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Výrok auditora
Provedli jsme aUdit přiložené Účetní závěrky společnosti KELEČSKo a's. se sídlem č.p. 269,756 43 Ke|č,
IČ: 001 50 983 (,,společnost'') sestavené na základě česhých účetních předpisů, která'se skládá z rozvahy k
3I' 72' 2a2I, ýkazu zisku a Ztráty, přehiedu o změnách Vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok
konČící 31. 72' 2027, a přilohy teto účetní ZáVěrky, která obsahuje popis použit'ých podstatných účetních metod a
dalši Vysvětlujicí informace' Udaje o společnostijsou uvedeny V části 1. PřÍlohy této účetnízávěrý.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a Pasiv společnosti
k 31, 12' 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící
3L' L2' 2021v souladu s českými účetními předpisy'

Základ pro v'ýrok
Audit jsme provedli V souladu se zákonem o auditorech a Standardy Komory auditorů České republiky (KAČR) pro
aUdit, kteními jSou mezinárodní standardy pro audit (lsA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními
doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je pbdrobněji popsána v oddílu odpovědnost auditora Za

audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorecň a Ěticým kodexern přijat'ým Komorou auditorů České
republiky jsme na společnosti nezávislí a splnili jsme i daLší etické povinnosti Vypl,ivající z uvedených předpisů'
Domníváme se, že důkazní informace, t<teré jsme shromáždili, poskytují dostatečný a Vhodný základ pro vyjádření
našeho výroku.

ostatní informace uvedené ve v'ýroční zprávě
ostatními informacemi jsou V souladu s $ 2 písm' b) zákona o auditorech informace Uvedené Ve výroční zprávě
mimo účetnízávěrku a naši zpráVu auditora. Za ostatní informace odpoví,cá představenstvo společnosti'
Náš ýrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností
souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace
nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetníjednotce získanými
během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejevíjako významně (materiáIně) nesprávné.
Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech Vypracovány V soUladu
s příslušnými práVními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace Splňují požadavky práVních
předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informacíV kontextu \^ýznamnosti (materiality), tj.
zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na Základě ostatníCh
informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

. ostatní informace, Keré popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazenív účetnízávěrce, jsou ve všech

ýznamných (materiálních) ohledech V souladu s Účetní závěrkou a
. ostatní informace byly vypracovány V souladu s právními předpisy'

Dále jsme povinni uvést, zda na zákiadě poznatků a povědomí o společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění
auditu, ostatní informace neobsahují ýznamné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů
jsme v obdržených ostatních informacích žádné v'ýznamné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

odpovědnost představenstva a dozorčí rady společnosti za účetní závěrku
Představenstvo společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poďivý obraz v souladu
s česbými účetními předpisy a za takovy vnitřní kontrolní systém, kteý považuje za nezbytný pro sestavení účetní
závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nespráVnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, Zda je společnost schopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat V příloze účetnízávěrky Záležitosti t'ýkajícíse jejího nepřetržitého
trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy
předstaVenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončeníjejí činnosti, resp' kdy nemá jinou reálnou možnost než
tak učinit' Za dohled nad procesem účetnÍho výkaznictvíVe společnosti odpovícá dozorčí rada.

odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje ýznamnou (materiální)
nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a Vydat zpráVu auditora obsahující náš ýrok. Přiměřená míra
jjstoty je velká mÍra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s ýše uvedenými předpisy ve
všech případech v Účetní závěrce odhalí případnou existující r4'znamnou (materiální) nespráVnost' NespráVnosti
mohou Vznikat V důsledku podvodů nebo chyb a považuji se za významné (materiální), pokud lze reálně
předpokládat, že by jednot|iVě nebo V souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky
na jejím základě přijmou.



Při prováděnÍ auditu V souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností Uplatňovat během celého auditu
odborný Úsudex a ZachováVat profesní skepticismUs. Dále je naší povinností;

. Identiflkovat a Vyhodnotit rizika významné (rnateriální) nespráVnosti účetnÍ závěrky způsobené podvodem
nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné
důkazní informace, abychom na jejich základě rnohli Vyjádřit ýrok. Riziko, že neodhalíme významnou
(materiá|ní) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podVodu, je Větší než riziko neodhalení VýZnamné (materiální)
nespráVnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou byt tajné dohody, falšování, úmyslná
opomenutí, nepravdiVá prohlášení nebo obcháZeníVnitřních kontrol předStavenstvem'

. seznámjt se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit V takovém rozsahu, abychom
mohli navrhnout aUditorské postupy vhodné s ohIedem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor
na účinnost Vnitřního kontrolního systému.

. Posoudit Vhodnost použiých účetních pravidel, př]měřenost provedených Účetnhh odhadů a informace, Keré
V této souvislosti představenstvo společnostl uvedlo v pří|oze Účetní závěrky.

. Posoudit Vhodnost použití předpokladu nepřetržitého tnlání při sestavení účetní závěrky představenstvem a
to, zda S ohledem na shromážděné důkazní informace existuje VýZnamná (materiální) nejistota Vypl'ývající Z
Událostí nebo podmínek, Keré mohoU ýznamně Zpochybňit schopnost společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže
dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit V naší
zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud brto informace nejsou
dostatečné, Vyjádřit modifikovaný výrok' Naše závěry ýkajkí se schopnosti společnosti trvat nepřetržitě
vycháze1í z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy' Nicméně budoucí události nebo
podmÍnky mohou Vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě.

