
Výroční zpróvq za rok 2078

ldentifikačníúdaje: rrlrčsro a.s.,756 43 Kelč 269, okres Vsetín

Hlavní předmět činnosti: Zemědělská výroba

opravy pracovních strojů

Silniční motorová doprava nákladní

Základníkapitál: 54'590.000,- Kč
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vztazích

2e) lnformace o tom, zda účetníjednotka má organizačníslužku v zahraničí

2f) lnformace požadované podle zvláštních předpisů

2fL) lnformace o pořizování vlastních akcií- podílů

2f2)Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

2f3) Povin nost zveřej ňová n í dalších informací.

3. lnformace významné pro posouzení majetku a jiných aktivit, závazků a jiných pasiv,

finanční situace a výsledku hospodaření účetníjednotky
3a) Cíle a metody řízení rizik vč. Politiky zajištěnívšech hlavních typů plánovaných

transakcí

3b) Cenová, úvěrová a likvidní rizika a rizika souvisejícís tokem hotovosti

4. Účetní závěrka a jejíověřování auditorem



1.lnformace o minulém vývoii činnosti účetní iednotkv :

Společnost KELEČSKO a.s. vznikla dne 3.9'1974. Na základě rozhodnutí členské

schůze Zemědělského družstva Kelečsko ze dne 1.0.1'L'20L4 byl schválen projekt

přeměny právníformy družstva na akciovou společnost s účinností ode dne 1.1.2015.

Akciová společnost je tedy kontinuálním nástupce družstva. Společnosti za dobu

svého trvání nezměnila náplň činnosti.

2. Další finanční a nefinanční informace

2a) lnformace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro

napInění účelu této zprávy

=,,Zádné významné skutečnosti nenastaly.

2b) !nformace o předpokIádaném budoucím vývoji činnosti společnosti.

Účetníjednotka bude pokračovat ve své dosavadní činnosti.

2c} lnformace o aktivitách v oblasti výzkumu a vrývoje

Společnost nemá Žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

2d) lnformace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních

vztazích

Účetní jednotka se řídí platnými předpisy v oblasti životního prostředí. Pracovně

právnívztahy jsou uzavírány dle předpisů platných v České republice'

2e} lnformace o tom, zda účetní jednotka má organizační s!užku v zahraničí

Účetníjednotka nemá organizační složku v zahraničí.

2f) lnformace požadované podle zvláštních předpisů

2f].) lnformace o pořizovánívlastních obchodních podílů - akcií

Účetníjednotka nevlastní žádné vlastní akcie

2f2)Zpráva o vztazích mezi propoienÝmi osobami



b)

'

Zpráva o vztazích mezi propoienými osobamíza rok 2018

Zpravovaná podle ustanovení9 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích (ZoK)

KELEČSKO a.s. se sídlem Kelč 269, 756 43, lČ:00L50983, zapsaná pod spisovou značkou

B10620 vedená u Krajského soudu v ostravě, neuzavřela jako osoba ovládající anijako osoba

ovládaná smlouvu, a proto vsouladu s ustanovením 5 82 zákona 9o/2oI2 Sb. předkládáme

tuto zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou v účetním roce 20].8.

a) Struktura vztahů

osoba ovládaná: KELEČSKO a's.

osoba ovládající: lng. Eduard Kovařík

nejedná se o seskupení

c) Způsob a prostředkv ovládání (s75 ZoK)

K3t.I2.2oL8 se lng. Eduard Kovařík podílí8o,9B5 % na základním kapitálu KELEČSKO a.s.

d) Přehled iednání učlněných v účetní m období v záimu ovládaiící osobv. pokud se týkalv
maietku, který přesahuie 10% vlastního kapitálu ov!ádané osobv

Nejsou

e) Přehled vzáiemnÝch smluv mezi osobou ovládanou a ovládaiící nebo mezi osobami

ovládanými

V účetním období 2018 byly mezi ovládanou a ovládajícíosobu uzavřeny smlouvy:

L. Smlouva o zápůjčce podle s 2390 a násl. zákona č.89/2ot2 Sb., občanský zákoník, v platném

a účinném zněníze dne 29.L.7oI8 na částku 5'8oo.ooo,- Kč. KELEČSKo a's. zápůjčku splatilo

dne 31.12.201-8.

