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Úvodní slovo 
 
Vážení akcionáři, kolegové a zákazníci, 
 
nacházím se v Praze uprostřed lockdownu a snažím se podrobně zhodnotit rok 2020, který 
byl pro naši společnost Primoco UAV SE velmi zajímavým a klíčovým. Na jeho začátku jsme 
měli dlouhý seznam cílů a očekávání, ve skutečnosti ale rok 2020 skončil stejně jako pro 
všechny společnosti ve světě i pro nás zcela jinak. 
 
Pro Primoco UAV SE byl rok 2020 rokem, v němž jsme začali těžit z výsledků našich 
investic minulých let. V první polovině roku 2020 naše tržby meziročně vzrostly a my jsme 
poprvé dosáhli kladného výsledku EBITDA. Celkově jsme v roce 2020 konsolidovaně utržili 
na prodeji bezpilotních letounů a příslušenství k nim 30,8 milionů korun při ztrátě EBITDA 
5,1 milionů korun EBITDA. Celkový objem uzavřených smluv v roce 2020 však představuje 
117 milionů korun, což je dobrý příslib pro budoucí výsledky a rozvoj společnosti. Za celou 
dobu našeho podnikání jsme vyrobili již více než 70 středně velkých bezpilotních letadel a 
v roce 2020 prodali 9 letounů. 
 
Krize Covid-19 přinesla naší společnosti nejen komplikace, ale i příležitosti. Naše možnosti 
setkávat se s novými zákazníky, předvádět produkty a vytvářet nové prodeje byla vážně 
ovlivněna cestovními omezeními a pokračujícím uzavíráním hranic. V důsledku krize se nám 
však podařilo získat i několik nových zákazníků.  
 
V době výjimečného stavu jsme pracovali pro Policii České republiky a ve spolupráci s ní 
proběhl úspěšný test konceptu ochrany hranic v režimu Beyond Visual Line of Sight (BVLOS). 
Nyní také jednáme o možném využití našich strojů v rámci integrovaného záchranného 
systému, kdy by Česká republika využila letku bezpilotních prostředků ke koordinaci 
záchranných prací či pátrání po pohřešovaných osobách apod.  Jedná se o první rozsáhlejší 
využití našich bezpilotních letadel v České republice a dále pracujeme na rozvíjení 
spolupráce s českou vládou a vojenskými úřady.  
 
Dne 8. července 2020 jsme jmenovali nového člena naší dozorčí rady brigádního generála (v 
důchodu) Ing. Josefa Radu, který dříve působil mimo jiné i jako stíhací pilot letadel Mig-21 a 
později jako ředitel Úřadu pro civilní letectví. Přidání zkušeností a perspektiv brigádního 
generála do naší dozorčí rady nám pomohlo při práci na schvalování vojenských a místních 
procesů pro certifikaci naší technologie pro vojenskou výrobu a vývoj. Dne 26. října 2020 
byla společnost Primoco UAV SE uznána Odborem vojenského leteckého dozoru 
Ministerstva obrany České republiky jako schválená organizace pro vojenskou výrobu a 
konstrukci. Udělení oprávnění je završením první etapy dlouhodobé přípravy společnosti na 
získání vojenského typového osvědčení pro letadlo Primoco UAV One 150M.  
 
 
 
 
 
 
 



Vedoucí postavení v oblasti technologií 
 
Naše podnikání bylo vždy postaveno na špičkových technologiích, jak v oblasti letectví, tak 
co se týče softwaru, protože věříme, že vývoj a budování nejlepších možných produktů ve 
své třídě je jediný způsob, jak vytvořit dlouhodobou základnu zákazníků poptávajících zboží 
a služby v oblasti bezpilotního létání.  
 
V první polovině roku 2020 obdržela společnost Primoco UAV SE certifikát kvality ISO 9001 a 
zahájila proces certifikace nového bezpilotního letadla podle standardu NATO STANAG 
4703. V srpnu a září 2020 jsme do našeho stroje Primoco UAV One 150 integrovali nový 
radar se syntetickou aperturou (SAR) od americké společnosti Imsar. V této konfiguraci je 
stroj určen primárně pro vojenské zákazníky a nabízí velmi zajímavé možnosti průzkumu a 
detekce, které v současné době poskytují jen velmi nákladná pilotovaná letadla od 
izraelských a amerických společností. S hrdostí můžeme také říct, že v roce 2020 byl 
dokončen vývoj produkční verze letadla Primoco UAV One 150. Ta prošla několika změnami, 
včetně instalace nového typu podvozku schopného lépe zvládat operace z méně kvalitních 
drah, redesignu elektroinstalace za účelem snížení požadavků na údržbu a zvýšení 
bezpečnosti, úpravy leteckého softwaru, ale hlavně integrace nových špičkových senzorů. 
Výsledná konfigurace, která je nyní nabízena zákazníkům, vylepšuje celou řadu parametrů 
stroje, včetně vytrvalosti letu, která vzrostla na více než 15 hodin.  
 
 
Prolomení rekordů 
 
Vytrvalost bezpilotního letadla Primoco UAV společnost prokázala 16. dubna 2020, kdy 
jedno z našich letadel odletělo z továrního letiště v Písku – Krašovicích a absolvovalo 
nepřetržitý let trvající 15 hodin a 3 minuty. Celkově stroj nalétal 1 650 km s průměrnou 
spotřebou 2,2 litru paliva za hodinu letu. Tento let není jen českým rekordem, ale drží si 
první místo ve světě v dané váhové kategorii. Právě vytrvalost letadla je jednou z jeho 
největších předností.  
 
Kromě toho jsme v roce 2020 dosáhli několika dalších rekordů: 

  
 Červen 2020: mezikontinentální dálkové ovládání a servis bezpilotních letadel 

v Malajsii z České republiky na vzdálenost 9 700 km. 
 

 Září 2020: první let pro Policii Slovenské republiky k ochraně schengenských 
hranic na vzdálenost 70 km od řídící stanice. 

 
 Listopad 2020: První ILS, VOR/DME kalibrační let na světě. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Vývoj ceny akcie v roce 2020 
 

 
 
  
Výhled pro rok 2021 
 
Náš výhled pro rok 2021 a další období je navzdory pandemii Covid-19 velmi příznivý. 
Jednáme o smlouvách na dodání 67 kusů bezpilotních letounů pro 16 nových zákazníků v 
celkové hodnotě více než 2 miliardy korun. Do konce roku 2021 počítáme se 
zdvojnásobením výroby a začali jsme s náborem nových zaměstnanců k podpoře této 
expanze. Vidíme dále zájem a jsme ve fázi počátečního jednání u dalších 45 nových 
prodejních kontraktů, kde jsou zákazníci vysoce spokojeni možnostmi aplikací, které naše 
letadla mohou přinést. Očekáváme proto, že rok 2021 bude dalším rokem významného 
růstu. 
 
Děkuji všem kolegům, zákazníkům a investorům, kteří nás nadále posouvají vpřed. 
 

       

  
        Ladislav Semetkovský 
        člen představenstva 
 
 
 
 
 



 
 
Profil společnosti Primoco UAV SE 
 

Datum vzniku 2015 

Sídlo Výpadová 1563/29f, 153 00 Praha 5, Česká republika 

Počet zaměstnanců 25 (interní a externí) 

Auditoři TPA Česká republika 

Právní forma Evropská společnost 

Identifikační číslo 03794393 

ISIN CZ0005135970 

LEI  315700ZD9L6SRNJ3PL58 

 
Společnost Primoco UAV SE vyrábí středně velké, plně autonomní bezpilotní letadlo (UAV) a 
poskytuje související letecké služby. Společnost má vlastní výzkumný a vývojářský tým a 
vyškolený personál schopný vyprodukovat až 50 strojů ročně.  Letadla jsou vyrobená a 
sestavená s použitím vlastních komponent – motoru, draku a dalších součástí. V roce 2018 
společnost provedla na pražské burze primární úpis zhruba šesti procent akcií. 
Prostřednictvím úpisu se společnosti podařilo získat 63 milionů korun, za něž provedla 
akvizici letiště v Písku – Krašovicích. 

Společnost je certifikovaná dle ISO 9001 a je osvědčenou organizací pro projektování a 
výrobu vojenské letecké techniky. Prostřednictvím dceřiné společnosti Primoco UAV 
Defence s.r.o. získala již v roce 2019 licenci od českého ministerstva průmyslu a obchodu na 
obchod s vojenským materiálem. Primoco UAV se stává globálním hráčem na rychle 
rostoucím trhu středně velkých civilních a vojenských bezpilotních letadel. 

Společnost nevyrábí a neprodává bojové bezpilotní letouny s municí. Vojenský materiál 
představuje pouze na úrovni senzorů, speciální elektroniky a softwarového vybavení. 
 

Vybrané finanční ukazatele 
  

 
31.12.2019 *31.12.2020 

Tržby 1 356 30 878 
Náklady -25 188 -37 955 

Provozní hospodářský výsledek -23 449 -7 077 
EBITDA -20 945 -5 083 
Zisk před zdaněním -23 966 -9 538 
Zisk po zdanění -23 966 -9 538 

   
   

 
31.12.2019 31.12.2020 

Dlouhodobý majetek 32 906 30 231 

Oběžná aktiva 19 140 20 228 
Aktiva celkem 52 105 50 516 
Vlastní kapitál 31 317 21 833 
Závazky 20 748 28 586 
Pohledávky  3 048 5 985 



Pasiva celkem 52 105 50 516 

      
* Údaje roku 2020 jsou konsolidované za PRIMOCO UAV SE a PRIMOCO UAV Defence, s.r.o. 

 
Hlavními trhy, na které Primoco UAV obchodně cílí, jsou Střední východ, Afrika, Asie a 
Evropa. Firma nabízí zákazníkům jasně prokazatelné ekonomické benefity při srovnání s 
použitím alternativních řešení (např. vrtulníky). V roce 2020 došlo k uzavření obchodních 
smluv na 9 letounů a k nim náležejících náhradních dílů v celkové hodnotě 117 milionů 
korun. 
 
 
Akcionáři  
 
Ladislav Semetkovský (61,68% podíl) 
Člen představenstva, generální ředitel a zakladatel 
Narodil se v roce 1977. V roce 1997 založil společnost Media Online, přední internetový 
portál o bydlení a stavebnictví v České republice a na Slovensku. V roce 2007 prodal tuto 
společnost finské firmě SanomaWSOY. Později vydával v Ruské federaci několik médií, 
zejména portál o cestování RussianTraveller. V roce 2014 zahájil vývoj bezpilotního letounu 
Primoco UAV a řídí společnost Primoco UAV SE. 
 
Gabriel Fülöpp (32,33% podíl) 
Člen dozorčí rady a zakladatel 
Narodil se v roce 1967. V letech 1991-1995 spoluzakládal reklamní agentury Ark 
Communication (později Ark Thompson) a společnost BigBoard v České republice, na 
Slovensku, Ukrajině, v Bělorusku a v Ruské federaci. V letech 2006 – 2012 působil jako 
generální ředitel ve společnosti BigBoard Russia, kterou později odkoupila francouzská firma 
JCDecaux. V roce 2014 investoval společně s Ladislavem Semetkovským do vývoje 
bezpilotního letounu Primoco UAV. 
 
Free float (5,99% podíl na trhu PX Start pražské burzy) 
 
 
Management 
 

Ladislav Semetkovský  Generální ředitel 

Josef Šťastný  Výrobní ředitel 

Radek Suk Šéfpilot a hlavní konstruktér 

Vladan Ševčík Ředitel kvality 

Jakub Fojtík Obchodní ředitel 

 
 
Dozorčí rada 
 

Gabriel Fülöpp  

Josef Rada   



 
 
 
 
 
Primoco UAV One 150 
 
V roce 2020 byl dokončen vývoj sériové podoby letounu Primoco UAV One 150. Došlo u něj 
k několika změnám, včetně instalace nového typu podvozku schopného lépe zvládat provoz 
z méně kvalitních drah, přepracování elektroinstalace pro snížení údržbových nároků a 
zvýšení bezpečnosti, úpravy softwarového vybavení letounu, ale hlavně integrace nových 
špičkových senzorů. Bezpilotní letoun Primoco UAV One 150 ve vojenské verzi M dnes nabízí 
mimořádné detekční schopnosti, přičemž celý letoun je plně vyvíjen a vyráběn v České 
republice, vyjma pouhých třech komponentů (Španělsko a Norsko).  
 
Letoun Primoco UAV One 150 je hornoplošníkem s rozpětím téměř 5 metrů, jehož 
maximální vzletová hmotnost dosahuje 150 kg. Zvolené hmotnostní omezení bylo vybráno 
s ohledem na požadavek kategorizovat letoun ve vojenském provozu podléhající normě 
STANAG 4703 a v civilním prostředí jako představitele specifické kategorie (EASA). V praxi 
tento požadavek zabezpečuje vysokou míru adaptability pro individuální podmínky každého 
zákazníka a jeho letecké autority s možností změn. Letoun nabízí nosnost užitečného 
zařízení až 30 kg, přičemž shodné hodnoty na trhu dosahují obvykle mnohem těžší stroje. 
Letoun je vybaven vysoce pokročilým autopilotem, který zabezpečuje precizní řízení letounu 
ve dne, v noci i ve ztížených povětrnostních podmínkách. Díky autopilotu a integrovanému 
radiovýškoměru letoun nabízí plně automatický vzlet i přistání. Navigační systém je 
z hlediska bezpečnosti naddimenzovaný, a kromě primární GPS/Glonass/Galileo navigace je 
vybaven i inerciálním navigačním systémem pro pokračování v letu po selhání primární 
navigace, nebo v prostředí zarušení. Datalink pro přenos signálu mezi letounem a pozemní 
řídicí stanicí zabezpečuje přenos řídicí telemetrie na vzdálenost až 200 km a zabezpečuje i 
online přenos dat z nesených senzorů. Užitečné zatížení lze do letounu instalovat v několika 
pozicích, jako je například stanoviště v přídi, ve střední části trupu či po stranách. Letoun 
nabízí nejen vysokou nosnost speciálních senzorů, ale i vysokou míru variability a velmi 
objemný zástavbový prostor, což umožňuje nést i senzory obvykle používané na 
pilotovaných prostředcích či mnohem větších UAV. Co do schopností letounu na úrovni 
celku i agregátů letoun výrazně převyšuje požadavky leteckých předpisů.      
 
Primoco Engine 340 
 
Společnost Primoco UAV vyvinula vlastní spalovací motor Primoco Engine 340. Jedná se o 
vzduchem chlazený čtyřválec, čtyřtakt, o objemu 340 ccm, výkonu 25 HP a celkové 
hmotnosti 25 kg, včetně elektrického startéru a generátoru 24V/1000W. Motor je určený 
nejen pro bezpilotní letoun Primoco UAV model One 150, ale je připravený i pro prodej a 
zástavbu do jiných letounů. Této možnosti využili v roce 2020 zákazníci v Saúdské Arábii, 
Brazílii a USA. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Trh a konkurence 
 
Bezpilotní letadla jsou momentálně rychle rostoucím oborem s aplikacemi pro vojenské i 
civilní účely. Na jedné straně jde o oblast s vysokou náročností vývoje, výroby a certifikace, 
na druhé straně trh středně velkých civilních bezpilotních letounů se nyní rychle rozvíjí. 
Zatím největší rozvoj zaznamenala vojenská bezpilotní letadla, která vyrábí již většina 
velkých zbrojařských firem v USA (Lockheed Martin, Northrop Grummaman, Boeing). 
Primoco se zaměřuje na některé z nejrozvinutějších komerčních aplikací v oblasti působnosti 
UAV: kontrola hranic a pobřeží, monitorování infrastruktury, pátrání a záchrana, výcvik 
profesionálních UAV pilotů atd. V rámci pandemie Covid-19 se ukázala větší potřeba využití 
bezpilotních letadel pro bezpečnost a ochranu hranic, která vedla k růstu výnosů společnosti 
Primoco UAV. 

Odhaduje se, že ve výrobě UAV pro vojenské a civilní účely podniká až 1 000 firem na celém 
světě. Hlavní konkurencí pro Primoco UAV je však jen zhruba 10 společností. 

Podle odhadu společnosti Meticulous Market Research Pvt. Ltd. z června 2020 by měl 
celkový trh bezpilotních letadel v letech 2020 až 2027 růst o 14,1 % na 21,8 miliardy USD 
v roce 2027.  

 

Konkurenční letouny 

 

SkyRobot FX450  Robot Aviation (Norsko) 

Hermes 45   Elbit Systems (Izrael) 

RQ-21 Blackjack  Boeing Insitu (USA) 

Camcopter S-100  Schiebel (Rakousko) 

Minifalcon II   Innocon (Izrael) 

Skeldar V-150   UMS Skeldar (Švýcarsko) 

Seeker 200   Denel Dynamics (JAR) 

RQ-7 Shadow   AAI Corporation (USA) 

AR5     Tekever (Portugalsko) 

  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Významné události v roce 2020  
 
Únor 2020 
Společnost Primoco UAV získala certifikát kvality ISO 9001:2015. 
 
Březen 2020 
Primoco UAV SE ve spolupráci s českou firmou VR Group a.s. vyvinula plně syntetický 
výcvikový systém založený na technologii virtuální reality. Tento simulátor externího pilota, 
jehož hlavním prvkem jsou digitální 3D brýle s propojeným ovládacím systémem, umožňuje 
kompletní bezpečné opakované nácviky různých úloh, do nichž může instruktor zanášet 
úmyslné „poruchy“ (například vysazení motoru, zablokování řídicích ploch, asymetrickou 
funkci ploch atp.), či vnější vlivy (simulace okolního leteckého provozu, simulace deště či 
sněhu a ledu pro odlišné adhezní podmínky po dosednutí, simulace větru s různým 
vektorem, simulace proměnlivých rozhledových podmínek v mlze, kouři či oblačnosti) atp. 
Simulátor samozřejmě dále nabízí možnost zpětného přehrání letu a následných rozborů 
s instruktorem. Virtuální prostředí, v němž simulátor funguje, zase dává možnost jej 
konfigurovat „na míru“ zákazníkům a například jako virtuální cvičnou základnu použít 
syntetickou kopii budoucího skutečného místa provozu. 
 
Duben 2020 
Bezpilotní letoun Primoco UAV, model One 150, úspěšně absolvoval nepřetržitý let v délce 
15 hodin a 3 minut. Celkem stroj uletěl 1 650 km při průměrné spotřebě 2,2 litru paliva na 
hodinu letu. Tento let je nejen českým rekordem, ale u strojů v dané hmotnostní kategorii 
představuje i celosvětové prvenství. Právě vytrvalost letounu je jednou z jeho nejvyšších 
předností.  
 
Květen 2020 
Pandemie Covid-19 naznačila další možnosti využití letounu Primoco UAV bezpečnostními 
složkami. Policie České republiky si pronajala model One 150 pro hlídání české hranice se 
Slovenskem a Rakouskem v úseku hraniční linie přes 200 km. Jednalo se o první BVLOS 
(Beyond Visual Line Of Sight) let nad vnitrozemským územím v ČR i EU. Letoun při něm 
znovu prokázal, že je při nižší ceně schopen plnit úkoly doposud vykonávané hlavně 
vrtulníky. 
 
Červen 2020 
Nejaktivnějším provozovatelem Primoco UAV je malajsijské letectvo, které letouny Primoco 
UAV One 150 využívá k hlídkovým misím a vzdušnému velení hned v několika oblastech své 
mořské a pevninské hranice. V červnu letošního roku dosáhl letoun Primoco UAV One 150 
dalšího prvenství, když byl řízen v reálném čase na dálku 9 700 km. Zástupci společnosti 
Primoco UAV totiž kvůli uzavření hranic nemohli vycestovat k provedení servisního zásahu a 



modernizace letounů u zákazníka v Malajsii, a tak vše proběhlo dálkovým způsobem. Na 
místě byli pouze představitelé zákazníka, kteří tvořili bezpečnostní zálohu. Na dálku se 
podařilo provést s pomocí tamních techniků všechny údržbové práce a posléze také zálet i 
první operační lety v prostoru. Letoun byl po celou dobu letu kompletně ovládán se sídla 
firmy v České republice. 
 
 
 
Červenec 2020 
Společnost Primoco UAV SE darovala dva bezpilotní letouny Primoco UAV model One 150 
českým muzeím, a to Vojenskému historickému ústavu Armády ČR a jeho Leteckému muzeu 
ve Kbelích a dále Národnímu technickému muzeu na Letné. Oba darované letouny se dnes 
nacházejí ve veřejně přístupných expozicích a v obou případech jde o unikátní stroje spojené 
s mnoha českými prvenstvími. 
 
Srpen 2020 
V srpnu a září 2020 provedla společnost Primoco UAV SE integraci nového radiolokátoru se 
syntetickou aperturou od přední americké společnosti Imsar do svého bezpilotního letounu 
Primoco UAV One 150. V této konfiguraci je stroj určen primárně pro vojenské zákazníky a 
nabízí velmi zajímavé průzkumné a detekční schopnosti, které u svých UAV zatím nabízejí 
hlavně izraelské a americké firmy.      
 
Září 2020 
Další BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) lety byly využity Policií Slovenské republiky pro 
ochranu hranic Schengenského prostoru s maximální vzdáleností od řídící stanice 70 km.  
 
Říjen 2020 
Společnost Primoco UAV SE zahájila kroky k certifikaci letounu dle standardu STANAG 4703. 
Prvním krokem bylo získání oprávnění výrobní (POA) a vývojové organizace (DOA), paralelně 
probíhá časově delší certifikace samotného letounu. Získaná oprávnění pro vývoj a výrobu 
vojenské letecké techniky společnosti umožní plnohodnotné zapojení bezpilotních letounů 
Primoco One 150M do flotily jakéhokoliv státu NATO, včetně České republiky, neboť jsou 
obě oprávnění vydána na základě jednotných leteckých předpisů EMAR.  
 
Listopad 2020 
Letoun Primoco UAV uskutečnil první kalibrační let ILS, VOR/DME na světě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obchodní záměr pro rok 2021  
 
Klíčovým úkolem společnosti Primoco UAV SE je realizovat v roce 2021 nové obchodní 
transakce a pokračovat v budování vztahů se zákazníky jakožto spolehlivý a dlouhodobý 
výrobce bezpilotních letadel.  
 

 Uzavření nových obchodních smluv o dodání 67 letadel s 16 zákazníky v Asii, na 
Blízkém východě, v Africe a Evropě. Typický kontrakt je přibližně v objemu 45 milionů 
korun (1,7M EUR) a představuje 3 letouny, řídicí stanici, senzory, školení a náhradní 
díly. 
  

 Prodej náhradních dílů a podpora stávajícím zákazníkům.  
 

 Poskytování leteckých prací v Evropě a Ruské federaci v oblasti ochrany životního 
prostředí a kritické infrastruktury státu (civilní užití). 

 

 Získání certifikace dle normy STANAG 4703, která zabezpečí následné schvalování 
letounu do provozu u všech zemí NATO a přidružených států. 

 

 Zavedení nových senzorů a rozšíření možností využití bezpilotního prostředku. 
Plánujeme využití záchranného padákového systému, který zvýší bezpečnost provozu 
a potenciálně sníží náklady v případě nehody. 

 

 Závazek majoritních současných akcionářů udržet si podíl ve výši minimálně 75 % 
během 5 let od IPO v roce 2018 a jejich motivace k maximalizaci zisku a dlouhodobě i 
výplatě dividendy. 

  



Finanční část  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Statutární orgán:

Ladislav Semetkovský

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

Datum sestavení: 15.2.2021

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

153 00 Praha 5, Výpadová 1563/29f

Minulé období
Brutto Korekce Netto Netto

60 444 -9 934 50 510 52 105

B. 39 268 -9 037 30 231 32 906

I. 3 633 -2 299 1 334 1 977

1 1 536 -1 238 298 556

2 2 097 -1 061 1 036 1 421

1 596 -394 202 337

2 1 501 -667 834 1 084

II. 35 635 -6 738 28 897 30 885

1 26 460 -491 25 969 26 317

1 16 522 16 522 16 522

2 9 938 -491 9 447 9 795

2 9 175 -6 247 2 928 4 568

III. 0 0 0 44

1 0 0 44

C. 21 119 -897 20 222 19 140

I. 13 518 0 13 518 13 726

1 1 123 1 123 2 029

2 8 367 8 367 4 519

3 4 028 0 4 028 7 178

1 4 028 4 028 7 178

II. 6 880 -897 5 983 3 048

1 123 0 123 123

5 123 0 123 123

2 123 123 123

2 6 757 -897 5 860 2 925

1 4 318 4 318 103

2 1 795 -897 898 2 495

4 644 0 644 327

3 432 432 138

4 180 180 182

Stát - daňové pohledávky

Krátkodobé poskytnuté zálohy

Pohledávky - ostatní

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

Krátkodobé pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Pohledávky - ostatní

Výrobky

Pohledávky

Oběžná aktiva

Materiál

Nedokončená výroba a polotovary

Výrobky a zboží

Dlouhodobý finanční majetek

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

Hmotné movité věci a jejich soubory

Dlouhodobý hmotný majetek

Pozemky a stavby

Pozemky

Stavby

Software

Ocenitelná práva

Ostatní ocenitelná práva

k 31.12.2020

v celých tisících CZK

Řádek
Běžné období

AKTIVA CELKEM

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek

Nehmotné výsledky vývoje

Zásoby

Dlouhodobé pohledávky



Minulé období
Brutto Korekce Netto Netto

Řádek
Běžné období

6 32 32 7

IV. 721 0 721 2 366

2 721 721 2 366

D. 57 0 57 59

1 57 57 59

Peněžní prostředky na účtech

Časové rozlišení aktiv

Náklady příštích období

Peněžní prostředky 

Jiné pohledávky



50 510 52 105

 A. 21 837 31 317

I. 4 345 4 345

1 4 345 4 345

II. 68 566 68 611

1 69 107 69 107

2 -541 -496

2 -541 -496

IV. -41 639 -17 673

1 -41 639 -17 673

V. -9 435 -23 966

28 673 20 788

 B. 97 40

4 97 40

C. 28 576 20 748

II. 28 576 20 748

4 1 0

7 28 391 20 514

8 184 234

6 184 234Dohadné účty pasivní

Závazky - ostatní

Rezervy

Závazky

Ostatní rezervy

Řádek

Základní kapitál

PASIVA CELKEM

Vlastní kapitál

Základní kapitál

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

Ážio a kapitálové fondy

Ážio

Kapitálové fondy

Cizí zdrojeB. + C.

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 (+/-)



IČ: 03794393 za období od 1.1.2020 do 31.12.2020
153 00 Praha 5, Výpadová 1563/29f v celých tisících CZK

22 808 1 354

3 225 2

20 294 14 686

1 2 641 0

2 9 245 5 355

3 8 408 9 331

-697 -707

-47 0

8 940 8 320

1 7 005 6 355

2 1 935 1 965

1 1 906 1 939

2 29 26

3 774 2 507

1 2 877 2 507

1 2 877 2 507

3 897 0

4 383

2 0 169

3 4 214

757 382

2 0 35

3 405 25

4 56 -52

5 296 374

-6 984 -23 449

0 42

2 0 42

1 578 514

Minulé obdobíŘádek Běžné období

I.

III.

E.

B.

J.

Výnosové úroky a podobné výnosy

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

A.

II.

*

F.

D.

VI.

Nákladové úroky a podobné náklady

Provozní výsledek hospodaření (+/-)

Jiné provozní náklady

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

Náklady vynaložené na prodané zboží

Spotřeba materiálu a energie

Úpravy hodnot pohledávek

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

C. Aktivace (-)

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Ostatní náklady

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - 
trvalé

Daně a poplatky z provozní činnosti

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

Jiné provozní výnosy

Osobní náklady



Minulé obdobíŘádek Běžné období

2 1 578 514

250 169

1 123 214

-2 451 -517

-9 435 -23 966

-9 435 -23 966

26 287 1 950*

* *

**

*

Ostatní finanční náklady

Finanční výsledek hospodaření (+/-)

Ostatní finanční výnosy

K.

VII.

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

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

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)



Běžné období Minulé období

P. 2 366 23 545 

Z. -9 435 -23 966

A.1. 5 409 2 926 

A.1.1. 2 877 2 507 

A.1.2. 954 -53

A.1.2.1. 897 0

A.1.2.2. 57 -53

A.1.5. 1 578 472 

A.1.5.1. 1 578 514 

A.1.5.2. 0 -42

A.* -4 026 -21 040

A.2. 2 628 27 654 

A.2.1. -3 830 8 049 

A.2.2. 6 250 20 033 

A.2.3. 208 -428

A.** -1 398 6 614 

A.4. 0 42 

A.*** -1 398 6 656 

B.1. -247 -27 835

B.*** -247 -27 835

C.*** 0 0 

F. -1 645 -21 179

D. 0 0 

R. 721 2 366 Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období

Primoco UAV SE

IČ: 03794393
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 (+/-)

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním

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

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

Vyúčtované nákladové úroky

Vyúčtované výnosové úroky

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 1.1.2020 do 31.12.2020
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 opravných položek

Změna stavu rezerv



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 31.12.2018 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 -496 0 0 0 0 -496

Přecenění cenných papírů a účastí -496 -496
Stav k 31.12.2019 4 345 69 107 -496 0 0 0 -41 639 31 317
Transakce s vlastníky celkem 0 0 0 0 0 0 -9 435 -9 435
Výsledek hospodaření za běžné období -9 435 -9 435

Čisté nerealizované zisky (ztráty) celkem 0 0 -45 0 0 0 0 -45

Přecenění cenných papírů a účastí -45 -45

Stav k 31.12.2020 4 345 69 107 -541 0 0 0 -51 074 21 837

Primoco UAV SE

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 1.1.2020 do 31.12.2020

v celých tisících CZK



za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

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)

01.01.2020 31.12.2020

1.3

Od (datum) Do (datum)

01.01.2020 31.12.2020

08.07.2020 31.12.2020

1.4

Běžné období Minulé období Běžné období Minulé období

0 0 0 877

0 0 0 877

1.5

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

člen představenstva

Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SEza účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020

Primoco UAV SE

03794393

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

153 00 Praha 5, Výpadová 1563/29f

1. leden až 31. prosinec

Popis účetní jednotky

Josef Rada

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

předseda dozorčí rady

člen dozorčí rady

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

Ručení

Jméno

Transakce se spřízněnými osobami

Transakce se spřízněnými osobami probíhají na bázi tržních cen.

Funkce

Zápůjčka a jiná plnění

2



Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SEza účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020

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

Účetní metody a obecné účetní zásady

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.

- 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).

Dlouhodobý nehmotný či hmotný majetek je oceněn následujícím způsobem:

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

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

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

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

3



Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SEza účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020

Budovy

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Software

Dopravní prostředky

Ostatní ocenitelná práva

Testovací letadla

Negativní formy

Ostatní hmotný majetek

2.1.2

2.1.3

5lineární

lineární

Metoda odpisování 

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. 

 3 - 5

lineární

- majetkové účasti

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.

lineární

20 - 30

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

Počet let / %

lineární

6

lineární

lineární

- majetkové účasti ve společnostech v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
oceněny metodou ekvivalence – paritou na vlastním kapitálu dceřiné společnosti

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. 

Dlouhodobý finanční majetek

3

lineární

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

6

5

3
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Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SEza účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

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.

Pohledávky

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

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

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

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.

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.

Rezervy

Daně

5



Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SEza účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020

2.1.10

2.1.11

2.1.12

2.1.13

2.2

Tržby z prodeje zboží jsou zaúčtovány v okamžiku, kdy dojde k doručení zboží a převedení práv vztahujících se k tomuto zboží.

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.

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

Odložená daň

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.

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

V aktuálním účetním období došlo ke změně oceňování dlouhodobého finančního majetku, přesněji podílů v dceřiných
společnostech. Společnost se rozhodla o ocenění metodou ekvivalence, a to z důvodu zlepšení vypovídací schopnosti účetní
závěrky. Vzhledem k této skutečnosti byly provedeny retrospektivní úpravy minulého období, viz bod 2.1.13.

V aktuálním účetním období došlo ke změně oceňování majetkových účastí, blíže bod 2.2. Vzhledem k této skutečnosti došlo
provedení retrospektivní úpravy s následujícími dopady:
- v rozvaze řádek Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba aktuálně vykázáno 44 tis. Kč (vykázáno v minulém období 463 tis.
Kč)
- v rozvaze řádek Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků aktuálně vykázáno -496 tis. Kč (vykázáno v minulém
období
-77 tis. Kč)

Výdaje na výzkum a vývoj

Použití odhadů

Změny ve vykázání minulého období

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.

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.

Výnosy
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2.3

Položka rozvahy
Stav k 

31.12.2020
Stav k 

31.12.2019

721 2 366

721 2 366

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

Přehled o peněžních tocích

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem 

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: 

Účty v bankách
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3

4

5

V období sestavení této účetní závěrky se v rámci České republiky i celosvětově zavádějí různá opatření v souvislosti s bojem
proti šíření virové choroby COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Tato opatření mohou mít přímý nebo nepřímý
dopad i na budoucí ekonomickou situaci Společnosti a související ocenění majetku a závazků. Jelikož v současné době nelze
odhadnout, jaká opatření a po jak dlouhou dobu budou v účinnosti, nelze konkrétní dopady v současnosti spolehlivě určit. 

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 31.12.2020 zpracována za
předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

Ostatní skutečnosti

Z důvodu zajištění finanční stability společnosti většinoví vlastníci deklarují závazek formou patronátního prohlášení vůči
společnosti PRIMOCO UAV SE zvýšením vlastního kapitálu nebo poskytnutím finančních prostředků, aby společnost mohla
plnit všechny své platné závazky v souladu s právními předpisy. Toto patronátní prohlášení je vydáno na dobu 14 měsíců.

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

V tomto období nedošlo k žádným významným událostem, které by negativně ovlivnily finanční pozici společnosti.

Dopad pandemie COVID-19 na ekonomickou situaci
společnosti
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Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SEza účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020

B.

B.I

Zůstatek

Netto hodnota 
k 31.12.2020

Netto hodnota 
k 31.12.2019

298 556

202 337

834 1 084

1 334 1 977

B.II

Zůstatek

Netto hodnota 
k 31.12.2020

Netto hodnota 
k 31.12.2019

16 522 16 522

9 447 9 795

2 928 4 568

28 897 30 885

B.III.

1. - 5.

Zůstatek

Netto hodnota 
k 31.12.2020

Netto hodnota 
k 31.12.2019

0 44

0 44

Pozemky

Stavby

Hmotné movité věci a jejich soubory

Dlouhodobý hmotný majetek

Podíly jsou drženy ve dvou dceřiných a to ve společnosti AO Primoco BPLA v Ruské federaci a společnosti PRIMOCO UAV
Defence, s.r.o. V aktuálním účetním období došlo k přecenění podílů metodou ekvivalence. Vzhledem k zápornému vlastnímu
kapitálu obou společností je hodnota podílu oceněna na nulovou hodnotu.

Položka rozvahy

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

Stav k 31.12.2019

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

Software

1 334

Stálá aktiva

Aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek

Ostatní ocenitelná práva

Položka rozvahy

Celkem

Stav k 31.12.2020

Stav k 31.12.2019

Položka rozvahy

Nehmotné výsledky vývoje

Celkem

1 977

Stav k 31.12.2020 28 897

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

30 885

Účasti ve společnostech

Dlouhodobý finanční majetek

Stav k 31.12.2020 0

Celkem

Stav k 31.12.2019 44
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C.

C.I.

Zůstatek

Netto hodnota 
k 31.12.2020

Netto hodnota 
k 31.12.2019

1 123 2 029

8 367 4 519

4 028 7 178

13 518 13 726

C.II.

C.II.1.

Zůstatek

Netto hodnota 
k 31.12.2020

Netto hodnota 
k 31.12.2019

123 123

123 123

*

Netto hodnota 
k 31.12.2020

Netto hodnota 
k 31.12.2019

123 123

123 123

Položka rozvahy

123

Celkem

Pohledávky - ostatní

Stav k 31.12.2019

Dlouhodobé pohledávky - ostatní

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

13 518

Výrobky

Celkem

Položka rozvahy

Pohledávky

123

Dlouhodobé pohledávky

13 726

Položka rozvahy

Materiál

Nedokončená výroba a polotovary

Stav k 31.12.2020

Stav k 31.12.2019

Oběžná aktiva

Zásoby

Stav k 31.12.2020

Celkem
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C.II.2.

Zůstatek

Netto hodnota 
k 31.12.2020

Netto hodnota 
k 31.12.2019

4 318 103

898 2 495

644 327

5 860 2 925

*

Částka
(CZK)

1 618

1 795

-897

1 795

-897

898

*

Netto hodnota 
k 31.12.2020

Netto hodnota 
k 31.12.2019

432 138

180 182

32 7

644 327

Jiné pohledávky

Celkem

měna: RUB, splatnost: 2021, bezúročná

Počáteční stav

Celkem brutto

2 925

Pohyb

Konečný stav

AO Primoco BPLA

Položka rozvahy

Krátkodobé pohledávky

5 860

Položka rozvahy

Pohledávky z obchodních vztahů

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

Pohledávky - ostatní

Celkem

Opravná položka

Stav k 31.12.2020

Stav k 31.12.2019

Přehled krátkodobých zápůjček

Jedná se o půjčku dceřiné společnosti AO Primoco BPLA v Ruské federaci. Společnost byla založena v roce 2017. K
31.12.2020 vykazuje společnost záporný vlastní kapitál. Po ukončení certifikace produktů (patrně rok 2021) 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 a vést ke splacení půjčky. Z důvodu určité nejistoty vzhledem k
současné koronavirové situaci se vedení společnosti rozhodlo na základě zásady opatrnosti vytvořit 50% opravnou položku k
půjčce poskytnuté dceřiné společnosti.

Krátkodobé pohledávky - ostatní

Opravná položka

Dlužník
Měna, splatnost

Stát - daňové pohledávky

Krátkodobé poskytnuté zálohy

Krátkodobá část celkem
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C.IV.

Zůstatek

Netto hodnota 
k 31.12.2020

Netto hodnota 
k 31.12.2019

721 2 366

721 2 366

D.

D.

Zůstatek

Netto hodnota 
k 31.12.2020

Netto hodnota 
k 31.12.2019

57 59

57 59Celkem

Položka rozvahy

Náklady příštích období

Časové rozlišení aktiv

57

721

Stav k 31.12.2019 2 366

Stav k 31.12.2020

Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv

Stav k 31.12.2019

Stav k 31.12.2020

Peněžní prostředky 

Celkem

Položka rozvahy

Peněžní prostředky na účtech

59
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Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SEza účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020

A.

Zůstatek

Stav k 
31.12.2020

Stav k 
31.12.2019

4 345 4 345

69 107 69 107

-541 -496

-41 639 -17 673

-9 435 -23 966

21 837 31 317

A.I.

Druh akcií Počet
Nominální 
hodnota

Celkem Nesplaceno
Datum 

splatnosti

Na jméno v zaknihované podobě 4 344 710 0,001 4 345 0

Celkem 4 344 710 0 4 345 0 -

*

*

Běžné období Minulé období

-541 -496

-541 -496

B./C.

B.

*

Zůstatek

Cizí zdroje

Celkem

Vlastní kapitál

21 837

Stav k 31.12.2019

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

Oceňovací rozdíly plynou z přecenění podílů v dceřiných společnosti, a to metodou ekvivalence.

Položka rozvahy

31 317Stav k 31.12.2019

Položka rozvahy

97

Přecenění podílu dceřiné společnosti

Ostatní rezervy

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

Základní kapitál

Základní kapitál

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

Ážio

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

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

Celkem

Pasiva

Stav k 31.12.2020

40

Pohyby ve vlastním kapitálu

Rezervy

Stav k 31.12.2020
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C.

C.II.

Zůstatek

Stav k 
31.12.2020

Stav k 
31.12.2019

1 0

28 391 20 514

184 234

28 576 20 748

*

Částka
(CZK)

20 514

28 391

28 391

28 391

*

Stav k 
31.12.2020

Stav k 
31.12.2019

184 234

184 234

Celkem

Závazky z obchodních vztahů

Krátkodobá část celkem

Dohadné účty pasivní

Stav k 31.12.2020

Položka rozvahy

Závazky - podstatný vliv

Celkem

Věřitel
Měna, splatnost

Závazky

Pohyb

Počáteční stav

Konečný stav

Krátkodobé závazky

Přehled krátkodobých zápůjček mimo bankovní úvěry

Stav k 31.12.2019

Závazky - ostatní

Položka rozvahy

20 748

28 576

měna: CZK, splatnost 31.12.2021

Gabriel Fülöpp, člen dozorčí rady

Krátkodobé závazky - ostatní

Půjčka není zajištěná.

Celkem
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Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SEza účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020

I.

Zůstatek

II./A.1.

Výnosy

Náklady

A.2.

Zůstatek

A.3.

Zůstatek

B.

Zůstatek

C.

Zůstatek

Služby

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

Spotřeba materiálu a energie

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

Výkaz zisku a ztráty

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

-697

22 808

1 354

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

Tržby a náklady ze zboží

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

2

3 225

5 355

0

2 641

Tržby z prodeje výrobků a služeb

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

-47

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

8 408

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

9 331

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

9 245

0

-707

Aktivace (-)
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Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SEza účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020

D.

Zůstatek

Počet v 
běžném 
období

Počet v 
minulém 
období

Stav k 
31.12.2020

Stav k 
31.12.2019

12 10 7 005 6 355

1 906 1 939

29 26

12 10 8 940 8 320

E.

Zůstatek

Stav k 
31.12.2020

Stav k 
31.12.2019

2 877 2 507

897 0

3 774 2 507

III.

Zůstatek

Stav k 
31.12.2020

Stav k 
31.12.2019

0 169

4 214

4 383

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

Úpravy hodnot v provozní oblasti

Ostatní náklady

4

Úpravy hodnot pohledávek

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

V aktuálním účetním období došlo k vytvoření 50% opravné položky k půjčce poskytnuté dceřiné společnosti.

Druh výnosu

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

Druh nákladu

Ostatní provozní výnosy

Osobní náklady

Skupina

3 774

Celkem

Celkem

Celkem

Zaměstnanci - mzdové náklady

2 507

383

Tržby z prodaného materiálu

Jiné provozní výnosy

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

8 940

8 320
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Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SEza účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020

F.

Zůstatek

Stav k 
31.12.2020

Stav k 
31.12.2019

0 35

405 25

56 -52

296 374

757 382

Zůstatek

Stav k 
31.12.2020

Stav k 
31.12.2019

0 42

250 169

250 211

Zůstatek

Stav k 
31.12.2020

Stav k 
31.12.2019

1 578 514

1 123 214

2 701 728

L.

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

Za běžné účetní období nedochází k odvodu daně z příjmu právnických osob, protože společnost dosahuje záporného
daňového základu.

O odložené daňové pohledávce není z důvodu opatrnosti účtováno.

Daň z příjmů

Výnosové úroky a podobné výnosy, Ostatní finanční výnosy

Druh výnosu

728

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

Prodaný materiál

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

Ostatní finanční náklady

Celkem

2 701

211za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

Ostatní finanční výnosy

Celkem

Jiné provozní náklady

Druh nákladu

Celkem

Daně a poplatky z provozní činnosti

382

VI. -
VII.

250

757

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

Ostatní provozní náklady

Druh nákladu
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Stav k 
31.12.2019

Přírůstky Převody Úbytky
Stav k 

31.12.2020
Stav k 

31.12.2019
Přírůstky Převody Úbytky

Stav k 
31.12.2020

Stav k 
31.12.2020

Stav k 
31.12.2019

B.I.1. 1 536 0 0 0 1 536 982 256 0 0 1 238 298 556

B.I.2.1. 596 0 0 0 596 259 135 0 0 394 202 337

B.I.2.2. 1 501 0 0 0 1 501 417 250 0 0 667 834 1 084

B.I. 3 633 0 0 0 3 633 1 658 641 0 0 2 299 1 334 1 977

B.II.1.1. 16 522 0 0 0 16 522 0 0 0 0 0 16 522 16 522

B.II.1.2. 9 938 0 0 0 9 938 143 348 0 0 491 9 447 9 795

B.II.2. 8 928 247 0 0 9 175 4 360 1 887 6 247 2 928 4 568

B.II. 35 388 247 0 0 35 635 4 503 2 235 0 0 6 738 28 897 30 885

B.III.1. 44 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 44

B.III. 44 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 44

Celkem 39 065 247 0 44 39 268 6 161 2 876 0 0 9 037 30 231 32 906

Položka:

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 1.1.2020 do 31.12.2020
v celých tisících CZK

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

B.II.1.1. - Pozemky

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

Vývoj v pořizovacích cenách Vývoj oprávek a opravných položek

B.III.3. - Podíly - podstatný vliv

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

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

Netto



 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami  

za účetní období roku 2020 

 

vyhotovena představenstvem společnosti 

 

 

Primoco UAV SE 

(jako osoba ovládaná) 
 

se sídlem Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 – Radotín 

IČO: 037 94 393 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Představenstvo ovládané osoby - společnosti Primoco UAV SE, se sídlem Výpadová 1563/29f,  

PSČ: 153 00, Praha 5 - Radotín, IČO: 037 94 393, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl H, vložka 1546 (dále jen „Společnost“), sestavilo za účetní období od 1.1.2020 

do 31.12.2020 (dále jen „Účetní období“) ve smyslu ustanovení § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.,  

o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“)  

a s přihlédnutím k ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

právních předpisů, tuto zprávu o vztazích mezi Společností a ovládajícími osobami a mezi Společností 

a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „Zpráva“).  

1 Struktura vztahů mezi Společností a ovládajícími osobami a mezi Společností a osobami 

ovládanými stejnou ovládající osobou 

Osobami přímo ovládajícími Společnost jsou dva akcionáři jednající ve shodě, konkrétně pan 

Ladislav Semetkovský a Ing. Gabriel Fülöpp, jež společně disponují 94,01 % podílem na 

základním kapitálu i hlasovacích právech Společnosti.  

Pan Ladislav Semetkovský je dále jakožto jediný společník ovládající osobou společnosti 

PRIMOCO INVESTMENTS s.r.o., se sídlem Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 – Radotín, 

IČO: 290 60 231. Společnost PRIMOCO INVESTMENTS s.r.o. nevykonáván žádnou činnost a 

mezi ní a Společností nebyly v roce 2020 žádné smluvní vztahy. 

Společnost je jediným akcionářem akciové společností Primoco BPLA, založené a existující 

podle právního řádu Ruské federace, zapsané pod základním státním registračním číslem 

(OGRN) 1177746379106, se sídlem 115035, Moskva, Kadaševskaja naběrežnaja, dům 26, 

prostor VIII, 2. Patro, místnost 1. Společnost je dále jediným společníkem společnosti 

Primoco UAV Defence, s.r.o., se sídlem Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 - Radotín, 

IČO: 081 05 111. 

Společnost společně s ovládající osobou a jí ovládanými osobami netvoří koncern ve smyslu 

ustanovení § 79 a násl. ZOK. Struktura propojených osob je uvedena v Příloze této Zprávy.  

2 Úloha Společnosti ve struktuře vztahů uvedených výše 

V zájmu nebo na popud ovládajících osob nebo osob ovládaných stejnou ovládající osobou 

nebyla Společností přijata nebo uskutečněna během Účetního období žádná opatření ani jiná 

právní jednání poskytující Společnosti zvláštní výhody či stanovující jí zvláštní povinnosti. 

Společnost v souvislosti s ovládáním nečerpá žádné zvláštní výhody ani jí nevznikají žádné 

další povinnosti vůči ovládající osobě a/nebo osobám ovládanými stejnou ovládající osobou 

nad rámec těch, které jsou sjednány ve smlouvách uvedených v článku 5 této Zprávy.  

Předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku je výroba, obchod a služby neuvedené  

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, předmětem činnosti zapsaným v obchodním 

rejstříku je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.  

  



 
 
 
 

3 Způsob a prostředky ovládání 

Ovládající osoby vykonávají ovládání prostřednictvím svých vlastnických práv, která uplatňují 

hlasováním na valné hromadě Společnosti, jakožto akcionáři Společnosti. Mezi způsoby  

a prostředky ovládání Společnosti patří stanovy Společnosti a hlasování na valné hromadě 

Společnosti. Mezi Společností a ovládajícími osobami neexistují žádné zvláštní smlouvy 

týkající se způsobu a prostředků ovládání Společnosti.  

4 Přehled jednání učiněných v Účetním období, resp. jeho části ve smyslu § 82 odst. 2  

písm. d.) ZOK 

Žádné smlouvy splňující podmínku uvedenou v předmětném ustanovení nebyly v rozhodném 

období uzavřeny. 

5 Přehled vzájemných smluv mezi Společností a ovládajícími osobami a osobami ovládanými 

stejnými ovládajícími osobami 

Mezi společnostmi PRIMOCO UAV SE a PRIMOCO UAV Defence, s.r.o. je uzavřena smlouva o 

vzájemném prodeji a nákupů výrobků a materiálu.  

PRIMOCO UAV SE na základě smlouvy o půjčce poskytuje půjčku dceřiné společnosti 

PRIMOCO BPLA.  

PRIMOCO UAV SE na základě smlouvy o půjčce přijímá půjčku od společníka Ing. Gabriela 

Fülöppa. 

6 Posouzení toho, zda Společnosti vznikla újma a posouzení jejího vyrovnání podle § 71 a 72 

ZOK 

 Veškeré smlouvy popsané v článku 5 této Zprávy byly uzavřeny za podmínek obvyklých 

v obchodním styku. Veškerá poskytnutá a veškerá přijatá plnění na základě těchto smluv byla 

poskytnuta za podmínek obvyklých v obchodním styku a z těchto jednání a smluv Společnosti 

nevznikla žádná újma.  

V účetním období nedošlo k žádnému ovlivnění chování Společnosti ze strany vlivné osoby  

či osoby ovládající, které by rozhodujícím a významným způsobem ovlivnilo chování 

Společnosti k její újmě. Společnosti nevznikla žádná újma a není tedy nutné posuzovat 

vyrovnání újmy podle ustanovení § 71 a § 72 ZOK.     

7 Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi Společností a ovládajícími osobami  

 Představenstvo Společnosti prohlašuje, že zhodnotilo vztahy mezi Společností a ovládajícími 

osobami a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a na základě tohoto zhodnocení 

prohlašuje, že Společnosti neplynou z těchto vztahů žádné zvláštní výhody nebo nevýhody. 

Dále představenstvo prohlašuje, že vztahy mezi Společností a ovládajícími osobami a osobami 

ovládanými stejnou ovládající osobou nepředstavují pro Společnost žádné riziko, a proto 

představenstvo v této Zprávě o vztazích neuvádí, zda a jakým způsobem byla či bude 

vyrovnána újma dle ustanovení § 71 a § 72 ZOK.  



 
 
 
 

8 Závěrečné prohlášení představenstva  

 Představenstvo zpracovalo tuto Zprávu o vztazích podle svého nejlepšího vědomí a znalostí 

čerpaných z jemu dostupných informací a dokumentů, které si s vyložením péče řádného 

hospodáře představenstvo pro účely této Zprávy o vztazích zajistilo.   

V Praze, dne 26.02.2021 

 

 

_________________________________ 

Ladislav Semetkovský 

člen představenstva společnosti Primoco UAV SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

Příloha: Struktura vztahů popsaných ve Zprávě zachycená v organizačním diagramu.  
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Primoco UAV 

Defence, s.r.o. 



za ověřované období 
od 1.1.2020 do 31.12.2020

Identifikace účetní jednotky

Primoco UAV SE

03794393

Spisová značka:

Výpadová 1563/29f, 153 00  Praha 5 - Radotin

H 1546, rejstříkový soud v Praze

Evropská společnostPrávní forma:

Firma:

Sídlo:

IČ:

Primoco UAV SE

Zpráva nezávislého auditora

TPA Audit s.r.o.

140 00 Praha 4, Antala Staška 2027/79

IČ:602 03 480; C 25463, Městský soud Praha 

Tel.: +420 222 826 311, www.tpa-group.cz



Hlavní záležitosti

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.

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 4 přílohy účetní závěrky, která popisuje dopady
možného vlivu nového koronaviru na společnost. Dále upozorňujeme na bod 5 přílohy účetní závěrky,
který se týká zajištění finanční stability prostřednictvím podepsaného patronátního prohlášení vlastníky
společnosti. Tyto skutečnosti nepředstavují výhradu. 

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.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti
Primoco UAV SE k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních
toků za rok končící 31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

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 31.12.2020, výkazu zisku
a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící
31.12.2020 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 2020. Hlavní akcionáři společnosti poskytli patronátní prohlášení společnosti se závazkem
poskytnutí podpory společnosti na nejbližších 14 měsíců.

Výrok auditora



Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost
schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se
jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s
výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy
nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a
posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či
s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto
informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly
ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy.
Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální
náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda
případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě
ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, 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.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady společnosti za účetní závěrku

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.

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.

Představenstvo 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.

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.



• 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 představenstvo 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.

• 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.

Auditor:

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

V Praze dne 26.2.2021

číslo oprávnění 080 KAČR

Ing. David Mrozek
číslo oprávnění 2309 KAČR

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

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

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit
schopnost 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.



Statutární orgán:

Ladislav Semetkovský

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

Datum sestavení: 22.2.2021

K O N S O L I D O V A N Á   
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
153 00 Praha 5, Výpadová 1563/29f

Minulé období
Brutto Korekce Netto Netto

60 450 -9 934 50 516 52 160

B. 39 268 -9 037 30 231 32 862

I. 3 633 -2 299 1 334 1 977

1 1 536 -1 238 298 556

2 2 097 -1 061 1 036 1 421

1 596 -394 202 337

2 1 501 -667 834 1 084

II. 35 635 -6 738 28 897 30 885

1 26 460 -491 25 969 26 317

1 16 522 16 522 16 522

2 9 938 -491 9 447 9 795

2 9 175 -6 247 2 928 4 568

C. 21 125 -897 20 228 19 184

I. 13 517 0 13 517 13 726

1 1 123 1 123 2 029

2 8 366 8 366 4 519

3 4 028 0 4 028 7 178

1 4 028 4 028 7 178

II. 6 882 -897 5 985 3 048

1 123 0 123 123

5 123 0 123 123

2 123 123 123

2 6 759 -897 5 862 2 925

1 4 318 4 318 103

2 1 795 -897 898 2 495

4 646 0 646 327

3 434 434 138

4 180 180 182

6 32 32 7

IV. 726 0 726 2 410

1 0 0 0

2 726 726 2 410Peněžní prostředky na účtech

Peněžní prostředky 

Peněžní prostředky v pokladně

Stát - daňové pohledávky

Krátkodobé poskytnuté zálohy

Jiné pohledávky

Pohledávky - ostatní

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

Krátkodobé pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Pohledávky - ostatní

Výrobky

Pohledávky

Oběžná aktiva

Materiál

Nedokončená výroba a polotovary

Výrobky a zboží

Hmotné movité věci a jejich soubory

Dlouhodobý hmotný majetek

Pozemky a stavby

Pozemky

Stavby

Software

Ocenitelná práva

Ostatní ocenitelná práva

k 31.12.2020
v celých tisících CZK

Řádek
Běžné období

AKTIVA CELKEM

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek

Nehmotné výsledky vývoje

Zásoby

Dlouhodobé pohledávky



Minulé období
Brutto Korekce Netto Netto

Řádek
Běžné období

AKTIVA CELKEMD. 57 0 57 114

1 57 57 114

Časové rozlišení aktiv

Náklady příštích období



50 516 52 160

 A. 21 833 31 372

I. 4 345 4 345

1 4 345 4 345

II. 68 666 68 666

1 69 107 69 107

2 -441 -441

2 -441 -441

IV. -41 640 -17 673

1 -41 640 -17 673

V. -9 538 -23 966

28 683 20 788

 B. 97 40

4 97 40

C. 28 586 20 748

II. 28 586 20 748

4 11 0

7 28 391 20 514

8 184 234

6 184 234Dohadné účty pasivní

Závazky - ostatní

Rezervy

Závazky

Ostatní rezervy

Řádek

Základní kapitál

PASIVA CELKEM

Vlastní kapitál

Základní kapitál

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

Ážio a kapitálové fondy

Ážio

Kapitálové fondy

Cizí zdrojeB. + C.

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 (+/-)



IČ: 03794393 za období od 1.1.2020 do 31.12.2020
153 00 Praha 5, Výpadová 1563/29f v celých tisících CZK

27 825

3 049

25 168

1 2 641

2 13 280

3 9 247

-697

-47

8 979

1 7 043

2 1 936

1 1 907

2 29

3 774

1 2 877

1 2 877

3 897

4

3 4

778

3 405

4 56

5 317

-7 077

1 578

2 1 578

453

1 336

Běžné obdobíŘádek

I.

III.

E.

B.

Ostatní finanční náklady

Ostatní finanční výnosy

K.

VII.

J.

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

A.

II.

*

F.

D.

Nákladové úroky a podobné náklady

Provozní výsledek hospodaření (+/-)

Jiné provozní náklady

V Ý K A Z   Z I S K U  
A   Z T R Á T YPrimoco UAV SE

Tržby z prodeje výrobků a služeb

Tržby za prodej zboží

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

Mzdové náklady

Služby

Výkonová spotřeba

Náklady vynaložené na prodané zboží

Spotřeba materiálu a energie

Úpravy hodnot pohledávek

Ostatní provozní výnosy

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

Úpravy hodnot v provozní oblasti

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Ostatní provozní náklady

C. Aktivace (-)

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Ostatní náklady

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - 
trvalé

Daně a poplatky z provozní činnosti

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

Jiné provozní výnosy

Osobní náklady



Běžné obdobíŘádek

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb -2 461

-9 538

-9 538

31 331*

* *

**

* Finanční výsledek hospodaření (+/-)

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

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

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)



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 31.12.2018 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 -441 0 0 0 0 -441

Přecenění cenných papírů a účastí -441 -441
Stav k 31.12.2019 4 345 69 107 -441 0 0 0 -41 639 31 372
Transakce s vlastníky celkem 0 0 0 0 0 0 -9 538 -9 538
Výsledek hospodaření za běžné období -9 538 -9 538

Čisté nerealizované zisky (ztráty) celkem 0 0 0 0 0 0 -1 -1

Přecenění cenných papírů a účastí -1 -1
Stav k 31.12.2020 4 345 69 107 -441 0 0 0 -51 178 21 833

Primoco UAV SE

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 1.1.2020 do 31.12.2020
v celých tisících CZK



za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

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)
01.01.2020 31.12.2020

1.3

Od (datum) Do (datum)
01.01.2020 31.12.2020
08.07.2020 31.12.2020

1.4

Běžné období Minulé období Běžné období Minulé období

0 0 0 877
0 0 0 877

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

Účel účetní závěrky

člen představenstva

Účetní závěrka byla sestavena na základě požadavku managementu společnosti, aby mohl vlastníkům společnosti
prezentovat konsolidované údaje za aktivní české společnosti.

Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SEza účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020

Primoco UAV SE
03794393

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

153 00 Praha 5, Výpadová 1563/29f

1. leden až 31. prosinec

Popis účetní jednotky

Josef Rada

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
předseda dozorčí rady

člen dozorčí rady

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

Ručení

Jméno

Funkce

Zápůjčka a jiná plnění

2



Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SEza účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020

1.5

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

Účetní metody a obecné účetní zásady

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.

- 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).

Transakce se spřízněnými osobami

Transakce se spřízněnými osobami probíhají na bázi tržních cen.

Dlouhodobý nehmotný či hmotný majetek je oceněn následujícím způsobem:

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

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

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

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

3



Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SEza účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020

Budovy
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Dopravní prostředky
Ostatní ocenitelná práva
Testovací letadla
Negativní formy
Ostatní hmotný majetek

2.1.2

2.1.3

5lineární

lineární

Metoda odpisování 

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. 

 3 - 5
lineární

- majetkové účasti

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.

lineární

20 - 30

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

Počet let / %
lineární

6
lineární
lineární

- majetkové účasti ve společnostech v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
oceněny metodou ekvivalence – paritou na vlastním kapitálu dceřiné společnosti

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. 

Dlouhodobý finanční majetek

3
lineární

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

6
5
3
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Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SEza účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

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.

Pohledávky

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

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

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

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.

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.

Rezervy

Daně

5



Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SEza účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020

2.1.10

2.1.11

2.1.12

2.2

Položka rozvahy Stav k 
31.12.2020

Stav k 
31.12.2019

726 2 410
726 2 410

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

Tržby z prodeje zboží jsou zaúčtovány v okamžiku, kdy dojde k doručení zboží a převedení práv vztahujících se k tomuto
zboží.

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.

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

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.

Přehled o peněžních tocích

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: 

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.

Účty v bankách

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.

Výnosy
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3

4

5

V období sestavení této účetní závěrky se v rámci České republiky i celosvětově zavádějí různá opatření v souvislosti s bojem
proti šíření virové choroby COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Tato opatření mohou mít přímý nebo nepřímý
dopad i na budoucí ekonomickou situaci Společnosti a související ocenění majetku a závazků. Jelikož v současné době nelze
odhadnout, jaká opatření a po jak dlouhou dobu budou v účinnosti, nelze konkrétní dopady v současnosti spolehlivě určit. 

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 31.12.2020 zpracována za
předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

Ostatní skutečnosti

Z důvodu zajištění finanční stability společnosti vlastníci deklarují závazek formou patronátního prohlášení vůči společnosti
PRIMOCO UAV SE zvýšením vlastního kapitálu nebo poskytnutím finančních prostředků, aby společnost mohla plnit všechny
své platné závazky v souladu s právními předpisy. Toto patronátní prohlášení je vydáno na dobu 14 měsíců.

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

V tomto období nedošlo k žádným významným událostem, které by negativně ovlivnily finanční pozici společnosti.

Dopad pandemie COVID-19 na ekonomickou situaci
společnosti
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B.

B.I

Zůstatek

Netto hodnota 
k 31.12.2020

Netto hodnota 
k 31.12.2019

298 556
202 337
834 1 084

1 334 1 977

B.II

Zůstatek

Netto hodnota 
k 31.12.2020

Netto hodnota 
k 31.12.2019

16 522 16 522
9 447 9 795
2 928 4 568

28 897 30 885

C.

C.I.

Zůstatek

Netto hodnota 
k 31.12.2020

Netto hodnota 
k 31.12.2019

1 123 2 029
8 366 4 519
4 028 7 178

13 517 13 726

Pozemky
Stavby
Hmotné movité věci a jejich soubory

Dlouhodobý hmotný majetek

Stav k 31.12.2019

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

Software

1 334

Stálá aktiva

Aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek

Ostatní ocenitelná práva

Položka rozvahy

13 517

Výrobky

Celkem

Stav k 31.12.2020
Stav k 31.12.2019

Položka rozvahy

Nehmotné výsledky vývoje

Celkem

1 977

Stav k 31.12.2020 28 897

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

30 885

Celkem

13 726
Stav k 31.12.2020
Stav k 31.12.2019

Oběžná aktiva

Zásoby

Položka rozvahy

Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
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C.II.

C.II.1.

Zůstatek

Netto hodnota 
k 31.12.2020

Netto hodnota 
k 31.12.2019

123 123
123 123

*

Netto hodnota 
k 31.12.2020

Netto hodnota 
k 31.12.2019

123 123
123 123

C.II.2.

Zůstatek

Netto hodnota 
k 31.12.2020

Netto hodnota 
k 31.12.2019

4 318 103
898 2 495
646 327

5 862 2 925

*

Částka
(CZK)

1 618
1 795
-897

1 795
-897
898

Položka rozvahy

AO Primoco BPLA

Opravná položka

měna: RUB, splatnost: 2021, bezúročná
Počáteční stav

Celkem brutto

Dlouhodobé pohledávky - ostatní

Pohyb

2 925

Krátkodobé pohledávky

5 862

123

Celkem
Pohledávky - ostatní

Stav k 31.12.2019

Položka rozvahy

Konečný stav

Pohledávky z obchodních vztahů

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
Pohledávky - ostatní
Celkem

Opravná položka

Položka rozvahy

Pohledávky

123

Dlouhodobé pohledávky

Stav k 31.12.2020
Stav k 31.12.2019

Stav k 31.12.2020

Přehled krátkodobých zápůjček

Celkem

Dlužník
Měna, splatnost

Krátkodobá část celkem
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*

Netto hodnota 
k 31.12.2020

Netto hodnota 
k 31.12.2019

434 138
180 182

32 7
646 327

C.IV.

Zůstatek

Netto hodnota 
k 31.12.2020

Netto hodnota 
k 31.12.2019

726 2 410
726 2 410

D.

D.

Zůstatek

Netto hodnota 
k 31.12.2020

Netto hodnota 
k 31.12.2019

57 114
57 114Celkem

Položka rozvahy

Náklady příštích období

Časové rozlišení aktiv

Jiné pohledávky
Celkem

Položka rozvahy

Jedná se o půjčku dceřiné společnosti AO Primoco BPLA v Ruské federaci. Společnost byla založena v roce 2017. K
31.12.2020 vykazuje společnost záporný vlastní kapitál. Po ukončení certifikace produktů (patrně rok 2021) 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 a vést ke splacení půjčky. Z důvodu určité nejistoty vzhledem k
současné koronavirové situaci se vedení společnosti rozhodlo na základě zásady opatrnosti vytvořit 50% opravnou položku k
půjčce poskytnuté dceřiné společnosti.

57

726
Stav k 31.12.2019 2 410

Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv

Stav k 31.12.2020

Krátkodobé pohledávky - ostatní

Stav k 31.12.2020

Krátkodobé poskytnuté zálohy

Stav k 31.12.2019

Peněžní prostředky 

Celkem

Stát - daňové pohledávky

Položka rozvahy

Peněžní prostředky na účtech

114
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Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SEza účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020

A.

Zůstatek

Stav k 
31.12.2020

Stav k 
31.12.2019

4 345 4 345
69 107 69 107

-441 -441
-41 640 -17 673

-9 538 -23 966
21 833 31 372

A.I.

Druh akcií Počet Nominální 
hodnota Celkem Nesplaceno Datum 

splatnosti
Na jméno v zaknihované podobě 4 344 710 0,001 4 345 0
Celkem 4 344 710 0 4 345 0 -

*

*

Běžné období Minulé období

-441 -496
-441 -496

B./C.

B.

*

Zůstatek

Cizí zdroje

Celkem

Vlastní kapitál

21 833
31 372Stav k 31.12.2019

Stav k 31.12.2019

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

Oceňovací rozdíly plynou z přecenění podílů v dceřiných společnosti, a to metodou ekvivalence.

Položka rozvahy

97

Přecenění podílu dceřiné společnosti

Položka rozvahy

Ostatní rezervy

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

Stav k 31.12.2020
40

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

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

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

Základní kapitál

Základní kapitál

Celkem

Pasiva

Pohyby ve vlastním kapitálu

Rezervy

Stav k 31.12.2020
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C.

C.II.

Zůstatek

Stav k 
31.12.2020

Stav k 
31.12.2019

11 0
28 391 20 514

184 234
28 586 20 748

*

Částka
(CZK)

20 514
28 391
28 391
28 391

*

Stav k 
31.12.2020

Stav k 
31.12.2019

184 234
184 234

Celkem

Závazky z obchodních vztahů

Krátkodobá část celkem

Dohadné účty pasivní

Stav k 31.12.2020

Celkem

Položka rozvahy

Závazky - podstatný vliv

Věřitel
Měna, splatnost

Závazky

Pohyb

Počáteční stav
Konečný stav

Krátkodobé závazky

Přehled krátkodobých zápůjček mimo bankovní úvěry

Stav k 31.12.2019

Závazky - ostatní

20 748
28 586

Položka rozvahy

měna: CZK, splatnost 31.12.2021
Gabriel Fülöpp, člen dozorčí rady

Krátkodobé závazky - ostatní

Půjčka není zajištěná.

Celkem
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Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SEza účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020

I.

Zůstatek

II./A.1.

Výnosy

Náklady

A.2.

Zůstatek

A.3.

Zůstatek

B.

Zůstatek

C.

Zůstatek

Služby

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

Spotřeba materiálu a energie

Výkaz zisku a ztráty

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

-697

27 825

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

Tržby a náklady ze zboží

3 049

2 641

Tržby z prodeje výrobků a služeb

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

-47

9 247

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

13 280

Aktivace (-)
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D.

Zůstatek

Počet v 
běžném 
období

Stav k 
31.12.2020

12 10 7 043
1 907

29
0 8 979

E.

Zůstatek

Stav k 
31.12.2020

2 877
897

3 774

III.

Zůstatek

Stav k 
31.12.2020

4
4

F.

Zůstatek

Stav k 
31.12.2020

405
56

317
778

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

Úpravy hodnot v provozní oblasti

Ostatní náklady

4

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

Úpravy hodnot pohledávek

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

Jiné provozní náklady

Druh nákladu

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Celkem

Daně a poplatky z provozní činnosti

V aktuálním účetním období došlo k vytvoření 50% opravné položky k půjčce poskytnuté dceřiné společnosti.

Druh výnosu

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

778

Ostatní provozní náklady

Druh nákladu

Ostatní provozní výnosy

Osobní náklady

Skupina

3 774

Celkem

Celkem

Celkem

Zaměstnanci - mzdové náklady

Jiné provozní výnosy

8 979

14



Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SEza účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020

Zůstatek

Stav k 
31.12.2020

453
453

Zůstatek

Stav k 
31.12.2020

1 578
1 336
2 914

L.

Zůstatek

Za běžné účetní období nedochází k odvodu daně z příjmu právnických osob, protože společnost dosahuje záporného
daňového základu.

O odložené daňové pohledávce není z důvodu opatrnosti účtováno.

Daň z příjmů

0za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

Ostatní finanční výnosy

Druh výnosu

Ostatní finanční výnosy
Celkem

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady
Ostatní finanční náklady
Celkem

2 914za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

VI. -
VII.

453

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

Druh nákladu

15



Stav k 31.12.2019 Přírůstky Převody Úbytky Stav k 31.12.2020 Stav k 31.12.2019 Přírůstky Převody Úbytky Stav k 31.12.2020 Stav k 31.12.2020 Stav k 31.12.2019

B.I.1. 1 536 0 0 0 1 536 982 256 0 0 1 238 298 556
B.I.2.1. 596 0 0 0 596 259 135 0 0 394 202 337
B.I.2.2. 1 501 0 0 0 1 501 417 250 0 0 667 834 1 084
B.I. 3 633 0 0 0 3 633 1 658 641 0 0 2 299 1 334 1 977

B.II.1.1. 16 522 0 0 0 16 522 0 0 0 0 0 16 522 16 522
B.II.1.2. 9 938 0 0 0 9 938 143 348 0 0 491 9 447 9 795
B.II.2. 8 928 247 0 0 9 175 4 360 1 887 6 247 2 928 4 568
B.II. 35 388 247 0 0 35 635 4 503 2 235 0 0 6 738 28 897 30 885

B.III.1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.III. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celkem 39 021 247 0 0 39 268 6 161 2 876 0 0 9 037 30 231 32 862

Položka:

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 1.1.2020 do 31.12.2020

v celých tisících CZK

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

B.II.1.1. - Pozemky

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

Vývoj v pořizovacích cenách Vývoj oprávek a opravných položek

B.III.3. - Podíly - podstatný vliv

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

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

Netto



Zpráva nezávislého auditora pro zvláštní účely

Primoco UAV SE

za ověřované období 
od 1.1.2020 do 31.12.2020

Identifikace účetní jednotky

Firma: Primoco UAV SE

IČ: 03794393

Sídlo: Výpadová 1563/29f, 153 00  Praha 5 - Radotin

Právní forma: Evropská společnost

Spisová značka: H 1546, rejstříkový soud v Praze

TPA Audit s.r.o.

140 00 Praha 4, Antala Staška 2027/79

IČ:602 03 480; C 25463, Městský soud Praha 

Tel.: +420 222 826 311, www.tpa-group.cz



Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky společnosti Primoco UAV SE a její dceřiné
společnosti Primoco UAV Defence, s.r.o. ("skupina") sestavené na základě českých účetních předpisů,
která se skládá z konsolidované rozvahy k 31.12.2020, konsolidovaného výkazu zisku a ztráty,
konsolidovaného přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31.12.2020, a přílohy této
konsolidované účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další
vysvětlující informace. Údaje o skupině Primoco UAV SE jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této
konsolidované účetní závěrky.

Zpráva je určena akcionářům společnosti

Výrok auditora

Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
Skupiny k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící
31.12.2020 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 konsolidované účetní závěrky. V souladu se zákonem
o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Skupině 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 bod "Účel sestavení účetní závěrky" přílohy účetní závěrky, kde je uveden účel
sestavení účetní závěrky. Dále upozorňujeme na bod 4 přílohy účetní závěrky, která popisuje dopady
možného vlivu nového koronaviru na společnost a na bod 5 přílohy účetní závěrky, který popisuje
poskytnutí patronátního prohlášení vlastníky společnosti pro zajištění finanční stability společnosti. Tyto
skutečnosti nepředstavují výhradu. 

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady společnosti za konsolidovanou účetní závěrku

Představenstvo odpovídá za sestavení konsolidované 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 konsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti
způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování konsolidované účetní závěrky je představenstvo společnosti povinno posoudit, zda je
Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze konsolidované účetní
závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při
sestavení konsolidované účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení
Skupiny nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

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



Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že konsolidovaná 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 konsolidované 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 konsolidované
účetní závěrky na jejím základě přijmou.

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

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení konsolidované účetní
závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na získané důkazní informace existuje významná
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit
schopnost Skupiny 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 konsolidované účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný
výrok. Naše závěry týkající se schopnosti skupiny nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací,
které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu,
že Skupina ztratí schopnost nepřetržitě trvat.



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

• Získat dostatečné a vhodné důkazní informace o finančních údajích účetních jednotek zahrnutých do
Skupiny a o její podnikatelské činnosti, aby bylo možné vyjádřit výrok ke konsolidované účetní závěrce.
Zodpovídáme za řízení auditu Skupiny, dohled nad ním a za jeho provedení. Výrok auditora ke
konsolidované účetní závěrce je naší výhradní odpovědností.
Naší povinností je informovat představenstvo 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.

V Praze dne 26.2.2021

číslo oprávnění 2309 KAČR Antala Staška 2027/79, Praha 4
číslo oprávnění 080 KAČR

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

Auditor:
Ing. David Mrozek TPA Audit s.r.o.


