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Základní údaje o akciové společnosti
Obchodní firma a sídlo společnosti
MINERVA BOSKOVICE, a.s.
Sokolská 1318/60, Boskovice, PSČ 680 01
IČO: 00010944

Založení společnosti
Společnost založena jednorázově podle zakladatelského plánu Ministerstva strojírenství a elektrotechniky ČR jako akciová společnost na základě vydaného rozhodnutí ministra č. 112/1990 ze dne 17. 12. 1990 v souladu se zákonem č. 104/1990 Sb. o akciových
společnostech.
Do obchodního rejstříku byla zapsána dne 1. 1. 1991 jako obchodní firma MINERVA
BOSKOVICE, a.s. na dobu neurčitou a dnes je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 210 s identifikačním číslem 00010944.

Předmět podnikání dle obchodního rejstříku
■■
■■
■■
■■
■■

kovářství, podkovářství
obráběčství
hostinská činnost
galvanizérství, smaltérství
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
■■ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
■■ zámečnictví, nástrojářství
■■ silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně; nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně; vnitrostátní příležitostná
osobní; mezinárodní příležitostná osobní
Hlavní činností společnosti je výroba a prodej průmyslových šicích strojů pro šití obuvi,
kůže, textilu a galanterie.
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Zhodnocení činnosti akciové společnosti
v roce 2016 představenstvem společnosti
Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři,
uplynul rok 2016 a představenstvo akciové společnosti Vám předkládá
výroční zprávu za toto období.

Vývoj hospodaření v roce 2016
V roce 2016 Minerva dosáhla nejvyššího obratu v celé 135 leté historii podniku, který
je o 7 % vyšší než obrat v roce 2015, a to 1 274 mil. Kč za prodej vlastních výrobků,
služeb a materiálu. I v tomto roce rostla prudce poptávka po šicích strojích, na kterou
musela Minerva reagovat zvyšováním výrobních kapacit a vlastních výkonů. Podařilo
se zvýšit výrobní kapacity o 7 %, což je v současných podmínkách České republiky
stále těžší z důvodu nedostatku kvalifikovaných pracovníků, a tím i obtížného hledání
vhodných kooperací. Minerva po celý rok vykazovala ziskové hospodaření a hospodářský výsledek za rok 2016 činil 83 844 tis. Kč po zdanění (dle národního účetnictví).
Společnost udržovala zásoby ve výši a struktuře nezbytně nutné pro zabezpečení plynulého chodu výrobního procesu, celková hodnota zásob na konci roku činila 245 mil.
Kč. Podařilo se udržet poměr objemu zásob k obratu firmy pod stanoveným limitem
20 %. To vše přispělo k efektivnímu hospodaření, které umožnilo Minervě vynaložit
v oblasti investic 70,7 mil. Kč za spoluúčasti dotace v rámci projektu „Zavedení sériové
výroby průmyslových šicích strojů nové středně těžké řady“. Největší část této hodnoty směřovala do oblasti strojních investic a nářadí, které zproduktivnily výrobu a zvýšily
potřebnou kapacitu výroby.

Vývoj obratu v letech 2010–2016 (údaje v tis. Kč)
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Prodej
Rozdělení tržeb za vlastní výrobky a služby v roce 2016

■ Stroje na textil a galanterii 78,7 %
■ Obuvnické stroje 18,9 %
■ Služby a ostatní 2,4 %

