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Úvodní slovo 

Vážení akcionáři, obchodní partneři, kolegové, zákazníci, 

dovolte mi předložit Vám Výroční zprávu společnosti Primoco UAV SE za rok 2022, který byl v mnoha 

ohledech mimořádný, a shrnout v ní naši činnost.  

Od roku 2022 si na jeho začátku mnozí slibovali návrat k normálu po obtížném koronavirovém období. 

I naši společnost pandemie v letech 2020 i 2021 nepříznivě ovlivňovala, když komplikovala osobní 

setkávání se zákazníky a partnery, předvádění schopností a vlastností našich strojů, uzavírání nových 

kontraktů, a především dodávky letadel, komponentů i leteckých služeb do celého světa. To se však 

v roce 2022 změnilo, když omezení spojená s onemocněním Covid-19 ve většině zemí světa padla. 

Za návrat k normálu se ale loňský rok určitě označit nedá. V řadě oblastí od geopolitiky přes energetiku 

až po ekonomiku přinesl nové výzvy, jež se zásadním způsobem promítly do profesních i soukromých 

životů každého z nás. Přesto byl rok 2022 z pohledu hospodaření Primoco UAV SE v dobrém slova 

smyslu přelomový. 

Společnost v roce 2022 dosáhla svých nejlepších hospodářských výsledků v historii. Tržby z pohledu 

účetní závěrky v objemu 155 milionů korun představují v meziročním srovnání růst na téměř 

devítinásobek. Tržby na konsolidované bázi v objemu 105 milionů korun představují v meziročním 

srovnání růst na téměř šestinásobek. EBITDA ztrátu 24,6 milionů korun z pohledu účetní závěrky se 

nám podařilo obrátit v EBITDU zisk 65,9 milionů korun. Konsolidovanou EBITDA ztrátu 24,6 milionu 

korun z roku 2021 se nám podařilo obrátit v konsolidovanou EBITDA zisk 34 milionů korun. Důvodem 

je především silný zájem o špičková bezpilotní letadla Primoco UAV SE, ve kterém hraje klíčovou roli 

rozhodnutí zejména evropských států navýšit výdaje na obranu poté, co vypukl ozbrojený konflikt na 

Ukrajině. Svůj postoj nyní rychle přehodnocují i ti, kteří si dosud plně neuvědomovali nezastupitelnou 

roli bezpilotních letadel ve vybavení armád, ale i dalších bezpečnostních složek, pro něž jsou UAV a 

jejich schopnosti důležité i v době míru. 

Skupina v roce 2022 uzavřela kontrakty na celkem 22 strojů v hodnotě bezmála 400 milionů korun.  

Jako prozíravý a správný krok se hned zkraje roku 2022 ukázalo naše rozhodnutí ukončit aktivity 

v Ruské federaci. K prodeji dceřiné společnosti AO Primoco BPLA došlo ještě před zahájením invaze 

ruských vojsk na Ukrajinu.  

Kromě obchodních úspěchů a průlomu v hospodaření patří mezi klíčové milníky roku 2022 také získání 

certifikace EASA LUC, jež je nejvyšší civilní kvalifikací, kterou lze podle současných evropských předpisů 

obdržet. V neposlední řadě je třeba zmínit také důležité personální posílení manažerského týmu 

Primoco UAV SE a dozorčí rady společnosti, které bude hrát klíčovou roli při expanzi na nové trhy. 

Společnost ve své činnosti i v roce 2022 nadále pokračovala bez zahraničního kapitálu, bankovních 

úvěrů a dotací. I díky příznivým hospodářským výsledkům má nadále dostatek peněžních prostředků 

na další rozvoj a může se tak plně soustředit na plnění cílů pro rok 2023 – kromě pokračování v 

neustálém inovování strojů Primoco UAV One 150/150M mezi ně patří také dosažení tržeb na úrovni 

1 miliardy Kč a získání stavebního povolení pro vybudování nové výrobní haly, jež umožní navýšit 

výrobní kapacitu až na 250 bezpilotních letounů ročně. 

 

Ladislav Semetkovský 

generální ředitel 



Aktuální informace o společnosti 

Společnosti Primoco UAV SE v roce 2022 podařilo významně zúročit řadu let výzkumu, vývoje a 

referencí z reálných misí jejích špičkových strojů UAV One 150/150M. V kontextu konfliktu na Ukrajině 

si řada zákazníků z řad států i soukromých společností naplno uvědomila nezastupitelnou roli, kterou 

mohou spolehlivé a výkonné bezpilotní letouny sehrát při plnění úkolů v civilní i vojenské oblasti. 

Celosvětový růst významu bezpilotního létání zastihl společnost Primoco UAV perfektně připravenou 

jak z hlediska výrobních kapacit, tak z hlediska špičkových vlastností a možností vybavení jejích 

letounů. Patrné je to jak na rekordních hospodářských výsledcích za rok 2022, tak na počtu nově 

otevřených jednání o dodávkách českých bezpilotních letadel do celého světa. 

Zdaleka přitom nejde jen o vojenské využití bezpilotních strojů například pro průzkumné lety. Sílícím 

celosvětovým trendem je i outsourcing v oblasti ochrany pevninských i námořních hranic států, ostrahy 

klíčových objektů či monitoringu strategické infrastruktury. 

V roce 2022 byla společnost Primoco UAV SE úspěšná nejen na obchodním poli, kde se jí podařilo 
uzavřít kontrakty na dodávky celkem 22 letadel za téměř 400 milionů korun, ale významného pokroku 
se jí podařilo dosáhnout také v oblasti certifikací. Ty jsou nezbytné pro komplexní naplňování jejího 
potenciálu do budoucna. Do fáze závěrečných testů již dospěla vojenská certifikace letounu podle 
NATO STANAG 4703. V civilní oblasti je pak významným úspěchem získání oprávnění EASA LUC, jež 
významně usnadňuje vývojové, testovací, výcvikové i komerčních lety. 
 
Certifikace EASA LUC 
 
Společnost Primoco UAV SE je od 11. února 2022 držitelem certifikace EASA LUC (Light Unmanned 

Certifiate). Ta umožňuje v rámci rozsahu osvědčení provádět letové činnosti s interním schválením 

provozu na úrovni společnosti. Úřad pro civilní letectví ČR certifikát udělil certifikaci pro letoun Primoco 

UAV One 150 v kategorii „Specific“. 

S ohledem na právní vymezení provozu bezpilotních letounů je certifikace jedinou cestou, jak zajistit 

soulad s požadavky mezinárodních leteckých předpisů. V případě Primoco UAV SE je to celosvětově 

poprvé, kdy byl certifikát LUC vydán pro evropské letadlo s pevnými křídly. Celkově se jedná o pátý 

certifikát v Evropě, přičemž předchozí se týkaly strojů s rotujícím nosičem. Certifikát EASA LUC je 

nejvyšší kvalifikací, kterou lze podle současných evropských předpisů získat.  

Primoco UAV SE dle schválených provozních scénářů certifikát využívá k vývojovým, zkušebním i 

výcvikovým letům. Plánuje podle něj také provádět kontrolu kritické infrastruktury států a další 

činnosti. 

Ukončení činnosti v Ruské federaci 

Společnost Primoco UAV SE v roce 2022 ukončila svoje aktivity v Ruské federaci, jež se vždy týkaly 

výhradně poskytování leteckých prací a služeb DaaS (Drone-as-a-Service) v civilním sektoru. 

K odprodeji 100 % akcií dceřiné společnosti AO Primoco BPLA v Rusku došlo k 31. lednu 2022, tedy 

ještě před zahájením invaze ruské armády na Ukrajinu.  

S ohledem na ukončení aktivit v Rusku přišla společnost AO Primoco BPLA jen v roce 2022 o zakázky 

v hodnotě 1 miliardy rublů (12 milionů eur). Vzhledem k vývoji vztahů mezi Evropou a Ruskem, 

sankčnímu režimu vůči Ruské federaci a nemožnosti získání exportní licence však management 

Primoco UAV SE včas vyhodnotil pokračování aktivit v Rusku jako nežádoucí, což se vzápětí se 

zahájením válečného konfliktu ukázalo jako prozíravý a správný krok. 

         



Popis společnosti Primoco UAV SE 

 

Rok založení 2015 

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

Počet zaměstnanců 40 (interní a externí) 

Auditoři TPA, Česká republika 

Právní forma Evropská společnost 

ID 03794393  

ISIN CZ0005135970 

LEI  315700ZD9L6SRNJ3PL58 

Společnost Primoco UAV SE vyrábí středně velké, plně autonomní bezpilotní letouny (UAV) a poskytuje 
související letecké služby. Má vlastní výzkumný a vývojový tým a vyškolený personál, který je schopen 
vyrobit až 100 strojů ročně. Letadla jsou vyráběna a sestavována z vlastních komponentů – motoru, 
draku a dalších dílů. V roce 2018 společnost provedla primární veřejnou nabídku přibližně šesti procent 
svých akcií na pražské burze. Prostřednictvím úpisu se společnosti podařilo získat 63 milionů korun, jež 
využila mimo jiné na akvizici továrního letiště v Písku-Krašovicích. Společnost Primoco UAV SE 
pokračuje ve své činnosti a rozvíjí své schopnosti v oblasti bezpilotních letounů bez zahraničního 
kapitálu, bankovních úvěrů a dotací. Kromě toho společnost získala nové finanční prostředky ve výši 
90,5 milionu Kč prostřednictvím druhotné emise akcií v roce 2021.  

Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001 a je osvědčenou organizací pro konstrukci a výrobu 
vojenské letecké techniky (DOA/POA). V roce 2019 získala prostřednictvím své dceřiné společnosti 
Primoco UAV Defence, s. r. o., licenci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k obchodování s vojenským 
materiálem. V roce 2022 obdržela společnost od Úřadu pro civilní letectví ČR certifikát EASA LUC (Light 
Unmanned Certificate).  

Společnost nevyrábí ani neprodává bojová bezpilotní letadla s municí. Vojenský materiál využívá pouze 
na úrovni senzorů, speciální elektroniky a software. 

