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Hlavní záležitosti

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.

Zdůraznění skutečnosti
Upozorňujeme na skutečnost uvedenou v bodě 3 přílohy účetní závěrky, kde je popsán možný vliv
nového koronaviru na společnost.
Dále upozorňujeme na skutečnost uvedenou v bodě 4 "Další vývoj společnosti"přílohy účetní závěrky,
která popisuje nejistotu týkající se výnosů dalšího období a patronátní prohlášení, které poskytli dva
hlavní akcionáři společnosti. Tyto skutečnosti nepředstavují výhradu. 

Odpovědnost statutárního orgánu a dozorčí rady společnosti za účetní závěrku

Zpráva je určena akcionářům společnosti

Hlavní záležitosti auditu jsou záležitosti, které byly podle našeho odborného úsudku při auditu účetní
závěrky za běžné období nejvýznamnější. Těmito záležitostmi jsme se zabývali v kontextu auditu účetní
závěrky jako celku a v souvislosti s utvářením názoru na tuto závěrku. Samostatný výrok k těmto
záležitostem nevyjadřujeme.

Statutární orgán 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.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti
Primoco UAV SE k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních
toků za rok končící 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Primoco UAV SE (dále také "Společnost")
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2019, výkazu zisku
a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící
31.12.2019 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a
další vysvětlující informace. Údaje o společnosti Primoco UAV SE jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této
účetní závěrky.

Základ pro výrok

Tržby společnosti

Za hlavní záležitost považujeme oblast tržeb společnosti. Jako významné riziko jsme vyhodnotili
existenci tržeb. V rámci auditorských testů jsme ověřovali tržby společnosti ve vazbě na dokumentaci k
tržbám. 
Zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky

Za hlavní záležitost považujeme také zásadu nepřetržitého trvání účetní jedntoky. Jako významné riziko
jsme vyhodnotili zásadu nepřetržitého trvání účetní jednotky. Důvodem byly nízké tržby realizované v
rámci roku 2019. Hlavní akcionáři společnosti poskytli patronátní prohlášení společnosti se závazkem
poskytnutí podpory společnosti na nejbližších 12 měsíců.

Výrok auditora



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

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

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinnen 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 statutární orgán plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp.
kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

• 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.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat
dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že
neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko
neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou
být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení
vnitřních kontrol.

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl v příloze účetní závěrky.

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

Naší povinností je rovněž poskytnout výboru pro audit prohlášení o tom, že jsme splnili příslušné etické
požadavky týkající se nezávislosti, a informovat ho o veškerých vztazích a dalších záležitostech, u nichž
se lze reálně domnívat, že by mohly mít vliv na naši nezávislost, a případných souvisejících opatřeních.  

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 přijmou.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.



Dále je naší povinností vybrat na základě záležitostí, o nichž jsme informovali představenstvo, dozorčí
radu a výbor pro audit , ty, které jsou z hlediska auditu účetní závěrky za běžný rok nejvýznamnější, a
které tudíž představují hlavní záležitosti auditu, a tyto záležitosti popsat v naší zprávě. Tato povinnost
neplatí, když právní předpisy zakazují zveřejnění takové záležitosti nebo jestliže ve zcela výjimečném
případě usoudíme, že bychom o dané záležitosti neměli v naší zprávě informovat, protože lze reálně
očekávat, že možné negativní dopady zveřejnění převáží nad přínosem z hlediska veřejného zájmu. 

Auditor:

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

V Praze dne 23.4.2020

číslo oprávnění 080 KAČR

Ing. David Mrozek
číslo oprávnění 2309 KAČR

TPA Audit s.r.o.
Antala Staška 2027/79, Praha 4



Statutární orgán:

Ladislav Semetkovský

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

Datum sestavení: 3.3.2020

Ú Č E T N Í   Z Á V Ě R K A

Primoco UAV SE



Primoco UAV SE R O Z V A H A
IČ: 03794393
Radotín, 153 00, Praha 5, Výpadová 1563/29f