Celkový obrat za prodej vlastních výrobků, služeb a materiálu dosáhl hodnoty 1 274,3
mil. Kč, z toho obrat realizovaný prostřednictvím společnosti DA Bielefeld a jejich dceřiných a sesterských společností dosáhl hodnoty 1 098,8 mil. Kč a obrat realizovaný
prostřednictvím třetích stran dosáhl hodnoty 175,5 mil. Kč.
V roce 2016 bylo prodáno celkem 22 145 strojů, z toho 18 533 DA strojů mateřské společnosti Dürkopp Adler Bielefeld AG a 3 612 strojů obuvnických. V porovnání s rokem
2015 došlo ke zvýšení celkového počtu prodaných strojů o 8 %. Sortiment strojů se
rozrostl o další inovované podtřídy řady M-Type.
Stroje prodávané do obuvnického segmentu pod značkou Dürkopp Adler jsou vše
obecně považovány za světovou špičku ze všech hledisek. Z hlediska technických parametrů a zajištění požadované produktivity práce, spolehlivosti a životnosti, servisního
zabezpečení a zákaznického řešení i z hlediska ceny. Zákazník očekává výkonný a spolehlivý stroj za vyšší cenu se zajištěným servisem. Minerva vychází vstříc specifickým
požadavkům zákazníků, a tímto individuálním řešením se výrazně odlišuje od velkosériové výroby asijské konkurence. Dále se zaměřuje na rozšiřování stávajícího sortimentu
strojů s prvky inovativnosti a přidanou hodnotou pro zákazníka.
Hlavním cílem zůstává udržení stávajících zákazníků a zvýšení prodejů strojů i na nová
teritoria. Prodej obuvnických strojů M-Type s přímým pohonem a řízením DAC Classic
běží již třetím rokem s pozitivními zákaznickými ohlasy. Ve srovnání s rokem 2015
nedošlo k nárůstu prodejů obuvnických strojů, ale byly překročeny plánované hodnoty,
které dosáhly objemu 217 295 tis. Kč. Stejně jako v předchozích letech, tak i v roce
2016 se prodej obuvnických strojů realizoval přes dealery. Největším dealerem zůstává
firma Global s podílem 19,5 % a z hlediska teritorií Indie s 11 %. Docházelo k přesunům výrob obuvi zpět do Evropy nebo vznikaly nové výroby, kde se podařilo uskutečnit
nové projekty s přímým prodejem konečným zákazníkům. Klíčovou kompetencí Minervy je zajištění profesionálního technického servisu a přímé instalace u zákazníků
včetně technických školení techniků a mechaniků.
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Výzkum a vývoj
Vývoj zůstává klíčovou kompetencí Minervy a jeho význam roste. Podílí se v rámci koncernového vývoje na vývoji strojů střednětěžké řady M-Type 1.0 Premium (jsou to stroje
ramenové 669, 869) i na vývoji řady M-Type 2.0. a základní představitel této řady byl
v roce 2016 zaveden do sériové výroby. Vývojové oddělení Minervy dořešilo i vývoj strojů
670/680 s unifikační vazbou na řadu M-Type 1.0, které postupně od roku 2017 nahradí
staré stroje řady 697 na všívání rukávů. Zvládnut byl převod montáže dírkovacího prádlového stroje DA 540 a stroje s klikatým stehem Pfaff 918/938. Průběžně byla zajišťována konstrukční péče o všechny řady sériově vyráběných strojů s cílem redukovat jejich
výrobní náklady. Zajišťována byla také konstrukční práce pro výrobu speciálních variant
a vybavení strojů na základě požadavků konkrétních zákazníků, včetně vývoje otočných
hlav šicích strojů pro firmu Pfaff/KSL.
V roce 2016 přešel vývoj koncernu DA na platformu 3D Experience a došlo k migraci
stávajících pracovišť CATIA V5 na tuto platformu. Uživatelé Minervy z řad konstruktérů
a technologů obdrželi nový modelovací nástroj CATIA V6 a postupně přechází do rutinního provozu.