. Vyhodnotit celkovou prezentaci, členěni a obsah Účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, Zda účetnízávěrka
zobrazuje podkladové transakce a Udá|osti způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat předstaVenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahU a načasování aUditu
a o ýznamných zjištěních' která jsme V jeho průběhu učinili, včetně zjištěných ýznamných nedostatků Ve Vnitřním
kontrolním systému'

V Rožnově pod Radhoštěm dne 18' května 2022

Jadrníčková - AUDIT s.r.o.

se síd]em nábřeží Dukelských hrdinů 561,

756 61 Rožnov pod Radhoštěm
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RoZVAHA V plném rozsahu
obcho.tnífiÍma nebo

jiný náŽev účetní jednotky

KELEČsKo 3 s

sídlo nebo bydliště účetni jednotky

a místo podnikánÍ lišilise od bydliště

Kelč 269

75643 Kelč

[4 nrmálnizáVazný výÓet inÍoÍmacipod e Vyhlašky č
500/2002 sb 469/2008 sb 413/20ir sb 293/2014
sb. 250/2015 Sb 44112017 Sb

u.er Jeonoi " oo Jr'.
dÓruÓenih daňového piiznániza dao z piilnú 1.
piisl!šném! nnančnim! Úiadu

Ke dni

(v tisících Kč)

31.12.2021

[íěsíc lčo
za21 !0T50983

označeni
řádku

a

AKTIVA

b

číslo
řádku

Běžné účetní obdobi rúinulé úč. období

Brutto
1

Korekce
2

Netto

3

Netto
4

llvA cELKEM (ř.'02 t 03 + 37.+ 78) 001. 417 562 r .r'.r'::'233511 . 229144
PohledáVky za upsaný základni kap|táL 002 0 0 0

B stálá aktiva {ř' 04 + 14 + 27) 003. 369 185 ,204 045 165 140 15 t 575

BI, Dlouhodobý nehmotný ma]etek
(ř 05+06+09r010+011) 004. 0 0

Bi 1

2.

3

5

,]

1

2

Nehnrotné Výsledky Vývoje 005 0 0

3cenitelná p.áVa (ř 07 + 08) 006 0

Software 007

ostatniocen te ná práva 0
Goodwl 009 0
ostatni d]o!hodobý nehnrotný nrá]elek 01al 0
Poský'zálohy na d ouhodobý nehnotný rnaieiek
a nedokonc€ný dlouhodobý nehmotný nraietek
(ř 12 + 13)

ct 1 0

Posky1n!té zéiohy na d ouhodobý nehmotný ma]elek 0 0 o

Nedokončený d ouhodobý nehmot|ý ma]etek t13 0 0 0

B] Dlouhodobý hmotný rnajetek
(ř. 15+18+19+20+24) 414 t68 759 -203 955 164 804 161 309

B]

2

3

5.

1

2

1.

2

3

1.

2

Pozemky a stavby (ř. 16 + 17) 015. 202133 -87 965 11416€ 114 515

016. o 41 660 39 109

Stavby 417 T60 473 87 965 725A8 75't06
Hmotné nrovité Věcia je]ich soubory 018 141 '157 -109 341 31 816

cceňovací rozdil k nab},tému majetku 019 0 0 0 0

cstalní dlo!hodobý hmotný majetek
(.21+22+23) 02Ó 14 937 -6 649 8 288 8 751

Pěstiteiské ce]ky trva]ých poroslŮ or1 0 0 0 0

DospěLá zvířata a ]ejich skup ny 422 14 937 -6 649

Jjný d ouhodobý hmotný rírajetek 0 0 0 0

Posk},tnuté Žálohy na d ouhodobý hmolný majelek a
nedokončený d oUhodobý hmotný maietek
tř.25 + 26\

424 10 532 0 1A 532 3 490

PoskylnUté zá ohy na d]oLrhodobý lrnrohý maietek 025 0 0 0

Nedokoněený dlouhodobý hnrotrrý ma]elek 10 532 '10 532 3 490
D oL]hodobý nnančntmajelek (ř' 28 až 34) 021. 428 90 336 266

Blt 1

2

3

6

1

2

Podily oVádaná nebooVládajici osoba 028. 125 125
Zápůjčky a úvéry' ovládaná nebo ovladaiiciosoba 129 0 0

Podily_ podstatný V|jV !30 0 0 0 0

zápůjčky a úvěry_ podstatný Ý iv !31 0 0 0 0

ostatni dlouhodobé cenné papi.y a podiy )32 301 -94) 21'1 211
ZápůiČky a úVěrv - ostatni !33 0 0 0 0

ostahídlouhodobý finančni maj€tek (ř. 35 + 36) tz+.,{i Úr-lr4Ď\ o 0 0

Jiný d oLrhodobý fnančni maieiek o 0

PoskýnUté zálohy na d ouhodobý Íirrančnl majetek řr f, a Ť'\o 0 o

./;, i,



označení
řád ku

a

AKTIVA

b

císlo
řádku

c

Běžné účetní období Minulé úč'
období

Brutto

1

Korekce
2

Netto Netto

4
oběžná aktivá (i.38 + 46 + 72 + 76) 037. 68 15C 57 307

ct Zásoby (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45) 038 42 439 42 439 39 495

cr 1

2

3

6

1

2

039 11734
Nedokončená výroba a pootovary !40 5 574 5 574 4 06!
ýýrobky a zboži (ř 42 + 43) c41 l5 4Be 15 48€ r5 06!

)42 15 46€ 15 46€ 15 D44

ZboŽi t43. 2C 2C

Í''lladá a ostatnizViřata a ]e]ich skL]p nV 044. 9 645 9 645 10198
PoslytnL]te zá ohy na zasoby 045 0

. pohledáVky (ř'47 + 57 + 68) 046. 21 755 24124
c 1.

c 2

c3

1.

2.

3

l

2

3

4.

l

2.

3.

1

2

3

2

3

6

D]o!hodobé pohlédáVky (ř' 48 aŽ 52) o47 0

PohledáVky z obchodnlch vztahů 048 0

Pohledávky oviádaná nebo ovádajíci osobá 049.