Minulé období

Brutto Korekce Netto Netto

58 684 -6 160 52 524 56 074

B. 39 485 -6 160 33 325 8 075

I. 3 634 -1 657 1 977 2 350

1 1 537 -981 556 810

2 2 097 -676 1 421 1 351

1 596 -259 337 17

2 1 501 -417 1 084 1 334

5 0 0 0 189

2 0 0 189

II. 35 388 -4 503 30 885 5 284

1 26 460 -143 26 317 0

1 16 522 16 522 0

2 9 938 -143 9 795 0

2 8 928 -4 360 4 568 5 284

III. 463 0 463 441

1 463 463 441

C. 19 140 0 19 140 47 921

I. 13 726 0 13 726 13 298

1 2 029 2 029 2 300

2 4 519 4 519 9 680

3 7 178 0 7 178 1 318

1 7 178 7 178 1 318

II. 3 048 0 3 048 11 078

1 123 0 123 124

5 123 0 123 124

2 123 123 124

2 2 925 0 2 925 10 954

1 103 103 8 870

2 2 495 2 495 1 605

4 327 0 327 479

3 138 138 289

4 182 182 147

6 7 7 43

Dlouhodobé pohledávky

Zásoby

k 31.12.2019

v celých tisících CZK

Řádek
Běžné období

AKTIVA CELKEM

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek

Nehmotné výsledky vývoje

Software

Ocenitelná práva

Ostatní ocenitelná práva

Dlouhodobý hmotný majetek

Pozemky a stavby

Pozemky

Stavby

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Hmotné movité věci a jejich soubory

Dlouhodobý finanční majetek

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

Výrobky

Pohledávky

Oběžná aktiva

Materiál

Nedokončená výroba a polotovary

Výrobky a zboží

Pohledávky - ostatní

Krátkodobé pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

Pohledávky - ostatní

Stát - daňové pohledávky

Krátkodobé poskytnuté zálohy

Jiné pohledávky



Minulé období

Brutto Korekce Netto Netto
Řádek

Běžné období

IV. 2 366 0 2 366 23 545

2 2 366 2 366 23 545

D. 59 0 59 78

1 59 59 78

Peněžní prostředky 

Peněžní prostředky na účtech

Časové rozlišení aktiv

Náklady příštích období



52 524 56 074

 A. 31 736 55 779

I. 4 345 4 345

1 4 345 4 345

II. 69 030 69 107

1 69 107 69 107

2 -77 0

2 -77 0

IV. -17 673 -18 052

1 -17 673 -18 052

V. -23 966 379

20 788 295

 B. 40 93

4 40 93

C. 20 748 202

II. 20 748 202

4 0 24

7 20 514 0

8 234 178

5 0 2

6 234 176

Minulé období

Závazky z obchodních vztahů

Závazky - podstatný vliv

Běžné období

Krátkodobé závazky

Výsledek hospodaření minulých let (+/-)

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

Cizí zdrojeB. + C.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)

Ážio a kapitálové fondy

Ážio

Kapitálové fondy

Řádek

Základní kapitál

PASIVA CELKEM

Vlastní kapitál

Základní kapitál

Závazky

Ostatní rezervy

Rezervy

Závazky - ostatní

Stát - daňové závazky a dotace

Dohadné účty pasivní



IČ: 03794393 za období od 1.1.2019 do 31.12.2019
Radotín, 153 00, Praha 5, Výpadová 1563/29f v celých tisících CZK

1 354 27 528

2 0

14 686 23 022

2 5 355 10 863

3 9 331 12 159

-707 -3 472

8 320 6 303

1 6 355 4 711

2 1 965 1 592

1 1 939 1 592

2 26 0

2 507 2 006

1 2 507 2 006

1 2 507 2 006

383 6 759

2 169 0

3 214 6 759

382 4 398

2 35 0

3 25 70

4 -52 -26

5 374 4 354

-23 449 2 030

42 19

2 42 19

514 1 450

2 514 1 450

169 336

214 556

-517 -1 651

-23 966 379

-23 966 379

1 950 34 642

Osobní náklady

Daně a poplatky z provozní činnosti

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

Jiné provozní výnosy

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Ostatní náklady

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé

V Ý K A Z   Z I S K U 
A  Z T R Á T Y

Primoco UAV SE

Tržby z prodeje výrobků a služeb

Tržby za prodej zboží

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

Mzdové náklady

Služby

Výkonová spotřeba

Spotřeba materiálu a energie

Ostatní provozní výnosy

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

Úpravy hodnot v provozní oblasti

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Tržby z prodaného materiálu

Ostatní provozní náklady

Prodaný materiál

Provozní výsledek hospodaření (+/-)

Jiné provozní náklady

Nákladové úroky a podobné náklady

A.

II.

*

F.

D.

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

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

VI.

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

Minulé období

*

Řádek Běžné období

* *

**

*

I.

III.

E.

B.

Ostatní finanční náklady

Finanční výsledek hospodaření (+/-)

Ostatní finanční výnosy

K.

VII.

J.