Oblast výroby
Z hlediska výrobního portfolia nedošlo v roce 2016 k žádným významným změnám.
Hlavní výrobní program byl tradičně zaměřen na průmyslové šicí stroje do segmentu
automotiv, obuv, textil a galanterie. Tento obor představuje 98 % celkových realizovaných tržeb. Zahrnuje jak stroje lehké řady pro šití textilu, tak stroje střednětěžké řady
pro šití automotivů, obuvi a galanterie a stroje těžké řady pro šití technických textilií.
Aby nedocházelo k prodlužování dodacích termínů, výroba musela využít všech dostupných možností rozšíření kapacit od nepřetržitého provozu, přes přesčasovou práci
po racionalizaci a optimalizaci výrobních procesů klíčových dílů.
V roce 2016 bylo vyrobeno a smontováno 3 613 strojů pro obuvnický průmysl a 18 700
strojů pro galanterii, automotiv a textil. Mimo kompletní šicí stroje Minerva vyráběla
i náhradní díly, jednotlivé součásti i podskupiny pro montáž v Bielefeldu. S tržbami
129,6 mil. Kč i tato oblast rostla (v roce 2015 to bylo 110,4 mil. Kč), i když ne tak výrazně jako stroje střednětěžké řady vycházející z unifikované řady M-Type 1.0, které
tvořily 80 % z tohoto vyrobeného množství. Vzhledem k tomu, že se zvýšil jak počet
vyráběných strojů, tak i sortiment výrobků o dalších 5 podtříd stroje řady M-Type 2.0,
9 podtříd strojů M-Type 1.0 včetně strojů řady Premium, dále o převedené stroje 540,
918/938, sortiment dosáhl celkového počtu 200 různých podtříd. Po převzetí firmy
PFAFF a KSL v roce 2013 firmou Shang Gong (Europe) Holding, Minerva postupně
vyráběla i jednotlivé díly a podskupiny pro tyto firmy. Obrat s těmito firmami dosáhl
hodnoty 18 mil. Kč, (v roce 2015 13 mil. Kč) a v následujících letech se očekává další
navyšování.
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Řízení kvality
Udržení vysoké kvality je další nezbytnou podmínkou pro perspektivu podniku. Také rok
2016 byl ukončen recertifikačním auditem od firmy Bureau Veritas Czech Republic dle mezinárodní normy EN ISO 9001:2008 a znovu jsme obhájili tento vysoký standard. Politika
kvality je každým rokem rozpracována do jednotlivých cílů se zaměřením na výrobek, na
proces a na systém. Tyto cíle jsou v průběhu roku vyhodnocovány Radou kvality. Jejich plnění a dodržování standardů ISO umožňuje průběžně zvyšovat kvalitu vstupních, výrobních
a výstupních dodávek, a tím i kompletních výrobků dodávaných Minervou. Hlavním cílem
politiky kvality je udržení vysoké užitné hodnoty výrobků a služeb a spokojený zákazník.
Pro zlepšení a zvýšení produktivity procesu kontroly a celkové kvality výrobků se investovalo do měřicí techniky. Z významnějších položek se jednalo o měřicí přístroj
Zeiss DuraMax, který byl umístěn na pracoviště B 18 – obrobna litinových dílů. Tento
přístroj je každodenně využíván pro kontrolu menších litinových dílů (chapačové skříně,
chapačové sloupky apod.).
V průběhu roku byly vlastními vyškolenými auditory prováděny interní, výrobkové a dodavatelské audity za účelem ověření uplatňovaného a zavedeného systému kvality.
Celkem bylo provedeno 27 interních auditů a 12 výrobkových auditů.
Náklady na neshodné výrobky činily 0,43 % z celkového obratu. Reklamace od zákazníků jsou uplatňovány přes odbor prodeje. Tyto reklamace jsou průběžně evidovány
a vyřizovány v zákonné lhůtě, procento reklamací u obuvnických strojů činí 1,7 % a u
strojů pro mateřskou společnost Dürkopp Adler 0,8 %.

Personální vývoj
Vývoj personálu v roce 2016 pružně reagoval na neustále se zvyšující požadavky výroby.
Na počátku roku 2016 bylo zaměstnáno 648 vlastních a 115 agenturních zaměstnanců.
Rok 2016 jsme ukončili s počtem 707 vlastních a 78 agenturních zaměstnanců. V průběhu roku bylo převzato 71 agenturních pracovníků do kmenového stavu společnosti.
V rámci péče o zaměstnance Minerva podporuje zvyšování a prohlubování kvalifikace
pracovníků formou výuky cizích jazyků a účastí na odborných seminářích a školeních.
Na zvyšování a prohlubování kvalifikace pracovníků bylo vynaloženo 1 094 tis. Kč.
Závazky zaměstnavatele vyplývající z kolektivní smlouvy uzavřené mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací včetně mzdové části byly splněny.
Průměrný počet zaměstnanců bez dlouhodobě nemocných v letech 2015–2016:
(Metodika firmy Dürkopp Adler Bielefeld AG)
Zaměstnanci

rok 2015

rok 2016

Výrobní dělníci hlavní výroby

376

407

Dělníci ostatní

111

112

Technicko-hospodářští zaměstnanci

139

142

Zaměstnanci celkem

626

661
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Náklady na pořízení investic
Minerva v roce 2016 pořídila investice v celkové hodnotě 70 744 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku za rok 2016 patří
nákupy majetku v rámci dotačního programu Inovace ve výši 35 119 tis. Kč včetně
dotace. Výše dotace činila 8 778 tis. Kč.
Přehled investic pořízených v roce 2016 v rámci dotačních projektů:
(údaje v tis. Kč)
Název