PohledáVky - podstalný V]rv 050

odložená daňová poh edáVka 051

PohledáVky " ostatnÍ (ř' 53 až 56) 452. c

Poh edáVky za společníky 053 0

olouhodobe pos} ytn!lé Žálohy 054 0

Dohadné účly aktiv.i 055

J ne pohedaviy 056

Krát}odobé pohledávky (i 58 až 6l) 457 2175, 21754
Poh edáVky z obchodních Vzlahů !58 10 60c 10 60c r0 058
Poh edáVl.y _ oý jdéna rebo Óý adá]lcl oSoba t59 524 52C

Pohled;vly - podslatny v v 160

eohledávky - ostatni(ř' 62 až 67) l6i t0 635 r0 635 14 ATC

Pohledávky za sporečniky 0

soclá]ni zabezpecenl é zdravotnl po]s|eni 063 !
stát' daňoVé poh]edáVky 064 8 308 I 308 tr 456
Krá1kodobé poskytn!té zálohý 065 368 368

Dohadne !čly aht Vn] 1840 1 840 2 A4A

067 119 11

Časové íoz šenl alt V (t' 69 éŽ 71) 068

Nák]ady přištich období 069 0

Kornplexni náklady přištích obdobi 070 0

Příimy přištich období T1

c lll Krátkodobý íinanční majetek (ř 73 + 74) 072

c ltl l Podily oVádaná neboovláda]]ci osoba 473

ostahí kralkodobý finanční ma]etek 474

V Penížní pÍostředky (ř. 76 + 77) D75 3 96€ 3 96€ 3 684
V1

2

Peněžní pÍostředky na pokladné 244
Peněžnl prostiedly na uclech 3721 3721 3 352

D. časové rozliŠení aktiv (ř, 79 až 81) 178. 21J 211 262
D1

2

3

NjlLady pi Š1ch obdobi 079 173

Komp€xn nákady přištich období 080

Přijnry přištich obdobi 081 4A

ď'wfrT,g



označení
řádku PASIVA

b

císlo
řádku

c

Běžném účetní období

1

Minulé účetní období

2

082. I r'l l. . .. 229144

kapitál
(ř' 84+88 + 96 + 99 + 102 + í03)

083. í í0 230 109 738

ZákladníkapjtáL (ř' 85 až 87) oB4. 54 590 54 590

l
2

3

základníkapjiá 085 54 590 54 590

Vas1nípodjly 086 0

Změny zák adnÍho kap tálU aa7 0 0

A ti. Ážio a kapitálovéíondy (ř'89 + 90) 088. 54 -17

1

2

1.

2

3.

5.

089 0 0

Kapitálové fondy (ř' 91 aŽ 95) 090 54

ostatni kap]tá ové íondy 0s1 0

oceňovací lozdilyz přeceněni majelku a záVazkŮ 092
oceňovaci Íozdíly z přeceněnípři přeměnách
obchodních korpolacl

093 0

RoŽdíy z přeměn obchodnich korporaci 094 0
Rozdíy z oceněnípň pienrěnách obchodních
kolporací

095 0

A. lll. Fondy ze z:sku (ř' 97 + 98) 096 1 229

Ailt 1 Ostalni rezeNnifond 097 0

statulární a ostahí fondy 098 7 229 '7 229

Výsledek hospodaření minu]ých let
(ř 100 + 101)

09s. 47 937 50129

AV 1

2.

Nerozdě ený zisk nebo neuhÍazená z1láta m nu ých ler

(+/ )
't 0a) 47 937 5't 940

J ný Výs edek hospodařenÍ min!lých et 101 0 1211

ýýsIedek irospodařeni běžného ÚčetnÍho obdobl
( i. 01 - 84 - 88 - 96,S9 - 103 - 104 - 147)

1A2 42A

RoŽhodnuto o zá ohách na Výplatu podílu na zisku 103 0

B-+ C, cizízdíoje (ř, t05 + 'l10) í04. 122 947 119 019

B Rezervy (ř. 106 aŽ 109) 105. 0

B 1.

2.

3

RezeÍVa na důchody a podobné záVazky 106 0

RezeNa ná daň z prJmů 147 0

RezeÍvy pod|e zvlášlních práVnjch předp sŮ t08 0

cs1éIniÍezen1 109 0

c. závazky |í' 111 + 126 + 144) 'I 10. 122 947 119 019

c. I D]ouhodobé záVaŽky (ř' 112 + 115 až 122) 't11 55 451 65 435

c 1

2

5

6

T

8.

9.

1

2

1.

2

3.

ýydané d]uhopisy (ř. 113 + 114) 112. 0

Vyměnrle né dluhoplsy 113 0

Osratnl diouhop sy 114 0 0

Zavázky k ÚVěrovýnr instt!cinr r15 50 485 59 216

Dlouhodobe přiiaté zálohy 'l'l6 0 0

ZáVazky Ž obchodnich Vzlalrú 117 0 0

Dlot]hodobé směnhy | Úhradě 118 0 0

ZáVazhy _ ovládana nebo oV ada]lcl osoba 119 0 0

záVazky'podstatnýViV 124 0 0

odloŽený daňo\^i záVazek 121 951 1230

ZáVazky - oslatnl (i 123 aŽ 125) 122. 4 009 4 989

ZáVaz[y l.e spo ečnil'ům 123 0 0

D0hadné účty pas]Vní 124 0 0

Jlné závazky 4 009 4 989

f-get
u?h'ý



označení
řád ku

e

PASIVA

b

Čísto
řádku

c

Běžném účetní období

1

Minulé účetní období

c ll. Krái[odobe zavazly (l' 127 + ]30 aŽ 136) 126 67 498 53 584

CLL 1.

2

3.

5.

6.

7

8

1.

2

'I

3.

5.

6.