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

Výnosové úroky a podobné výnosy

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy



Běžné období Minulé období

P. 23 545 5 065 

Z. -23 966 379 

A.1. 2 926 3 411 

A.1.1. 2 507 2 006 

A.1.2. -53 -26

A.1.2.2. -53 -26

A.1.5. 472 1 431 

A.1.5.1. 514 1 450 

A.1.5.2. -42 -19

A.* -21 040 3 790 

A.2. 28 167 -16 918

A.2.1. 8 049 -9 230

A.2.2. 20 546 -5 105

A.2.3. -428 -2 583

A.** 7 127 -13 128

A.3. -514 -1 450

A.4. 42 19 

A.*** 6 655 -14 559

B.1. -27 834 -1 139

B.*** -27 834 -1 139

C.1. 0 -28 947

C.2. 0 63 125 

C.2.1. 0 63 125 

C.*** 0 34 178 

F. -21 179 18 480 

D. 0 0 

R. 2 366 23 545 

P Ř E H L E D
O   P E N Ě Ž N Í C H   T O C Í C H

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019
v celých tisících CZK

Řádek

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním

Úpravy o nepeněžní operace

Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování oceňovacího rozdílu k 
nabytému majetku a goodwillu (+)

Změna stavu opravných položek a rezerv

Změna stavu rezerv

Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku, a vyúčtované 
výnosové úroky (-)

Vyúčtované nákladové úroky

Vyúčtované výnosové úroky

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním

Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (-)

Přijaté úroky (+)

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu

Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů 
pasivních

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, ážia, popřípadě fondů ze 

zisku včetně složených záloh na toto zvýšení (+)

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období

Primoco UAV SE

IČ: 03794393
Radotín, 153 00, Praha 5, Výpadová 1563/29f

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků

Rozdíl D=P+F-R

Změna stavu zásob (+/-)



Základní kapitál a 
vlastní akcie

Ážio
Fondy z přeměn, 

přecenění a 
přepočtů

Ostatní 
kapitálové fondy

Rezervní fond
Ostatní fondy ze 

zisku

Nerozdělené 
výsledky 

hospodaření
Celkem

Stav k 31.12.2017 4 092 6 235 0 0 0 0 -18 052 -7 725
Transakce s vlastníky celkem 253 62 872 0 0 0 0 379 63 504
Změna základního kapitálu 253 62 872 63 125
Výsledek hospodaření za běžné období 379 379

Čisté nerealizované zisky (ztráty) celkem 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav k 31.12.2018 4 345 69 107 0 0 0 0 -17 673 55 779
Transakce s vlastníky celkem 0 0 0 0 0 0 -23 966 -23 966
Výsledek hospodaření za běžné období -23 966 -23 966

Čisté nerealizované zisky (ztráty) celkem 0 0 -77 0 0 0 0 -77

Přecenění cenných papírů a účastí -77 -77

Stav k 31.12.2019 4 345 69 107 -77 0 0 0 -41 639 31 736

Radotín, 153 00, Praha 5, Výpadová 1563/29f
IČ: 03794393

P Ř E H L E D   O   Z M Ě N Á C H
V L A S T N Í H O   K A P I T Á L U

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019
v celých tisících CZK

Primoco UAV SE



za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

P Ř Í L O H A   
V   Ú Č E T N Í   Z Á V Ě R C E

Primoco UAV SE



1

Firma:

IČ:

Založení / Vznik:

Sídlo:

Právní forma:

Spisová značka:

Účetní období:

Předmět podnikání:

1.1

Běžné období Minulé období

64,9 64,9

29,3 29,3

1.2

Od (datum) Do (datum)

01.01.2019 31.12.2019

1.3

Od (datum) Do (datum)

01.01.2019 31.12.2019

1.4

Běžné období Minulé období Běžné období Minulé období

0 0 877 877

0 0 877 877

Zápůjčka a jiná plnění

Funkce

Ručení

Jméno

Pohledávka za panem Semetkovským, splatnost do 31.12.2020.

Oddíl H, vložka 1546 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze

Statutární orgány v průběhu účetního období

evropská společnost

Ladislav Semetkovský

Celkem

Poskytnuté zápůjčky, záruky či jiná plnění spřízněným osobám

Kategorie osob

Statutární orgány

Gabriel Fülöpp

Primoco UAV SE

03794393

Zakladatelská listina byla podepsána dne 28.1.2015, zápis do obchodního rejstříku 
proběhl dne 12.2.2015.

Radotín, 153 00, Praha 5, Výpadová 1563/29f

1. leden až 31. prosinec

Popis účetní jednotky

Podíl v %

Jméno / Firma

Ladislav Semetkovský

Jméno

Dozorčí orgány v průběhu účetního období

Osoby podílející se více jak 20% na základním kapitálu účetní jednotky

Gabriel Fülöpp

Funkce

člen dozorčí rady

Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a 
konstrukční změny bezpilotních letadel

člen představenstva

Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SE za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019
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Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SE za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019

2

2.1

2.1.1

Vykázán v 
rozvaze

Vykázán 
v nákladech 

běžného 
období*)

Technické 
zhodnocení

Dlouhodobý nehmotný majetek > 60 tis. Kč > 1 tis. Kč > 60 tis. Kč
Dlouhodobý hmotný majetek > 40 tis. Kč > 1 tis. Kč > 40 tis. Kč

Budovy

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Software

Ostatní ocenitelná práva

Dopravní prostředky

Testovací letadla

Negativní formy

Ostatní hmotný majetek

Společnost ve svém výkazu zisku a ztráty zobrazuje výnosy a náklady jako kladné hodnoty.

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odpisována po dobu
odhadované životnosti majetku následujícím způsobem:

5

6

3

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za účetní období částku uvedenou v tabulce výše
zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku.

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

lineární

20 - 30

Počet let / %

Dlouhodobý nehmotný či hmotný majetek je oceněn následujícím způsobem:

lineární

- nakoupený dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a případné opravné položky vyjadřující
ztrátu ze snížení hodnoty.

6

lineární

lineární

3

lineární  3 - 5

lineární

- dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností je oceněn hodnotou zahrnující přímé náklady, nepřímé náklady
bezprostředně související s vytvořením majetku vlastní činností (výrobní režie), popřípadě nepřímé náklady správního
charakteru, pokud vytvoření majetku přesahuje období jednoho účetního období.

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu s platnými českými účetními předpisy, tedy se
zákonem o účetnictví (563/1991 Sb.), vyhláškou provádějící tento zákon (500/2002 Sb.) a Českými účetními standardy pro
podnikatele (sada 001 – 023).

*) tento majetek společnost vykázala v nákladech běžného období a dále jej sleduje ve své operativní evidenci.

Přehled významných účetních pravidel a postupů

Dlouhodobým nehmotným či hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož
ocenění v jednotlivém případě je vyšší než je uvedeno v následující tabulce:

Pokud není uvedeno jinak, jsou údaje v této účetní závěrce vyjádřeny v tisících korunách českých (Kč).

Metoda odpisování 

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí, kromě jiného, nehmotné výsledky vývoje s dobou použitelnosti delší než
jeden rok, tyto se aktivují pouze v případě využití pro opakovaný prodej. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, SW a
ocenitelná práva vytvořená vlastní činností pro vlastní potřebu se neaktivují. Oceňuje se vlastními náklady nebo reprodukční
pořizovací cenou, je-li nižší.

Účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky.

5lineární

lineární

Účetní metody a obecné účetní zásady
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Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SE za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019

2.1.2

2.1.3

2.1.4

V případě postupného splácení pohledávky je v rozvaze odděleně vykázána část splatná do jednoho roku a část splatná nad
jeden rok.

K cenným papírům a podílům, jež nebyly oceněny reálnou hodnotou, jsou na základě individuálního posouzení tvořeny
opravné položky. Konkrétní způsob tvorby opravných položek k jednotlivým majetkům je uveden u přehledu změn
dlouhodobého finančního majetku.

Pohledávky

Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou
činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti. 

Zásoby

Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí zejména

Opravné položky k zásobám jsou tvořeny v případech, kdy reálná hodnota zásob je nižší než jejich využitelná, resp. prodejní
hodnota. Pro určení těchto zásob se vychází z analýzy jejich stáří, využitelnosti, resp. předpokládané prodejní ceny. 

Na základě inventarizace jsou vytvářeny opravné položky k poškozenému nebo aktuálně nepoužívanému dlouhodobému
hmotnému majetku, jehož ocenění v účetnictví přechodně neodpovídá reálnému stavu. Konkrétní způsob tvorby opravných
položek je uveden u přehledu pohybů dlouhodobého majetku.

Dlouhodobý finanční majetek

- majetkové účasti

- realizovatelné cenné papíry a podíly oceněny reálnou hodnotou, pokud je tuto možné stanovit; změna reálné hodnoty
realizovatelných cenných papírů a podílů je zachycena oproti vlastnímu kapitálu

Cenné papíry a majetkové účasti se při nákupu oceňují pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny cenného papíru a
majetkové účasti jsou přímé náklady související s pořízením, např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám.

K datu účetní závěrky jsou:

Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní zůstatkovou hodnotou
majetku k datu prodeje a jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.

K datu pořízení cenných papírů a majetkových účastí je dlouhodobý finanční majetek společností klasifikován dle povahy 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.

Výdaje zásob ze skladu jsou účtovány metodou FIFO (první do skladu, první ze skladu).

Nakupované zásoby (materiál, zboží) jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a
vedlejší pořizovací náklady – zejména náklady na dopravu, skladování, celní poplatky, provize a skonto. Z vnitropodnikových
služeb souvisejících s pořizováním zásob, nákupem a se zpracováním zásob se do pořizovací ceny aktivuje pouze přepravné
a vlastní náklady na zpracování materiálu. 

Pohledávky jsou oceňovány

- při vzniku jmenovitou (nominální) hodnotou, následně sníženou o příslušné opravné položky k pochybným a nedobytným
částkám

Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny na základě jejich individuálního posouzení.
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Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SE za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

2.1.10 Výnosy

Daně

Odložená daň je zaúčtována do výkazu zisku a ztrát s výjimkou případů, kdy se vztahuje k položkám účtovaným přímo do
vlastního kapitálu a kdy je také související odložená daň zahrnuta do vlastního kapitálu.

Rezervy

Vedení společnosti zaúčtovalo daňový závazek a daňový náklad na základě kalkulace daně, která vychází z jeho porozumění
interpretace daňových zákonů platných v České republice k datu sestavení účetní závěrky a je přesvědčeno o správnosti
výše daně v souladu s platnými daňovými předpisy České republiky. S ohledem na existenci různých interpretací daňových
zákonů a předpisů ze strany třetích osob včetně orgánů státní správy, závazek z daně z příjmů vykázaný v účetní závěrce
společnosti se může změnit podle konečného stanoviska finančního úřadu.

Úvěry

Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích rizik a výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak není
jistá částka nebo datum, v němž budou plněny.

Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité (nominální) hodnotě.

Výnosy jsou zaúčtovány v hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato, a představují pohledávky za zboží a
služby poskytnuté v průběhu běžné činnosti, po odečtení slev, daně z přidané hodnoty a dalších daní souvisejících s prodeji.

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.

Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a v rozvaze vykázány v celkové netto hodnotě s výjimkou
případů, kdy nelze některé dílčí daňové pohledávky započítávat proti dílčím daňovým závazkům.

Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

K datu účetní závěrky jsou aktiva a závazky vyjádřené v cizí měně přepočtena kurzem České národní banky k datu, ke
kterému je účetní závěrka sestavena.

V případě postupného splácení úvěru je v rozvaze odděleně vykázána část splatná do jednoho roku a část splatná nad jeden
rok.

Splatná daň

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

Odložená daň

Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité (nominální) hodnotě. V případě postupného splácení závazku je v rozvaze odděleně
vykázána část splatná do jednoho roku a část splatná nad jeden rok.

Účetní operace vyjádřené v cizích měnách jsou v průběhu roku zachyceny aktuálním kurzem České národní banky ke dni
uskutečnění účetního případu.

Závazky
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Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SE za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019

2.1.11

2.1.12

2.2

2.3

Položka rozvahy
Stav k 

31.12.2019
Stav k 

31.12.2018

0 0

2 366 23 545

2 366 23 545

Účty v bankách

Pokladní hotovost a peníze na cestě

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

Výdaje související s výzkumem jsou účtovány do nákladů v roce, kdy vznikají.

Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti
předcházejícímu účetnímu období

Přehled o peněžních tocích

Oproti předcházejícímu období došlo ke změně způsobu účtování zásob, a to ze způsobu "B" na způsob "A". Žádné jiné
změny ve způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování nenastaly.

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem 

Výdaje na výzkum a vývoj

Použití odhadů

Přehled o peněžních tocích byl sestaven kombinací nepřímé (provozní část) a přímé (investiční a finanční část) metody.
Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku
v hotovosti. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto: 

Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností jsou uvedeny v přehledu o peněžních tocích 
nekompenzovaně.
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3

4

Významné události mezi datem účetní závěrky a datem,
ke kterému jsou výkazy schváleny k předání mimo účetní
jednotku

Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). V prvních měsících roku 2020 se
virus rozšířil do celého světa a negativně ovlivnil mnoho zemí. I když v době zveřejnění této účetní závěrky se situace
neustále mění, zdá se, že negativní vliv této pandemie na světový obchod, na firmy i na jednotlivce může být vážnější, než se
původně očekávalo. Protože se situace neustále vyvíjí, vedení Společnosti není v současné době schopné spolehlivě
kvantifikovat potenciální dopady těchto událostí na Společnost. Jakýkoli negativní vliv, respektive ztráty, zahrne Společnost
do účetnictví a účetní závěrky v roce 2020.

Vedení Společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají
významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2019 zpracována
za předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

Další vývoj společnosti
Aktuálně společnost Primoco UAV SE vyjednává o více než 37-mi obchodních případech v regionu Evropa, Asie, Blízký
východ , Afrika a Střední Amerika v celkovém objemu 150 letounů a hodnotě 86 mil EUR.
Schopnost Společnosti pokračovat ve své činnosti je závislá na budoucím úspěchu jejích produktů na trhu. Pro zajištění
bezproblémového pokračování podnikatelské činnosti bylo ze strany vlastníků poskytnuto patronátní prohlášení, kteří se
zavázali poskytnout společnosti v případě potřeby podporu a to po dobu 12 měsíců následujících od sestavení účetní
závěrky.
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B.

B.I

Zůstatek

Netto hodnota 
k 31.12.2019

Netto hodnota 
k 31.12.2018

556 810

337 17

1 084 1 334

0 189

1 977 2 350

B.II

Zůstatek

Netto hodnota 
k 31.12.2019

Netto hodnota 
k 31.12.2018

16 522 0

9 795 0

4 568 5 284

30 885 5 284

Ve sledovaném období došlo ke koupi letiště pro testovací lety.

5 284
Stav k 31.12.2019 30 885

Pohyby dlouhodobého majetku jsou zobrazeny v tabulce Rozbor majetku na konci této části přílohy.

Stav k 31.12.2019

Stav k 31.12.2018

Položka rozvahy

Nehmotné výsledky vývoje

Celkem

2 350

Celkem

Položka rozvahy

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje a Ostatní ocenitelná práva souvisí s vývojem bezpilotních letadel. 

Software

1 977

Stálá aktiva

Aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek

Ostatní ocenitelná práva

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Stav k 31.12.2018

Pozemky

Stavby

Hmotné movité věci a jejich soubory

Dlouhodobý hmotný majetek
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B.III.

1. - 5.

Zůstatek

Netto hodnota 
k 31.12.2019

Netto hodnota 
k 31.12.2018

463 441

463 441

C.

C.I.

Zůstatek

Netto hodnota 
k 31.12.2019

Netto hodnota 
k 31.12.2018

2 029 2 300

4 519 9 680

7 178 1 318

13 726 13 298

C.II.

C.II.1.

Zůstatek

Netto hodnota 
k 31.12.2019

Netto hodnota 
k 31.12.2018

123 124

123 124

Jedná se o zásoby související s výrobou a servisem letadel.

Stav k 31.12.2018

Stav k 31.12.2018

Zásoby

Oběžná aktiva

Stav k 31.12.2019 463

Dlouhodobý finanční majetek

Účasti ve společnostech

441

Stav k 31.12.2019

Stav k 31.12.2019

13 298

Dlouhodobé pohledávky

13 726

Výrobky

Celkem

Položka rozvahy

Pohledávky

Položka rozvahy

Materiál

Nedokončená výroba a polotovary

124

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

Jedná se o dceřinou společnost AO Primoco BPLA v Ruské federaci. Hodnota podílu je rovna 100% vkladu do základního
kapitálu. Společnost byla založena v roce 2017 a k 31.12.2019 vykazuje záporný vlastní kapitál. Po ukončení certifikace
produktů (rok 2020) bude tato dceřiná společnost poskytovat v Ruské federaci letecké práce (služby) související s výrobky
účetní jednotky tam dodanými. Zisky z těchto služeb mají vykompenzovat záporný vlastní kapitál. Vedení účetní jednotky
proto nevidí nutnost tvorbu opravné položky k hodnotě podílu.

V roce 2019 došlo k založení nové dceřiné společnosti Primoco UAV Defence, s.r.o., která bude od roku 2020 sloužit k
prodeji letadel vyrobených účetní jednoutkou.

Položka rozvahy

Celkem

123

Celkem

Pohledávky - ostatní

Stav k 31.12.2018

9



Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SE za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019

*

Netto hodnota 
k 31.12.2019

Netto hodnota 
k 31.12.2018

123 124

123 124

C.II.2.

Zůstatek

Netto hodnota 
k 31.12.2019

Netto hodnota 
k 31.12.2018

103 8 870

2 495 1 605

327 479

2 925 10 954

*

Částka
(CZK)

727

1 618

877

877

2 495

0

2 495

*

Jedná se o poskytnutou kauci k pronájmu výrobních a kancelářských prostor.

Položka rozvahy

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Dlužník
Měna, splatnost

Ladislav Semetkovský

Zajištění pohledávek

Celkem

Opravná položka

Krátkodobá část celkem

Pohledávky nejsou zajištěny.

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

Pohledávky - ostatní

Celkem

Další informace uvedeny v bodě B.III Dlouhodobý finanční majetek.
Opravná položka nebyla vytvořena dle stejných důvodů, které jsou uvedeny v bodě B.III.

Krátkodobé pohledávky

2 925

měna: RUB, splatnost: 2020, bezúročná

Počáteční stav

Přehled krátkodobých zápůjček

Počáteční stav

Položka rozvahy

Pohledávky z obchodních vztahů

Dlouhodobé pohledávky - ostatní

Stav k 31.12.2019

Stav k 31.12.2018

Pohyb

Konečný stav

AO Primoco BPLA

měna: CZK, splatnost: 2020, bezúročná Konečný stav

Celkem brutto

10 954
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Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SE za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019

*

Netto hodnota 
k 31.12.2019

Netto hodnota 
k 31.12.2018

138 289

182 147

7 43

327 479

C.IV.

Zůstatek

Netto hodnota 
k 31.12.2019

Netto hodnota 
k 31.12.2018

2 366 23 545

2 366 23 545

D.

D.

Zůstatek

Netto hodnota 
k 31.12.2019

Netto hodnota 
k 31.12.2018

59 78

59 78

Položka rozvahy

Stát - daňové pohledávky

Krátkodobé poskytnuté zálohy

Krátkodobé pohledávky - ostatní

Peněžní prostředky 

Časové rozlišení aktiv

Celkem

Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv

Jiné pohledávky

Celkem

Stav k 31.12.2019 2 366
Stav k 31.12.2018 23 545

78Stav k 31.12.2018

Peněžní prostředky na účtech

59

Položka rozvahy

Položka rozvahy

Náklady příštích období

Stav k 31.12.2019

Celkem

11



Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SE za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019

A.

Zůstatek

Stav k 
31.12.2019

Stav k 
31.12.2018

4 345 4 345

69 107 69 107

-77 0

-17 673 -18 052

-23 966 379

31 736 55 779

A.I.

Druh akcií Počet
Nominální 
hodnota

Celkem Nesplaceno
Datum 

splatnosti

Na jméno v zaknihované podobě 4 344 710  1 Kč 4 344 710 0

Celkem 4 344 710 1 4 344 710 0 -

*

*

Běžné období Minulé období

-77 0

-77 0

B./C.

B.

*

Zůstatek

*

Stav k 31.12.2019

93

Významná rizika, na která nebyla tvořena rezerva

Pohyby ve vlastním kapitálu

Celkem

Rezervy

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)

Pasiva

31 736

40

Přecenění podílu dceřiné společnosti

55 779Stav k 31.12.2018

Stav k 31.12.2019

Základní kapitál

Pohyby vlastního kapitálu jsou zobrazeny ve Výkazu o změnách ve vlastním kapitálu.

Položka rozvahy

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)

Položka rozvahy

Stav k 31.12.2018

Vlastní kapitál

Nejsou významná rizika, na která by nebyla vytvořena rezerva.

Základní kapitál

Ostatní rezervy

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

Celkem

Ážio

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)

Cizí zdroje

12



Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SE za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019

C.

C.II.

Zůstatek

Stav k 
31.12.2019

Stav k 
31.12.2018

0 24

20 514 0

234 178

20 748 202

*

Částka
(CZK)

0

20 514

20 514

0

20 514

*

Stav k 
31.12.2019

Stav k 
31.12.2018

0 2

234 176

234 178

Stav k 31.12.2018

Půjčka není zajištěná.

Celkem

Věřitel
Měna, splatnost

Krátkodobé závazky - ostatní

Celkem

z toho krátkodobá část

měna: CZK, splatnost 31.12.2020

Gabriel Fülöpp, člen dozorčí rady

Celkem

Stát - daňové závazky a dotace

Dohadné účty pasivní

Závazky z obchodních vztahů

Stav k 31.12.2019

Položka rozvahy

Závazky - ostatní

Položka rozvahy

Krátkodobé závazky

Přehled krátkodobých zápůjček mimo bankovní úvěry

Pohyb

Počáteční stav

Konečný stav

Závazky

(C.I)

202
20 748

Krátkodobá část celkem

Závazky - podstatný vliv
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Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SE za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019

I.

Zůstatek

II./A.1

Výnosy

A.2.

Zůstatek

A.3.

Zůstatek

B.

Zůstatek

D.

Zůstatek

Počet v 
běžném 
období

Počet v 
minulém 
období

Stav k 
31.12.2019

Stav k 
31.12.2018

10 10 6 355 4 711

1 939 1 592

26 0

10 10 8 320 6 303

za období od 1.1.2018 do 31.12.2018

8 320
6 303

Ve sledované období oproti předcházejícímu nedošlo k prodeji letadel a souvisejících služeb.

1 354
27 528

Zaměstnanci - mzdové náklady

Osobní náklady

Celkem

12 159

5 355

Ostatní náklady

Spotřeba materiálů byla v účetním období zejména pro výrobu a pro spotřebu v rámci oprav a údržby vlastních letadel při
jejich testování.

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

Část spotřeby polotovarů byla v běžném roce použita v rámci oprav a údržby vlastních letadel při jejich testování.

-3 472

Druh nákladu

za období od 1.1.2018 do 31.12.2018

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Tržby a náklady ze zboží

za období od 1.1.2018 do 31.12.2018

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

Spotřeba materiálu a energie

za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 0
2

9 331

za období od 1.1.2018 do 31.12.2018

za období od 1.1.2018 do 31.12.2018

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

Tržby z prodeje výrobků a služeb

Služby

10 863

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

Výkaz zisku a ztráty

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

-707
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Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SE za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019

E.

Zůstatek

Stav k 
31.12.2019

Stav k 
31.12.2018

2 507 2 006

2 507 2 006

III.

Zůstatek

Stav k 
31.12.2019

Stav k 
31.12.2018

169 0

214 6 759

383 6 759

F.

Zůstatek

Stav k 
31.12.2019

Stav k 
31.12.2018

35 0

25 70

374 4 354

382 4 398

Evidence daňových závazků spojených s koupí pozemků (letiště Písek).
V minulém období byly vyřazeny znehodnocená testovací letadla a postoupena pohledávka v nominální hodnotě.

Ostatní provozní výnosy

Skupina

2 507

Celkem

Celkem

382

6 759

V minulém roce byla byla evidována smluvní pokuty z nerealizované zakázky.

Ostatní provozní náklady

4 398

Tržby z prodaného materiálu

Jiné provozní výnosy

Druh výnosu

Prodaný materiál

2 006
za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

Jiné provozní náklady

Druh nákladu

383

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé

za období od 1.1.2018 do 31.12.2018

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

Úpravy hodnot v provozní oblasti

Celkem

Daně a poplatky z provozní činnosti

za období od 1.1.2018 do 31.12.2018

za období od 1.1.2018 do 31.12.2018

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019
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Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SE za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019

Zůstatek

Stav k 
31.12.2019

Stav k 
31.12.2018

42 19

169 336

211 355

Zůstatek

Stav k 
31.12.2019

Stav k 
31.12.2018

514 1 450

214 556

728 2 006

L.

VI. -
VII.

211

Nákladové úroky a podobné náklady, Ostatní finanční nákladyJ.- K.

Druh nákladu

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

Ostatní finanční náklady

Celkem

728

355za období od 1.1.2018 do 31.12.2018

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

za období od 1.1.2018 do 31.12.2018

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

Ostatní finanční výnosy

Celkem

2 006

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

Výnosové úroky a podobné výnosy, Ostatní finanční výnosy

Druh výnosu

Za běžné účetní období nedochází k odvodu daně z příjmu právnických osob, protože jsou využity ztráty minulých let.

Daň z příjmů

O odložené daňové pohledávce není z důvodu opatrnosti účtováno.

16



Stav k 
31.12.2018

Přírůstky Převody Úbytky
Stav k 

31.12.2019
Stav k 

31.12.2018
Přírůstky Převody Úbytky

Stav k 
31.12.2019

Stav k 
31.12.2019

Stav k 
31.12.2018

B.I.1. 1 537 1 537 727 254 981 556 810
B.I.2.1. 191 405 596 174 85 259 337 17
B.I.2.2. 1 501 1 501 167 250 417 1 084 1 334
B.I.5.2. 189 219 -405 3 0 0 0 189

B.I. 3 418 219 0 3 3 634 1 068 589 0 0 1 657 1 977 2 350

B.II.1.1. 0 16 522 16 522 0 16 522 0
B.II.1.2. 0 9 938 9 938 0 143 143 9 795 0
B.II.2. 7 871 1 057 8 928 2 587 1 773 4 360 4 568 5 284

B.II.5.2. 27 689 -27 517 172 0 0 0 0

B.II. 7 871 27 689 0 172 35 388 2 587 1 916 0 0 4 503 30 885 5 284

B.III.1. 441 100 78 463 0 463 441

B.III. 441 100 0 78 463 0 0 0 0 0 463 441

Celkem 11 730 28 008 0 253 39 485 3 655 2 505 0 0 6 160 33 325 8 075

Položka:

B.III.3. - Podíly - podstatný vliv

B.III.4. - Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv

B.III.5. - Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

Netto

B.I.    - Dlouhodobý nehmotný majetek B.II.    - Dlouhodobý hmotný majetek B.III.    - Dlouhodobý finanční majetek

Vývoj v pořizovacích cenách Vývoj oprávek a opravných položek

Radotín, 153 00, Praha 5, Výpadová 1563/29f

B.II.5.2. - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

B.II.5.1. - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

B.I.3. - Goodwill

B.I.4. - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5.1. - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5.2. - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.II.4.3. - Jiný dlouhodobý hmotný majetek

B.II.4.2. - Dospělá zvířata a jejich skupiny

B.II.4.1. - Pěstitelské celky trvalých porostů

B.II.3. - Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Položka

B.III.1. - Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

B.III.6. - Zápůjčky a úvěry - ostatní

B.III.7.1. - Jiný dlouhodobý finanční majetek

B.III.2. - Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba

B.III.7.2.  - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

B.I.1. - Nehmotné výsledky vývoje

B.I.2.1. - Software

B.I.2.2. - Ostatní ocenitelná práva

B.II.1.2. - Stavby

Primoco UAV SE
IČ: 03794393

R O Z B O R   M A J E T K U
za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

v celých tisících CZK

B.II.2. - Hmotné movité věci a jejich soubory

B.II.1.1. - Pozemky