Pořizovací
cena včetně
dotace

Dotace

Dotační
program

6 733

1 681

Inovace

10 214

2 554

Inovace

Frézovací centrum HAAS VF 2SS 2 ks

3 715

929

Inovace

Měřidlo 3D DURAMAX

3 261

815

Inovace

Obráběcí centrum H630

8 200

2 050

Inovace

Bruska hrotová PALMARY *)

2 996

749

Inovace

35 119

8 778

Soustružnické frézovací centrum
NAKAMURA WY-100
Horizontální frézovací centrum EC 400 2 ks

Celkem

*) Nově pořízená bruska hrotová PALMARY nebyla v roce 2016 zařazena do majetku, z tohoto
důvodu bude dotace ve výši 749 tis. Kč nárokována při zařazení v lednu 2017.

Mimo dotačních projektů Minerva pořídila v rámci strojních investic obráběcí centrum
HAAS VF 2SS, obráběcí centrum HAAS EC 400, rovinnou brusku CHEVALIER, honovací stroj SH2000, nástrojovou frézku FNGJ 40 a tryskací injektorovou kabinu TM 1500.
Bylo proinvestováno 15,5 mil. Kč na nákup modelů, forem, přípravků, speciálního operačního nářadí pro CNC stroje. Na modernizaci a rozšíření software a hardware byly
vynaloženy investiční prostředky ve výši 2,9 mil. Kč.

Přehled hlavních investic v letech 2015–2016
(údaje jsou uvedeny v pořizovacích cenách v tis. Kč)
Název investice

rok 2015

rok 2016

Obráběcí stroje

45 463

45 666

Modernizace objektů

792

1 816

16 653

15 502

Životní prostředí

4 572

695

Výpočetní a kancelářská technika, SW

7 869

2 891

Měřidla

2 196

3 769

Nářadí, formy, přípravky

8

Ostatní

1 266

405

Celkem

78 811

70 744
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Mimo investic bylo vynaloženo dalších 23 mil. Kč do oprav budov i strojního zařízení.
Byla rekonstruována stará kotelna na lisovnu a přestěhoval se sklad plechů včetně
nůžek do opravených prostor. Stará lisovna byla opravena a do opravených prostor
rozšířena obrobna menších litinových dílů. Připraveny byly také prostory pro přemístění
skladu ropných látek a rozšířena byla zpevněná plocha pro parkování vozidel zaměstnanců.
Realizované investice jsou umístěny v sídle společnosti, byly financovány z vlastních
zdrojů, úvěrů a dotačních prostředků.

Zhodnocení roku 2016
Rok 2016 lze hodnotit jako mimořádně úspěšný rok, a to jak po stránce dosaženého
obratu, tak i zisku a rozvoje zaměstnanosti. Minerva dokázala systematicky navyšovat
výrobu a plnit termínové i kvalitativní požadavky svých zákazníků. Zmodernizovala svoje provozy investováním 70,7 mil. Kč a dokázala efektivně využít svůj potenciál pro zajištění dlouhodobého růstu. Výsledky společnosti MINERVA BOSKOVICE, a.s. přispěly
rozhodující mírou k pozitivnímu hodnocení celé skupiny Dürkopp Adler, AG a potvrdily
významnou a nezastupitelnou roli našeho podniku v této skupině.

