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1. Základní údaje o společnosti  
 

 
            Obchodní jméno : KOVOBEL a. s.  
            IČO  : 46708723 
            Sídlo : Litoměřice, Mostecká  čp.  229,  č.  or. 13, PSČ  412  01  
            právní norma : akciová společnost, zapsána do obchodního rejstříku     
                              u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 275 
            rok vzniku : 1992 
 

1.1 Založení společnosti  
             Akciová  společnost  byla  založena  podle  § 172  obchodního  zákoníku, jediným  zakladatelem 

Fondem národního majetku České republiky, na který přešel  majetek státního podniku 
Kovovýroba Litoměřice ve smyslu § 11 odst.  3 zákona   č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu 
majetku na jiné osoby.  

 
1.2 Předmět podnikání     

Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a prodej kovového a čalouněného 
nábytku. Pro tento účel jí byla vydána následující živnostenská oprávnění:   

  
           -     výroba, obchod  a služby  neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
          -     obráběčství 
           -     galvanizérství, smaltérství 
          -     truhlářství, podlahářství  
          -     činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence  
             

1.3 Základní kapitál   
 Základní kapitál společnosti ve výši 22.513.500,- Kč je plně splacen a rozdělen na 50.030 ks 

kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě  450,- Kč.  
  
1.4 Údaje o majetkových účastech  
             Společnost nemá podíl v žádné obchodní společnosti.  
 
 
 

2. Orgány společnosti KOVOBEL a.s. 
 

 

2.1 Údaje o orgánech společnosti 
 Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Skládá se ze všech na ní přítomných 

akcionářů. Její zasedání se koná nejméně jednou za kalendářní rok.  
 
 Statutárním orgánem společnosti, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem, je 

představenstvo. Má tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období 
představenstva je stanoveno na dobu pěti let. Opětovná volba člena představenstva je možná. 
Představenstvo ze svého středu volí předsedu. 
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 Kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti, je dozorčí rada, která má 
tři členy. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, opětovná volba člena 
dozorčí rady je možná. Funkční období dozorčí rady je stanoveno na dobu pěti let.  Dozorčí rada 
volí ze svého středu předsedu.  

 
  

2.2 Představenstvo společnosti  
            Dimitri Peers   
 předseda představenstva               
 Theo Peers      
 místopředseda představenstva  
             Christiane Frida Constance Valkenborghs   
  člen představenstva  
 

2.3 Dozorčí rada společnosti  
 Filip  Peers   
 předseda dozorčí rady               
 Wouter Vandecasteele     
 člen dozorčí rady              
 Lucie Tylová 
 člen dozorčí rady   
 
 

 

3. Zpráva o podnikatelské činnosti   
 
 

3.1 Prodej a marketing 
   Obchodní obrat společnosti, tj. prodej vlastních výrobků, služeb a zboží dosáhl za uplynulý 

kalendářní rok činil 56,6  mil. Kč. V porovnání s rokem 2016 se zvýšil o 7 mil. Kč, tzn. vzrůst o 
14%. 

 
Nosným výrobním a prodejním programem společnosti je i nadále kovový interiérový nábytek, 
a to zejména různé typy židlí a stolů. Dále pak čalouněný program, zaměřený na objektové 
vybavování 
 
Hospodaření společnosti v roce 2016 bylo pozitivně ovlivněno vyšším zakázkovým krytím a 
úspěšným vyjednáváním o cenách vstupních surovin. Meziročně výkony společnosti vzrostly o 
14 %, přidaná hodnota posílila o 40 % a osobní náklady na dělnické profese se zvýšily o 15 % 
Kč.   
 

3.2 Péče o majetek    
Nemalé prostředky byly vloženy do obnovy především budov a logistiky. Nákladem Kč 200.000 
byla opravena totálně devastovaná střecha trafostanice a započaty práce na repasi celého 
zařízení. Zásadní úspora se očekává od zrušení provozovny truhlárny v Úštěku, která byla 
přestěhována do hlavního závodu v Litoměřicích, přičemž nedošlo k žádnému propouštění 
místních zaměstnanců. Nová dílna truhlárny byla vybudována přizpůsobením nevyužívané haly 
ve hlavním závodě. Hala byla tepelně zaizolována, nově zasklena, byl do ní zaveden plyn a 
umístěny plynové  kotle na otop do 100 kW jmenovitého výkonu.   
 