Hlavními trhy, na které Primoco UAV SE obchodně cílí, jsou primárně Evropa, Střední východ, Afrika, 

Asie. Firma nabízí zákazníkům jasně prokazatelné ekonomické benefity při srovnání s použitím 

alternativních řešení (např. vrtulníky). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vybrané ekonomické ukazatele (v tis. CZK) 

 
Konsolidovaně za 

skupinu 
Individuální účetní 

závěrka Primoco UAV SE 

 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 

Tržby 17 767 103 236 17 767 153 245 

Náklady -45 246 -73 633 -45 246 -90 884 

Provozní hospodářský výsledek -27 480 29 603 -27 480 62 361 

EBITDA -24 604 33 919 -24 604 65 961 

Zisk před zdaněním -27 954 30 578 -27 954 62 620 

Zisk po zdanění -27 954 29 811 -27 954 61 853 

     

     

     

 
Konsolidovaně za 

skupinu 
Individuální účetní 

závěrka Primoco UAV SE 

 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 

Dlouhodobý majetek 32 378 36 156 32 378 36 256 

Oběžná aktiva 48 366 130 324 52 343 121 612 

      z toho – zásoby 19 570 66 315 19 570 48 418 

      z toho – bankovní účty a hotovost 28 168 63 161 28 168 63 078 

      z toho – pohledávky 628 848 628 10 116 

Aktivní dohady a náklady příštích období 3 986 0 3 986 0 

Aktiva celkem 84 730 166 480 84 730 157 868 

Vlastní kapitál 84 409 114 506 84 409 146 654 

Krátkodobé závazky 0 50 741 0 9 981 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 

Pasivní dohady a výdaje příštích období 248 348 239 348 

Pasiva celkem 84 730 166 480 84 730 157 868 
 

  



Akcionáři  

Ladislav Semetkovský (59,46% 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. 

 

Gabriel Fülöpp (25,59% podíl), člen dozorčí rady a zakladatel 

Narodil se v roce 1967. V letech 1991-1995 spoluzakládal reklamní agenturu Ark Communications 

(později Ark Thompson) a společnost BigBoard v České republice, Slovensku, Ukrajině, Bělorusku a 

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 (14,49% podíl na trhu PX Start pražské burzy) 

 

Management 

Ladislav Semetkovský  Generální ředitel 

Josef Šťastný  Výrobní ředitel 

Radek Suk Šéfpilot a hlavní konstruktér 

Miroslav Mišík Finanční ředitel 

Vladan Ševčík Ředitel kvality 

Jakub Fojtík Obchodní ředitel 

 

Dozorčí rada 

Gabriel Fülöpp  

Vladan Ševčík  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primoco UAV One 150/M 

V roce 2020 byl dokončen vývoj sériové podoby letounu Primoco UAV One 150. Oproti předchozí verzi  

u něj došlo k několika změnám, včetně instalace nového typu podvozku schopného lépe zvládat provoz 

z méně kvalitních vzletových a přistávacích drah, přepracování elektroinstalace pro snížení údržbových 

nároků a zvýšení bezpečnosti, úprav softwarového vybavení letounu a 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 a maximální vzletovou 

hmotností 150 kg. Zvolené hmotnostní omezení bylo vybráno s ohledem na požadavek kategorizovat 

letoun ve vojenském provozu podléhajícímu normě NATO 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 zatížení až 30 kg, přičemž shodné hodnoty na trhu dosahují obvykle 

mnohem těžší stroje.  

Letoun je vybaven vysoce pokročilým autopilotem, který zabezpečuje precizní řízení ve dne, v noci i ve 

ztížených povětrnostních podmínkách. Díky autopilotu a integrovanému radiovýškoměru stroj 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 velkou míru variability a velmi objemný 

zástavbový prostor, což umožňuje nést i senzory obvykle používané na pilotovaných prostředcích či 

mnohem větších UAV. Vytrvalost letounu je 15 hodin při cestovní rychlosti 120 km/h. 

 

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 20 HP a celkové hmotnosti 25 kg, včetně 

elektrického startéru a 24V/1000W generátoru. Motory jsou určené pro bezpilotní letoun Primoco 

UAV model One 150 a jsou zároveň připravené pro prodej a zástavbu do jiných letounů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Trh a konkurence 

Trh s bezpilotními prostředky, ačkoliv je součástí leteckého průmyslu, je strukturován zcela odlišně od 

trhu pilotovaných letounů. Dostupné bezpilotní prostředky se dělí dle vojenské terminologie s ohledem 

na převážně vojenské použití na: 

a) Hobby drony – drony určené k rekreačnímu použití s doletem do 25 km spadající pod kategorii 

Open dle předpisů EASA a nesplňující požadavky standardů STANAG 4702/4703 či 

ekvivalentních. Těchto prostředků je nejvíce a jejich cena je ve srovnání s ostatními UAV nejnižší. 

Konkurence v tomto segmentu UAV je největší ze všech kategorií zejména z důvodu dostupnosti 

mnoha typů a jejich širokému rozšíření. Počet výrobců v této kategorii je 1 000+ celosvětově. 

 

b) Taktické drony – drony určené k plnění úkolů na vzdálenost nad 25 km s vytrvalostí v řádu 

hodin, které spadají pod kategorii Specific/Certified dle předpisů EASA, a splňující požadavky 

standardů STANAG 4702/4703 či ekvivalentních. Do této kategorie spadá i letoun Primoco UAV 

One 150. Na trhu působí devět výrobců letounů (Boeing Insitu a AeroVironment z USA, 

Aeronautics, Elbit a IAI z Izraele, Tekever z Portugalska, CAIC z Číny, Qods z Íránu, Primoco z ČR) 

s pevným křídlem a dva výrobci vrtulníků (Schiebel a UMS Skeldar). Do porovnání byly zařazeny 

pouze společnosti, které prokazatelně dosáhly na export svého prostředku, neboť na trhu 

působí i množství společností, které nedokázaly či nedokážou překročit vývojové stadium či 

získat letová oprávnění dle nové generace předpisů.  

 

c) Strategické drony – drony určené výlučně k plnění vojenských úkolů dalekého dosahu 

s vytrvalostí v řádu desítek hodin, necertifikovatelné dle civilních předpisů a spadající pod 

požadavky standardu STANAG 4671. Tato skupina se dělí na drony vyvíjené od počátku jako 

bezpilotní systém a drony vzniklé úpravou pilotovaného letounu (např. Diamond DA-42). Na trhu 

působí devět výrobců letecké techniky této kategorie (Aeronautics, Elbit a IAI z Izraele, CAIG 

z Číny, Leonardo z Itálie, Northrop Grumman z USA, Kronštadt z Ruska, TAI z Turecka a HESA 

z Íránu).  

 

d) Bojové drony – drony určené výlučně k plnění vojenských úkolů dalekého dosahu s vytrvalostí 

v řádu desítek hodin, vybavené bojovým systémem, necertifikovatelné dle civilních předpisů a 

spadající pod požadavky standardu STANAG 4671. Na trhu působí devět výrobců této kategorie 

dronů (Bayraktar a TAI z Turecka, CAIG, CASC a Hongdu z Číny, General Atomics a Northrop 

Grumman z USA, Kronštadt z Ruska, Qods z Íránu).  

Produkce z USA – typy Boeing Insitu ScanEagle a RQ-21 Blackjack a dále nový model AeroVironment T-

20 – tyto prvky jsou z převážné většiny prodávány ve formátu vláda-vláda. Letouny z produkce firmy 

Boeing Insitu využívají ke vzletu katapult. S ohledem na dominantní užití u ozbrojených a bezpečnostních 

složek v USA tyto prostředky nesplňují požadavky norem STANAG 4703 (jsou schvalovány na úrovni 

leteckých autorit jednotlivých bezpečnostních složek) či EASA (podléhají pravidlům úřadu FAA, která 

nejsou kompatibilní s evropskými předpisy).  

Produkce z Izraele – typy Elbit Systems Hermes 90, Aeronautics Aerostar a Orbiter 4 a IAI Malat Searcher 

Mk. III. Tyto prostředky využívají různý systém startu/přistávání (katapult i kolový podvozek). S ohledem 

na vznik v zemi mimo NATO či EU tyto prostředky nesplňují požadavky norem STANAG 4703 (jsou 

schvalovány na úrovni leteckých autorit jednotlivých bezpečnostních složek) či EASA (dominantní 

vojenské využití).   



Produkce z Evropy – typy Tekever AR5, UAV Factory Penguin C a Primoco UAV One 150. První 

prostředek využívá přistání na podvozku, druhý katapult. Ani jeden z nich není schválen dle standardů 

NATO STANAG 4703 a nejsou informace o jejich souladu s pravidly EASA, ačkoliv lze očekávat existenci 

plánu na jejich uznání. Český letoun Primoco UAV One 150 je v procesu certifikace STANAG 4703 a 

v souladu s pravidly EASA. Společnost Primoco UAV SE v roce 2022 získala certifikaci EASA LUC (Light 

Unmanned Certificate). 

Produkce z Íránu a Číny – typy Qods Mohajer-2 a CAIC CH-92. Tyto prostředky jsou zacílené na rozvojové 

či licenčně nedostupné země. První využívá ke vzletu katapult, druhý kolový podvozek. S ohledem na 

vznik v zemi bez jakékoliv šance na spolupráci s NATO či EU tyto prostředky nesplňují požadavky norem 

STANAG 4703 či EASA. 

Významné události roku 2022 ve společnosti Primoco UAV SE 

• Leden 2022: Ukončení aktivit v Rusku a odprodej dceřiné společnosti AO Primoco BPLA  

Společnost Primoco UAV SE počátkem roku 2022 ukončila svoje aktivity v Ruské federaci, jež se 

vždy týkaly výhradně poskytování leteckých prací a služeb DaaS (Drone-as-a-Service) v civilním 

sektoru. K odprodeji 100 % akcií dceřiné společnosti AO Primoco BPLA v Rusku došlo k 31. lednu 

2022, tedy ještě před zahájením invaze ruské armády na Ukrajinu.  

• Únor 2022: Získání certifikace LUC v kategorii „Specific“ 

Úřad pro civilní letectví ČR udělil 11. února 2022 společnosti Primoco UAV SE oprávnění EASA LUC 

(Light Unmanned Certificate) pro letoun Primoco UAV One 150 v kategorii „Specific“. Certifikace 

umožňuje v rámci rozsahu osvědčení provádět letové činnosti s interním schválením provozu na 

úrovni společnosti.  

Jde o první případ, kdy byl certifikát LUC vydán pro evropské letadlo s pevnými křídly. Celkově se 

jedná teprve o pátý certifikát v Evropě, přičemž předchozí se týkaly strojů s rotujícím nosičem. 

Certifikát EASA LUC je nejvyšší kvalifikací, kterou lze podle současných evropských předpisů získat.   