Ing. František Hrda

Frank Michael Kuhnt

Ing. Romana Špačková, MBA

předseda představenstva

místopředseda představenstva

člen představenstva
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Statutární a dozorčí orgán akciové
společnosti
(Ke dni účetní závěrky 31. 12. 2016)

Členové představenstva
Předseda:
		

Ing. František Hrda
Josefa Čejky 398, 679 32 Svitávka

Místopředseda:
		
		

Frank Michael Kuhnt
Noldestrasse 11, 33613 Bielefeld
Spolková republika Německo

Člen:		
		

Ing. Romana Špačková, MBA
Kamnářská 1986/1, 678 01 Blansko

Členové dozorčí rady
Předseda:
		
		

Michael Kilian
Am Grund 16, 33813 Oerlinghausen,
Spolková republika Německo

Místopředseda:
		
		

Ying Zheng
Lübrasser Weg 24, 33719 Bielefeld
Spolková republika Německo

Člen:		
		
		
		

Karel Kleveta, DiS.
č.p. 83, 680 01 Újezd u Boskovic
volený zástupce za zaměstnance
předseda ZV OS KOVO MINERVY BOSKOVICE, a.s.

Změny v orgánech MINERVY BOSKOVICE, a.s.
Dne 29. 1. 2016 byl v mimořádných volbách zvolen pan Karel Kleveta jako zástupce
zaměstnanců do dozorčí rady.
Dne 7. 6. 2016 vzala dozorčí rada na vědomí písemné prohlášení pana Dietricha Eickhoffa, kterým dosavadní předseda dozorčí rady odstoupil s účinností uplynutím 1. 4.
2016 ze své funkce v této dozorčí radě.
Dále dozorčí rada kladně 100 % přítomných hlasů rozhodla o předloženém návrhu jmenovat pana Michaela Kiliana do Dozorčí rady MINERVY BOSKOVICE, a.s. s účinností
od 1. 4. 2016 na dobu určitou do dne konání Valné hromady MINERVY BOSKOVICE,
a.s. v roce 2016. Řádná Valná hromada MINERVY BOSKOVICE, a.s. konaná dne 7. 6.
2016 zvolila pana Michaela Kiliana za člena dozorčí rady. Dozorčí rada téhož dne 7. 6.
2016 zvolila 100 % hlasů přítomných členů pana Michaela Kiliana za předsedu dozorčí
rady.
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Peněžité a naturální příjmy členů orgánů společnosti
Členové představenstva akciové společnosti jsou pověřeni řízením odborných úseků
společnosti.
Peněžité a naturální příjmy členů představenstva akciové společnosti
(není zahrnuto zdravotní a sociální pojištění)
■■ peněžité příjmy:
■■ naturální příjmy:
■■ tantiémy:
počet členů představenstva:

4 686 tis. Kč
48 tis. Kč
nejsou vypláceny
3

Peněžité a naturální příjmy členů dozorčí rady akciové společnosti
■■ peněžité příjmy:
■■ naturální příjmy:
■■ tantiémy:
počet členů dozorčí rady:

0 tis. Kč
nejsou vypláceny
nejsou vypláceny
3

Počty akcií společnosti v držení:
■■ členů představenstva:
48 ks
■■ členů dozorčí rady:
0 ks
■■ vedoucích zaměstnanců (vedoucích odborů): 0 ks
Členům představenstva ani dozorčí rady neposkytla společnost žádné úvěry nebo půjčky, nepřevzala žádné záruky ani jištění za úvěry.
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Základní kapitál akciové společnosti
Hodnota základního kapitálu MINERVY BOSKOVICE, a.s. k 31. 12. 2016 činí 412 899
tis. Kč a je zcela splacena. Majoritním akcionářem společnosti MINERVA BOSKOVICE,
a.s. je společnost Dürkopp Adler AG, Potsdamer Straße 190, D-33719 Bielefeld, Spolková republika Německo. Společnost Dürkopp Adler AG (SRN) vlastní (ke dni účetní
závěrky 31. 12. 2016) 91,04 % celkové výše základního kapitálu s hlasovacím právem
a je právnickou osobou ovládající MINERVU BOSKOVICE, a.s.
Základní kapitál akciové společnosti je rozdělen na 412 899 akcií znějících na majitele,
v zaknihované podobě, ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč za akcii. Celkový počet akcií
se k 31. 12. 2016 skládá z jedné emise, a to z emise ISIN CS 0005005552. Všechny
akcie MINERVY BOSKOVICE, a.s. jsou neobchodovatelné na veřejném trhu cenných
papírů.
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Údaje o právnických osobách,
ve kterých má emitent majetkovou účast
Společnost MINERVA BOSKOVICE, a.s. nemá v současné době majetkovou účast
v žádné právnické osobě.

Popis práv akcionáře vyplývajících z akcií:
a) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, nebo pro výkon akcionářských práv na ní a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným
na pořad jednání valné hromady a návrhy k záležitostem, které budou zařazeny do
programu valné hromady ještě před zveřejněním pozvánky na valnou hromadu, doručené společnosti nejpozději 7 dnů před zveřejněním pozvánky na valnou hromadu. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1000 Kč je spojen jeden hlas. Společnost
nevydala prioritní akcie s prioritními právy.
b) Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada
podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem
jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
c) Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich
akcií.
d) Dividenda je splatná do tří (3) měsíců ode dne, kdy valná hromada přijala usnesení
o rozdělení zisku. Dividendy, jež nebylo možno vyplatit či doručit jejich adresátům,
budou uloženy na zvláštním bankovním účtu společnosti, přičemž oprávněné osoby
si je po dobu tří (3) let ode dne splatnosti mohou vyzvednout v sídle společnosti po
předložení příslušných dokladů. Právo na dividendu v případě neuplatnění akcionářem přechází na jeho zákonného právního nástupce ve smyslu ustanovení zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V případě promlčení se uplatňuje obecná tříletá promlčecí lhůta podle ustanovení § 629 občanského zákoníku.
e) Další akcionářská práva vyplývají ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění a stanov společnosti. Skutečnosti důležité pro uplatňování akcionářských
práv společnost uveřejňuje na internetových stránkách www.minerva-boskovice.
com a www.zakonna-oznameni.cz.
V roce 2016 ani v účetním roce předcházejícím nebyla učiněna nabídka převzetí akcií
společnosti, ani nebyla učiněna veřejná nabídka převzetí akcií jiných společností MINERVOU BOSKOVICE, a.s.
Společnost MINERVA BOSKOVICE, a.s. neměla a v současné době nemá žádnou organizační složku podniku v zahraničí.
V posledních dvou účetních obdobích nedošlo k zahájení soudního, správního nebo
rozhodčího řízení, které by mohlo výrazně ovlivnit finanční situaci společnosti.
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Hospodářský výsledek a rozdělení zisku
Hospodářský výsledek (zisk, ztráta) po zdanění připadající na jednu akcii za
poslední dvě účetní období
Rok

Hospodářský výsledek
běžného období v tis. Kč

Počet akcií

Podíl na jednu akcii
v Kč

2015

73 478

412 899

177,96

2016

83 844

412 899

203,06

Přehled rozdělení zisku (ztráty) za poslední dvě účetní období (tis. Kč)
Rozdělení zisku

Rok 2015

Rok 2016

73 478

83 844

3 674

4 192

Výplata dividend

–

–

Výplata tantiém

–

–

Příděl do sociálního fondu

–

–

Úhrada ztráty minulých let

36 706

–

Nerozdělený zisk minulých let

33 098

79 652

Zisk (ztráta)
Příděl do rezervního fondu

Poznámka: Návrh na rozdělení zisku bude předložen ke schválení na valné hromadě
společnosti.
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Zpráva o vztazích mezi DÜRKOPP ADLER AG
a MINERVOU BOSKOVICE, a.s.
V souladu s § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, je
zpracována tato zpráva o vztazích mezi Dürkopp Adler AG (SRN), jako osobou ovládající
a MINERVOU BOSKOVICE, a.s., která je osobou ovládanou a o vztazích mezi MINERVOU BOSKOVICE, a.s. a osobami ovládanými společností Dürkopp Adler AG.

