerv ve 

výši 23,7 mil. Kč a růstem osobních 

nákJadLJ o 30,5 mil. Kč. Tento nárůst 

byl způsoben jak růstem prOměr

ných mezd, tak náborem a zácvikem 

lidí s výhledem na předpokládané 

vysoké navýšení výkonO v roce 2017 

( +20 %). Vliv mělo rovněž ukon-

čení některých dřívějších projektO

a teprve postupná náhrada projekty

novými. U těchto ale došlo k částeč

nému zdržení při náběhu a rovněž

byly zatíženy velkými vícenáklady

při rozběhu sériové produkce. Nic

méně již v roce 2017 by se výsledky

naší práce odvedené v roce 2016

měly velmi pozitivně projevit na

hospodářském výsledku a obratu

společnosti v roce 2017.

2.1 Nejvýznamnějšími faktoru 

působící negativně na změnu HY: 

• snižováni cen výkovků v rámci

productivity plans,

• nedostatek výrobních kapacit ze

jména v nástrojárně a v důsledku

toho nutnost kooperovat některé

procesy za méně výhodné ceny,

než tomu je ve VIVA,

• rust prOměrných mezd

• tvorba zákonných rezerv na

generální opravy kovacích linek

v hodnotě 23,7 mil. Kč

• vzorkování a rozběh sériové

výroby pro nové zákazníky Bosch

Jihlava a Konsberg o dobrý výsledek. Nákladové úroky

činily 1,218 mil. Kč, v roce 2016 firma

Neutrálně se do HV promítal fi- nerealizovala žádné kurzové zajiš-

nanční výsledek hospodaření, který tění. Na druhou stranu díky nákupu 

skončil ztrátou 100 tis. Kč. Oproti vstupních surovin v EUR je firma do 

výsledku roku 2015, kdy FVH skon- jisté míry přirozeně zajištěna před 

čil ztrátou 1,524 mil. Kč, se jedná kurzovým rizikem. 
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2.2 Skutečnosti, které pozitivně 
ovlivnily HV v roce 2016: 

• díky dynamickému rozvoji obrá

bění v roce 2015-16 firma dokáže

nabídnout komplexní řešení pro

obchodní partnery od vývoje přes

kování až po obrábění, což v ko

nečném důsledku vede k význam

nému nánjstu přidané hodnoty

konečných produktO firmy

• stabilní portfolio zákazníků -

významnou část zákazníkO tvoří

firmy s vedoucím postavením na

trhu v EU, tzn. firmy s dobrými

obchodními výsledky,

• rozvoj a navázání spolupráce s no

vými partnery nebo na nových,

významných projektech existují

cích partnerO (Kion Group, Scania,

ZF Sachs, Bosch, Konsberg),

• tým pracovníkO, disponujících

potřebným know-how, rozvoj

zaměstnanců zejména v rámci

projektu lnvestors in

People, nfzká

fluktuace

• střediskové hospodaření ve firmě

a analýza jednotlivých nákladO,

• systém hodnocení rentability pro

duktll a zákazníků,

• implementace projektu štíhlé

výroby,

• hodnocení efektivity jednotlivých

zařízení (CEZ, TEZ),

• pozitivní vývoj ceny energie (pře

devším elektrické),

• kurz koruny vůči euro nad úrovní

27Kč

V oblasti zákaznického hodnocení 

kvality dodávaných dílů jsme dosáhli 

67 PPM což je náš nejlepší výsledek 

za posledních min. S let. U všech 

významných automotive zákazníků 

jsme byli kladně hodnoceni, což také 

dokládají velmi dobré výsledky zá

kaznických auditů např. Kongsberg 

98 % "A". Stále je nutné zvyšovat 

úroveň našich partnerů zajištujících 

povrchovou úpravu a obrábění. V in

terní nejakosti jsme dosáhli velmi 

dobrého výsledku 0,56 % oproti 

plánovanému cíli 0,6 %. 
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3. Činnost v oblasti řízení
lidských zdrojů

K 31. prosinci 2016 společnost 

zaměstnávala 422 zaměstnancí'J, dal

ších 5 pracovníků zde pí'Jsobilo jako 

zaměstnanci agentur práce na zákla

dě Dohody o dočasném přidělení. 

Počet zaměstnanců za rok 2016

vzrostl o 41, což s sebou neslo zvý

šené nároky na nábor. Stejně jako 

velká část firem v regionu i v celé 

teské republice jsme se potýkali 

zejména s nedostatkem odborných 

pracovníků ve výrobě, zejména 

obsluh CNC strojů, strojních a elek

tro mechanikň a dalších strojních 

profesích. 

Nově pfůatí pracovníci pro nás 

znamenají zvýšené požadavky na 

vzdělávání, neboť velká část z nich 

nemá potřebnou kvalifikaci z oboru 

a je třeba je šířeji zaškolovat. Nejvý

znamnější vzdělávací akcí roku 2016

pak byl soubor 18 workshopů, kte

rých se postupně zúčastnili všichni 

zaměstnanci dělnických kategorií 

ve výrobním útvaru. Cílem těchto 

workshopů bylo uvědomění si role 

každého zaměstnance ve firmě 

a jeho přínos pro celkový úspěch. 

Dále pokračovala také spolupráce 

se Střední prOmyslovou školou 

polytechnickou, která pro nás 

tentokrát připravila vzdělávací kurz 

pro mechaniky provozu kovárny. 

Naopak žáci SPŠP absolvovali v na

šich prostorách týdenní kovářský 

výcvik. Průběžně byla realizována 

zákonná a odborná školení zaměst

nancO na všech úrovních. Celkově 

bylo proškoleno 8836 hodin, tj. 21,9 

hodin na jednoho zaměstnance. 

Již počtvrté jsme v naší spo

lečnosti uspořádali Dny řemesel, 

v rámci kterých navštívilo Kovár

nu VIVA více než 1500 účastníkO. 

Velký zájem byl také o exkurze 

do výrobních prostor, kterých 

se zúčastnilo více než 200 žákí'J 

8. a 9. tříd.

Opět jsme dosáhli skvělého

umístění v soutěži Zaměstnavatel 

roku. V kategorii firem do 500 za

městnanců jsme získali druhé místo 

v rámci Zlínského kraje a 5. místo 

v rámci celé ČR. 

4. Činnost v oblasti technického
rozvoje a výzkumu a investiční
činnost
Rok 2016 byl z oblasti technické

ho rozvoje zaměřen na odladění 

a optimalizaci již realizovaných 

investic, resp. stávajících výrobních 

kapacit. Dalším rozvojem robotiza

ce a automatizace jsme pokračova

li ve zvyšování jejich efektivnosti 

a hlavně rozšíření pro další sorti

ment méně obrátkových výrobků. 

Dalším z pozitivních efektí'J roz-

voje automatizace a robotizace je 

snižování fyzické zátěže operátorí'J 

a následně zvyšování jejich odbor

ných znalostí. Neméně významnou 

oblastí rozvoje je i oblast úspor 

nákladů na spotřebu materiálu 

a zkracování výrobního času na 

jednotlivých zařízeních - za rok 

2016 bylo dosaženo úspor vyšších 

než 6 mil. Kč. 

V oblasti investic byly investice 

zaměřené převážně na oblasti za

jištění alternativy výrobních kapacit 

pro klíčové projekty a to zejména 

pro oblast kování a obrábění. Cel

ková výše investic v roce 2016 byla 

123 365 tis. Kč. 

Firma uplatňuje odpočty výdajů 

vynaložených na projekty výzkumu 

a vývoje od základu daně z přijmí'J. 
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5. Činnost v oblasti ochrany
životního prostředí
Ochrana životního prostředí a zdra

ví je jednou z priorit společnosti 

a součástí dlouhodobé strategie 

firmy. Také proto je jedním z hlav

ních cílů společnosti snižovat 

množství vybraných odpadli 

v poměru s množstvím vykova

ných tun, kde se nám podařilo 

i v minulém roce snížit množství 

odpadO o 3 % na jednotku produk

ce výroby oproti roku předcháze

jícímu. Tento cíl se nám podařilo 

splnit i přes skutečnost, že již po 

celý rok 2016 byl ukončen zpětný 

odběr oleju, což způsobilo výrazné 

navýšení množství nebezpečných 

odpadO. 

Kovárna VIVA je nositelem ekolo

gického certifikátu 150 14001 a jako 

taková je pravidelně auditovaná. 

Spolupracujeme také s mnoha od

borníky, kteří nám mají dopomoci 

udržet a zvyšovat environmentální 

profil. 

V rámci spotřeby elektrické 

energie byl pro rok 2016 stanoven 

cíl 1,15 MWh na počet vykovaných 

a obrobených tun. Tohoto cíle se 

nám podařilo dosáhnout přede

vším díky novým investicím do 

trafostanice a distribučních trans

formátorů s výslednou hodnotou 

1,07 MWh/t. Při bilanci všech druhů 

energie se nám od roku 2014 daří 

držet klesající tendenci. 

V roce 2016 nebyla zaregistro

vána žádná negativní reakce od 

externích stran, která by měla 

souvislost s ochranou životního 

prostředí, což podobně jako u ha

várií vykazuje dlouhodobě 100 % 

výsledky v této oblasti. 

6. Vlastnická struktura
Ve struktuře vlastníků a jejich podílů v roce 2016 nedošlo ke změně. Společnost nemá 

organizační složku v zahraničí. 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 

Akcionářům společnosti Kovárna VIVA a.s. 

Výrok auditora 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Kovárna VIVA a.s. (dále také 
„Společnost") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy 
k 31. 12. 2016, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu 
o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2016 a prrlohy této účetní závěrky, která obsahuje
popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje
o Společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv 
společnosti Kovárna VIVA a.s. k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejiho 
hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními 
předpisy. 

Základ pro výrok 

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

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 

Ostatními informacemi jsou v souladu s§ 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 auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními 
informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) 
nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během 
provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) 
nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) 
ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením 
se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti 
a postup vypracování ostatních informaci v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné 
nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě 
ostatních informaci. 

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 pfedstavenstva a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku 

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

Při sestavováni 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 
sestaveni 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 ve Společnosti 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 (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 neodhaleni 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 představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní
závěrky.

- Posoudit vhodnost použiti předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje
významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou
významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru,
že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší
zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto
informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se
schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali
do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že
Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.



- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členěni a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to,
zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede
k věrnému zobrazeni.

Naši povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu 
a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně 
zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolnlm systému. 

AUDIT AND TAX, s.r.o. 
U Sokolovny 121 
760 01 Zlín, Prštné 
Oprávnění číslo 353 

Ing. Josef Pechál 
Auditor, oprávnění číslo 1550 

Ve Zlíně, dne 22. 3. 2017 



Zpracováno v souladu s vyhláškou e. 500/2002 
Sb. ve zněnJ pozděj!llch pfedpisCJ 

ROZVAHA 

(BILANCE) 

Obchodní firma nebo jiný 
název úCetni jednotky 

označ 

a 

A 

B. 

B. I.

B. I. 1

2 

2.1 

2.2 

3 

4 

5 

5.1 

5.2 

B. li.

8. li. 1

1.1 

1.2 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

5 

5.1 

5.2 

B. Ill.

B. Ill. 1

2 

3 

4 

5 

6 

7 

7.1 

7.2 

Kovárna VIVA a.s. 
ke dni 31. prosince 2016 

ev cel�ch tisícfch Kč) Sldlo, bydHště nebo mlsto 

IČ 
podnlkanJ úCetnl jednotky 
-------··-·-·-
Vavrečkova 5333 

46978496 
ZUn 

760 01 

AKTIVA rád 
Bětné ůčetnl obdob! Minulé l'.lč. 

Brutto Korekce Netto 
b C 1 2 3 

AKTIVA CELKEM (f. 02 + 03 + 37 • 74) 001 1 794424 -545363 1249061

Pohledávky za upsan9 základnl kapitál 002 o o o 

Dlouhodobj majetek (f. 04 + 14 + 28) 003 1233984 .539 857 694127 

Dlouhodobj nehmotný majetek (f. 05 + 06 + 09 af 11) 004 20191 -13830 6 361 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 005 1780 -1 407 373 

Ocenitelná práva (r. 07 + 08) 006 17243 -12 423 4820 

Software 007 15948 -12 037 3 911 

Ostatnl ocenitelná práva 00 8 1295 -386 909 

Goodwill 009 o o o 

Ostatnl dlouhodobý nehmotný majetek 010 o o o 

Poskytnuté �lohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 
011 1168 o 1168nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (f. 12 + 13) 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 o o o 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013 1168 o 1 168

Dlouhodobý hmotný majetek (r. 15 + 18 al 20 +24) 014 1 115 640 -526 027 589 613

Pozemky a stavby (f. 16 + 17) 015 332853 �015 268838

Pozemky 016 39227 o 39227

Stavby 017 293626 -64 015 229 611 

Hmotné movité věci a jejich soubory 018 729 539 -449184 280 355

Oceňovacl /'02dTI k nabytému majetku 019 o o o 

Ostatnl dlouhodobý hmotný majetek (f. 21 + 22 + 23) 020 25733 ·12 828 12905 

Pěstitelské celky trvalých porostíJ 021 o o o 

Dospělé zvlfata a jejich skupiny 022 o o o 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 023 25733 -12 828 12905 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 
024 27515 o 27515nedokonCený dlouhodobý hmotný majetek (f. 25 + 26) 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025 6095 o 6095

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 21420 o 21420

Dlouhodobý finaněnl majetek (f. 28 at 34) 027 98153 o 98153

Podlly - ovládané nebo ovládajíc! osoba 02 8 96408 o 96408

ZápOjčky a llvěry - ovládaná nebo ovládajlcl osoba 029 o o o 

Podlly - podstatný vliv 030 1 735 o 1735

Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 031 o o o 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a poctily 032 10 o 10

Zápůjčky a úvěry- ostatnl 033 o o o

Ostatnl dlouhodobý flnančnl majetek (r. 35 + 36) 034 o o o

Jiný dlouhodobý finanční majetek 035 o o o 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finančnl majetek 036 o o o 

Fonnu1'fzpracovsla ASPEKT HM, dMlovtl, di:etnl a auditorskll kanceMf. www.danovapnznanl.cz, buslf/ess.center.cz 

l 

období 
Netto 

4 

1 071 038 

o 

557 708 

8104 

867 

3 691 

2583 

1108 

o 

o 

1546 

o 

1 546 

517 342 

267 740 

39 227 

228 513 

229 978 

o 

8326 

o 

o 

8326 

11 298 

4 701 

6597 

34262 

32 517 

o 

1 735 

o 

10 

o 

o 

o

o 



označ AKTIVA řád Běžné účetnf období 
Minulé úč. 

období 

a b C Brutto Korekce Netto Netto 

1 2 3 4 

C. Oběžni aktiva (f. 38 + 46 + 68 + 71) 037 559476 -5506 553 970 512824 

C. I. Zúoby (ř.39 + 40 + 41 + 44 + 46) 038 236 615 -5253 231362 190 407 

c. 1. 1 Materiál 039 106 537 -3 698 102 939 80664 

2 Nedokončená výroba a polotovary 040 86 762 o 85762 67 390 

3 V9robky a zbožl (f.42 + 43) 041 44 316 -1 655 42 661 42353 

3.1 Výrobky 042 44316 -1 655 42 661 42 353 

3.2 Zbožl 043 o o o o 

4 Mladé a ostatnl zvli'ata a jejich skupiny 044 o o o o 

5 Poskytnuté zálohy na zésoby 045 o o o o 

C. li. Pohledivky (f. 47 + 67) 046 282609 ·253 282 358 272487 

C. li. 1 Dlouhodobé pohleděvky (r. 48 až 52) 047 90600 o 90600 44 000 

1.1 Pohledávky z obchodnfch vztahll 048 o o o o 

1.2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládajlcf osoba 049 90600 o 90600 44000 

1.3 Pohledávky • podstatný vliv 050 o o o o 

1.4 Odložená daňová pohledévka 051 o o o o 

1.5 Pohledávky - ostatnl (f. 53 až 56) 052 o o o o 

1.5.1 Pohleděvky za společnlky 053 o o o o 

1.5.2 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 o o o o 

1.5.3 Dohadné úety aktivnl 055 o o o o 

1.5.4 Jiné pohledávky 056 o o o o 

2 Krátkodobé pohledávky (f. 58 až 61) 057 192009 -253 191 756 228487 

2.1 Pohledévky z obchodnlch vztahíi 058 177 524 -253 177 271 150 661 

2.2 Pohledávky - ovládané nebo ovlédajlcl osoba 059 2 400 o 2400 6 7691 

2.3 Pohledávky - podstatný vliv 060 o o o o 

2.4 Pohledávky - ostatnl (r. 62 cd 67) 061 12085 o 12085 10 135 

2.4.1 Pohledávky za společnlky 062 o o o o 

2.4.2 Soclélnf zabezpeOenl a zdravotnl pojištěni 063 o o o o 

2.4.3 Stát - daňové pohledávky 064 1 818 o 1 818 4672 

2.4.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 9 970 o 9 970 5262 

2.4.5 Dohadné !lety aktivnl 066 o o o o 

2.4.6 Jiné poh1edévky 067 297 o 297 201 

C. Ill. Krttkodobý ftnaneni majetek (f'. 69 +70) 068 o o o o 

C. Ill. 1 Poclfly- ovládané nebo ovlédajfcl osoba 069 o o o o 

2 Ostatní kratkodobj finančnl majetek 070 o o o o 

C. IV. Peněfnl prostledky (f. 72 +73) 071 40252 o 40252 49930 

C. IV.1 Pen�nl prosti'edky v pokladně 072 160 o 160 123 

2 · Peněžnl prostl'edky na úetech 073 40092 o 40092 49 807 

D. I. Casové rozlišeni aktiv (f. 76 ai 77) 074 964 o 964 506 

D. I. Náklady pflětlch obdobl 075 964 o 964 424 

D. li. Komplexnl náklady pHitlch obdob! 076 o o o o 

D. Ill. PHjmy pffštfch obdobl 077 o o o 82 

l 



označ PASIVA i'éd Běžné účetnl Minulé účetní 

b 
obdob! obdob! 

6 

PASIVA CELKEM (f. 79 + 101 + 141) 078 1249061 1 071 038 

A. Vlastnf kapitál (f. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 -100) 079 821748 757 448 

A. I. Základní kapltál (ř. 81 af 83) 080 50000 50000 

1 Základni kapitál 081 50 000 50 000 

2 Vlastní podíly(·) 082 o o 

3 Změny základnlho kapitálu 083 o o 

A. li. Áilo a kapltilové fondy (f. 85 + 86) 084 •1 554 o 

A. li. 1 Ažio 085 o o 

2 Kapitálové fondy (r. 87 a1 91) 086 -1554 o 

2.1 Ostatní kapitálové fondy 087 o o 

2.2 Ocel'\ovacl rozdíly z preceněnl majetku a zévazkO 08 8 -1 554 o 

2.3 Ocel'\ovacl rozdily z precenění pfi pteměnéch obchodnlch korporaci 089 o o 

2.4 Rozdíly z pl'eměn obchodnlch korporaci (+/-) 090 o o 

2.5 Rozdlly z oceněni pfi pl'eměnách obchodnlch korporaci{+/-) 091 o o 

A. Ill. Fondy ze zisku (f. 93 + 94) 092 10000 10134 

A. lil. 1 Ostatnl rezervnl fondy 093 10 000 10 000 

2 Statutémf a ostatní fondy 094 o 134 

A. IV. Výsledek hoepodAfenl mlnuljch let (+/·) (f. 96 af 98) 095 666614 554427 

A. IV.1 Nerozdělený zisk minulých let 096 666614 554 427 

2 Neuhrazená ztráta minulých let(·) 097 o o 

3 Jiný výsledek hospodal'enl minulých let { +/.) 098 o o 

A. v. Výeledek hoapodafenl běiného Ci6etnlho obdobl (+/·) 099 
96688 142887 

/f.01 • (+ 69 + 73 + 79 + 83 • 88 + 89 + 122)1 

A. VI. Rozhodnuto o dlohich na vjplatě podllu na zisku (·) 100 o o 

B.+C. Clzf zdroje (f.102 + 107) 101 425728 307 295 

8. I. Rezervy (f. 103 at.106) 102 28675 497 5 

B. I. 1 Rezerva na dOchody a podobné závazky 103 o o 

2 Rezerva na del'\ z pfijmů 104 o o 

3 Rezervy podle zvléštnlch pravnlch pl'edpisú 105 23700 o 

4 Ostetnl rezervy 106 49 75 4975 

C. z.Avazky (f.108 + 123) 107 397 053 302320 

C. I. Dlouhodobé úvazky (f.109 + 112 af 119) 108 125113 122313 

C. I. 1 Vydané dluhopisy (r. 11 o + 111) 109 o o 

1.1 Vyměnitelné dluhopisy 110 o o 

1.2 Ostatní dluhopisy 111 o o 

2 Závazky k (lvěrovým instituclm 112 96424 88000 

3 Dlouhodobé pi'i}até zálohy 113 o o 

4 Závazky z obchodnlch vztahů 114 o 1 265

5 Dlouhodobé směnky k (!hradě 1 15 o o 

6 Závazky - ovládaná nebo ovládajlcl osoba 116 o o 

7 Závazky - podstatný vliv 117 o o 

8 Odložený daňový závazek 118 28689 21 048 

9 Závazky - ostatnl {f. 120 až 122) 119 o 12000

9.1 Závazky ke společníkům 120 o o 

9.2 Dohadné (lčty paslvnl 121 o o 

9.3 Jiné závazky 122 o 12 000



označ 

C. li.

C. 11. 1

1.1 

1.2 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

o. 

D. I.

O. li.

PASIVA rád Běžné účetnr Minulé út'.etnl 

b 
období obdobi 

C 

5 6 

Kritkodobé závazky (l'.124 + 127 af 133) 123 271940 180 007 

Vydané dluhopisy (f. 125 + 126) 124 o o 

Vyměnitelné dluhoptsy 125 o o 

Ostatni dluhopisy 126 o o 

Zévazky k úvěrovým institucím 127 74009 37 317 

Krátkodobé pl'ijaté zálohy 128 o o 

Zévazky z obchodnfch vztahO 129 126 687 111 705 

Krátkodobé směnky k Ohradě 130 o o 

Závazky - ovládaná nebo ovládajfcl osoba 131 33000 o 

Zévazky - podstatný vliv 132 o o 

Zévazky- ostatní (f. 134 až 140) 133 38244 30985 

Zévazky ke společnlkOm 134 860 860 

Krátkodobé finančnl výpomoci 135 o o 

Závazky k zaměstnancOm 136 9316 9420 

Závazky ze sociálnlho zabezpet'.enf a zdravotnlho pojištěni 137 5265 5022 

SW- daňové zévazky a dotace 138 8953 3277 

Dohadné účty pasivnl 139 o o 

Jiné závazky 140 13 850 12406 

easové rozlllen( pasiv (f.142 + 143) 141 1585 6295 

Wdaje pfištlch obdob! 142 1585 6294 

v,;nosy pflštich obdob! 143 o 1 

i<ov6rna VIVA. •·•· 
c.--· !a1,1ečkova 5333, 760 01 Zlln �;

Dl� CZ46978496 av / r 

-r. i +420 577 OD1 0113 __.. i 

Fotmufáhpraoovala ASPEKT HM, daltovii, �I & auditorské kanceléf, WINW.danovaprlmanl.cz, buainess.center.cz 

§



Zpracovéno v souladu s vyhláškou č. 
50012002 Sb. ve zněnl pozdějšlch pfedpisCi 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

ke dni 31. prosince 2016 

(v celých tisíclch Kě) 

DRUHO� ČLENěNf 

IČ 

48978496 

Oznal!enl TEXT 

a b 

I. Tr!by z prodeje VIH1nlch výrobkía a sluteb

li. Trlby za prodej :rboií

A. VjkonovA spotfeba (f. 04 + 05 + 06)

1. Náklady vynaložené na prodané zbažf

2. Spotfeba materiélu a energie

3. S1u2by

B. Změna stavu zásob vlaa1nf etnnoatt (+/-)

C. AkUvace (•)

D. Oaobnf niklady (f. 10 + 11)

1. Mzdové náklady

2. 
Néklady na SO<:iélnt zabezpečeni, zdravotnl pojištěni a ostatnl náklady
cr 12 + 13>

2. 1 Néklady na sociélnl zabezpečeni a zdravotnr poiištěnl

2. 2 Ostatní néklady

E. Úpravy hodnot v provoznl oblaatl (f. 15 + 18 + 19)

1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (r. 16 � 17)

1. 1 Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku -trvalé

1. 2 úpravy hodnot dlouhodob6ho nehmotného a hmotného majetku -dočasné

2. Úpravy hodnot zésob

3. Úpravy hodnot pohledávek

Ill. Ostatní provoznf výnosy (f. 21 + 22 + 23) 

Ill. 1 Tr%t>y z pr,;;ďanéh� dlouhodobého majetku 

2 Trtby z prodaného materiélu 

3 Jiné provoznl výnosy 

F. Oata1nl provoznl ntklady (f. 25 d 21) 

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majeU(u

2. Zůstatkové cena prodaného materlélu

3. Daně a poplatky v provoznl oblasti

4. Rezervy v provoznl oblasti a komplexnf náklady pffštlch obdob!

5. Jiné provozní náklady

• 
Provoznlvjaledek hospodaPenl (+/-)

I 

(i01+02-00-07-0B·09·14+m.�) 

C!slo 
i'ádku 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

oa 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Obchodnl finna nebo jin9 nézev účetnl 
jednotky 

Kovárna VIVA a.a. 

Skflo, bydlilt! nebo mlsto podnikáni 
úCetnl jednotky 

Vavrečkova 5333 

Zlín 

760 01 

Skutečnost v účetnlm obdobl 

běžném minulém 
1 2 

1060982 1043<t89 

o o 

666 603 854613 

o o 

526 267 524 592 

140 336 130 021 

-19 066 -4375 

o o 

215270 184 725 

155 528 133 457 

59 742 51268 

51499 43473 

8243 7795 

66 8 75 63795 

66 675 63795 

66675 63795 

o o 

o o 

o o 

78351 72274 

1 126 505 

75250 66 842 

1 975 4927 

87539 64021 

o o 

55762 45 339 

916 756 

23 3n 574 

7 484 17 352 

122 312 152 984 

FonnuMf zpracovala ASPEKT HM, dMovll, lil:etnl a audilor$k4 lcance1'f. www.danovapriznani.cz, bu!iness.center.cz 

!



Označení TEXT Clslo Skutečnost v účetním obdobl 

IV. 

IV. 

G. 

v. 

v. 

H. 

VI. 

VI. 

I. 
J. 

1. 

2. 

VII. 
K. 

* 

.. 
L. 

1. 

2. .. 
M. 

-

• 

Vynosy z dlouhodobého flnaněnlho majetku - podíly (f. 32 + 33) 

1 Výnosy z podflů - ovládaná nebo ovládajlci osoba 
2 Ostatnl Výnosy z podllů 

Niklady vynalotené na prodané podily 
Výnosy z ostatnlho dlouhodobého finaněnlho maJetku (f. 36 + 37) 

1 
Výnosy z ostatnlho dlouhodo�ho finančnlho majetku - ovládaná nebo 
ovládajlci osoba

--·--·fo·-·· 

2 Ostatnl �nosy z ostatnlho dlouhoelot>eho fitlanadho ma1etk.u 

Ntklady aouvlaejfcl • ostalnfm dlouhodobým finantnfm majetkem 
Vj'nosové úrolty a podobné vfnosy (f. 40 + 41� 

1 Výnos..,vé úmk.y a podobné výnosy - ovlédana nebo ovtádajlcí osoba 

2 Os1atf'lí výnosové úroky a podobné vynosy 
I Opravy hodnot a rezervy ve flnanenr oblasti 
Nikladové úroky a podobn6 nlklady (f. 44 + 45, 
Nákladové Oroky a podobné néklady- ovládaná nebo ovládajlcl osoba 
Ostatnl nákladové úroky a podobné náklady 
0.tatnl flnantnl výnosy 
Ostatní flnanCnf něklady 
Flnančnl Yjsledek hoapodafení ( +/·) 

(f. 31 - 34 + 36 • 38 + 39 -42 · 43 +46 • 47) 
Výsledek hospodaPenf pfad zdaněnfm (+/·) (f. 30 + 48) 
Daň z pfl)mll (f. 51 + 52) 
Daň z prljmů splatné 
Daň z prfjmÍI odložené ( +/- ) 
Vysledak hospodafenf po zdaněni ( +I- ) (f. 49 - 50) 
Pi'evod podllu na vjsledku hospodaíenf společnll<Om (+/-) 
Výsledek hospodafenf za llčetnf období(+/-) (f. 53 • 54) 
Čisty obrat za ťlčetnf obdobf = I. + li. + Ill, + IV. + V. + VI. + VII 

i'édku sledovaném minulém 
1 2 

31 2000 5334 

32 o o 

33 2000 5334 

34 o o 

35 o o 

36 o 

37 o o 

38 o o 

39 22 45 

40 22 45 

41 o o 

42 o o 
43 1218 2260 

44 o o 
45 1 218 2260 

46 547 2222 

47 1 451 6865 

48 
-100 -1 524

49 122 212 151 460 

50 25524 8573 
51 17882 4 779 
52 7 642 3794 
53 96688 142887 

54 o o 
55 96688 142 887 

56 1141902 1123364 

Kavairna YIVA •••• �: 
,tavrečkava 6333, 780 01 zi:,; 

DIČ: cz.48978488 ( 
Tel. +.IIQ m oa, soa

7 

Formu/áf zpracovala ASPEKT HM, dal'Jollá, �tni a auditorské lcencelál, www.danovapriznani.cz, businffs.center.cz 
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Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2016 

1 Obecné údaje 

Kovárna VIVA a.s. 

Vavrečkova 5333, 760 01 Zlin 

IČO 46978496 

DIČ CZ46978496 

Kovárna VIVA a.s. je výrobní a obchodní společností, která vznlkla po získání dřívější kovárny ZPS ve 

veřejné soutěži touto společností. Do obchodního reJstffku vedeného u Krajského soudu v Brně vložka 

V 6097 byla zapsána dne 27. října 1992. 

Její hlavnf činností je výroba v oboru kovářství, obráběni výkovkO a s tím související i výzkum a vývoj. 

Koupě zbofí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej je realizován v relativně malém objemu a týká se 

vlastně občasného odprodeje přebytků zásob hutnfho materiálu nebo prodeje materiálu za 

stornované výkovky. 

Základní kapitál společnosti činí 50 mil. Kč. 

Podíly byly k 31. 12. 2016: 

Ing. festmír Vančura - 50 % 

Moravia Steel a.s. - 50 % 

Představenstvo a dozorčí rada (stav platný k 31. 12. 2016): 

Pffjmenl a Jméno 

Pfedatavenstvo 

Funkce: 

Ing. Petr KroCII predseda pfedatavenstva 

Kovtima VIVA a.s. 
Vavrečkova 5333 
76001 Zlín 
Česká republika 

Ing. Jaroslav Kulhánek mlstopl'edseda pfedstavenstva 

Ing. Filip VanCura Clen pl'edstavenstva 

Oozorěf rada 

Ing. čestmir Vančura pl'edseda dozorčí rady 

Ing. Petr Popeléf mlstopl'edseda dozortl rady 

JUDr. Védav cmollk 

tel.: -t<420 577 051 305 
fax: -f420 577 210 319 
e-mail: viva@viva.cz 
http://www.viva.cz 

člen dozortl rady 
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2 Informace o použitých účetních metodách 

2.1 METODY A OBECNt ůtETNf ZÁSADY 

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 
Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetnf jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě 
podvojného účetnictví, v platném zněnf a českými účetními standardy pro podnikatele v platném 
znění. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku 
historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislost!, zásadu opatrnosti a předpoklad 
o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Údaje v této účetní závěrce jsou
vyjádřeny v tisfcích korun českých (tis. Kč).

2.2 PŘEHLED VÝZNAMNÝCH úťETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ 

Z.2.1 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok 
a jehož oceněni je vyšší než 40 tis. Kč v jednotlivém přlpadě. 

Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami sníženými o oprávky 
a zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty. V roce 2016 nebyl pořízen žádný dlouhodobý hmotný 

majetek vlastní činností. 

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 
tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku. 

Pořizovacf cena dlouhc;,dobého hmotného majetku, s výjimkou pozemko a nedokončených investic, je 
odepisována po dobu odhadované životnosti majetku lineární metodou. 

Způsob tvorby opravných položek 
Opravné položky k dlouhodobému majetku jsou tvořeny na základě posouzení jejich hodnoty v rámci 
inventarizace. V roce 2016 nebyly tvořeny opravné položky k dlouhodobému hmotnému 

a nehmotnému majetku. 

2.2.2 DLOUHODOBÝ NEHMOTN°i MAJETEK 

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden 
rok a jehož ocenění je vyšší než 60 tis. Kč v jednotlivém případě. 

Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách. 

Kovárna VIVA a.s. 
Vavrečkova 5333 
76001211n 
Ceská republika 

tel.: "'420 577 051 305 
tax: +420 577 210 319 
e-maíl: viva@viva.cz 
http://www.viva.cz 
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Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 60 

tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého nehmotného majetku. 

Pořizovací cena dlouhodobého nehmotného majetku je odepisována po dobu odhadované životnosti 

majetku lineární metodou 

2.2.3 DLOUHODOBÝ FINANtNí MAJETEK 

Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí zejména majetkové účasti. 

Cenné papíry a majetkové účasti se při nákupu oceňují pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny 

cenného papíru a podílu jsou pfímé náklady související s pořízením, napf. poplatky a provize 

makléřúm, poradcúm a burzám a odměny zaměstnancům společnosti související s pofízením cenných 

papírů a majetkových účastí. 

K datu pofízenr cenných papírů a majetkových účastí je tento dlouhodobý finanční majetek 

společností klasifikován dle povahy jako majetkové účasti ve společnostech jako podíly v ovládaných 

a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem nebo dlužné cenné papíry držené 

do splatnosti nebo realizovatelné cenné papíry a podíly. 

Podíly v ovládaných a řízených osobách. Podíly ve společnostech, jejichž finanční a provozní procesy 

společnost mule významně ovlivňovat s cílem získat přínosy z jejich činnosti, jsou klasifikovány jako 

Podíly v účetnfch jednotkách pod podstatným vlivem. 

K datu účetní závěrky jsou majetkové účasti v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách 

pod podstatným vlivem oceněny v pořizovaclch cenách snížených o opravné položky. 

Zp(,sob tvorby- opravných položek 

Opravné položky se vytvářejí v případě rizika, že reálná hodnota dlouhodobého finančního majetku je 

nif.ší, než jeho účetní hodnota. Společnost vychází při tvorbě opravných položek z podrobné znalosti 

dané společnosti, jejfch výsledku hospodaření a jednotlivých obchodních přfpadO. 

2.2.4 ZÁSOBY 

Ocenění nakupované zásoby materiálu jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje 

cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady- zejména celní poplatky, dopravné a skladovací poplatky 

při dopravě, provize a pojistné. 

Výdaje zásob ze skladu jsou účtovány cenami zjištěnými metodou váženého aritmetického prOměru. 

Kov�a VIVA a.s. 
Vavrečkova 5333 
760 01 Zlín 
česká republika 

tel.: -.420 577 051 305 
fax: -+420 577 210 319 
&-mail: viva@vlva.cz 
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ZpOsob tvorby opravných položek 

V roce 2016 byly pOvodní opravné položky rozpuštěny a byly vytvořeny nové a to takto; 

k výrobkOm ve výši 1 655 tis. Kč a k hutnímu materiálu ve výši 3 598 tis. Kč 

2.2.5 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 

Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze v hotovosti a na bankovních účtech 

Krátkodobý finanční majetek se při nákupu a k datu účetní závěrky ocení pořizovací cenou. 

2.2.6 DERIVÁTY 

Společnost se zajišťuje proti pohybům měnového kurzu a úrokové míry uzavíráním spotových, 

forwardových, swapových a opčních obchodQ. V roce 2016 společnost zafixovala úrokovou sazbu 

z úvěru vedeného v měně CZK. Účinnost uvedené fixace nastala 31. 1. 2017 a platná je do konce 

splatnosti daného úvěru. Dále společnost v roce 2016 uzavřela zajišťovací forwardový obchod s cílem 

zajistit kurz pro pfíchozí eurové platby v období bfezen 2017 až březen 2018. Všechny zajišťovací 

obchody v souladu s § 52 vyhlášky č. 500 /2002 Sb. splňují podmínky nutné pro zajlšťovacf účetnictví. 

V účetní závěrce je zohledněno pfecenění otevřených derivátO k 31. 12. 2016 na reálnou hodnotu, o 

kterém je účtováno v rozvaze na řádku Kapitálové fondy. 

2.2.7 POHLEDÁVKY 

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou následně sníženou o příslušné opravné 

položky k pochybným a nedobytným částkám. Pohledávky nabyté za úplatu nebo vkladem jsou 

oceněny pořizovací cenou sniženou o opravnou položku k pochybným a nedobytným částkám. 

ZpOsob tvorby opravných položek 

Společnost vytváff opravné položky k pohledávkám na základě jejich věkové struktury a to 

v následující výši: 

• 50% k pohledávkám po splatnosti více než 180 dní a méně než 365 dní,

• 100% k pohledávkám po splatnosti více než 365 dní.

V případech, kdy existuje pochybnost o dobytnosti individuálních pohledávek, je takto vypočtená 

opravná položka dále zvýšena, a to s pnhlédnutím k zajištění těchto pohledávek. 

Z.Z.8 ZÁVAZKY Z OBCHODNÍHO STYKU 

Závazky z obchodního styku jsou zaúčtovány ve Jmenovité hodnotě. 

Kovéma VlVA u. 
Vavrečkova 5333 
76001 Zlln 
česká republika 

tel.: -+420 577 051 305 
fax: -+420 577 210 319 
e-mail: viva@viva.cz 
http1lwww.viva.cz 
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v;y� 

2.2.9 ÚV�RY 

Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje I část dlouhodobých 

úvěru, která je splatná do jednoho roku od data účetní závěrky. 

2.2.10 PAEPOČTY 0DAJ0 V CIZÍCH MtNÁCH NA fESKOU Mf NU 

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem české národní banky 

ke dni pfedcházejícímu dni uskutečnění účetního případu. 

Finanční majetek, krátkodobá aktiva a závazky v cizí měně jsou k datu účetní závěrky přepočteny dle 

platného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k tomuto datu a zjištěné kurzové rozdíly jsou 

proúčtovány ve prospěch finančních výnosů nebo na vrub finančnfch náklad O běžného období. 

2.2.11 REZERVY 

Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů, u nichž je znám účel, je 

pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka nebo datum, k němuž vzniknou. Výše 

rezerv je stanovena na základě historické zkušenosti (např. počet zdvihů zařízení, po kterém je nutná 

generální oprava) a poptávkového řízení na stanovení předběžných rozpočtů pro klíčová zařízení. 

2.2.12 DAN� 

2.2.12.1 Daňové odpisy dlouhodobého majetku 

Pro účely výpočtu daňových odpisů je použita jak zrychlená tak lineární metoda. 

2.2.12.2 Sp/atn6 daň 

Splatná daň za účetní období vychází ze zdanitelného zisku. 

Zdanitelný zisk se odlišuje od čistého zisku vykázaného ve výsledovce, neboť nezahrnuje položky 

výnosO nebo nákladO, které jsou zdanitelné nebo uznatelné v jiných obdobfch, a dále nezahrnuje 

polofky, které nepodléhají dani ani nejsou daňově odpočitatelné. 

Závazek společnosti z titulu splatné daně je vypočítán pomocí daňové sazby platné k datu účetní 

závěrky. 

2.2.12.3 Odložená daň 

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházejlcí z rozvahového přístupu. 

Kovtlma VIVA a.s. 
Vavrečkova 5333 
760 01 Zlín 
česká republika 

tet.: +420 577 051 305 
fax: -+420 577 210 319 
e-mail: viva@viva.cz
httpJlwww.viva.cz
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Odložená daň je zaúčtována do výsledovky s výjimkou případů, kdy se vztahuje k položkám 

účtovaným primo do vlastního kapitálu a kdy je také související odložená daň zahrnuta do vlastního 

kapitálu. Odložené daňové pohledávky il závazky jsou vzájemně započítány a v rozvaze vykázány 

v celkové netto hodnotě s výjimkou případO, kdy nelze některé dílčí daňové pohledávky započítávat 

proti dílčím daňovým závazkům. 

Účetní hodnota odložené daňové pohledávky je k datu účetní závěrky posuzována a snížena 

v rozsahu, v jakém již není pravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk, proti 

němuž by bylo možno tuto pohledávku nebo její část uplatnit. 

2.2.13 WNOSV 

Výnosy Jsou zaúčtovány při splnění dodacích podmínek v souladu s INCOTERMS 2010 nebo k datu 

uskutečnění služeb a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty. úrokový výnos je 

časově rozlišován na základě časové souvislosti dle nezaplacené části jistiny a platné úrokové sazby. 

Příjem z dividend je zaúčtován ve chvíli, kdy je deklarováno právo na přijetí dividend. 

Kovéma VIVA a.s. 
Vavrečkova 5333 
76001 Zlín 
české republika 

tel.: +420 5n 051 305 
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3 Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 

3.1 DLOUHODOBÝ MAJETEK 

V r. 2016 polídlla firma Kovárna VIVA a.s. dlouhodobý majetek v celkové hodnotě 123 365 tis. Kč 
Oedná se o hodnotu majetku poníženého o přijaté investiční dotace). 

Poflzovací cena 

Hmotný majetek 

Budovy 

Stroje a zartzenr 

Dopravní prostfedky 

Ostatní HM 

Pozemky 

Umělecká díla 

Celkem HIM 

Nehmotný majetek 

SW, nehmotné 
výsledky VaV 

Ocenitelná práva 

DrobnýSW 

Celkem NIM 

Celkový stav majetku 

Kovéma VIVA a.s. 
Vavrečkova 5333 
76001 Zlín 
českfl republika 

Pffrůstky v tis. Kč 

2014 

43 521 

182 302 

o 

3839 

7991 

760 

238 413 

1 060 

300 

o 

136 0 

239773 

2015 2016 

48886 10 993 

9958 100 557 

1861 1342 

3919 7461 

5124 o 

162 108 

69 910 120 461 

2475 2 904 

900 o 

o o 

3375 2 904 

73285 123 365 

tel.: +420 sn 051 305 
fax: +4205n 210 319 
e-mail: viva@vivacz 
hl1p://www.viva.cz 

Celkem 

Úbytky v tis. Kč v poflzovaclch 
cenách 

2014 

o 

1 801 

o 

o 

o 

o 

1801 

o 

o 

o 

o 

1801 

k 31.12.201 6 

2015 2016 Vtls. Kč 

o o 293626 

7350 1 357 716164 

323 o 13375

o o 24317

o o 39 227

o o 1 416 

7673 1 357 1 0 88125 

o o 17 728 

o o 1 29 5 

o o o 

o o 1 9  023

7673 1 357 1107148 
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Oprávky 

PočáteCnl stav Pffrůstek Úbytek v tis. Koneený stav 
Hmotný majetek v tis. Kč v tis. Kě Kě vtt.. Kč 

Budovy 54120 9895 o 64015 

Stroje a zarfzenf 390 360 50 171 1 357 439174 

Dopravní prosti'edky 8660 1 350 o 10 010 

Ostatní HM 9838 2990 o 12828 

Pozemky o o o o 

Umělecká díla o o o o 

Celkem HIM 462978 64406 1357 526 027 

Nehmotný majetek 

SW, nehmotné výsledky 
11374 2070 o 13444 VaV 

Ocenitelná práva 187 199 o 386 

DrobnýSW o o o o 

Celkem NIM 11 561 2269 o 13830 

Celkový stav oprévek 474539 66 675 1357 539 857 

Hmotný investiční majetek pořízený formou finančního pronájmu nebyl v roce 2016 realizován. 

3.1.1 Majetek zatížený zástavním právem: 

Jedná se o soubor dlouhodobého majetku poffzeného v rámci investičních projektů 

spolufinancovaných dlouhodobými úvěry. Jedná se zejména o kovací linku 2LVH 2500, 3LVH 2500, 

1LMZ 2500, 3LMZ 1600, Eumuco 2000 a LVH 4000. 

a dále 

• budova č. p. 5333, v části obce Zlín, na pozemku parc. č. St. 3332; budova bez č.p. na pozemku

parc. č. p. 3753
• parc. č. 5141, č. 8816/3, 1119/75, 1119/126, 1119/193, 1119/200, 1255/32, 1255/104, 9012,

1255/75

Kov{irna VIVA a.s. 
Vavrečkova 5333 
76001 Zlln 
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vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínsky kraj, Katastrální 

pracoviště Zlln, pro katastrální území Zlín, obec Zlín, na listu vlastnictví č. 8089. 

»zajištěné pohledávky" pohledávky Banky existující, budoucí, nepodmíněné i ty, jejichž vznik je

závislý na splnění podmínky, a to:

a} zástavní právo k pohledávkám z pojištění Nemovitosti a Movitých věcí u pojišťovny

akceptované Bankou financovaných úvěry z roku 2014 a 2016

b) zastavení pohledávek z obchodního styku v celkové výši až 60 mil. Kč jako zajištění

kontokorentnlho úvěru

Věcné bfemeno z r. 2001 ve výši 95 tis. Kč na dobu neurčitou, právo chůze a jízdy přes pozemky 

v k. ú. Zlín. 

3.2 DLOUHODOBÝ FINAN(Nf MAJETEK 

Majetkové podíly VIVA v jiných společnostech k 31. 12. 2016: 

Pofb!.cena 

Společnost Poem fln.investlce v 

tis. Kě 

B. A. ZUn, s.r.o. 40% 735 

VIVA automotive a.s. 50% 300 

VIVA ZP s.r.o. 100% 200 

ALPERa.s. 100% 150 

ALNEMa.s. 100% 18050 

SwissCentrum Englneering s.r.o 100% 10000 

v r. 2001 se Kovárna VIVA stala členem družstva Sdružení podnikatelů Baťova areálu Zlín. Vstupní 

vklad pro účely splacení základního kapitálu družstva ve výši 10 tis. Kč byl splacen v plné výši. 

Kovárna VIVA a.s. 
Vavrečkova 5333 
76001 Zlín 
českt.i republika 

tet.: �20 577 051 305 
fax: -+420 577 21 O 319 
e-mail: viva@viva.cz
http://www.viva.cz

Bankovnl spojeni: ts Zlín č. CJ. 1400711359I0800 
Společnost je zapsána v Obchodním rejsli'íku 
Krajského soudu v Bmě, odd. B. vl. 6097 
IČO: 46978496, D1Č:CZ46978496 



3.2.1 Přijaté dotace 2014-2016 

Výte 
Rok Důvod dotace Poskytovatel dotace v 

tis. Kě 

Inovace v Kovárně V1VA a.s. (4.1 IN04/700) MPO 25 252 

Inovace 2014 (4.1 IN04/2069) MPO 57 65 

Vývojové centrum VIVA (4.2 PT03/785) MPO 636 

ALFA „Termomechanické zpracováni" (TA02010390) MPO 1 21 6  
2014 ALFA „Nástroje„ (TA02010375) MPO 1545 

Sníženi obsahu TZl uvoli'\ovanych do okolního prostředl v procesu kováni 
SFŽP 3 903 (CZ.1.02/5.1.00/12.16972) 

POVEZ (Hydraulika - dohoda č. ZLA-MN-56/2014 ÚPtR 206 

Den l'emesel Zllnský kraj 25 

Inovace 2014 (4.11N04/2069 ) MPO 5536 

Vývojové centrum VIVA (4.2 PT03/785J MPO 1071 

Vývojové centrum automatizace a robotizace MPO 15984 

2015 ALFA „Nástroje" (TA020103 75) MPO 1523 

ALFA „ Termomechanické zpracování" (TA02010390) MPO 1003 

POVEZ ÚPČR 558 

Den femesel Zlínský kraj 50 

POVEZ li ÚPČR 317 
2016 

Den femesel 2016 Zllnskj kraj 34 

Ve výše uvedené tabulce se jedná o nárokovanou dotaci (nikoliv vyplacenou), která pffsluši skutečně 

vynaloženým nákladOm v daném roce. 

Kovama VIVA a.s. 
Vavrečkova 5333 
76001 Zlín 
Ceská republika 

tel.: +420 577 051 305 
fax: +420 sn 210 319 
e-mail: viva@viva.cz 
http:f/www.viva.cz 

Bankovn1 spojeni: CS Zlín č. ú. 1400711359/0800 
Společnost je zapséna v Obchodním rejslliku 
Krajského soudu v Bmě, odd. B, vl. 6097 
IČO: 46978496, D1Č:CZ46978496 



3.3 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY 

Pohledávky po lhútě splatnosti k 31. 12. 2016 činily 28 425 tis. Kč. 

Souhrnná výše závazků po lhCrtě splatnosti k 31. 12. 2016 činila 15 025 tis. Kč. 

Pohledtvky v Us. Kě Z6vazky v tis. Kě 

do splatnosti 149 099 111 663 

po splatnosti 28425 15025 

do 30dní 16884 14555 

30-60dn{ 8323 o 

60-90dnl 653 o 

90avlce 2565 470 

celkem 177 524 126 688 

Celková výše nesplaceného úvěru činila 122 424 tis. Kč. Závazky se splatností více jak S let nejsou. 

Závazky ze sociálního zabezpečen{ a zdravotního pojištění ve výši 5 265 tis. Kč tvoří částky vypočtené 

z prosincových mezd r. 2016, které byly uhrazeny v lednu 2017. 

3.3.1 Dlouhodobé bankovní úvlry (stav k 31. 12. 2016): 

Z roku 
Uvěr celkem v mH. 

Banka 
Rok 

Zbývé uhradit (tis. EUR) 
EUR splatnosti 

2014 120mil. Kč esa.s. 2020 90 mil. Kč 

2016 1,2 mil.€ esa.s. 2021 1,2mil.€ 

• V r. 2016 byl splácen čs investiční úvěr, k 31.12.2016 zbývá uhradit 90 mil. Kč, splatnost
31.08.2020.

• V r. 2016 byl čerpán u čs investiční úvěr ve výši 1,2 mil EUR (32,424 mil. Kč).

Mimo investiční úvěry má společnost k dispozici kontokorent, ve výši 60 000 tis. Kč, k 31.12.2016 bylo 

čerpáno 48 009 tis. Kč. 

Kovárna VIVA a.s. 
Vavrečkova 5333

76001 Zlln 

českll republika 

1e1.: +420 5n 051 305 
fax: +420 sn 210 319

e-mail: viva@viva.cz 
http://www.viva.cz 

Bankovní spojeni: čs Zlln č ú. 1400711359/0800 
Společnost je zapsána v Obchodnlm rejstnku 
Krajského soudu v Smě, odd. B, vl. 6097 
IČO: 46978496, DIČ:CZ46978496 



3.4 ZAM[STNANCI 

Počet zaměstnanců, osobní náklady k 31.12.2016: 

Osobni náklady zaměstnanců vč. statutárů 
Z toho odměny 

orgánťl společnosti 

Osobní náklady v tis. Kč 2014 2015 2016 2016 

Mzdové náklady 129 172 133 457 155 528 5330 

Náklady na soc. zabezpeeenl 39162 43473 51499 1 812 

Sociální náklady 7222 7795 8243 o 

Celkem 175 556 184 725 215 270 7142 

Poeet zaměstnanců 345 379 422 6 

3.5 TRANSAKCE SE SPIUZNtNÝMI OSOBAMI 

Společnost vykazovala tyto zůstatky ke spřízněným stranám: 

tis. Kč 31.12.2015 31.12.2016 

Pohledávky 

- z obchodních vztahů 27799 24852 

-zápC,jčky 111691 93000 

Celkem 139 490 117 852 

livazky

- z obchodních vztahC, 74735 79653 

- iiné o 33 000

Celkem 74735 112 653

V roce 2016 byl ve společnosti Alper a.s. proveden příplatek do vlastního kapitálu ve výši 63 891 tis. 

Kč. A dále mu byla poskytnuta zápC,jčka ve výši 49 000 tis. Kč. 

Od společnosti Alnem a.s. byla v roce 2016 přijata zápůjčka ve výši 33 000 tis. Kč a také byla vyplacena 

záloha na hospodářský výsledek ve výši 2 000 tis. Kč. 

Na účtu 367000 Společnost eviduje nesplacený podíl ve VIVA Automotive s.r.o. ve výši 700 tis. Kč a 

dále nesplacený podíl ve společnosti VIVA ZP s.r.o. ve výši 160 tis. Kč. 

Kovama VIVA a.s. 
Vavrečkova 5333 
76001 Zlln 
Česká republika 

tel.: -+420 Sl7 051 305 
fax: -+420 577 210 319 
e-maíl: viva@viva.cz
http:f/www.viva.cz

Bankovni spojeni: ČS Zlin č. Cl. 1400711359/0800 
Společnost je zapsána v Obchodním rejstfiku 
Krajského soudu v Brně, odd. B, VI. 6097 
IČO: 46978496, D1Č:CZ46978496 



3.6 ODLOlENÁ DAŇ 

Odložený daňový závazek byl zvýšen o 7 642 tis. Kč na základě následujících přechodných rozdllO 

.. . •'- f' 

Stav k 31.12,2015 v 
tis. I(� 

Rozdíl zOstatkových cen 122 948 

Rezervy -4975

OP k zásobám -s 610

Neuhrazené soc a zdr. pojištění -1586

Odložený daň. závazek 21048

Pro výpočet byla použita sazba daně ve výši 19 % 

ň_ .. ,...,. •·-·""; 

Stav k 31. 12.' 

2016 M tb,J(č 

161355 

-4975

-5253

-130

28689 

3.7 ZMĚNA STAVU REZERVA OPRAVNÝCH POLOŽEK V PROVOZNÍ OBLASTI 

ú�aje )I.tis. .Kč Pof.áfe�oí stav. Pohyb .Kone�ýstav · 

Změna stavu OP podle zvláštních předpisO 

-opravné položky k pohledávkám -219 o -219

Změna stavu účetních opravných položek

- opravné položky k pohledávkám o -34 -34

- opravné položky k materiálu -4340 742 -3 598

- opravné položky k výrobkům -1270 -385 -1655

Na opravu dlouhodobého hmotného majetku byla v r. 2016 vytvofena rezerva v celkové výši 23 700 

tis. Kč. 

3.8 VÝNOSY 

Výnosy z běžné činnosti: 

Tržby 

za prodej ztmr 
za vlastní 
vvkonv 
z prodeje slu!eb 

Celkem 

Kovéma VIVA a.s. 
Vavrečkova 5333 
76001 Zlln 
Ceskfl republika 

tuzemsko 

2016 

zahraniti 

o 

328387 

6889 

332 276 

tel.: -t<l20 577 051 305 
fax: +<420 577 210 319 
e-rnail: viva@viva.cz 
http://www.viva.cz 

o 

725 634 

72 

725 706 

Celkem 

o 

1 054021 

6961 

1060982 

Bankovnl spojeni: CS Zlín č. ú. 1400711359/0800 
Společnost je zapséna v Obchodním rejslffku 
Krajského soudu v Bmě, odd. B, vl. 6097 
IČO: 46978496, DIC:CZ46978496 



3.9 ODMĚNA AUD/TORSKt SPOLElNOSTI 

Celková odměna auditorské společnosti AUDIT AND TAX s.r.o. za povinný audit účetní závěrky za rok 

2016 činila 150 tis. Kč. 

3.10 POTENC/ONÁLN(ZÁVAZKY 

Vedení Společnosti si není vědomo žádných potenciálních závazku Společnosti k 31. prosinci 2016. 

3.11 NÁ5LEDNt UDÁLOSTI 

Dne 1.1.2017 vstoupila na základě rozhodnutí jediného akcionáfe do likvidace společnost Alnem a.s .. 

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným jiným událostem, které by měly významný dopad na účetní 

závěrku k 31. prosinci 2016. 

3.12 PODROZVAHOVt OPERACE 

Společnost eviduje v podrozvahové evidenci drobný hmotný majetek v pořizovacích cenách 6 777 tis. 

Kč. 

3.13 NAVRHOVANt ROZDĚLEN( ZISKU 

Ke dni sestavení účetní závěrky není známo. 

Podíly na hospodářském výsledku z r. 2015 byly společníkOm rozděleny na základě rozhodnutí valné 

hromady. 

Ve Zlíně dne 6.3.2017 

') ( '--
1/ I 

...... r. ................... -...... , ........... . 

Ing. Petr Kročll 

předseda představenstva 

Kovtima VIVA a.s. 
Vavrečkova 5333 
76001 Zlln 
Česlúl republika 

Kovfrna VIVA a.1. 
"./avreCkova 5333, 760 01 Zlln 

01e: cz4as1usa 111\ 
T�I. ttiD 077 051 303 '=' 

Ing. Jaroslav Kulhánek 

místopfedseda představenstva 

tel.: +420 577 051 306 
fax: +420 577 210 319 
e-mail: viva@viva.cz 
http://www.viva.cz 

Bankovn! spojeni: ČS Zlín č. ú. 1400711369/0800 
Společnost je zapůna v Obchodnlm rejstnku 
Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 6097 
ltO: 46978496, 01Č:C246978496 



Zpracováno v souladu s 
vyhláškou č. 500/2002 Sb. 

PŘEHLED O ZMĚNÁCH 
VLASTNÍHO KAPITÁLU 

ke dni 31. prosince 2016 

(v celých tisících Kč) 

Počétečnf 

zůstatek 

A. Zé.kladnl kapitál zapsaný v obchodním rejsffiku 50 000 

B. Zékladnl kapitál nezapsaný v obchodnfm rejstflku Q 

C. Součet A +/. B 50 000 

o. Vlastni akcie a vlastni obchodní podíly o 

.. Soueet A +/- B +/. o XX 

E. Ažio o 

F. Rezervnf fond 10 000 

G. Ostatní fondy ze zisku 134 

H. Kapitálové fondy o 

I. Rozdlly z preceněnl nezahrnuté do hospodár&kého V9sledku o 

J. Zisk minulých účetnlch obdobl 697 314 

K. Ztráta minulých účetnich obdob! o 

L. Zisk/ztréta za úCetnl obdob( po zdaněni XX 

.. Celkem 757448 

Zvjtení 

o 

o 

XX 

o 

XX 

o 

o 

700 

o 

o 

112187 

o 

96688 

209575 

Obchodní finna nebo jiný název 
účetní jednotky 

Kovárna VIVA a.s. 

Sldlo, bydllAtě nebo miste 
_podnlk4nl účetnl jednotky __ _
Vavrečkova 5333 

Zlln 

760 01 

Snltenf 

o 

o 

XX 

o 

XX 

o 

o 

834 

1 554 

o 

142887 

o 

XX 

145275 

Konečný 
zllstatek 

50 000 

o 

XX 

o 

50000 

o 

10 000 

o 

-1 554

o

666614 

o 

96688 

821748 

Formuléf zpracovala ASPEKT HM. dallová, úc5etnl a auditorská kanceláf. www.danovapriznani.cz, business.center.cz 
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Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 
500/2002 Sb. 

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 

( výkaz cash-flow) 

ke dni 31. prosince 2016 
(v cel9ch tislcích Kč) 

P. Stav penti.nlch prostfedkO a penělnlch ekvivalentů na začétku úCetnlho obdobl

Penti.nf toky z hlavní vj'děletn6 elnnoatl (provoznl Clnnost) 

z. Účetnl zisk nebo ztréta pred zdaněnlm

A. 1 Úpravy o nepeněžnl operace

A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umorování opravné položky k nabytému majetku

A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv

A. 1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv

A. 1 4 V9nosy z podllO na zisku

Obchodnl firma nebo jiný nézev 
účetnl jednotky 

Kovárna VIVA a.s. 

Sldlo, b)'dliště nebo m1sto 
podnikáni účetnf jednotky 
---

Vavrečkova 5333 

Zlln --------·-···· --
760 01 

49930 

122 212 

88 445 

66 675 

23700 

·1126

-2 000

A. 1 5
Vyúčtované nékladové úroky s vyjimkou úrokO zahrnovaných do oceněni dlouhodobého majetku a 

1196vyúčtované vynosové úmkv 

A. 1 6 Pnpadné úpravy o ostatnl nepěněžnl operace

A. .. c'!lstý pentiní tok :t provozní Clnnostl pl'ed zdaněním a změnami pracovního kapltělu 

A. 2 Změny stavu nepěněžnlch složek pracovniho kapitálu 

A. 2 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, pi'echodnj'ch účtCI aktiv

A. 2 2 Změna stavu kratkodobých zévazků z provozní činnosti, pl'echodných účtO pasiv

A. 2 3 Změna stavu zésob

A. 2 4 Změna stavu kratkodobého finančnlho majetku nespadajlclho do peněžních prostr. a ekvivalentťl

A. 
... ČIStj pentiní tok z provoznl Clnnostl pPed zdaninlm 

A. 3 Vyplacené úroky s vyjlmkou úroků zahmovaných do oceněni dlouhodobého majetku 

A. 4 Pfijaté úroky 

A 5 Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulé obdobl 

A 6 Pfijaté podlly na zisku 

A. - Čisti penlJnl tok. z provoznl tlnnostl 

Penilní toky z investlCnf Clnnostl 

B. 1 V9daje spojené s nabytím stálých aktiv 

B. 2 Pfijmy z prodeje stél9ch aktiv 

B. 3 ZépůjCky a llvěry sprlzněnjm osobém 

B . ..., čisti pentinl tok vztahu}lcl se k lnvestltnl tlnnostl 

Pentinl toky z financnrch Clnnostf 

c. 1 Dopady ;změn dlouhodobý.cp,resp. krétkodobých závazků 

c. 2 Dopady zrněn vlastnlho �pité.lu na peněžnl prostfedky a ekvivalenty 

C. 2 1 Zvýšeni peněžnlch prostl'edkQ z důvodO zvýšeni zékladnlho kapitálu, ážia a fondu ze zisku.

C. 2 2 Vyplacen! podllO na vlastnfm jměnl spoleCníkClm

C. 2 3 Další vklady peněžnlch prostl'edků společníků a akcionaffi

C. 2 4 úhrada ztráty společníky

C. 2 5 Primě platby na vrub fondiJ

C. 2 6 Vyplacené podlly na zisku včetně zaplacené daně

C. - Čistý pentinl tok vztahu}lcl se I< finantnl tlnnostl 

F. Čisté zvjienl resp. snlienl pentinlch prostfedkd

R. Stav penělnfch prostredků a pen. ekvivalentů na konci ůCetnfho obdob!

Formuláf %pf&COWJ/a ASPEKT HM, daňov6, ú{;efnf a auditorské kancefáf, www.danovaprizneni.cz, buslness.center.cz 

ll 

o 

210 657 

35941 

-10 327

87223

40955

o 

246598 

-1 218

22 

·25524

2000

221878 

-203094

1126

o 

-201968

2800 

-32 388

o 

o 

o 

o 

-1688

·30 700

·29 588

-9678

40252
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