Vydané dluhopisy (ř' 128 + 129) 't27. 0

Vyměnite né dlL]hopisy 128. 0

ostatn í d]ou hoplsy 129. 0

ZáVaŽky k ÚVěío\4'm nstitucim 130. 33 66€ 25 729

Krátkodobé pi jaté zá]ohy T31 0 0

ZěVazky z obchodn ch Vzlahů 132 6 870 6 346

Krátkodobé směnky k úhradě 133 0

Závazky _ ovládaná nebo oVáda]ícíosoba 134 18 607 13 000

ZáVazky_podstatnýViV i35 0

Závazly - oslalnl (ř 137 aŽ 143) 136 I353 8 50S

ZaVézky ke spolean k ůfi] '137 a7 88

KrálIodobé íjnančni \4ipomoci 134 0

ZáVazky k zaměstnancům 139 1592 1509

Zéýazk:ý za sacáni zabezpeČenia zdravotnl
pojišténi

114 775 787

stát _ daňoVé závazky á dotace 141 385

Dohadné Účty paslvní 142 4 613 4 490

Jné závazky 143 901 9,19

c lll. Uasove íoz lsen] pas]v (l' 14b + ]46) 144. 0 0

c. t. 1.

2.

ýýdaie příštích obdobi 145. 0

ýýnosy přiŠtjch obdobÍ 146 0

o. časové řoztišenÍpasiv (ř. í48 + 1a9) 147. 340 386

D 1.

2.

ýýdaie piíŠtích obdobÍ 148 340 386

ýý|osy přlšiich obdobl 149 0

31 3 2422

Podpisový záznam statutárnÍho orgánu ÚčetnÍ jednotky

PráVní forma účetní jednotky Předmět poCInikánI

*",#

Vyp něno píogíaÍnenr W]nFAS



VYKAZ ZISKU A ZTRATY

obchodnÍfirma nebo

jiný název účetni jednotky

KELEČSKo a s

sídlo nebo bydliště účétní jednotky

a místo podnikání liší-lise od bydliště

Kelč 269
75643 Kelč

Ke dni 31.12.2021
(v tisících Kó)

lvlinimá ni záVazný Výčet
informaci pod]e Vyh]ášky č'
500/2002 sb, 469/2008 Sb
413/2011 Sb.. 293/2014 Sb .

250/20T5 Sb. 44'rl2017 Sb

Účetn] jednoika doí!Čl úče1n j

závěÍk! so!časně s doíučenim
daňového přznániza daň z
příjmu 1x přis ušnému Ín' Úřadu

Rok Měsíc lčo
2021 12 00150983

označeni
řádkŮ

a

Text

b

císlo
řád ku

Běžné úěetni období
,|

Minulé účetní období

2

TrŽby z prodeje VýrobkŮ a slUžeb 001 140 At2 93 740

ll Tžby za prode) zhaži ao2 298 653

Výkonová spotřeba (ř. 04 + 05 + 06) 003. 71 432 67 813

1.

2

3.

Náklady Vynaložené na prodej zboži 004 241 526

spotřeba materiálu a enerqie 005 53 774 47 974

sl!Žby 006 17 421 19 313

B Změna stavu zásob vlastnÍ činnosti oo7 1 332 7 515

008 -5 484 -6 460

D osobnínáklady (ř' 10 + 11) 009. 31 263 30 325

D 1.

2.

1.

2.

Ny'zdoVé náklady 010. 23 822 23 090

Náklady na sociálnizabezpeÓeni 9 Ždravolni pojjštěnía ostatni náklady
(i.12 + 13)

011 7 441 7 235

Náklady na sociálníŽabezpečení a zdravotni po]ištění 012 7 255 1142

ostatnÍ naklady 0'13 146 133

Úpravy hodnot v provozní oblast' (ř' 15 + '18 + 19) 014. 26 685

L

2

3.

1

2

Úpravy hodnot dlouh.nehmot.a hmotného majetku (ř' 16 + 17 ) 015. 25 447 26 674

Upravy hodnot d ouh'nehrnot.a hmotného rnajetku _ trvalé 016. 25 447 26 674

UpÍavy hodnot d ouh'nehrnol.a hmotného majetku dočasné 417.

ÚpraVy hodnot zásob 018. 0

l-JpíaVy hodnot pohledáVek 019. -12 11

LI oslatní provozni výnosy (ř' 21 + 22 + 23) 020. 37.010 46 968

t 1.

2.

3.

TrŽby z prodaného dlouhodobého majetku 421. 5 909 7 929

TrŽby Ž prodáného materiálu 422. 12 441 15 475

Jiné provozníVýnosy 423. 19 060 2i 564

ostatní provozni náklady (i.25 až 29\ 424. 15 624 '18 863

1

2.

3.

5.

Zůstatková cena prodaného dIouhodobého majetku 425 3 34C 3 958

Prodaný materiá] 426 I 159 11 656

Daně a pop]atky 427 721 567

ReŽervy v provozni oblasti a kompletní náklady příštích obdobi 428. 0 0

Jiné provozni náklady 029 2 395 2 682

ProvoznÍ výslodék hospodař€ní
lř.01 + 02_03_07 -08 -09 - 14+20 - 24)

030. 482 -3 440

tv. Výnosy z dlouhodobého Ínančního majetu _ podj'!'f|-lhi3l 031 132 3 964

tv. 1.

2

Výnosy z podí]ů _ oV ád aná nebo ou áda)icí1{ý '- .rt(DX
432 0 350

Jslaln Výnosv 7 ood:l: /p l.y .- il 033. 132 3 614

G
^/

Náklady vynaloŽené na prooané poaíty />\ 034. 0 1278



označeni
řádků

a

Text

b

císlo
řádku

c

Běžné účetní období

1

Minulé úěetni období

2

Výnosy z ostatnÍho d]olhodobého Íinančniho majetku (ř 36 + 37) t35. 0 0

1

2

Výnosy z osiatního d ouhodobého finančniho ma]etku oV ádaná nebo
cV ádajicí osoba 036 0

ostátníVýnosy z osiatního d ouhodobého fnánóniho majetk! 037 0 0

H Náklady souV se]lcl s ostatním d oUhodobým ínančníín majetkem 038 0

V] Vy_osové úÍoky a oooobre výnosy (Í r'o ' 4'J 039 12 0

1

2

Výnosové Úroky a podobné Výnosy'ov ádaná nebo ovládajiciosoba 040 12 0

oslatni Výnosové úloky a podobné Výnosy 041 0

Úpravy hodnot a rezervy Ve ínančni oblast 042 0 0

! NákIadoVé Úroky a podobné náklady (ř' 44 + 45) 043. 2 965 3 164

J 1

2

Nák adove úroky á podobné náklady _ oV ádaná nebo ovládájíci osoba 044 630

ostatni nákladové úroky a podobné nák ady 445 2 083 2 534

VLL. ostahi f nénóni Vynosy 046 2 928 1 247

ostatní finančni náklady 447 234 1 660
Finančni výsledek hospodaření
íř. 31 _34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 +46 - 47\

048. ,931

Výsl6dek hospodařéní pled zdaněnÍm (ř. 30 + 48) 049. 355 -4 371

I Daň z příjmú (ř' 51 + 52) 050 -65 1 579

L. 1

2

Daň z příjmů splatná 051 209 2

Daň z příjnrů od oŽená 452 ,274 't 581

VýSlede( hospoda:e_'po zdáné1i \' 1q _ 50] 053 420 -2 792

M Převod podílu na Výsledku hospodaření společnlkům 054 0 0

Výsledek hospodaření za účetní obdobi (ř' 53 - 54) 055- 420 -2 792

Č stý obrat za období (ř l.+ll +]ll. +lV +V +V| +V]D 056 MA 452 146 532

Sestaveno dne

31 .3.2022

statutárního orgánu účetni jednotky nebo
která je účétní jednotkou

t 
(t:

Právni forma účetnÍ jednotky

AkcioVá spoleČnost

Předmět bodnikání

Vyplněno programem W nFAs



PRILOHA K UCETNI ZAVERCE

k37.12.2021

I. Všeobecné údaje

l I Identifikace

obchodní firma: KELEČSKo a.s.

Sídlo: č.p. 269' 756 43 Ke|č,

IČ: 001509B3

Právní forma: akciová společnost

Přcdmět činnosti a podnikání:
zernědělská výroba včetně plodeje rozpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo
dalšího prodej e

Datum vzniku účetníjednotky: 3 '9.|974

Rozvahový derr: 3l.72.20zl

okamŽik sestavení účetní závěrky: 3I '3 '2022

Kategol'izace úČetni jednotk; podle $ I b 7oÚ: sLiedni

Počet, jrnelrovitá hodnota a rozsah práv cenných papírů :

54 590 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000'- Kč.
Akcie najméno jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva.
Představenstvo je povirulo odmítnout souhlas s převodem akcie rra jméno na právnickou osobu.

I.2 ovládající osoby
Ve společnost KELEČSKO a.s. je ovládající osobou Ing' Eduard Kovařík, vlastní podíl na základním
kapitálu KELEČSKo a.s. ve výši 82.073 %.

!_t
t"é;
ťy

1.3 Účetní jednotky, které ÚJ ovláclá

Společnost:
STATEK KLADERUBY s.r.o., IČ: u627861
STATEK KOMÁR0VICE s.r.o.. IČ:0692601 1
STATEK KLrNOVICE s.r.o. . IČ: 06926584
STATEK KELČ s.r.o. .IČ: O692624a
DVÚR KLADERUBY s.r.o.. IČ 01914426
DVŮR KOMÁRoVICE s'r.o., IČ: 01974101,
DVŮR KL]NOVICE s.r.o. ' iČ: 0797ól01

Podíl na VK v Kč:
0,-
0.-
0,-

125 673,-
0,-
0,-
0.-

Podíl na VK v %:

100
100
100
100
100
100
100



DVŮR KELČ S.r.o. . IČ: 07975651

ovládací smlouvy ani smlouvy o přer'odecl'r zisku nebyly uzar'icnl.
Mezi spřízněnýnri osobami neproběhly žádné transakce'

lI. lnformace o zaměstnancích, členech orgánů

2.l Počct zaměstnanců
Průměrný přepočtený počet ZaměStnanců spo1ečnosti bělrem účetního obdobíje 60, z toho 6 řídících
pracovníků'

2.3 Jiná plnění členům řídících, kontrolních a správních orgánů
Společnost neposkýla žádnó půjčky' osobám, které jsou statutárr-rím orgánem. oStatním vedoucím
pracovníkům a členům dozorčích orgánů.

2.,l Výšc odměn členům řídících, kontrolních :r správních orgánů
Společnost poskytla odměny řídícím a kontrolním orgánům ve výši 485 tis. Kč.

III. Účetní metody
Společnost aplikuje účetní metody v souladu s p1atnými předpisy a zpracovanými vnitřními směmicemi.

3.1 oceňování
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o účetnictvíjsou realizovány zásady pro oceňování majetkrr.
Účetnictví je vedeno v historických cenáclr v souladu s účetními předpisy platnými v České reprrblice.
l-lvedené se týká především dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, kdyŽ související vedlejší
pořizovací náklady jsou součástí pořizovací ceny.
Je sledována a aplikována zásada stalrovení pořizovacícl-r cen nakupovaných zásob. tj. occnční.je včetně
vedlejších pořizovacích nákladů.

3.2 odpisování
V souladu s odpisovým p1ánem jsou v účetnictví zachyceny účetní odpisy.
Doby životnosti pro jednotlivé kategorie dlouhodobého majetku stanovuje účetní jednotka dle
zatřídění hmotného majetku do odpisor'ých skupin.

Cí1em odepisování je postupně snižovat zůstatkovou hodnotu odepisovar-ré1-ro předmětu tak, Že k okarnŽiku
naplnění plánované doby Životnosti dosáhne tato hodnota nuly. Plnó odcpsání předmětu však r-rebrání
dalšímu uŽívání provozr"rschopného předmětu účetní iednotkou _ vyř'azení předmětrr se děje aŽ při jeho
odprodeji či lyzické likvidaci.
Učetní odpis se přitom i,yčísluje a ilčtuje měsíčně, ato 1iž za měsíc, v němŽ byl předmět zařazen do
užívání. Při vyřazení předmětu se účetrrí odpis za měsíc. v němŽ byl předrnět vyÍazen 1iŽ nevyčísluje.

Ve shodě s platnými předpisy eviduje účetní jednotka dloulTodobý hmotný rlajetek následujících kategorii.
jelroŽ pořizovací hodnota převyšuje 40 tis. Kč: Samostatr-ré movité Včci a souboly těchto věci
Pozen-rky a Stavby se do DHM zahrnr'rjí bez ohledu tra pořizor'ací hodnotu.

1000,-



Drohný dIouhodobj majetek
l)ředrrrěty drobného dlouhodobého rnajetku v hoclnotě do 30 tis. jsou zahrnrrty přímo do rrákladťr bez
rrilrsIedr-ré evidence.
o novitých předmětech dlouhodobého hmotného majetku v limitu vstupní ceny 30'_40 tis. Kč, účtuje
účetni jednotka na účtech dloulrodobého n-rajetltu a odepisuje.je 12 měsíců'

3.3 Zásoby
o zásobáclr Se účtuje metodou.'Á". Nakr:pované zásoby se oceriují pořizovací cenou vč. souvisejících
nákladů' zásoby vytvořené vlastní výrobou na úro\'ni vynaloŽerrÝch v]astních náklaclů Úótování a
oceňování zásob je řešeno ve Vnitropodnikové směrrrici.

3.,l opravné po|ožky
V souladu s plalnými účetrrínri předpisy, zejména VyhláŠkou a Českými účetními standardy, společnost
posuzuje výši ocenění příslušných aktiv.
Podle vnitřní směrnice jsou stanoveny podrnínky pro účtování opravných poloŽek k majetku, zásobám a
rreuhrazeným pohledávkám. Zákonné opravt-té poloŽky jsorr tvořeny podle ustanovení zákona o rezervách.
V roce 2021 nebyly tvořeny opravné poloŽky k pohledávkám.

3.5 Rezervy
Společnost tvoří dariové rezervy podle zákona o rezerváclr, daňové rezervy nebyly tvořeny.

3.6 Časovó rozlišení
V souladu s Vyhláškou č. 500/2002 Sb., Českým účetnín'r standardem a na základě zpracované vnitřní
směrnice je zaj ištěna.jednotná metodika ťlčtování časového rozlišerrí.

3.7 Dohadné položky
Na základě prověrky jednotlivých účtů společnost forrnou dohadných poloŽek aktivních a pasivních
zabezpečrrje naplnění účetrrích principů. aby všechny opcrace byly zaÍazeny ve správném účetním období.

3.8 Cizí měna
Pro přepočet cizi měny společnost pouŽívá aktuální krrrzy vyhlašovane ČNs. Majetek a závazky v cizích
měnách byly přepočteny k závěrkovému dni s dopadem do kr.rrzových nákladů a výnosťr.

3.9 Reálná hodnota
ocenění reálnou 1rodnotou bylo pouŽito u realizovatelriých cemých papírů _ ďcií. případně i drobných
finančníclr investic - b-vly přeceněny.

3.10 Inventarizacc a uzávěrkové operace
Uskutečnily se podle zpracovaného harmonogramu fyzickó inventr"lry a byly zaúčtovány inventarizační
rozdíly. Společnost zpracovala dokladovol-l inventurr: všech rozvahových i podrozvahových účtťr, podle
plánu inventur.

3.l l Změny me todiky
Učetní jednotka v zásadě
všech směrnic-

!É*W
zachovala ťrčetní rnetody pouŽívar-ré v předchozím období. Proběhla aktualizace



IV. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisků a ztráty
Součástí účetni závěrkyjsou zpracované standardní výkazy, tj. Rozvaha, r1ikaz zisku a ztráty, cash flow a
výkaz o změnách vlastního kapitálu. V souladrr s ustanovením $ 39 Vylrlášky uvádíme doplňující údaje.
Není_li uvedeno jinak. hodnoty jsou v tis. Kč.

4.1 D|ouhodobý majetek
Uvádíme vybrané informace o stavu dlouhodobélro hmotnélro a nelrmotnélro majetku.
Dlouhodobá aktiva

účet 02 ]

účet 022
účet 026
úče1 031

oprávky
účet 081
účet 082
účet 086

PS
160 992
t32 417
15 615
39 409

85 886
97 863
6 864

přirůstlg'l
1 843

14 928
5 419
3 018

4 441
t7 666
5 882

úbytlry Ks
2362 160 473
6 188 14t ts7
6 097 14 937'/67 41 660

2 362 87 965
6 188 109 341
6091 6649

Nedokončené investice
Na účtrr nedokončených investic je: odchovna mladého dobytka Kelč, v částce 10 532 tis. Kč,

termín realizace rok 2022

Drobný hmotný majetek vedený v operativní eviclenci evidr"rjeme ve výši 321 tis' _ účet 022900.

Zvíiata
K rozvahovému dni jsou evidovány následující druhy zvířat: telata' jalovice, jalovice VSB, býci výkrm.

Finanční investice
Společnost eviduje majetkové účasti ve společnoStecl-}.
Agropork _ drrrŽStvo v likvidaci. IČ: 25288067, Bmo _ 0,- Kč
Československá společnost pro moderní zemědělství'a. s., IČ:25161498, Slal'kov u Brna 100 tis. Kč
N.U.Agrar CZ s.r.o., IČ: 26042584, Studená, 106 tis. Kč
Mléko Kunín, odb}.tové druŽstvo,IČ: 27806880. Kunín _ 5 tis' Kč
STATEK KLADERUBY s.r.o.,IČ: 03627861 Kelč 0 tis' Kč
STATEK KELČ s.r.o., IČ: 06926240, Kelč, ' 126 tis. Kč
Sl A lLK KLNoVICE s.r.o. IČ: 0óa2Ó584, KeIc. - 0 tis. KČ
STATEK KOMÁROVICE s.r.o.. IČ: 06926011' Kelč, - 0 tis. Kč
DVŮR KLADERUBY s.r.o.,IČ: 07974426Kelč 0 tis' Kč
DVŮR KELČ s.r.o., IČ: 07915651. Kelč, - 0 tis. Kč
DVŮR KLJNOV]CE s.r.o' IČ 0'7976101' Kelč' _ 0 tis. Kč
DvŮR KOMÁRoVICE s.r.o., IC: O79741Ol'KelČ, - 0 tis. Kč

4.2 Úvěry

Společnost eviduj ek 31 '12'2021
nás1edující dlouhodobé a kÍátkodobé bankovní Ílvěry:

't-ffi



Společnost/typ úvěru
D1ouhodobé:
yMB provozní
CSoB provozní
CSOB nákup strojů
Celkem

KZ

i 915
21 005
38 725
69 645

Splatné v roce 2 022

1 017
3 056

l5 087
19 160

6 000
I s06

14 506

SpIatné později

2 898
23 949
23 638
50 485

Krátkodobé:
Čsos revolving 6 000
CSoB běŽné obchod. konto 8 506
Celkem 14 506

Dohadná poloŽka
Celkem

Dotace úroků
PGRI,F

Celkový součet dlouhodobých úvěrů splatrrých do 1 roku čirrí 19 i60 tis.' splatných později 50 485 tis.
Uvěry jsou úročeny úroky v tozpéti 3-5Yo'

4.3 Náklady
Struktura nákladůje uvedena ve Výkazu zisku a ztráty.
osobní náklady společnosti činily 31 263 tis. Kč.

4..l Výnosy

Výnosy' které jsou mimořádné svým obiemem:
Pojistné plnění
Ceská pojišt'ovna a.s.
Dohadná poloŽka - pojistné plnění 300

Dotace na provozní účely
SZIF 15 O7()

DruŽSt\o pro kontroJu uŽitkorusti v ČR I l4

1 097

I 540
16124

875

V. DoplňujícÍ údaje

V této části informujeme o konkrétních položkách' a to o struktuře pohledávek a závazktt'

Závazky z obchodních vztahů činí 6 878 tis.

4 103 tis. závazkŮ ve lhůtě splatnosti
1 375 tis. do 30 dnů po lhůtě splatnosti W



987 tis. do 60 dnů po lhůtě splatnosti
61 tis. do 90 dnů po lhůtě splatnosti

323 tis. do 180 dnůpo lhůtě splatnosti
29 tis" Do 365 dnů po lhůtě splatnosti

závazky s dobou splatnosti déle neŽ 365 dnů neevidujeme

Pohledávky z obchodních vztahů činí 10 601 tis.

7 39ó tis. pohledávek ve 1hůtě splatnosti
2 60] tis. do 30 dnů po lhůtě splatnosti

328 tis. do 60 dnů po lhůtě Splatnosti
l65 tis. do 90 dnů po lhůtě splatnosti
39 tis. do 180 dnů po lhůtě splatnosti
5o tis do 365 dnů po lhůtě splatnosti

pohledávky s dobou splatností delší než 365 dnů evidujeihe ve výši 10 tis.

5.1 Pohledávky
Pohledávky po splatnosti více jak 5 let: neeviduj er-t-re.

5.2 Záv azky

Společnost eviduje závazek ze zápůjček vůči akcionářůrn ve výši l8 607 tis. Kč s úrokem ve výši 5'0 %
p.a.

Závazky po splatnosti vícejak 5 let: neevidujeme.

Podmíněný závazek
Společnost eviduje ve VK promlčené závazky z odepsaných majetkových podílů ve výši 7 215 tis.

5.3 Zástava majetku za své závazky
Společnost eviduje k 31.12.2021 následrrjící majetek zatíŽený zástavním právem:

l'věr MoNE fA Money Bank:
zástava: budovy SZCHD - mostní váha (vrátnice), admin. budova' budova náhrad. zdroj e, skladové
hospodařství, kravíny 1'2,3,4
Uvěr CSoB
zástava: skleníky' sklad hnojiv Komárovice, sklad sena Kelč. garáŽe Ke1č' budovy výroby kmiv Ke1č

5.1 Zástava maietku za závazky 3. osob
Spo1ečnost neeviduje"

5.5 Věcná břemena
Spo1ečnost neeviduje



5.ó Podrozvahová cvidcnce

V podrozvahové evidenci: evidence půdy v nájmu 1 950,99 ha

: nominální hodnota podílů -
STATEK KLADERUBY s.r.o. - 1 tis.
STATEK KIINOVICE s.r.o. - 1 tis.
STATEK KoMÁRovtcp s.r.o. _ 1 tis.
STATEK KELČ s.r.o' - t tis.
DVÚR KLrNOVICE s.r.o' - 1 tis.
DVŮR KOMÁRoVICE s.r.o. _ 1 tis"
DVŮRKFlCs'r.o.-ltis'
DVŮR KLADERUBY s.r.o. - l tis.

5'7 odložená daň

Do roku 2017 vznikala odloŽcná daňová pohledávka. od roku 2017 vznikl odložený daňový závazek
vzniklý rozdílem zůstatkové ceny účetní a ZůStatkové cen,v daňové dlouhodobého majetku a odložený
daňový závazek k 3|.12.2021 je ve výši 957 tis.'

VI. l'řehled o vlastním kapitálu
Přehled o změnách VK je přílohou.

VII. I'řehled o peněžních ttlcích
Přeh1ed o peněžních tocíchje přílohou.

VIII. Skutečnosti po datu závěrky

Ekonornický dopad týkající se CoVID-19 v roce 2021.

Y roce 2021' vedeníSpolečnosti nezaznamenalo významný pokles prodeje.

VedeníSpolečnosti zvážilo potenciálnídopady CoVlD-]_9 na své aktivity a

podnikánía dospělo k závěru, že nemajívýznamný vliv na předpoklad

nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetnízávěrka k 31. 12.

2021 zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále schopna

pokračovat ve své čin nosti.

V,rrL'u''il-ur W
Podpisový ZáZnanl statutáIl-lílro orgánu:

Ing. Radim Kubečka



PREHLED O PENEZNICH TOCICH
za období od 1'1'2021 do 31 .12.2021
(V celých tisících Kč)

lČ: O0150983

Sestaveno dne: 31.3.2022
PráVnÍ forma účetní jednotky: AKcIoVÁ SPoLEČNoST
Predmět podnikání Účetní jednotky:

Název a sídlo
KELEčsKo a.s'
269
Kelč
7 5643

účetníjednotky

označení TEXT

b

skulečnosl V Účelnim obdobi

běžnéřn
1

stav penéžnÍch prostředkŮ (PP) a ekvivalentŮ na začátku Účetního obdobi 3 684 3 563

PENĚŽNl ToKY z HLAVN! VÝDĚLEČNÉ člNNosTl (PRoVozNí čtNNošT)

z Účetnízisk nebo ztráta před zdaněním 355 -4 371

A.1 Úprava o nepeněžní operace 25 775 22 858

41.1 odpisy stálých aktiv(+) s lyj. zŮst. ceny a dá|e umoř' opr' pol' k ma]etk! 25 40't 26 674

412 změna staVu opravných položek, rezerV 11 11

413 Zisk l7tíálall plooeje s'álych akl'v' Vyťat' do vynosu ' do nakldd- - -2 560 -6192

Výnosy z div]dend a podí|Ů na zisku (-) 464

A.1.5. Vyúčtovarénákádové Úroky (+) s V./]imko! ŮrokŮ zahmoÝaných do ocené.id]oÚhodÓbélro maletku a
WÚčlované výnosové úrokv í_J 3164

4.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžníoperace 118

ěÍstý peněŽni tok z provozni činnosti před zdaněním a změnami př.kap' 26130 18 487

změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -2 547 13 366

42.1 Změna stavu pohledáVek z provozní činnosi] (+l) au čas' rozlišeni 2 721 B 149

4.2.2 Změna stavu krátkodobých záVazků z provozní č]nnost] (+!) pu čas' roz|. -2 637

zrněna staVu zásob (+/-) -2 945 7 854

4.2.4. Změna stavu krátkodobého Ílnančního rnaj' nespadajícÍ do PP a ekV.

čistý peněžní tok z provozní ěinnosti před zdaněním 23 583 31 853

4.3. Vyplacelré úroky s Úimkou úrokú zahrnovaných do oceněiidloLrhodob. maj' t) -2 960 -3164

Přijaté Úroky (+) 12

4.5. zap|acená daň z příjmů a za daměrky za m nulé období (-)

4.7. Přijaté dividendy a podÍly na zisku (+) 132 464

čistý peněžnítok z provozní činnosti 2A 167 29 153

PENĚŽNÍToKY z INVEsTlČNí člNNosTl
8.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiV -30 215 -22 477

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 5 436 8192

8.3. zápŮjěky a Úvěry spřízněným osobám

čistý peněžnítok vztahujícíse k investiční činnosti -24-/'79 -14 245



TEXT skUiečnost v účelním obdobi

běžném
1 2

PENĚŽNíToKY z FlNANčNícH člNNosTí
c.1 Dopady lměn olounodobých' popt' <íátkooobýc- láVazků na PP a ekv 4 294 -14 7 47

c.2. Dopady změn Vlastního kapitálu na PP a ekv.

c.2.1 . zvýšení PP a ekv' z t]tulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+)

c.2.2. Vyplacení podílu na Vlastním kapitálu společníkům (-)

c.2.3. Další Vklady PP společnÍků a akcionářů

c.2.4 l'Jhrada ztráty společníky (+)

c25 Přímé platby na VrUb fondů (')

Vyplacené div]dendy nebo podily na zisku Včetně zapl' srážkoVé dané (_)

Čistý peněžnÍ tok vztahující se k finanční činnosti 4 294 -14 7 47

F. čisté zV'ýšení, resp. snížení peněžních prostředků 282 121

R. stav peněžních prostředkú a ekvivalentů na konci období 3 966 3 684

PodpisoVý záznam

[,A',U'ů [!t,ilt,,



PŘEHLED o zMĚNÁcH VLASTNiHo KAPlTÁLU

ke dni 31.12.2021
(v ce ých tisicích KČ)

150983

obchodniÍirma nebo jný název
účetníjednotky

KELEČsKo a.s'

sídlo nebo byd išiě účelni]ednoiky
a misto podn]káni liší_]ise od bydlště

7so +i xere, xete zos

Položka vlastního kapitálu Počáteční zvýšení snížéní Končený Vyplacené
.l ivirt r n.l v

základní kapitál zapsaný V oR
íl']čet ó11j 54590 54590

Základní kapitál nezapsaný v
OR 0

Vlasiní akcie a VlastnÍ
obchodní podí|y

0

Dílčí součet 1
1411 +419-252\ 54590 54590

Emisníážio
íÚčet 412) 0

ostatni kapitálové Íondy
íúčet 413)

oceňovací rozdily z přecenění
majetku a záVazků

! účet 414'| 1 71 5A

oceňovací rozdíly z přecenění
při přeměnách

íličet 418]
Zákonný rezervní Íond /

nedělitelný fond
lilčlý 4)1 4))\

statutárni fondy a ostatní
fondy

llič|v 4)3 427 \ 722a 7229

Nerozdělený zisk minu]ých let
(účet a28)

50729 1211 4AOi 47937

Neuhrazená ztráta minulých
let (účet

a)q\ 0

Zisk/ztráta za účetní období
po zdanění
/liňFt 4?1] ,2192 42C ,2792 420

Dílčí soUčet 2
(412+413+414+418+421
+422+423+427+428+

55148 153'1 1281 55640

součet
(Dilčísoučet í + Dílčí součet

'\
109738 1631 12A1 110234

\h,,il,,,,