I. Vztah mezi společností Dürkopp Adler AG a společností MINERVA
BOSKOVICE, a.s. v roce 2016
Ovládající osoba je majoritním, kvalifikovaným akcionářem ovládané osoby MINERVY
BOSKOVICE, a.s. Prostředkem ovládání je účast zástupců ovládající osoby v představenstvu a v dozorčí radě ovládané osoby. Členy dozorčí rady MINERVY BOSKOVICE,
a.s. volí a odvolává valná hromada, na níž má ovládající osoba kvalifikovaný a rozhodující počet hlasů. Dozorčí rada pak jmenuje a odvolává členy představenstva ovládané
osoby.
Pro ovládanou osobu převažují z posuzovaného vztahu výhody dané zejména silnou pozicí ovládající osoby na světových trzích, její ekonomickou váhou a finanční stabilitou.
Naopak žádná rizika z posuzovaného vztahu pro ovládanou osobu neplynou, jakož ani
nevznikají žádné majetkové újmy či jiná negativa.
Mezi ovládanou a ovládající osobou jsou uzavřeny níže vyjmenované smlouvy, na základě kterých bylo za plnění osoby ovládané poskytnuto ze strany osoby ovládající
příslušné protiplnění. Z níže uvedených uzavřených smluv nevznikla ovládané osobě
žádná majetková újma.
1. Smlouva o poskytování manažerských služeb
Datum uzavření smlouvy: 5. 1. 2000
Předmět smlouvy:
Zajistit a poskytnout ze strany ovládající osoby ovládané osobě služby v oblasti řízení
lidských zdrojů, účetnictví, marketingu, organizačního a manažerského poradenství,
správních a podpůrných služeb, jakož i v oblasti řízení společnosti a daňového poradenství.
Plnění smlouvy:
V souvislosti s výše uvedenými činnostmi nevznikla v roce 2016 žádná finanční povinnost vůči ovládané osobě.
2. Poradenská smlouva „Prodejní a marketingové aktivity při prodeji
obuvnických šicích strojů“
Datum uzavření smlouvy: 5. 1. 2000
Předmět smlouvy:
Podpora prodejních a marketingových aktivit obuvnických šicích strojů, provádění
prodejní činnosti v celosvětovém měřítku a organizační podpora prodeje MINERVOU
BOSKOVICE, a.s.
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Plnění smlouvy:
Na základě rozhodnutí osoby ovládající nebyla v roce 2016 poskytována podpora dle
předmětu této smlouvy. Vzhledem k této skutečnosti nebylo ze strany ovládané osoby
poskytnuto finanční plnění osobě ovládající.
3. Poradenská smlouva „Asistence při přenesení informačně technických
služeb pro MINERVU BOSKOVICE, a.s.“
Datum uzavření smlouvy: 20. 2. 2006
K výše uvedené smlouvě je každoročně uzavírán dodatek upravující ceny platné pro
daný rok.
Předmět smlouvy:
V rámci zavádění, provozu a správy informačního systému SAP R/3 v koncernu Dürkopp Adler AG poskytne ovládající osoba podporu při vyřizování konceptu, přizpůsobování a implementaci softwaru SAP R/3. Mimo to poskytne podporu po zavedení informačního systému SAP R/3 při plánování, odsouhlasování, správy běžného systému
a provádění změn programové verze.
Plnění smlouvy:
V průběhu roku 2016 byla ze strany ovládající osoby poskytována podpora a bylo zaplaceno celkem 5 009 tis. Kč.
4. Smlouvy o vývoji, výrobě a dodávkách průmyslových šicích strojů
1. Rámcová smlouva na vývoj a konstrukci ze dne 23. 11. 2011
Předmětem smlouvy je smluvní vývoj pro Dürkopp Adler AG.
Plnění smlouvy:
Práce, které MINERVA BOSKOVICE, a.s. v roce 2016 v rámci této smlouvy vykonala,
byly pravidelně měsíčně firmě Dürkopp Adler AG fakturovány. Celkové vyfakturované
výnosy v roce 2016 činily 17 010 tis. Kč.
2. Rámcová smlouva na vývoj a prodej ze dne 30. 9. 2013
Předmětem smlouvy je specifikace výrobků a podmínky jejich prodejů se stanovením
licenčních poplatků za využívání know-how Minervy i know-how Dürkopp Adler AG.
Tato rámcová smlouva nahrazuje Rámcovou smlouvu ze dne 23. 11. 2011 s účinností
k 1. 2. 2013. