ROZVAHA
v plném rozsahu

Firstinvest holding, a.s.
IČ: 48533696
Hlubčická 147/8

k datu

Pod Bezručovým vrchem

31.12.2019

794 01 Krnov

(v tisících Kč)
31.12.2019
AKTIVA CELKEM
A.

31.12.2018

Brutto
372 506

Korekce
6 061

Netto
366 445

Netto
325 730

338 648

1 275

337 373

322 805

549

425

124

124

425

425

124

124

124

124

124

124

337 249

322 681

335 526

320 126

850

1 700

873

855

Pohledávky za upsaný základní kapitál

B.

Stálá aktiva
I.

Dlouhodobý nehmotný majetek
1.

Nehmotné výsledky vývoje

2.

Ocenitelná práva

2.1.

Software

2.2.

Ostatní ocenitelná práva

3.

Goodwill

4.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

5.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený
dlouhodobý majetek

5.1.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

5.2.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

II.

Dlouhodobý hmotný majetek

1.

Pozemky a stavby

1.1.

Pozemky

1.2.

Stavby

2.

Hmotné movité věci a jejich soubory

3.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

4.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

4.1.

Pěstitelské celky trvalých porostů

4.2.

Dospělá zvířata a jejich skupiny

4.3.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

5.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený
dlouhodobý hmotný majetek

5.1.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

5.2.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

III.

Dlouhodobý finanční majetek

1.

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

2.

Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba

3.

Podíly - podstatný vliv

4.

Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv

5.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

6.

Zápůjčky a úvěry - ostatní

7.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

7.1.

Jiný dlouhodobý finanční majetek

7.2.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

C.

Oběžná aktiva
I.

338 099

850

335 526
1 700

850

873

33 858

4 786

29 072

2 925

6 033

4 786

1 247

1 847

Zásoby
1.

Materiál

2.

Nedokončená výroba a polotovary

3.

Výrobky a zboží

3.1.

Výrobky

3.2.

Zboží

4.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

5.

Poskytnuté zálohy na zásoby

II.

Pohledávky

1.

Dlouhodobé pohledávky

1.1.

Pohledávky z obchodních vztahů

1.2.

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

1.3.

Pohledávky - podstatný vliv

1.4.

Odložená daňová pohledávka

1.5.

Pohledávky - ostatní

1.5.1. Pohledávky za společníky
1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
1.5.3. Dohadné účty aktivní
1.5.4. Jiné pohledávky

31.12.2019
2.

Krátkodobé pohledávky

2.1.

Pohledávky z obchodních vztahů

2.2.

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

2.3.

Pohledávky - podstatný vliv

2.4.

Pohledávky - ostatní

Brutto
6 033

Korekce
4 786

4 056

31.12.2018
Netto

Netto

1 247

1 847

3 797

259

362

1 977

989

988

1 485

1 977

989

988

1 485

27 825

27 825

1 078

27 825

27 825

1 076

2.4.1. Pohledávky za společníky
2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
2.4.3. Stát - daňové pohledávky
2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
2.4.5. Dohadné účty aktivní
2.4.6. Jiné pohledávky
III.

Krátkodobý finanční majetek

1.

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

2.

Ostatní krátkodobý finanční majetek

1.

Peněžní prostředky v pokladně

2.

Peněžní prostředky na účtech

1.

Náklady příštích období

2.

Komplexní náklady příštích období

3.

Příjmy příštích období

IV.

Peněžní prostředky

D.

2

Časové rozlišení

NOTES
Dat

Signature of the statutory representative:

Person responsible for

Person responsible for

31.12.2019
A.
I.

366 445

325 730

Vlastní kapitál

363 996

325 724

Základní kapitál

101 207

101 207

101 207

101 207

248 850

233 432

248 850

233 432

248 850

233 432

1.

Základní kapitál

2.

Vlastní podíly (-)

3.

Změny základního kapitálu

1.

Ážio

2.

Kapitálové fondy

II.

31.12.2018

PASIVA CELKEM

Ážio a kapitálové fondy

2.1. Ostatní kapitálové fondy
2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporacích
2.3. (+/-)
2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)
2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)
III.

Fondy ze zisku

1.

Ostatní rezervní fondy

2.

Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodaření minulých let (+/-)

-8 915

-8 749

1.

Nerozdělený zisk nebo neuhrazena ztrata minulých let

-8 915

-8 749

2.

Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)
22 854

-166

2 449

6

2 449

6

2 449

6

1 141

6

IV.

V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

VI.

Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)

B.+C.

Cizí zdroje

B.

Rezervy
1.

Rezerva na důchody a podobné závazky

2.

Rezerva na daň z příjmů

3.

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

4.

Ostatní rezervy

C.

Závazky
I.

Dlouhodobé závazky
1.

Vydané dluhopisy

1.1. Vyměnitelné dluhopisy
1.2. Ostatní dluhopisy
2.

Závazky k úvěrovým institucím

3.

Dlouhodobé přijaté zálohy

4.

Závazky z obchodních vztahů

5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

6.

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

7.

Závazky - podstatný vliv

8.

Odložený daňový závazek

9.

Závazky - ostatní

9.1. Závazky ke společníkům
9.2. Dohadné účty pasivní
9.3. Jiné závazky
II.

Krátkodobé závazky

1.

Vydané dluhopisy

1.1. Vyměnitelné dluhopisy
1.2. Ostatní dluhopisy
2.

Závazky k úvěrovým institucím

3.

Krátkodobé přijaté zálohy

4.

Závazky z obchodních vztahů

5.

Krátkodobé směnky k úhradě

6.

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

7.

Závazky - podstatný vliv

8.

Závazky - ostatní

1 308

8.1. Závazky ke společníkům
8.2. Krátkodobé finanční výpomoci
8.3. Závazky k zaměstnancům
8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
8.5. Stát - daňové závazky a dotace

1 308

8.6. Dohadné účty pasivní
8.7. Jiné závazky
D.

Časové rozlišení pasiv
1.

Výdaje příštích období

2.

Výnosy příštích období
Datum sestavení účetní závěrky:
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma účetní jednotky:
Předmět podnikání:

22.05.2020

akciová společnost
obchodní činnost

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v druhovém členění

Firstinvest holding, a.s.
IČ: 48533696
Hlubčická 147/8

období končící k

Pod Bezručovým vrchem

31.12.2019

794 01 Krnov

(v tisících Kč)

I.

Tržby z prodeje výrobků a služeb

II.

Tržby za prodej zboží

1.

Náklady vynaložené na prodané zboží

2.

Spotřeba materiálu a energie

3.

Služby

A.

Výkonová spotřeba

B.

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

C.

Aktivace (-)

D.

období do

období do

31.12.2019

31.12.2018

1 301

165

11

1

1 290

164

Osobní náklady
1.

Mzdové náklady
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

2.
2.1 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
2.2 Ostatní náklady
E.
1.

Úpravy hodnot v provozní oblasti
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

519

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1.1 trvalé
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1.2 dočasné
2.

Úpravy hodnot zásob

3.

Úpravy hodnot pohledávek

III.

Ostatní provozní výnosy

1.

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

2.

Tržby z prodaného materiálu

3.

Jiné provozní výnosy

1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

2.

Prodaný materiál

3.

Daně a poplatky
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady přístích období

F.

519

Ostatní provozní náklady

100

4.
5.

Jiné provozní náklady

*

Provozní výsledek hospodaření (+/-)

IV.

-165

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly

1.

Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba

2.

Ostatní výnosy z podílů

G.

100
-1 920

Náklady vynaložené na prodané podíly
V.
1.
2.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná
nebo ovládající osoba
Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

26 933

26 933

Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním
majetkem

H.
VI.

17 826

Výnosové úroky a podobné výnosy
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba

1.
2.

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

I.

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

J.
1.

Nákladové úroky a podobné náklady
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba

2.

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

VII.
K.

-16 976

Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady

*
**
L.

1

1

Finanční výsledek hospodaření (+/-)

26 082

-1

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

24 162

-166

Daň z příjmů

1 308

1. Daň z příjmů splatná

1 308

2. Daň z příjmů odložená (+/-)
**
M.

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

22 854

-166

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

22 854

-166

Čistý obrat za účetní období

26 933

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
***
*

Signature
the statutory representative:
Datum sestavení
účetníofzávěrky:
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo fyzické
osoby, která je účetní jednotkou:
Právní forma účetní jednotky:
Předmět podnikání:

Person

22.05.2020

akciová společnost
obchodní činnost

AI

(

AUDITAKCONSULT

Zprdva nez6visl6ho a ud itora
o ovdieni tidetni zdv6rky
o ov6ieni v,iroini zpr6vy
k 31. 12. 2019

obchodnispolednosti:

Firstinvest holding, a. s.
Hlubdickd I47/8, Pod Bezrudovfm vrchem,7940I Krnov
rc 48 53 36 96

ovdieni provedl:

AUDIT AK CONSULT, s.r.o.
auditorskd spolednost, auditorsk6 oprdvndni d. 119
Masarykovo n6m6st( 47 /33,682 01 Vy5kov,

Ing. Karel Psohlavec
Auditor, auditorsk6 opr5vnd ni i. I\75

Ar

(

AUDIT AK CONSULT, s.r.o.
Masarykovo ndmdsti 47l33
682 01 Vyikov

eeskii republika

AUDITAKCONSULT

Akciondi0m spolednosti Firstinvest holding, a. s.
V,irok ouditoro

Provedli jsme audit piiloien6 rldetni zdvdrky spolednosti Firstinvest holding, a. s. (ddle tak6
,,Spolednost") sestaven6 na ziikladE desk'ich ridetnich piedpisri, kterd se sklddd z rozvahy
k 31. 12. 2Ot9, v,(1kazu zisku a ztrdty za rok kondici 37. 12.2019, a piilohy tdto 0detni zdvdrky, kterd
obsahuje popis pouiit'ich podstatnrich 0detnich metod a dalSi vysvdtlujici informace. UOale
o Spolednosti jsou uvedeny v piiloze teto ddetni zdvdrky.
Podle naieho ndzoru 0detni zdvdrka poddvd vdrnri a poctivri obraz aktiv a pasiv spolednosti
Firstinvest holding, a. s. k 31. 72.2019 a ndklad0 a vfnos0 a vfsledku jejiho hospodaieniza rok kondici
31..1.2.2019 v souladu s deskfmi ddetnimi piedpisy.
Zdklad pro vyrok
Audit jsme provedliv souladu se z6konem o auditorech a standardy Komory auditorir eesk6 republiky
pro audit, ktenimi jsou mezindrodni standardy pro audit (lSA) piipadnd dopln6nd a upraven6
souvisejicimi aplikadnimi doloikami. Naie odpovddnost stanovend tdmito piedpisy je podrobn6ji
popsdna v oddilu Odpovddnost auditora za audit 0detnizdv6rky. V souladu se zdkonem o auditorech
a Etickfm kodexem piijat'im Komorou auditorti eeske republiky jsme na Spolednosti nezdvislia splnili

jsme i dal5ietick6 povinnosti vypl'ivajici z uveden'ich piedpis&. Domnivdme se, ie dfikazni informace,
kte16 jsme shromdidili, poskytuji dostatednri a vhodn'i zdklad pro vyjddieni naieho vri roku.

Ostotni inlormace uvedeni ve vyroini zprdvE

Ostatnimi informacemi jsou v souladu s 5 2 pism. b) z6kona o auditorech informace uveden6
ve vfrodni zprdv6 mimo ildetni ziivErku a naii zprdvu auditora. Za ostatni informace odpovidd
piedstavenstvo Spoleinosti.

Ndi vrirok k [detni zdv6rce se k ostatnim informacim nevztahuje. Piesto je viak souddsti naiich
povinnostisouvisejicich

auditem rjdetnizdvdrky sezndmeni se s ostatnimi informacemi a posouzeni,
zda ostatnf informace nejsou ve vfznamn6m (materidlnim) nesouladu s 0detni zdvdrkou di s naSimi
znalostmi o 6detnijednotce ziskan'imi b6hem provdddniauditu nebo zda se jinak tyto informace nejevf
jako v'iznamnd (materidlnd) nespriivn6. Tak6 posuzujeme, zda ostatni informace byly ve viech
vriznamnrich (materidlnich) ohledech vypracovdny v souladu s piisluinyimi prdvnimi piedpisy. Timto
posouzenim se rozumi, zda ostatni informace splfiuji poZadavky prdvnich piedpisri na formdlni
s

ndleiitosti a postup vypracovdni ostatnich informaci v kontextu vriznamnosti (materiality), tj. zda
piipadn6 nedodrieni uvedenfch poiadavk& by bylo zp0sobil6 ovlivnit (sudek din6n'i na z6klad6
ostatnich informaci.

AUDIT AK CONSULT, s.r.o., Masarykovo ndm6sti 47 /33,682 01 Vyikov, Ceskd republika, zapsand u Krajsk6ho soudu v Brn6,
oddil C, vloika 15055, lC: 607 15 ggO, OtC: CZ607 1.5 880, tel. +420 517 345 903, www.auditak.cz, email: auditak@auditak.cz
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t(

AUDITAKCONSULT
Na ziikladd provedenrich postup0, do miry,

o
o

jii

dokdZeme posoudit, uvddime,

Ze

ostatni informace, kter6 popisuji skutednosti, je2 jsou t6Z piedmdtem zobrazeniv ddetni zdv6,rce,
jsou ve vSech vriznamnlich (materidlnich) ohledech v souladu s 0detni zdvdrkou a
ostatni informace byly vypracovdny v souladu s prdvnimi piedpisy.

o Spolednosti, k nimZ jsme dospdli
pii provdd6ni auditu, ostatni informace neobsahuji vyiznamn6 (materidlni) v6cnd nesprdvnosti.
V rdmci uvedenyich postupri jsme v obdrZenlich ostatnich informacich i6dn'6 vriznamn6 (materidlni)
DSle jsme povinni uv6st, zda na zdkladd poznatk0 a pov6domi

v6cn6 nesprdvnosti nezjistili.

OdpovEdnost piedstavenstvo a dozorii rody Spoleinosti za rtietni zdvErku

Piedstavenstvo Spolednosti odpovidd za sestaveni idetni zdvdrky podiivajici v6rn'i a poctivf obraz
v souladu s deskf mi fdetnimi piedpisy a za takovf vnitini kontrolni syst6m, kte4i povaiuje za nezbytnf
pro sestaveni 0detni zdvdrky tak, aby neobsahovala vliznamn6 (materiiilni) nesprdvnosti zprisobene
podvodem nebo chybou.

Pii sestavoviini 0detni zdvdrky je piedstavenstvo Spolednosti povinno posoudit, zda je Spolednost
schopna nepietriit6 trvat, a pokud je to relevantni, popsat v piiloze rldetni zdv6rky zilleZitosti tfkajici
se jejiho nepietrZit6ho trvdni a pouiiti piedpokladu nepietriit6ho trvdni pii sestaveni ildetni zdv6rky,
vrijimkou piipad0, kdy piedstavenstvo plSnuje zruSenispolednosti nebo ukondenijeji dinnosti, resp.
kdy nemd jinou reSlnou moZnost neZ tak udinit.

s

Za dohled nad procesem ridetniho

vfkaznictvive Spolednosti odpovidd dozordi rada.

OdpovEdnost ouditoro zd dudit rtietni zdvErky
NaSim cilem je ziskat piimdienou jistotu, Ze 0detni zdvdrka jako celek neobsahuje vyznamnou
(materidlni) nesprdvnost zprisobenou podvodem nebo chybou a vydat zprdvu auditora obsahujicin:iS
vf rok. PiimEienii mira jistoty je velk6 mira jistoty, nicmen6 neni zdrukou, ie audit provedenri v souladu

vf5e uvedenyi'mi piedpisy ve viech piipadech v ddetnizdvdrce odhali piipadnou existujicivliznamnou
(materiSlni) nesprdvnost. Nesprdvnosti mohou vznikat v drisledku podvod0 nebo chyb a povaZuji se
za vyznamn6 (materi6lni), pokud lze redlnd piedpoklddat, Ze by jednotlivd nebo v souhrnu mohly
ovlivnit ekonomickd rozhodnuti, kterd uiivate16 0tetni zdvdrky na jejim ziikladd piijmou.
s

Pii provdddni auditu v souladu s v'i5e uveden,f mi piedpisy je na5i povinnosti uplatriovat bdhem ce16ho
auditu odbornli usudek a zachovdvat profesni skepticismus. Ddle je naSi povinnosti:

r

ldentifikovat a vyhodnotit rizika v'iznamn6 (materiillni) nespriivnosti 6detni zdvdrky zpfisobene
podvodem nebo chybou, navrhnout a prov6st auditorsk6 postupy reagujici na tato rizika a ziskat
dostatedn6 a vhodn6 d0kazni informace, abychom na jejich zdkladd mohlivyjddiit v'irok. Riziko,
Ze neodhalime vyiznamnou (materidlni) nespriivnost, k niZ doSlo v drjsledku podvodu, je v6tii nei
riziko neodhaleni vfznamn6 (materidlni) nesprdvnosti zp0soben6 chybou, protoie souddsti
podvodu mohou bft tajne dohody (koluze), falSovdni, f myslnii opomenuti, nepravdivd prohl65eni
nebo obchdzeni vnitinich kontrol.

)

la.

I(

AUDITAKCONSULT

Sezn6mit se s vnitinim kontrolnim syst6mem Spolednosti relevantnim pro audit v takov6m
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorsk6 postupy vhodn6 s ohledem na dan6 okolnosti,
nikoli abychom mohlivyjiidiit ndzor na ridinnost jejiho vnitiniho kontrolniho systemu.
Posoudit vhodnost pouiityich 0detnich pravidel, piim6ienost provedenrich 0detnich odhad0
informace, kte16 v t6to souvislosti piedstavenstvo Spolednosti uvedlo v piiloze ddetni zdvdrky.

Posoudit vhodnost pouZiti piedpokladu nepietriit6ho trvdni

pii

a

sestaveni ridetni zdv6rky

piedstavenstvem a to, zda s ohledem na shromdid6n6 d0kazni informace existuje vfznamnd
(materidlni) nejistota vypl'ivajici z uddlosti nebo podminek, kterd mohou vriznamnd zpochybnit
schopnost Spolednosti nepietriitd trvat. Jestliie dojdeme k zdvdru, Ze takovd vfznamnd
(materidlni) nejistota existuje, je naSi povinnosti upozornit v naii zprdvd na informace uveden6
v t6to souvislosti v piiloze udetnl zdvdrky, a pokud tyto informace nejsou dostatedn6, vyjddiit
modifikovan'i vfrok. NaSe zdvdry t'ikajici se schopnosti Spolednosti nepietrZit6 trvat vychdzeji
zd0kaznich informaci, kte16 jsme ziskali do data naSi zpr1vy. Nicm6n6 budouci uddlosti nebo
podminky mohou v6st k tomu, Ze Spolednost ztrati schopnost nepietrZitd trvat.

Vyhodnotit celkovou prezentaci, dlendni a obsah ridetni zdvdrky, vdetn6 piilohy, a ddle to, zda
riietnl zdvdrka zobrazuje podkladov6 transakce a uddlosti zp0sobem, kterf vede k vdrn6mu
zobrazeni.

Nail povinnosti je informovat piedstavenstvo a dozordi radu mimo jin6 o pldnovan6m rozsahu a
nadasovdni auditu a o vriznamnfch zji5tdnich, kterd jsme v jeho pr0b6hu udinili, vdetnd zjiStdn'ich
vriznamnfch nedostatkfi ve vnitinim kontrolnim syst6mu.

AU DIT AK CONS U LT.'.'.".
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