Nadále je majetek společnosti kryt pojistnými smlouvami do výše 5 mil Kč, vzhledem k umístění 
závodu v povodňové zóně není šance získat vyšší míru pojištění. 
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3.3 Ekologie 
V oblasti nakládání s odpady, postupuje společnost v souladu s doporučeními specializované 
firmy Envirocont s.r.o.   
 
Společnost provozuje výhradně kotelny na zemní plyn, které splňují stanovené emisní limity. 
Střední zdroj znečišťování ovzduší, kterým je prášková lakovna a provoz dřevovýroby, je osazen 
odsávací a filtrační jednotkou vyhovující daným limitům emisí. 
 
Splaškové vody jsou částečně čištěny vlastní ČOV a v budoucnu se předpokládá připojení na 
městskou kanalizační síť. 
 
Enviromentální náklady představující náklady na odpadové hospodářství, poplatky za nakládání 
s vodou a poplatky za emise činily za loňský rok Kč 169.542,-. 
 

3.4 Výzkum a vývoj 
Společnost nevykazuje výdaje na výzkum a vývoj. 
 

3.5 Řízení lidských zdrojů 
             Časový přehled vývoje počtu zaměstnanců a průměrné mzdy v letech  2005 – 2015  uvádí  
 tabulka č. 1. 
 

Rok 
Počet 

zaměstnanců 

Průměrná měsíční mzda Kč 
na zaměstnance kategorie 

"D" 

2006 67 13675 

2007 66 15633 

2008 56 18295 

2009 54 18753 

2010 50 18268 

2011 51 18677 

2012 52 17846 

2013 50 18294 

2014 46 18117 

2015 55 19209 

2016 53 20807 

                            
3.6 Předpokládaný vývoj v dalším období 

I pro další období se předpokládá, že hlavním oborem činnosti zůstane výroba interiérového 
kovového nábytku a i nadále stěžejní objem produkce bude směřovat do států Beneluxu. 
 
 

4.  Údaje o ekonomice společnosti 
 
 

4.1 Účetní závěrka 
 
 
Viz. příloha 
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4.2 Návrh na vypořádání hospodářského výsledku

Představenstvo  společnosti  navrhuje valné  hromadě,  aby účetní  zisk  za  rok  2016 ve  výši Kč 
1.415,000 byl zaúčtován na účet neuhrazené ztráty minulých let

5. Zpráva dozorčí rady

Dozorčí rada shledala veškeré aktivity firmy v souladu se zájmy jejích akcionářů i s odpovídajícími
zákonnými úpravami ČR.

6. Zpráva o vztazích

Viz. příloha

7. Zpráva a výrok auditora

Budou k dispozici na valné hromadě.

8. Z á v ě r

Představenstvo navrhuje  valné  hromadě  schválit  ve  všech  bodech  výroční  zprávu, roční  účetní 
závěrku a způsob vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.  

 
 
 
         Dimitri Peers        
         předseda představenstva  

                                 

 
 
 
                 



podle vyhlášky č. 500/2002 Sb
Minimální závazný výčet informací v plném rozsahu

Rozvaha

(v celých tisících K č)
ke dni ..............................31.12.2016

IČ

46708723

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

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

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

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

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

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

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

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

KOVOBEL a.s.

Mostecká  229/13

Litom ěřice

41201

Česká republika

Označení

a 

T E X T

b 4
Netto

Číslo

c
řádku

2
Korekce

1
Brutto

3
Netto

Běžné účetní období Min. úč. období

AKTIVA CELKEM 25 851001 -46 76374 645 27 882
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002
B. Dlouhodobý majetek 7 577003 -46 27953 195 6 916
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 43004 -12 21812 238 20
B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 005
B.I.2. Ocenitelná práva 43006 -12 21812 238 20
B.I.2.1. Software 43007 -218238 20
B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva 008 -12 00012 000
B.I.3. Goodwill 009
B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010
B.I.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokon011
B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012
B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 7 534014 -34 06140 957 6 896
B.II.1. Pozemky a stavby 4 879015 -10 70315 072 4 369
B.II.1.1. Pozemky 016
B.II.1.2. Stavby 4 879017 -10 70315 072 4 369
B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 1 674018 -22 71323 899 1 186
B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019
B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 981020 -6451 355 710
B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 021
B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 022
B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 981023 -6451 355 710
B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokon024 631 631
B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025
B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 631 631
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 027
B.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 028
B.III.2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 029
B.III.3. Podíly - podstatný vliv 030
B.III.4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 031
B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 032
B.III.6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 033
B.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 034
B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 035
B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 036



Označení

a 

T E X T

b 4
Netto

Číslo

c
řádku

2
Korekce

1
Brutto

3
Netto

Běžné účetní období Min. úč. období

C. Oběžná aktiva 18 238037 -48421 383 20 899
C.I. Zásoby 10 933038 10 118 10 118
C.I.1. Materiál 7 300039 6 685 6 685
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 3 013040 2 993 2 993
C.I.3. Výrobky a zboží 620041 440 440
C.I.3.1. Výrobky 620042 440 440
C.I.3.2. Zboží 043
C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044
C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 045
C.II. Pohledávky 5 851046 -4849 061 8 577
C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 151047 151 151
C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 048
C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049
C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 050
C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 051
C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 151052 151 151
C.II.1.5.1 Pohledávky za společníky 053
C.II.1.5.2 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 151054 151 151
C.II.1.5.3 Dohadné účty aktivní 055
C.II.1.5.4 Jiné pohledávky 056
C.II.2. Krátkodobé pohledávky 5 700057 -4848 910 8 426
C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 761058 -4841 155 671
C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 4 076059 6 502 6 502
C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 060
C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 863061 1 253 1 253
C.II.2.4.1 Pohledávky za společníky 062
C.II.2.4.2 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063
C.II.2.4.3 Stát - daňové pohledávky 468064 506 506
C.II.2.4.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy 328065 711 711
C.II.2.4.5 Dohadné účty aktivní 14066
C.II.2.4.6 Jiné pohledávky 53067 36 36
C.III. Krátkodobý finanční majetek 068
C.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069
C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 070
C.IV. Peněžní prostředky 1 454071 2 204 2 204
C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 18072 16 16
C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 1 436073 2 188 2 188
D. Časové rozlišení aktiv 36074 67 67
D.1. Náklady příštích období 36075 67 67
D.2. Komplexní náklady příštích období 076
D.3. Příjmy příštích období 077



Označení

a 

T E X T

b 6

Stav v minulém
účetním období

5

Stav v běžném

účetním období

Číslo

c
řádku

PASIVA CELKEM 25 85127 882078

A. Vlastní kapitál 19 60621 020079

A.I. Základní kapitál 22 51422 514080

A.I.1. Základní kapitál 22 51422 514081

A.I.2. Vlastní podíly (-) 082

A.I.3. Změny základního kapitálu 083

A.II. Ážio a kapitálové fondy 587587084

A.II.1. Ážio 085

A.II.2. Kapitálové fondy 587587086

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 587587087

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 088

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 089

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 090

A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 091

A.III. Fondy ze zisku 092

A.III.1. Ostatní rezervní fondy 093

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 094

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) -2 428-3 495095

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 162162096

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) -2 590-3 657097

A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 098

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) -1 0671 414099

A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 100

B.+C. Cizí zdroje 6 2146 723101

B. Rezervy 102

B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky 103

B.2. Rezerva na daň z příjmů 104

B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105

B.4. Ostatní rezervy 106

C. Závazky 6 2146 723107

C.I. Dlouhodobé závazky 108

C.I.1. Vydané dluhopisy 109

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 110

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 111

C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím 112

C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy 113

C.I.4. Závazky z obchodních vztahů 114

C.I.5. Dlouhodobé směnky k úhradě 115

C.I.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116

C.I.7. Závazky - podstatný vliv 117



Označení

a 

T E X T

b 6

Stav v minulém
účetním období

5

Stav v běžném

účetním období

Číslo

c
řádku

C.I.8. Odložený daňový závazek 118

C.I.9. Závazky - ostatní 119

C.I.9.1. Závazky ke společníkům 120

C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 121

C.I.9.3. Jiné závazky 122

C.II. Krátkodobé závazky 6 2146 723123

C.II.1. Vydané dluhopisy 124

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 125

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy 126

C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 127

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 64540128

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 2 8353 204129

C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě 130

C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 701862131

C.II.7. Závazky - podstatný vliv 132

C.II.8. Závazky ostatní 2 0332 617133

C.II.8.1. Závazky ke společníkům 134

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 135

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 9421 189136

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 510625137

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 113169138

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 398603139

C.II.8.7. Jiné závazky 7031140

D. Časové rozlišení pasiv 31139141

D.1. Výdaje příštích období 31139142

D.2. Výnosy příštích období 143

Pozn:

Právní forma účetní jednotky

akciová společnost
Předmět podnikání

výroba nábytku

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou



podle vyhlášky č. 500/2002 Sb
Minimální závazný výčet informací Výkaz zisku a ztráty

v plném rozsahu

IČ

(v celých tisících K č)
ke dni ..............................31.12.2016

46708723

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

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

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

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

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

............................................................................
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Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

KOVOBEL a.s.

Mostecká  229/13

Litom ěřice

41201

Česká republika

Označení

a 

T E X T

b
minulém

2
běžném

1

Skutečnost v účetním obdobíČíslo

c
řádku

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 49 63856 60101

II. Tržby za prodej zboží 02

A. Výkonová spotřeba 32 82032 40803

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 04

A.2. Spotřeba materiálu a energie 24 46424 84905

A.3. Služby 8 3567 55906

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 4219307

C. Aktivace (-) -365-5108

D. Osobní náklady 17 84921 06409

D.1. Mzdové náklady 13 31315 79810

D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 4 5365 26611

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 3 9714 91512

D.2.2. Ostatní náklady 56535113

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 1 2731 57214

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1 2771 29315

E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 1 2771 29316

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

E.2. Úpravy hodnot zásob 18

E.3. Úpravy hodnot pohledávek -427919

III. Ostatní provozní výnosy 3 2682 40020

III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 2521

III.2. Tržby z prodaného materiálu 2 8381 80622

III.3. Jiné provozní výnosy 43056923

F. Ostatní provozní náklady 2 1422 37924

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25

F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu 1 9051 27626

F.3. Daně a poplatky 19519327

F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období -60028

F.5. Jiné provozní náklady 64291029

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) -8551 43630



Označení

a 

T E X T

b
minulém

2
běžném

1

Skutečnost v účetním obdobíČíslo

c
řádku

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 31

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

IV.2. Ostatní výnosy z podílů 33

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 35

V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba36

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

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 139

VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40

VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 141

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42

J. Nákladové úroky a podobné náklady 43

J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 44

J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45

VII. Ostatní finanční výnosy 4171146

K. Ostatní finanční náklady 6303247

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) -212-2148

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) -1 0671 41549

L. Daň z příjmů 50

L.1. Daň z příjmů splatná 51

L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) 52

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) -1 0671 41553

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -1 0671 41555

* Čistý obrat za účetní období 53 32459 01256

Pozn:

Právní forma účetní jednotky

akciová společnost
Předmět podnikání

výroba nábytku

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH KOVOBEL a.s.

IČO 467 08 723

za období končící k Mostecká 229/13

Litoměřiče

(v celých tisících Kč)  

Běžné Minulé

účetní období účetní období

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 1 454 1 007

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

 

Z. Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 1 415 -1 067 

A. 1. Úpravy o nepeněžní operace 1 572 672

A. 1. 1. Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a

dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu (+/-) 1 293 1 277

A. 1. 2. Změna stavu opravných položek, rezerv 279 -604 

A. 1. 3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) 0 0

A. 1. 4. Výnosy z podílů na zisku (-) 0 0

A. 1. 5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku, a 

vyúčtované výnosové úroky (-) 0 -1 

A. 1. 6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 0

A *

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu 2 987 -395 

A. 2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -1 742 2 103

A. 2. 1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového

rozlišení a dohadných účtů aktivních -3 172 2 662

A. 2. 2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů

časového rozlišení a dohadných účtů pasivních 616 588

A. 2. 3. Změna stavu zásob (+/-) 814 -1 147 

A. 2. 4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a peněžních 

ekvivalentů 0

A ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 1 245 1 708

A. 3. Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (-) 0 0

A. 4. Přijaté úroky (+) 0 1

A. 5. Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-) 136 -68 

A. 7. Přijaté podíly na zisku (+) 0 0

A *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 1 381 1 641

Peněžní toky z investiční činnosti

B. 1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -631 -1 194 

B. 2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 0 0

B. 3. Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0

B *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -631 -1 194 

Peněžní toky z finanční činnosti

C. 1.

Dopady změn dlouhodobých závazků, popřípadě takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti 

finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 0 0

C. 2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 0 0

C. 2. 1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, ážia, 

popřípadě fondů ze zisku včetně složených záloh na toto zvýšení (+)

C. 2. 2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)  

C. 2. 3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)

C. 2. 4. Úhrada ztráty společníky (+)

C. 2. 5. Přímé platby na vrub fondů (-)

C. 2. 6. Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně 

finančního vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních 

společností (-) 0 0

C *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 0 0

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků 750 447

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 2 204 1 454

Sestaveno Jméno a podpis statutárního orgánu:

dne:

31.12.2016
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Zpráva o vztazích  

 

Představenstvo společnosti KOVOBEL a.s., se sídlem Mostecká 229/13, Litoměřice 

– Město, 412 01 Litoměřice v souladu s ustanovením  dle § 82 zák. o obchodních 

korporacích vypracovalo tuto zprávu o vztazích za účetní období roku 2016, tj. od 

1.1.2016 do 31.12.2016 ( dále jen účetní období). 

I. 
Struktura vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou  

 
Společnost KOVOBEL a.s. je osobou ovládanou prostřednictvím majoritního 
akcionáře společnosti PEBRO NV, se sídlem Gentstraat 101, 8760 Meulebeke, 
Belgické království, neboť její podíl na hlasovacích právech činí více jak 40 % všech 
hlasů. Za tohoto akcionáře jedná pan Dimitri Peers, který je současně předsedou 
představenstva ovládané osoby. 
 
Společnost KOVOBEL a.s. je dále osobou ovládanou prostřednictvím osob 
jednajících ve shodě s majoritním akcionářem, a to členy představenstva panem 
Theo Peersem a Dimitri Peersem.  
 
Členové představenstva společnosti jsou majetkově a personálně  propojeni se 
společností UNIC DESIGN N.V., se sídlem Gentstraat 101, 8760 Meulebeke, která je 
současně hlavním obchodním partnerem ovládané osoby. 
 

II. 
Úloha  ovládané osoby a způsob ovládání 

 
Společnost KOVOBEL a.s jako osoba ovládaná je objektem přímého ovládání a 
řízení prostřednictvím svého statutárního orgánu, tedy představenstva a dále 
prostřednictvím valné hromady. 
 

III. 
Jednání učiněná v zájmu ovládajících osob 

 
Ve sledovaném účetním období byly na popud ovládajících osob uzavřeny pouze  
smlouvy vyplývající z běžného obchodního styku, a to mezi osobou ovládanou a 
společností UNIC DESIGN N.V.,  které budou specifikovány v další části této zprávy.  
Na popud nebo v zájmu ovládajících osob nebyla učiněna v daném období žádná 
jednání ve smyslu ustanovení § 82 odst. 1 písm. d) zák. o obch. korporacích.  
 

IV. 
Přehled vzájemných smluv 

 
Mezi osobou ovládanou a společnosti UNIC DESIGN N.V. byly uzavřeny smlouvy 
v rámci běžného obchodního styku na dodávku materiálu. Společnost UNIC DESIGN 
N.V.  prodává ovládané osobě materiál a služby a to zejména vybraný sortiment 
hutního materiálu. Cena veškerého dodaného materiálu činila Kč 4.069.348,-, z toho 
Kč 2.100.000,- byl nákup hutního materiálu, Kč 143.920,- nákup materiálu do 



čalounické dílny, Kč 42.031,- nákupy pro truhlárnu a Kč 1.783.507,- činil nákup 
komponent pro montáž. Ceny se odvíjely od cen obvyklých za materiál stejné kvality 
v daném místě a čase a oproti tuzemskému trhu vycházel nakupovaný sortiment 
levněji. Z těchto obchodních smluv na materiálové zajištění nevzniká ovládané osobě 
žádná újma, neboť smlouvy jsou uzavřeny tak, že odpovídají podmínkám běžného 
obchodního styku.  
 
Ovládaná osoba naopak dodává do UNIC DESIGN N.V. polotovary nábytku a finální 
nábytkářské výrobky. Ceny za prodej těchto výrobků jsou stanovovány jako ceny 
obvyklé, když navíc jejich cena je vyšší než by byla dosažena na tuzemském trhu. 
Pro ovládanou osobu tato obchodní spolupráce přináší ročně Kč 52.413.730 a 
odpovídá podmínkám běžného obchodního styku. 
 
Vzájemná bilance obchodní spolupráce je výrazně ve prospěch ovládané osoby 
v částce 48.074.382 Kč.  
 

V. 
Posouzení vlivu ovládající osoby 

 
Ovládané osobě nevznikla z výše uvedených poskytnutých plnění, smluv, ostatních 
právních úkonů, jiných opatření nebo z jiných přijatých nebo poskytnutých plnění 
žádná újma.  
 

VI. 
Závěrečné prohlášení 

 
Zpráva byla vypracována představenstvem společnosti KOVOBEL a.s. a v souladu s 
§ 82 Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 sb. a neobsahuje informace, které 
mají charakter obchodního tajemství a mohly by tak poškodit ovládanou osobu.  
 
 
 
 
V  Litoměřicích  dne 22.3.2017 
 
 
 
     

 
 
       ………………………………………… 
        Dimitri Peers, předseda 