• Duben 2022: Posílení dozorčí rady o Ing. Vladana Ševčíka 

Dozorčí rada společnosti Primoco UAV SE je nově dvoučlenná. Gabriela Fülöppa v ní doplnil 

plukovník gšt. (v.v.) Ing. Vladan Ševčík, který ve společnosti působí již od roku 2020 jako manažer 

kvality. Jeho odborné kvality a manažerské zkušenosti tak nyní ještě více přispívají k růstu 

společnosti a certifikacím jejího bezpilotního letounu v nadnárodním kontextu, a to jak v civilní, tak 

vojenské oblasti.  

• Duben 2022: První úspěšné lety v německém vojenském vzdušném prostoru 

Ve spolupráci s německou společností PLATH GmbH & Co KG jsme na jaře 2022 uskutečnili první 

let bezpilotního letounu v rámci celoevropské legislativy pro společnosti s certifikátem LUC v době, 

kdy ve vojenském vzdušném prostoru německé armády Bundeswehr v Manchingu probíhal běžný 

letecký provoz.  Let byl proveden z letiště Ingolstadt-Manching, kde je umístěna jednotka 

Bundeswehru WTD 61, GF 470. Palubní technologie PLATH s více senzory a palubní radiostanice a 

odpovídač umožnily bezpečné řízení letového provozu (ATM) a shromáždily všechna potřebná data 

pro úspěšnou misi. 

 



• Listopad 2022: Společnost Primoco UAV SE posílila svůj manažerský tým pro expanzi na nové 

trhy  

Expanzi českého výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV SE na nové trhy má vedle ředitele 

společnosti Ladislava Semetkovského a obchodního ředitele Jakuba Fojtíka nově na starosti také 

David Jirman. Muž, který pracuje v oboru letectví více než 15 let, před nástupem do Primoco UAV 

SE působil ve společnosti Aero Vodochody Aerospace, kde nejprve řídil nákup pro vojenské 

programy, včetně vlajkového projektu společnosti L-39NG, jenž sám o sobě zahrnuje víc než 300 

českých i zahraničních dodavatelů. Mezi lety 2018 a 2022 pak v Aero Vodochody Aerospace 

zastával pozici obchodního ředitele pro Evropu, Severní Ameriku a Austrálii. 

 

Obchodní záměr pro rok 2023  

Společnost Primoco UAV SE plánuje v roce 2023 navázat na průlom v hospodaření, kterého se jí 

podařilo dosáhnout v roce 2022. Cílem pro rok 2023 je prodat stroje v celkové hodnotě alespoň jedné 

miliardy korun při EBITDA marži 40 %. K naplnění tohoto cíle může přispět také skutečnost, že do roku 

2023 již společnost vstoupila s několika kontrakty na dodávku celkem 10 bezpilotních letounů. O 

dalších nových zakázkách zároveň probíhá řada jednání s potenciálními zákazníky. 

S ohledem na zrychlující tempo růstu společnosti a výhled bezpilotního letectví do budoucna plánuje 

Primoco UAV SE v roce 2023 požádat o stavební povolení na výstavbu nové výrobní haly. Ta umožní 

společnosti navýšit výrobní kapacitu až na 250 letounů ročně. Pozemky pro tuto investici již Primoco 

UAV SE vlastní v areálu svého letiště Písek-Krašovice. Celková investice bude představovat stovky 

milionů korun, významná část půjde do robotizace a strojového vybavení moderní továrny. 

V roce 2023 také společnost plánuje dokončit proces získávání vojenského oprávnění v souladu s 

normou NATO STANAG 4703, ve kterém v roce 2022 významně pokročila. Primoco UAV již má pověření 

Odboru dohledu nad vojenským letectvím Ministerstva obrany ČR jako schválená výrobní a vývojová 

organizace podle evropského standardu EMAR 21. Certifikace STANAG 4703 již dospěla do stadia 

finálních testů. 

Z technologického hlediska leží budoucnost oboru bezpilotního létání mimo jiné ve zpracovávání 

informací z bezpilotních letadel prostřednictvím umělé inteligence. Člověk je v tomto ohledu již nyní 

nejslabším článkem, který brzdí efektivní zpracování obrovského množství dat, jež UAV dokážou v 

každém okamžiku dodávat. Primoco UAV začíná tuto vizi reálně rozvíjet a v roce 2023 bude pokračovat 

v inovacích tak, aby se nadále udržela ve světové špičce, kam ve své třídě nyní patří.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Údaje o obchodování na trhu START pražské burzy 

Akcie Primoco UAV SE dosáhly v roce 2022 na trhu pražské burzy START zhodnocení 51,85 %. Jejich 

cena se z 270 Kč na začátku roku zvýšila až na 410 Kč. Primoco UAV SE se tak stalo nejen nejvýkonnější 

emisí trhu určeného pro malé a střední podniky, ale také jedním z nejvýkonnějších titulů roku 2022 na 

celé pražské burze. 

V roce 2022 se posunulo na novou úroveň také historické maximum ceny akcie Primoco UAV SE. 

Dosavadní nejvyšší hodnotu 358 korun za akcii z května 2021 nově nahradila úroveň 440 korun za akcii 

z 27. prosince 2022. Akcie Primoco UAV SE tak svojí výkonností v roce 2022 pomohly v portfoliích 

investorů kompenzovat rok, který byl na světových akciových trzích jedním z nejhorších v historii, 

pražskou burzu nevyjímaje.  

Kromě ceny akcií Primoco UAV SE se loni zvýšil také objem obchodování. V roce 2022 se na pražské 

burze zobchodovalo přes 51 700 akcií Primoco UAV SE, což ve srovnání s rokem 2021 představuje 6% 

meziroční nárůst. 

Nákup či prodej cenných papírů Primoco UAV SE je od 30. ledna 2023 dostupnější i pro drobné 

investory. Pražská burza u tohoto titulu na trhu START snížila základní objem investice (tzv. lotu) ze 100 

na 10 kusů. Jde o krok, jenž mimo jiné podpoří likviditu i pro stávající investory. 

 

 

Kontakt 

Primoco UAV SE 
Výpadová 1563/29f 
15300 Praha 5 
Czech Republic 
 
Web: www.primoco.com  
 

 

 

http://www.primoco.com/


Finanční část – účetní závěrka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Primoco UAV SE R O Z V A H A

IČ: 03794393

MINULÉ OBDOBÍ

BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO

167 224 -9 356 157 868 84 730

B. 45 612 -9 356 36 256 32 378

I. 6 818 -2 555 4 263 2 077

1 2 998 -1 821 1 177 42

2 877 -734 143 889

1 752 -708 44 186

2 125 -26 99 703

5 2 943 0 2 943 1 146

1 65 0 65 0

2 2 878 0 2 878 1 146

II. 38 694 -6 801 31 893 30 301

1 27 874 -1 195 26 679 26 535

1 17 352 0 17 352 16 852

2 10 522 -1 195 9 327 9 683

2 10 656 -5 606 5 050 3 766

5 164 0 164 0

2 164 0 164 0

III. 100 0 100 0

1 100 0 100 0

C. 121 612 0 121 612 52 343

I. 48 418 0 48 418 19 570

1 15 336 0 15 336 5 348

2 14 076 0 14 076 11 826

3 1 928 0 1 928 2 396

1 1 807 0 1 807 2 057

2 121 0 121 339

5 17 078 0 17 078 0

II. 10 116 0 10 116 4 605

1 123 0 123 124

5 123 0 123 124

Dlouhodobé pohledávky

Zásoby

k 31.12.2022

v celých tisících CZK

ŘÁDEK
BĚŽNÉ OBDOBÍ

AKTIVA CELKEM

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek

Nehmotné výsledky vývoje

Software

Ocenitelná práva

Ostatní ocenitelná práva

Dlouhodobý hmotný majetek

Pozemky a stavby

Pozemky

Stavby

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Hmotné movité věci a jejich soubory

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý finanční majetek

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

Výrobky

Zboží

Poskytnuté zálohy na zásoby

Pohledávky

Oběžná aktiva

Materiál

Nedokončená výroba a polotovary

Výrobky a zboží

Pohledávky - ostatní

153 00 Praha 5, Výpadová 1563/29f



MINULÉ OBDOBÍ

BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO
ŘÁDEK

BĚŽNÉ OBDOBÍ

2 123 0 123 124

2 9 993 0 9 993 4 481

1 45 0 45 4

4 9 948 0 9 948 4 477

3 0 0 0 289

4 319 0 319 180

5 0 0 0 3 977

6 9 629 0 9 629 31

IV. 63 078 0 63 078 28 168

2 63 078 0 63 078 28 168

D. 0 0 0 9

1 0 0 0 9

Krátkodobé pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Pohledávky - ostatní

Peněžní prostředky 

Stát - daňové pohledávky

Krátkodobé poskytnuté zálohy

Dohadné účty aktivní

Jiné pohledávky

Peněžní prostředky na účtech

Časové rozlišení aktiv

Náklady příštích období



157 868 84 730

 A. 146 654 84 409

I. 4 709 4 709

1 4 709 4 709

II. 159 269 158 878

1 159 269 159 269

2 0 -391

2 0 -391

IV. -79 177 -51 224

1 -79 177 -51 224

V. 61 853 -27 954

11 214 321

 B. 885 82

2 767 0

4 118 82

C. 10 329 239

II. 10 329 239

3 3 385 0

4 8 0

8 6 936 239

5 6 588 0

6 348 239

MINULÉ OBDOBÍ

Krátkodobé přijaté zálohy

Závazky z obchodních vztahů

BĚŽNÉ OBDOBÍ

Krátkodobé závazky

Výsledek hospodaření minulých let (+/-)

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

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

ŘÁDEK

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

Ážio a kapitálové fondy

Ážio

Kapitálové fondy

Základní kapitál

PASIVA CELKEM

Vlastní kapitál

Základní kapitál

Závazky

Ostatní rezervy

Rezervy

Rezerva na daň z příjmů

Závazky - ostatní

Stát - daňové závazky a dotace

Dohadné účty pasivní

B. + C. Cizí zdroje



v celých tisících CZK

145 480 13 252

0 12

Výkonová spotřeba 73 011 31 210

2 56 453 14 495

3 16 558 16 715

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) -2 000 -1 489

Osobní náklady 15 430 9 857

1 11 861 7 547

2 3 569 2 310

1 3 449 2 274

2 120 36

Úpravy hodnot v provozní oblasti 767 4 368

1 3 341 2 692

1 3 341 2 692

3 -2 574 1 676

Ostatní provozní výnosy 7 765 4 502

1 7 486 521

3 279 3 981

Ostatní provozní náklady 3 676 1 300

1 170 69

2 0 398

3 181 305

4 36 -15

5 3 289 543

62 361 -27 480

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 36 0

1 36 0

291 0

Výnosové úroky a podobné výnosy 1 443 0

2 1 443 0

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Ostatní náklady

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Úpravy hodnot pohledávek

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

Jiné provozní výnosy

Primoco UAV SE

IČ: 03794393

ŘÁDEK

za období od 1.1.2022 do 31.12.2022

MINULÉ OBDOBÍ

153 00 Praha 5, Výpadová 1563/29f

Tržby z prodeje výrobků a služeb

Tržby za prodej zboží

Mzdové náklady

Služby

Spotřeba materiálu a energie

BĚŽNÉ OBDOBÍ

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

Prodaný materiál

Daně a poplatky z provozní činnosti

Jiné provozní náklady

A.

II.

*

F.

D.

IV.

VI.

I.

III.

E.

B.

G.

V Ý K A Z   Z I S K U 
A  Z T R Á T Y

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

Náklady vynaložené na prodané podíly

Provozní výsledek hospodaření (+/-)

Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba



ŘÁDEK MINULÉ OBDOBÍBĚŽNÉ OBDOBÍ

Nákladové úroky a podobné náklady 0 659

2 0 659

Ostatní finanční výnosy 341 757

Ostatní finanční náklady 1 270 572

259 -474

62 620 -27 954

Daň z příjmů 767 0

1 767 0

61 853 -27 954

155 065 18 523

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

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

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

L.

Daň z příjmů splatná

*

* *

**

* Finanční výsledek hospodaření (+/-)

K.

VII.

J.

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady



IČ: 03794393

BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ

P. 28 168 721 

Z. 62 620 -27 954

A.1. -5 127 4 648 

A.1.1. 3 341 2 692 

A.1.2. -2 538 1 662 

A.1.2.1. -2 574 1 677 

A.1.2.2. 36 -15

A.1.3. -7 061 -452

A.1.5. -1 443 659 

A.1.5.1. 0 659 

A.1.5.2. -1 443 0 

A.1.6. 2 574 87 

A.* 57 493 -23 306

A.2. -24 260 -32 635

A.2.1. -5 502 -338

A.2.2. 10 090 -26 245

A.2.3. -28 848 -6 052

A.** 33 233 -55 941

A.3. 0 -2 751

A.4. 1 443 0 

A.*** 34 676 -58 692

B.1. -7 680 -4 908

B.2. 7 522 521

B.*** -158 -4 387

C.2. 392 90 526 

C.2.1. 392 90 526 

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, ážia, 
popřípadě fondů ze zisku včetně složených záloh na toto zvýšení (+)

Změna stavu zásob (+/-)

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním

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

Přijaté úroky (+)

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

Příjmy z prodeje stálých aktiv

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

Změna stavu opravných položek

Změna stavu rezerv

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)

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

Vyúčtované nákladové úroky

Vyúčtované výnosové úroky

Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace

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

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

ŘÁDEK

za období od 1.1.2022 do 31.12.2022

153 00 Praha 5, Výpadová 1563/29f v celých tisících CZK

Změna stavu opravných položek a rezerv

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 (+)



BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍŘÁDEK

C.*** 392 90 526 

F. 34 910 27 447 

D. 0 0 

R. 63 078 28 168 

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků

Rozdíl D=P+F-R

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období



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

Transakce s vlastníky celkem 364 90 162 0 0 0 0 -27 954 62 572

Změna základního kapitálu 364 364

Změna vlastních akcií 90 162 90 162

Výsledek hospodaření za běžné období -27 954 -27 954

Čisté nerealizované zisky (ztráty) celkem 0 0 150 0 0 0 -150 0

Přecenění cenných papírů a účastí 150 -150 0

Stav k 31.12.2021 4 709 159 269 -391 0 0 0 -79 178 84 409

Transakce s vlastníky celkem 0 0 0 0 0 0 61 854 61 854

Výsledek hospodaření za běžné období 61 854 61 854

Čisté nerealizované zisky (ztráty) celkem 0 0 391 0 0 0 0 391

Přecenění cenných papírů a účastí 391 391

Stav k 31.12.2022 4 709 159 269 0 0 0 0 -17 324 146 654

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 1.1.2022 do 31.12.2022

v celých tisících CZK

Primoco UAV SE



za období od 1.1.2022 do 31.12.2022

Příloha
v účetní závěrce

Primoco UAV SE



1

Firma:

IČ:

Založení / Vznik:

Sídlo:

Právní forma:

Spisová značka:

Účetní období:

Předmět podnikání:

1.1

Běžné 
období

Minulé 
období

59,46% 59,70%

25,59% 27,10%

1.2

Od (datum) Do (datum)

01.01.2022 31.12.2022

1.3

Od (datum) Do (datum)

01.01.2022 31.12.2022

15.05.2022 31.12.2022

1.4

Jméno

Transakce se spřízněnými osobami

Gabriel Fülöpp

Funkce

předseda dozorčí rady

Transakce se spřízněnými osobami probíhají na bázi tržních cen.

Statutární orgány v průběhu účetního období

Jméno

Dozorčí orgány v průběhu účetního období

evropská společnost

Ladislav Semetkovský

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

Vladan Ševčík

Podíl v %
Jméno / Firma

Ladislav Semetkovský

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

Gabriel Fülöpp

Funkce

člen dozorčí rady

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

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

člen představenstva

Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SE za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022
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Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SE za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022

2

2.1

2.1.1

Vykázán v 
rozvaze

Vykázán 
v nákladech 

běžného 
období*)

Technické 
zhodnocení

> 60 tis. Kč > 1 tis. Kč > 60 tis. Kč

> 40 tis. Kč > 1 tis. Kč > 40 tis. Kč

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

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

- 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.

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.

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.

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:

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky.

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).

Přehled významných účetních pravidel a postupů

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

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

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek

Účetní metody a obecné účetní zásady

3



Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SE za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022

2.1.2

2.1.3

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

3

5

Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí zejména

Dlouhodobý finanční majetek

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.

- 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

lineárníBudovy

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.

Testovací letadla

Negativní formy

5

3

 3 - 5

Metoda odpisování 

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. 

lineární

lineární

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Software

Dopravní prostředky

Ostatní ocenitelná práva 6

lineární

lineární

Počet let / %

20 - 30

6

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

Ostatní hmotný majetek

lineární

lineární

lineární

- majetkové účasti

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. 

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:

4



Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SE za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

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

Splatná daň

Daňový závazek a daňový náklad vychází z porozumění interpretace daňových zákonů platných v České republice
k datu sestavení účetní závěrky. 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.

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

Daně

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.

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.

Rezervy

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.

Závazky

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.

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.

Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité (nominální) hodnotě.

Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Odložená daň

Úvěry

Pohledávky

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.

V případě postupného splácení pohledávky je v rozvaze odděleně vykázána část splatná do jednoho roku a část
splatná nad jeden rok.
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Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SE za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022

2.1.10

2.1.11

2.2

Stav k 
31.12.2022

Stav k 
31.12.2021

63 078 28 168

63 078 28 168

3

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.

Výnosy

Přehled o peněžních tocích

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

V roce 2023 došlo k požáru výrobní haly jednoho z hlavních dodavatelů účetní jednotky. Nicméně i přes dané
skutečnosti dodavavatel postupně dodává objednané zboží. Účetní jednotka evidovala k 31.12.2022 za
dodavatelem poskytnuté zálohy ve výši 594 090 EUR. Proti dodávkám zboží byly prozatím vypořádány zálohy ve
výši 75 443 EUR. Účetní jednotka očekává bezproblémové dodání zbylého objednaného zboží, proti kterému
budou zálohy zúčtovány.

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

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

Použití odhadů

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

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem 

Položka rozvahy

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.

V tomto období nedošlo k žádným významným událostem, které by negativně ovlivnily finanční pozici společnosti.
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4

V druhé polovině února 2022 došlo k eskalaci politického napětí mezi Ruskem a Ukrajinou ve válečný konflikt.
Celosvětová reakce na ruské porušení mezinárodního práva spočívala v uvalení rozsáhlých sankcí vůči Rusku
omezující podnikatelskou činnost a vedoucí k přerušení dodavatelských řetězců a významnému nárůstu cenové
hladiny.
V současné době není zřejmé, jak dlouho bude válečný konflikt trvat. Z tohoto důvodu nelze plně posoudit důsledky 
ruské agrese na Ukrajině na situaci společnosti a její finanční pozici. Na základě budoucího vývoje může mít
situace negativní dopady i na naši společnost.

Vedení společnosti zvážilo potenciální dopady válečného konfliktu na Ukrajině na své aktivity a podnikání a
dospělo k závěru, že nemají na Společnost významný vliv a nevedou k existenci významné nejistoty ohledně
předpokladu nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31.12.2022 zpracována za
předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

Vliv vojenského konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou na ekonomickou situaci 
společnosti.
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Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SE za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022

B.

B.I

Netto 
hodnota k 
31.12.2022

Netto 
hodnota k 
31.12.2021

1 177 42

44 186

99 703

65 0

2 878 1 146

4 263 2 077

B.II

Netto 
hodnota k 
31.12.2022

Netto 
hodnota k 
31.12.2021

17 352 16 852

9 327 9 683

5 050 3 766

164 0

31 893 30 301

B.III.

1. - 5.

Netto 
hodnota k 
31.12.2022

Netto 
hodnota k 
31.12.2021

100 0

100 0

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy

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

Software

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Nehmotné výsledky vývoje

Celkem

Položka rozvahy

Stálá aktiva

Celkem

Stavby

Hmotné movité věci a jejich soubory

Pozemky

Aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek

Ostatní ocenitelná práva

Podíl je aktuálně držen v jedné dceřiné společnosti PRIMOCO UAV Defence, s.r.o. V aktuálním období došlo k 
prodeji dceřiné společnosti AO Primoco BPLA a k přecenění podílu v PRIMOCO UAV Defence, s.r.o.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý finanční majetek

Účasti ve společnostech

Položka rozvahy

Dlouhodobý hmotný majetek

Celkem
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Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SE za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022

C.

C.I.

Netto 
hodnota k 
31.12.2022

Netto 
hodnota k 
31.12.2021

15 336 5 348

14 076 11 826

1 807 2 057

121 339

17 078 0

48 418 19 570

C.II.

C.II.1.

Netto 
hodnota k 
31.12.2022

Netto 
hodnota k 
31.12.2021

123 124

123 124

C.II.2.

Netto 
hodnota k 
31.12.2022

Netto 
hodnota k 
31.12.2021

45 4

0 289

319 180

0 3 977

9 629 31

9 993 4 481

C.IV.

Netto 
hodnota k 
31.12.2022

Netto 
hodnota k 
31.12.2021

63 078 28 168

63 078 28 168

Stát - daňové pohledávky

Krátkodobé poskytnuté zálohy

Dohadné účty aktivní

Jiné pohledávky

Položka rozvahy

Peněžní prostředky 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Krátkodobé pohledávky

Položka rozvahy

Pohledávky z obchodních vztahů

Celkem

Pohledávky - ostatní

Zásoby

Položka rozvahy

Dlouhodobé pohledávky

Celkem

Peněžní prostředky na účtech

Celkem

Položka rozvahy

Materiál

Nedokončená výroba a polotovary

Oběžná aktiva

Zboží

Pohledávky - ostatní

Výrobky

Pohledávky

Poskytnuté zálohy na zásoby

Celkem
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Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SE za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022

D.

Netto 
hodnota k 
31.12.2022

Netto 
hodnota k 
31.12.2021

0 9

0 9

A.

Stav k 
31.12.2022

Stav k 
31.12.2021

4 709 4 709

159 269 159 269

0 -391

-79 177 -51 224

61 853 -27 954

146 654 84 409

A.I.

Druh akcií Počet
Nominální 

hodnota
Celkem Nesplaceno

Datum 
splatnosti

Na jméno v zaknihované podobě 4 708 910 0,001 4 709 - -

Celkem 4 708 910 0,001 4 709 0 -

*

*

Stav k 
31.12.2022

Stav k 
31.12.2021

0 -391

0 -391

* Rozdělení hospodářského výsledku

Časové rozlišení aktiv

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

Celkem

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

K datu sestavení této závěrky nebylo rozhodnuto o návrhu vypořádání hospodářského výsledku.

Celkem

Přecenění podílu dceřiné společnosti

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

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

Pohyby ve vlastním kapitálu

Položka rozvahy

Náklady příštích období

Základní kapitál

Základní kapitál

Ážio

Položka rozvahy

Pohyby vlastního kapitálu jsou zobrazeny v přehledu o změnách ve vlastním kapitálu.

Pasiva

Položka rozvahy

Vlastní kapitál

Celkem

10



Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SE za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022

B./C.

B.

*

Zůstatek

*

Zůstatek

C.

C.II.

Stav k 
31.12.2022

Stav k 
31.12.2021

3 385 0

8 0

6 588 0

348 239

10 329 239

E.

Stav k 31.12.2022

82

Závazky

118

Závazky z obchodních vztahů

Stav k 31.12.2022

Ostatní rezervy

Závazky - ostatní

Stát - daňové závazky a dotace

Dohadné účty pasivní

767

Rezervy

Cizí zdroje

Stav k 31.12.2021

Rezerva na daň z příjmů

Krátkodobé závazky

0

Stav k 31.12.2021

Celkem

Krátkodobé přijaté zálohy

Položka rozvahy

Mimobilanční údaje

Ostatní mimobilanční údaje

Nevyčerpané úvěrové rámce a ručení
Společnost měla k rozvahovému dni k dispozici u svých bank nevyčerpané úvěrové rámce ve výši 5 mil. Kč
(revolvingový úvěr).
Tyto jsou zajištěny blankosměnkou a zástavou pohledávek.
Dále měla společnost u bank sjednánou smlouva o ručení za případné dluhy spojené osoby do výše 300 tis. Kč.

11



Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SE za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022

I.

Zůstatek

II./A.1.

Výnosy

A.2.

Zůstatek

A.3.

Zůstatek

B.

Zůstatek

D.

Zůstatek

Počet v 
běžném 
období

Počet v 
minulém 
období

Stav k 
31.12.2022

Stav k 
31.12.2021

15 13 11 861 7 547

3 449 2 274

120 36

15 13 15 430 9 857

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

15 430

9 857

13 252

Zaměstnanci - mzdové náklady

Celkem

16 715

56 453

Osobní náklady

-1 489

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění

Ostatní náklady

Druh nákladu

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

za období od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spotřeba materiálu a energie

Výkaz zisku a ztráty

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

za období od 1.1.2022 do 31.12.2022

za období od 1.1.2022 do 31.12.2022

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

14 495

Tržby a náklady ze zboží

-2 000

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

16 558

za období od 1.1.2022 do 31.12.2022 145 480

Tržby z prodeje výrobků a služeb

za období od 1.1.2022 do 31.12.2022

za období od 1.1.2022 do 31.12.2022

Služby

12

0

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)
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Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SE za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022

E.

Stav k 
31.12.2022

Stav k 
31.12.2021

3 341 2 692

-2 574 1 676

767 4 368

III.

Stav k 
31.12.2022

Stav k 
31.12.2021

7 486 521

279 3 981

7 765 4 502

F.

Stav k 
31.12.2022

Stav k 
31.12.2021

170 69

0 398

181 305

36 -15

3 289 543

3 676 1 300

*

Výnosy

Náklady

Stav k 
31.12.2022

Stav k 
31.12.2021

1 443 0

341 757

1 784 757

za období od 1.1.2022 do 31.12.2022

Celkem

Celkem

Prodej cenných papírů a vkladů

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

Ostatní provozní výnosy

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

Prodaný materiál

Jiné provozní náklady

Druh nákladu

Skupina

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

291

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

Ostatní finanční výnosy

VI. -
VII.

VI.-V./
G.-H.

0

Ostatní provozní náklady

0

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

Celkem

Daně a poplatky z provozní činnosti

Celkem

36

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé

Výnosy a náklady z dlouhodobého finančního majetku - podíly

za období od 1.1.2022 do 31.12.2022

Druh výnosu

Úpravy hodnot v provozní oblasti

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

Jiné provozní výnosy

Druh výnosu

Výnosové úroky a podobné výnosy, Ostatní finanční výnosy

Úpravy hodnot pohledávek

13



Příloha v účetní závěrce společnosti Primoco UAV SE za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022

Stav k 
31.12.2022

Stav k 
31.12.2021

0 659

1 270 572

1 270 1 231

L.

Zůstatek

*

Zdroje dočasných rozdílů
Stav k 

31.12.2022
Stav k 

31.12.2021

4 435 5 996

118 82

0 58 433

4 553 64 511

19% 19%

865 12 257

-865 -12 257

0 0

0 0

0 0

Celkem rozdíly

Druh nákladu

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

Ostatní finanční náklady

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

Celkem

Rozbor odložené daně

Daň z příjmů

767

O odložené daňové pohledávce není z důvodu opatrnosti účtováno.

Paušální snížení odložené daňové pohledávky v případě nejistoty jejího uplatnění

Počáteční stav odložené daně (+ pohledávka; - závazek)

Běžný náklad (+) / výnos (-) z odložené daně

Výsledná odložená daňová pohledávka (+) / závazek (-)

Rozdíl zůstatkové hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Účetní rezervy

Daňové ztráty

0

Odložená pohledávka (+) / závazek (-) vztahující se k dočasným rozdílům

Sazba daně pro následující období

za období od 1.1.2022 do 31.12.2022

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

14



Stav k 
31.12.2021

Přírůstky Převody Úbytky
Stav k 

31.12.2022
Stav k 

31.12.2021
Přírůstky Převody Úbytky

Stav k 
31.12.2022

Stav k 
31.12.2022

Stav k 
31.12.2021

B.I.1. 1 536 1 462 0 0 2 998 1 494 327 0 0 1 821 1 177 42
B.I.2.1. 752 0 0 0 752 566 142 0 0 708 44 186
B.I.2.2. 1 626 0 0 1 501 125 923 229 0 1 126 26 99 703
B.I.5.1. 0 65 0 0 65 0 0 0 0 0 65 0
B.I.5.2. 1 146 2 691 0 959 2 878 0 2 878 1 146
B.I. 5 060 4 218 0 2 460 6 818 2 983 698 0 1 126 2 555 4 263 2 077

B.II.1.1. 16 852 500 0 0 17 352 0 0 0 0 0 17 352 16 852
B.II.1.2. 10 522 0 0 0 10 522 839 356 0 0 1 195 9 327 9 683
B.II.2. 10 503 3 364 0 3 211 10 656 6 737 1 910 0 3 041 5 606 5 050 3 766

B.II.5.2. 0 164 0 0 164 0 0 0 0 0 164 0
B.II. 37 877 4 028 0 3 211 38 694 7 576 2 266 0 3 041 6 801 31 893 30 301

B.III.1. 100 0 0 0 100 100 0 0 100 0 100 0
B.III. 100 0 0 0 100 100 0 0 100 0 100 0

Celkem 43 037 8 246 0 5 671 45 612 10 659 2 964 0 4 267 9 356 36 256 32 378

Položka:

B.III.3. - Podíly - podstatný vliv

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

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

Netto

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

Vývoj v pořizovacích cenách Vývoj oprávek a opravných položek

153 00 Praha 5, Výpadová 1563/29f

B.II.5.2. - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

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

B.I.3. - Goodwill

B.I.4. - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

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

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

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

B.II.4.1. - Pěstitelské celky trvalých porostů

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

Položka

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

B.III.6. - Zápůjčky a úvěry - ostatní

B.III.7.1. - Jiný dlouhodobý finanční majetek

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

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

B.I.1. - Nehmotné výsledky vývoje

B.I.2.1. - Software

B.I.2.2. - Ostatní ocenitelná práva

B.II.1.2. - Stavby

Primoco UAV SE

IČ: 03794393

R O Z B O R   M A J E T K U

za období od 1.1.2022 do 31.12.2022
v celých tisících CZK

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

B.II.1.1. - Pozemky



Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 

  









 

 





Výrok  k individuální účetní závěrce









Finanční část – Konsolidovaná účetní závěrka 

 

 

 

 

 

 





Primoco UAV SE K O N S O L I D O V A N Á   R O Z V A H A

IČ: 03794393

Praha, Výpadová 1563/29f

Minulé období

Netto Netto

166 480 84 734

B. 36 156 32 378

I. 4 263 2 077

1 1 177 42

2 143 889

1 44 186

2 99 703

5 2 943 1 146

1 65 0

2 2 878 1 146

II. 31 893 30 301

1 26 679 26 535

1 17 352 16 852

2 9 327 9 683

2 5 050 3 766

5 164 0

2 164 0

C. 130 324 52 347

I. 66 315 19 570

1 15 336 5 348

2 14 076 11 826

3 19 825 2 396

1 19 704 2 057

2 121 339

5 17 078 0

II. 848 4 607

1 123 123

5 123 123

2 123 123

2 725 4 484

1 45 4

4 680 4 480Pohledávky - ostatní

Pohledávky z obchodních vztahů

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Pohledávky - ostatní

Krátkodobé pohledávky

Výrobky

Oběžná aktiva

Materiál

Nedokončená výroba a polotovary

Výrobky a zboží

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený 

dlouhodobý hmotný majetek

Hmotné movité věci a jejich soubory

Pozemky a stavby

Pozemky

Stavby

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený 

dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Software

Ocenitelná práva

Ostatní ocenitelná práva

Dlouhodobý hmotný majetek

k 31.12.2022

v celých tisících CZK

Řádek
Běžné období

AKTIVA CELKEM

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek

Nehmotné výsledky vývoje

Dlouhodobé pohledávky

Zásoby

Zboží

Poskytnuté zálohy na zásoby

Pohledávky



Minulé období

Netto Netto
Řádek

Běžné období

AKTIVA CELKEM3 0 292

4 319 180

5 0 3 977

6 361 31

IV. 63 161 28 170

2 63 161 28 170

D. 0 9

1 0 9

Peněžní prostředky na účtech

Časové rozlišení aktiv

Náklady příštích období

Peněžní prostředky 

Stát - daňové pohledávky

Krátkodobé poskytnuté zálohy

Dohadné účty aktivní

Jiné pohledávky



166 480 84 734

 A. 114 506 84 404

I. 4 709 4 709

1 4 709 4 709

II. 159 269 158 978

1 159 269 159 269

2 0 -291

2 0 -291

IV. -79 283 -51 327

1 -79 283 -51 327

V. 29 811 -27 956

1 29 811 -27 956

51 974 330

C. 885 82

2 767 0

4 118 82

D. 51 089 248

II. 51 089 248

3 44 137 0

4 18 0

8 6 934 248

5 6 586 0

6 348 248

Stát - daňové závazky a dotace

Dohadné účty pasivní

Závazky

Ostatní rezervy

Závazky - ostatní

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

Ážio a kapitálové fondy

Ážio

Kapitálové fondy

Řádek

Základní kapitál

PASIVA CELKEM

Vlastní kapitál

Základní kapitál

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

Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšinových podílů

Výsledek hospodaření běžného účetního období

Rezervy

Výsledek hospodaření minulých let (+/-)

Rezerva na daň z příjmů

Cizí zdrojeC. + D.

Minulé období

Krátkodobé přijaté zálohy

Závazky z obchodních vztahů

Běžné období

Krátkodobé závazky



IČ: 03794393 za období od 1.1.2022 do 31.12.2022
Praha, Výpadová 1563/29f v celých tisících CZK

102 766 13 252

0 13

73 189 31 172

2 56 455 14 495

3 16 734 16 677

-19 903 -1 489

15 735 9 892

1 12 097 7 582

2 3 638 2 310

1 3 517 2 274

2 121 36

767 4 368

1 3 341 2 692

1 3 341 2 692

3 -2 574 1 676

470 4 502

1 191 521

3 279 3 981

3 845 1 300

1 170 69

2 0 398

3 182 305

4 36 -15

5 3 457 543

29 603 -27 476

36 0

1 36 0

291 0

1 443 0

2 1 443 0

Výnosové úroky a podobné výnosy

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba

Náklady vynaložené na prodané podíly

VI.

K O N S O L I D O V A N Ý    

V Ý K A Z   Z I S K U  

A   Z T R Á T Y

Primoco UAV SE

Tržby z prodeje výrobků a služeb

Tržby za prodej zboží

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

Mzdové náklady

Služby

Výkonová spotřeba

Spotřeba materiálu a energie

A.

II.

Minulé obdobíŘádek Běžné období

I.

B.

D.

Jiné provozní výnosy

Ostatní provozní náklady

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

Prodaný materiál

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Ostatní náklady

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

Osobní náklady

G.

E.

*

F.

IV.

Jiné provozní náklady

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly

Ostatní provozní výnosy

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

Úpravy hodnot v provozní oblasti

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření

III.

Úpravy hodnot pohledávek

Daně a poplatky z provozní činnosti

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období



Tržby z prodeje výrobků a služeb

Minulé obdobíŘádek Běžné období

I. 0 658

2 0 658

489 757

702 579

975 -480

30 578 -27 956

767 0

1 767 0

29 811 -27 956

29 811 -27 956

* 29 811 -27 956

29 811 -27 956

105 204 18 524

Daň z příjmů

Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období bez podílu ekvivalence* *

*

***

* * Konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění

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

Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období 

L.

Daň z příjmů splatná

z toho: Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období bez menšinových 

podílů

**

*

Ostatní finanční náklady

Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření 

Ostatní finanční výnosy

K.

Konsolidovaný výsledek hospodaření před zdaněním 

Nákladové úroky a podobné náklady

VII.

J.

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady



za období od 1.1.2022 do 31.12.2022

P Ř Í L O H A   

K E  K O N S O L I D O V A N É 

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

59,46% 59,70%

25,59% 27,10%

1.2

Od (datum) Do (datum)

01.01.2022 31.12.2022

1.3

Od (datum) Do (datum)

01.01.2022 31.12.2022

15.05.2022 31.12.2022

1.4

Jméno

Transakce se spřízněnými osobami

Transakce se spřízněnými osobami probíhají na bázi tržních cen.

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 ke konsolidované účetní závěrce společnosti Primoco UAV SEza účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022

Primoco UAV SE

03794393

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

Praha, Výpadová 1563/29f

1. leden až 31. prosinec

Popis účetní jednotky

Vladan Ševčík

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

Gabriel Fülöpp

Funkce
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2

2.1.

Název společnosti Zkratka Podíl v %
Způsob 

konsolidace

Primoco UAV SE UAV - P

Primoco UAV Defence, s.r.o. DEF 100 P

2.1.2

3

3.1

3.1.1

Dceřiné společnosti

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

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

Změny ve složení skupiny

V aktuálním období došlo k prodeji 100% podílu v dceřiné společnosti AO Primoco BPLA. Společnost nebyla konsolidována.

Sídlo společnosti

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

Konsolidační celek

Vymezení konsolidačního celku (skupiny)

- uzavřené smlouvy nebo ustanovení ve stanovách nebo společenské smlouvě

Konsolidační metody

Rozsah konsolidace a způsob provedení konsolidace

Konsolidace se provádí podle příslušné metody způsobem přímé konsolidace nebo po jednotlivých úrovních dílčích skupin. 
Přímou konsolidací se rozumí konsolidace všech účetních jednotek skupiny najednou, bez využití konsolidovaných účetních 
závěrek případně sestavených za dílčí skupiny. Konsolidace po jednotlivých úrovních znamená, že se postupně sestavují 
účetní závěrky za nižší celky, které pak vstupují do konsolidovaných účetních závěrek vyšších skupin. 

Skupina podniků je tvořena mateřskou společností Primoco UAV SE a jejími dceřinými a přidruženými společnostmi. Definice 
dceřiných a přidružených společností je uvedena níže.

- podíly ve společnostech, jejichž finanční a provozní procesy společnost může určovat s cílem získat přínosy z jejich činnosti.

Dceřinou společností se pro účely konsolidace rozumí společnost, v níž mateřská společnost má rozhodující vliv 
prostřednictvím

- vlastnictví více než 50 % akcií/podílů na základním kapitálu nebo

Účetní metody a obecné účetní zásady

Účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky.

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).

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

P = plná konsolidace, M = poměrná metoda, E = ekvivalencí, S = subkonsolidace

Tyto společnosti jsou konsolidovány metodou plné konsolidace.
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3.1.2

Pokud dojde k úpravám ocenění aktiv a závazků podle výše uvedeného ustanovení, zároveň se provedou úpravy zachycující 
rozdíly z operací po dni akvizice nebo zvýšení účasti na základním kapitálu, které vyplývají ze zahrnování příslušných aktiv 
nebo zúčtování příslušných závazků na vrub nebo ve prospěch výsledku hospodaření dceřiné společnosti v ocenění těchto 
položek v účetnictví dceřiné společnosti a těmito operacemi vyjádřenými (oceněnými) v návaznosti na upravené ocenění 
příslušných položek aktiv a závazků pro potřeby konsolidace.

Sumarizace údajů účetních závěrek mateřské společnosti a dceřiných společností

Mateřská společnost sečte přetříděné a upravené údaje ze své účetní závěrky s přetříděnými a upravenými údaji účetních 
závěrek dceřiných společností.

Kompletně se vyloučí vzájemné pohledávky a závazky a náklady a výnosy v rámci skupiny, které mají významný vliv na stav 
majetku, závazků a výsledkové položky v konsolidované účetní závěrce.

Konsolidace plnou metodou

Plnou metodou konsolidace se rozumí:

a) začlenění jednotlivých složek rozvahy a výkazů zisku a ztráty dceřiných společností v plné výši po případném přetřídění
a úpravách do rozvahy a výkazu zisku a ztráty mateřské společnosti,

b) vyloučení účetních případů mezi účetními jednotkami skupiny, které vyjadřují vzájemné vztahy,

c) vykázání případného konsolidačního rozdílu a jeho odpis,

d) rozdělení vlastního kapitálu dceřiných společností a jejich výsledku hospodaření na podíl připadající mateřské
společnosti a podíl menšinových držitelů podílových cenných papírů a podílů emitovaných konsolidovanými podniky,

e) vyloučení podílových cenných papírů a podílů, jejichž emitentem je dceřiná společnost a řízená osoba a vlastního
kapitálu této osoby, který se váže k vylučovaným podílovým cenným papírům a podílům,

f) vypořádání podílů se zpětnou vazbou.

Přetřídění a úpravy položek účetních závěrek mateřské společnosti a dceřiných společností

Přetřídění údajů za mateřskou společnost a dceřiné společnosti se provede s ohledem na doplněné položky konsolidované 
rozvahy a konsolidovaného výkazu zisku a ztráty a jejich obsahovou náplň. 

Úpravy se uskuteční podle vyhlášených principů oceňování v konsolidačních pravidlech. Úpravy tohoto charakteru se 
provedou pouze u těch dceřiných společností, jejichž oceňovací principy se odlišují od principů stanovených konsolidačními 
pravidly a podstatným způsobem by ovlivnily pohled na ocenění majetku v konsolidované účetní závěrce a vykázaný výsledek 
hospodaření.

Účetní závěrky dceřiných společností, které mají sídlo v zahraničí a vedou účetnictví v cizí měně, se přepočítávají kursem 
platným ke dni, ke kterému je sestavována konsolidovaná účetní závěrka.

Úpravy ocenění aktiv a závazků dceřiné společnosti

Liší-li se významně ocenění aktiv a závazků v účetnictví dceřiných společností od reálné hodnoty, provede se v souvislosti se 
stanovením konsolidačního rozdílu úprava ocenění na reálné hodnoty aktiv a závazků ke dni akvizice nebo ke dni zvýšení 
účasti na základním kapitálu. Do konsolidované účetní závěrky se zahrnou příslušná aktiva a závazky dceřiné společnosti v 
tomto upraveném ocenění.

4



Příloha ke konsolidované účetní závěrce společnosti Primoco UAV SEza účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022

Odpisy konsolidačního rozdílu se vykazují ve zvláštní položce konsolidovaného výkazu zisku a ztráty.

Rozdělení konsolidovaného vlastního kapitálu a vyloučení podílových cenných papírů a podílů

Rozdělením vlastního kapitálu v konsolidované rozvaze se rozumí vyčlenění většinového podílu tvořeného součtem vlastního 
kapitálu mateřské společnosti a jeho podílů na vlastním kapitálu dceřiných společností a jejich oddělení od menšinových 
podílů, tj. zbývajících podílů ostatních akcionářů a společníků na vlastním kapitálu těchto konsolidovaných podniků.

Podíly, jejichž emitentem je dceřiná společnost, a vlastní kapitál dceřiné společnosti, který se váže k podílům v držení 
mateřské společnosti, se vyloučí z konsolidované rozvahy.

Menšinový vlastní kapitál

Jedná se o pasivní rozvahové položky, ve kterých se uvádějí menšinové podíly na vlastním kapitálu dceřiných společností v 
členění podílů na základním kapitálu, kapitálových fondech, fondech ze zisku, nerozděleném, popřípadě neuhrazeném, 
výsledku hospodaření minulých let a výsledku hospodaření běžného účetního období.

Vyloučení účetních operací s vlivem na výši výsledku hospodaření

Při sestavování konsolidované rozvahy a konsolidovaného výkazu zisku a ztráty se vyloučí vzájemné operace mezi mateřskou 
společností a dceřinou společností, respektive mezi dceřinými společnostmi navzájem, s významným vlivem na výsledek 
hospodaření skupiny, mimo jiné v těchto případech:

a) prodej a nákup zásob v rámci skupiny,

b) prodej a nákup dlouhodobého majetku v rámci skupiny,

c) přijaté a vyplacené dividendy nebo podíly na zisku v rámci skupiny.

Při použití plné metody konsolidace se vyloučí vzájemné operace mezi mateřskou společností a dceřinými společnostmi a 
také mezi dceřinými společnostmi navzájem.

Vyloučení vzájemných operací s vlivem na výsledek hospodaření se provede v souladu s vyhlášenými konsolidačními 
pravidly.

V případě vylučování výsledku hospodaření realizovaného z nákupů a prodejů zásob v rámci skupiny se v konsolidované 
rozvaze a konsolidovaném výkazu zisku a ztráty opraví ocenění zásob a výnosy dosažené z prodeje zásob. Pro účely této 
úpravy položek konsolidované účetní závěrky je možno využít pro úpravu výnosů a změnu ocenění zásob i průměrné 
rentability tržeb vypočítané u dodavatelů z celkového výsledku hospodaření nebo provozního výsledku hospodaření, 
popřípadě lze využít oborovou či výrobkovou výnosovou rentabilitu dodavatele či jiný přesnější postup.

V případě vylučování výsledku hospodaření z nákupu a prodeje dlouhodobého majetku se výnosy z prodeje dlouhodobého 
majetku opraví o rozdíl mezi prodejní cenou a zůstatkovou cenou u dodavatele. Zároveň se upraví oprávky dlouhodobého 
majetku v konsolidované účetní závěrce.

O přijaté výnosy z dividend, respektive podílů na zisku se sníží výnosová položka konsolidovaného výkazu zisku a ztráty a 
zároveň zvýší nerozdělený zisk minulých let nebo sníží neuhrazená ztráta minulých let v konsolidované rozvaze.

Konsolidační rozdíl

Konsolidační rozdíl je rozdíl mezi pořizovací cenou podílů dceřiné společnosti a jejich oceněním podle podílové účasti 
mateřské společnosti na výši vlastního kapitálu vyjádřeného reálnou hodnotou, která vyplývá jako rozdíl reálných hodnot aktiv 
a reálných hodnot cizího kapitálu ke dni akvizice nebo ke dni dalšího zvýšení účasti (dalšího pořízení cenných papírů nebo 
podílů). Za den akvizice se považuje datum, od něhož začíná účinně ovládající a řídící osoba uplatňovat příslušný vliv nad 
konsolidovaným podnikem. 

Konsolidační rozdíl se odepisuje do 20 let rovnoměrným odpisem, pokud neexistují důvody pro kratší dobu odpisování. 
Zvolená doba odpisování musí být spolehlivě prokazatelná a nesmí porušovat princip věrného a poctivého obrazu předmětu 
účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Konsolidační rozdíl se zúčtovává do položky zúčtování aktivního konsolidačního 
rozdílu nebo zúčtování záporného konsolidačního rozdílu na vrub nákladů respektive ve prospěch výnosů z běžné činnosti.
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3.2

3.2.1

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

Rozdělení konsolidovaného výsledku hospodaření běžného období

Výsledek hospodaření běžného účetního období za skupinu se v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty rozdělí v příslušném 
poměru na konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období vztahující se k mateřské společnosti a na menšinový podíl 
na výsledku hospodaření vztahující se k ostatním akcionářům a společníkům dceřiných společností.

Vypořádání podílů se zpětnou vazbou

Podíly se zpětnou vazbou se vypořádají v konsolidované účetní závěrce podle charakteru jejich pořízení.

V případě, že jsou pořizovány krátkodobě se záměrem jejich prodeje, se vykazují v aktivech konsolidované rozvahy v položce 
krátkodobého finančního majetku.

V případě jejich pořízení s cílem dlouhodobého vlastnictví jsou tyto podíly vykázány jako údaj představující snížení vlastního 
kapitálu v položce "základního kapitálu" ve výši jmenovité hodnoty a případný rozdíl je vypořádán v položce kapitálových fondů 
v konsolidované rozvaze a jsou uvedeny v příloze.

- dlouhodobý majetek nabytý darováním, bezúplatně nabytý na základě smlouvy o koupi najaté věci, nově zjištěný v účetnictví
nebo vložený je oceněn reprodukční pořizovací cenou. Konkrétní způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny je případně
uveden v rozboru přírůstků dlouhodobého majetku.

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.

- 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.

*) 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:

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.
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Budovy

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Software

Dopravní prostředky

Ostatní ocenitelná práva

Testovací letadla

Negativní formy

Ostatní hmotný majetek

3.2.2

3.2.3

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. 

- 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 3 - 5

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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3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.2.9

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

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.

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

Úvěry

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

Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité (nominální) hodnotě.

Závazky

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

Rezervy

Daně

8
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3.2.10

3.2.11

3.2.12

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

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

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

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

Výdaje na výzkum a vývoj

Použití odhadů

V roce 2023 došlo k požáru výrobní haly jednoho z hlavních dodavatelů účetní jednotky. Nicméně i přes dané skutečnosti
dodavavatel postupně dodává objednané zboží. Účetní jednotka evidovala k 31.12.2022 za dodavatelem poskytnuté zálohy ve
výši 594 090 EUR. Proti dodávkám zboží byly prozatím vypořádány zálohy ve výši 75 443 EUR. Účetní jednotka očekává
bezproblémové dodání zbylého objednaného zboží, proti kterému budou zálohy zúčtovány.

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

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

Účetní hodnota odložené daňové pohledávky je k datu účetní závěrky posuzována a snížena v rozsahu, v jakém již není
pravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk, proti němuž by bylo možno tuto pohledávku nebo její část
uplatnit.

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.

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.

Výnosy

9
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5 Vliv vojenského konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou na 
ekonomickou situaci společnosti.

V druhé polovině února 2022 došlo k eskalaci politického napětí mezi Ruskem a Ukrajinou ve válečný konflikt. Celosvětová 
reakce na ruské porušení mezinárodního práva spočívala v uvalení rozsáhlých sankcí vůči Rusku omezující podnikatelskou 
činnost a vedoucí k přerušení  dodavatelských řetězců a významnému nárůstu cenové hladiny.
V současné době není zřejmé, jak dlouho bude válečný konflikt trvat. Z tohoto důvodu nelze plně posoudit důsledky ruské 
agrese na Ukrajině na situaci společnosti a její finanční pozici. Na základě budoucího vývoje může mít situace negativní 
dopady i na naši společnost.

Vedení společnosti zvážilo potenciální dopady válečného konfliktu na Ukrajině na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, 
že nemají na Společnost významný vliv a nevedou k existenci významné nejistoty ohledně předpokladu nepřetržitého trvání 
podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31.12.2022 zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále schopna 
pokračovat ve své činnosti.

10
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B.

B.I

Zůstatek

Netto hodnota 
k 31.12.2022

Netto hodnota 
k 31.12.2021

1 177 42

44 186

99 703

65 0

2 878 1 146

4 263 2 077

B.II

Zůstatek

Netto hodnota 
k 31.12.2022

Netto hodnota 
k 31.12.2021

17 352 16 852

9 327 9 683

5 050 3 766

164 0

31 893 30 301

Pozemky

Stavby

Hmotné movité věci a jejich soubory

Dlouhodobý hmotný majetek

Položka rozvahy

Aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek

Ostatní ocenitelná práva

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

Stav k 31.12.2022

Stav k 31.12.2021

Položka rozvahy

Nehmotné výsledky vývoje

4 263

Stav k 31.12.2021

Celkem

Stálá aktiva

Celkem

2 077

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Software

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Stav k 31.12.2022 31 893
30 301
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C.

C.I.

Zůstatek

Netto hodnota 
k 31.12.2022

Netto hodnota 
k 31.12.2021

15 336 5 348

14 076 11 826

19 704 2 057

121 339

17 078 0

66 315 19 570

C.II.

C.II.1.

Zůstatek

Netto hodnota 
k 31.12.2022

Netto hodnota 
k 31.12.2021

123 123

123 123

C.II.2.

Zůstatek

Netto hodnota 
k 31.12.2022

Netto hodnota 
k 31.12.2021

45 4

680 4 480

725 4 484

4 484

Položka rozvahy

Pohledávky z obchodních vztahů

725Stav k 31.12.2022

Stav k 31.12.2021

Krátkodobé pohledávky

Položka rozvahy

Pohledávky

66 315

Dlouhodobé pohledávky

Stav k 31.12.2022

Stav k 31.12.2022

Zásoby

Oběžná aktiva

123

Stav k 31.12.2021

Položka rozvahy

Materiál

Nedokončená výroba a polotovary

19 570

Výrobky

Zboží

Poskytnuté zálohy na zásoby

Celkem

123

Celkem

Pohledávky - ostatní

Stav k 31.12.2021

Pohledávky - ostatní

Celkem
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C.IV.

Zůstatek

Netto hodnota 
k 31.12.2022

Netto hodnota 
k 31.12.2021

63 161 28 170

63 161 28 170

D.

D.

Zůstatek

Netto hodnota 
k 31.12.2022

Netto hodnota 
k 31.12.2021

0 9

0 9

A.

Zůstatek

Stav k 
31.12.2022

Stav k 
31.12.2021

4 709 4 709

159 269 159 269

0 -291

-79 283 -51 327

29 811 -27 956

114 506 84 404

A.I.

Druh akcií Počet
Nominální 
hodnota

Celkem Nesplaceno
Datum 

splatnosti

Na jméno v  zaknihované podobě 4 708 910 0,001 4 709 - -

Celkem 4 708 910 0,001 4 709 0 -

Celkem

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

Základní kapitál

Výsledek hospodaření běžného účetního období

Celkem

Vlastní kapitál

Peněžní prostředky na účtech

Ážio

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

Stav k 31.12.2022

114 506

Položka rozvahy

Náklady příštích období

84 404Stav k 31.12.2021

9

Stav k 31.12.2022

Stav k 31.12.2022 63 161
Stav k 31.12.2021

0

Celkem

Stav k 31.12.2021

Základní kapitál

28 170

Časové rozlišení aktiv

Pasiva

Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv

Peněžní prostředky 

Položka rozvahy

Položka rozvahy
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*

C./D.

C.

*

Zůstatek

*

Zůstatek

D.

D.II.

Zůstatek

Stav k 
31.12.2022

Stav k 
31.12.2021

44 137 0

18 0

6 934 248

51 089 248

*

Stav k 
31.12.2022

Stav k 
31.12.2021

6 586 0

348 248

6 934 248

Krátkodobé závazky - ostatní

Celkem

Stát - daňové závazky a dotace

Dohadné účty pasivní

248

Závazky z obchodních vztahů

Stav k 31.12.2022 767

Cizí zdroje

Rozdělení hospodářského výsledku

Závazky

Krátkodobé závazky

0

Stav k 31.12.2021

K datu sestavení této závěrky nebylo rozhodnuto o návrhu vypořádání hospodářského výsledku.

Stav k 31.12.2022

Krátkodobé přijaté zálohy

Celkem

Položka rozvahy

51 089

Závazky - ostatní

Položka rozvahy

Stav k 31.12.2021

118

Ostatní rezervy

Rezervy

Stav k 31.12.2021

Rezerva na daň z příjmů

Stav k 31.12.2022

82
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E.

I.

Zůstatek

II./A.1.

Výnosy

Náklady

A.2.

Zůstatek

A.3.

Zůstatek

B.

Zůstatek

Výkaz zisku a ztráty

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

-19 903

14 495

0
0

za období od 1.1.2022 do 31.12.2022

za období od 1.1.2022 do 31.12.2022

Tržby a náklady ze zboží

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

za období od 1.1.2022 do 31.12.2022

za období od 1.1.2022 do 31.12.2022

Nevyčerpané úvěrové rámce a ručení
Společnost měla k rozvahovému dni k dispozici u svých bank nevyčerpané úvěrové rámce ve výši 5 mil. Kč (revolvingový
úvěr). 
Tyto jsou zajištěny blankosměnkou a zástavou pohledávek.
Dále měla společnost u bank sjednanou smlouvu o ručení za případné dluhy spojené osoby do výše 300 tis. Kč.

Spotřeba materiálu a energie

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 13
0

Informace o členění tržeb podle kategorií činností a podle zeměpisných trhů není uvedena z důvodu obchodního tajemství.

102 766

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

13 252

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

za období od 1.1.2022 do 31.12.2022

16 734

za období od 1.1.2022 do 31.12.2022

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

Služby

-1 489

16 677

56 455

Ostatní mimobilanční údaje

Tržby z prodeje výrobků a služeb

Mimobilanční údaje
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D.

Zůstatek

Počet v 
běžném 
období

Počet v 
minulém 
období

Stav k 
31.12.2022

Stav k 
31.12.2021

16 13 12 097 7 582

3 517 2 274

121 36

16 13 15 735 9 892

E.

Zůstatek

Stav k 
31.12.2022

Stav k 
31.12.2021

3 341 2 692

-2 574 1 676

767 4 368

III.

Zůstatek

Stav k 
31.12.2022

Stav k 
31.12.2021

191 521

279 3 981

470 4 502

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

Úpravy hodnot v provozní oblasti

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Ostatní náklady

za období od 1.1.2022 do 31.12.2022

Druh nákladu

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

Jiné provozní výnosy

Druh výnosu

Úpravy hodnot pohledávek

za období od 1.1.2022 do 31.12.2022

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

Celkem

Celkem

470

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé

za období od 1.1.2022 do 31.12.2022

4 502

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

15 735
9 892

Ostatní provozní výnosy

Osobní náklady

Skupina

767

Celkem

Zaměstnanci - mzdové náklady

4 368
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F.

Zůstatek

Stav k 
31.12.2022

Stav k 
31.12.2021

170 69

0 398

182 305

36 -15

3 457 543

3 845 1 300

*

Výnosy

Náklady

Zůstatek

Stav k 
31.12.2022

Stav k 
31.12.2021

1 443 0

489 757

1 932 757

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

za období od 1.1.2022 do 31.12.2022

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

Druh výnosu

za období od 1.1.2022 do 31.12.2022

Výnosové úroky a podobné výnosy, Ostatní finanční výnosy

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

Ostatní finanční výnosy

Celkem

Jiné provozní náklady

Druh nákladu

Ostatní provozní náklady

0

1 300

Výnosy a náklady z dlouhodobého finančního majetku - podíly

za období od 1.1.2022 do 31.12.2022

757za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

VI. -
VII.

VI.-V./
G.-H.

36

Celkem

Daně a poplatky z provozní činnosti

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

0

1 932

3 845

Prodaný materiál

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

Prodej cenných papírů a vkladů

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

291

za období od 1.1.2022 do 31.12.2022
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Zůstatek

Stav k 
31.12.2022

Stav k 
31.12.2021

0 658

702 579

702 1 237

L.

Zůstatek

*

Zdroje dočasných rozdílů
Stav k 

31.12.2022
Stav k 

31.12.2021

4 435 5 996

118 82

0 58 433

32 115 0

36 668 64 511

19% 19%

6 967 12 257

-6 967 -12 257

0 0

0 0

0 0

za období od 1.1.2022 do 31.12.2022

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

Odložená pohledávka (+) / závazek (-) vztahující se k dočasným rozdílům

Sazba daně pro následující období

Rozbor odložené daně

Daň z příjmů

767

O odložené daňové pohledávce není z důvodu opatrnosti účtováno.

Paušální snížení odložené daňové pohledávky v případě nejistoty jejího uplatnění

Počáteční stav odložené daně (+ pohledávka; - závazek)

Běžný náklad (+) / výnos (-) z odložené daně

Výsledná odložená daňová pohledávka (+) / závazek (-)

Rozdíl zůstatkové hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Účetní rezervy

Daňové ztráty

Konsolidační úpravy

0

1 237

Druh nákladu

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

Ostatní finanční náklady

Celkem

702za období od 1.1.2022 do 31.12.2022

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

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

Celkem rozdíly
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Primoco UAV SE K O N S O L I D O V A N Ý   R O Z B O R   M A J E T K U

IČ: 03794393 za období od 1.1.2022 do 31.12.2022

Praha, Výpadová 1563/29f v celých tisících CZK

Stav k 

31.12.2021

Změna konsolid. 

celku
Přírůstky Převody Úbytky

Stav k 

31.12.2022

Stav k 

31.12.2021

Změna konsolid. 

celku
Přírůstky Převody Úbytky

Stav k 

31.12.2022

B.I.1. 1 536 0 1 462 0 0 2 998 1 494 0 327 0 0 1 821

B.I.2.1. 752 0 0 0 0 752 566 0 142 0 0 708

B.I.2.2. 1 626 0 0 0 1 501 125 923 0 229 0 1 126 26

B.I.5.1. 0 0 65 0 0 65 0 0 0 0 0 0

B.I.5.2. 1 146 0 2 691 0 959 2 878 0 0 0 0 0 0

B.I. 5 060 0 4 218 0 2 460 6 818 2 983 0 698 0 1 126 2 555

B.II.1.1. 16 852 0 500 0 0 17 352 0 0 0 0 0 0

B.II.1.2. 10 522 0 0 0 0 10 522 839 0 356 0 0 1 195

B.II.2. 10 503 0 3 364 0 3 211 10 656 6 737 0 1 910 0 3 041 5 606

B.II.5.2. 0 0 164 0 0 164 0 0 0 0 0 0

B.II. 37 877 0 4 028 0 3 211 38 694 7 576 0 2 266 0 3 041 6 801

B.III.1. 100 0 0 0 100 0 100 0 0 0 100 0

B.III. 100 0 0 0 100 0 100 0 0 0 100 0

Brutto 43 037 0 8 246 0 5 771 45 512 10 659 0 2 964 0 4 267 9 356

Položka:

B.III.7.1. - Jiný dlouhodobý finanční majetek

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

B.III.5. - Cenné papíry a podíly v ekvivalenci

B.III.6. - Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

B.III.7. - Zápůjčky a úvěry - ostatní

B.I.7. - Záporný konsolidační rozdíl B.II.5.2. - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

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.I.6. - Kladný konsolidační rozdíl

B.I.1. - Nehmotné výsledky vývoje

B.I.2.1. - Software

B.I.2.2. - Ostatní ocenitelná práva

B.II.1.2. - Stavby

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

B.II.1.1. - Pozemky

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

B.I.3. - Goodwill

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

Vývoj v pořizovacích cenách Vývoj oprávek a opravných položek

B.III.    - Dlouhodobý finanční majetek

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

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

B.III.3. - Podíly - podstatný vliv

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



Výrok ke konsolidované účetní závěrce