2. Smlouva o zápůjčce podle 5 2390 a násl. zákona č.89/2aD Sb., občanský zákoník, v platném

a účinném zněníze dne t2'2.2oL8 na částku 5.350,- Euro. KELEČSKO a.s. zápůjčku splatilo

dne 18.9.2018.

3. Smlouva o zápůjčce podle $ 2390 a násl. zákona č. B9l2aL2 Sb., občanský zákoník, v platném

a účinném zněníze dne 2.3.2oL8 na částku 75o.ooo,_ Kč. KELEČSKo a.s. zápůjčku vrátilo dne

r.3.11.2018.



4.

5.

6.

7.

Smlouva o zápůjčce podle s 2390 a násl. zákona č.89/2aL2 Sb., občaňský zákoník, v platném

a účinném zněníze dne 24.4'2oI8 na částku 2o.ooo,- Euro. KELEČSKO-a.s. zápůjčku vrátilo

dne 18.9.2018.

Smlouva o zápůjčce podle $ 2390 a násl. zákona č' 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

a účinném zněníze dne L.6.2oL8 na částku 2.ooo.ooo,- Kč' KELEČSKo a.s. zápůjčku vrátilo

dne 2.7.2OL8.

Smlouva o zápůjčce podle 9 2390 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

a účinném zněníze dne 18.9.2o].8 na částku ]..5oo.ooo,- Kč. KELEČSKO a.s. zápůjčku vrátilo

dne L3.11.2018.

Smlouva o zápůjčce podle 9 2390 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

a účinném zněníze dne 24.10.20L8 na částku 2.2oo.ooo,- Kč. KELEČSKO a.s. zápůjčku splatilo

dne 13.11..20L8.

Pachtovní smlouvy k pozemkům mezi ovládanou ovládající osobou nejsou.

Jiná plnění, příp. pokvnv a právní úkonv ovládaiící osobv
lng' Eduard Kovařík je zaměstnancem KELEČSKO a.s. S tímto souvisí v účetním roce 2018 i

výplaty mzdových prostředků.

f} Posouzení. zda vznikla ovládané osobě úima a ieií vvrovnání podle $ 71 a 72 ZoK
Z titulu uskutečněných transakcí nevznikla ovládané osobě žádná újma. Není proto třeba
posuzovat její vyrovnání podle 9 717oK

Vvhodnocení výhod a nevÝhod plvnoucích ze vztahů mezi spoienými osobami
Předseda představenstva akciové společnosti lng. Radim Kubečka konstatuje, Že veškerá

vzájemná plnění a proti plnění mezi ovládanou a ovládající osobou byly poskytnuty na

základě existujících smluvních vztahů. Smlouvy vyplývají z charakteru podnikatelské činnosti

subjektů a byly uzavřeny na základě oboustranné výhodnosti a při dodržení zásad poctivého

obchodního styku. ovládané osobě nevznikla z těchto smluv a z nich vyplývajících vztahů

žádná újma. 7právu o vztazích mezi propojenými osobami předkládá - za statutární orgán

ovládané společnosti předseda představenstva.

3. Informace významné pro posouzení maietku a iiných aktivit. závazků a iiných pasiv,

finanční situace a výsledku hospodaření účetní iednotkv



3a} Cíle a metody řízení vč. politiky zajištění všech hlavních typů plánovaných transakcí

Účetní jednotka neprovádí operace se zajišťovacími deriváty -

3b) Cenová, úvěrová a !ikvidní rizika a rizika související s tokem hotovosti

Účetní jednotka nevykazuje tato rizika.

4. Účetní závěrka a ieií ověření auditorem.

Účetnízávěrka je obsažena v příloze této zprávy (včetně výroku auditora). Účetnízávěrku za

rok 2018 ověří auditorská společnost Jadrníčková - AUDlT s.r'o. se sídlem Rožnov pod

Radhoštěm'

Zpracováno dne: 31.3.2019 il*^1,or1^[^ď^ru 
L

Statutární zástupce:


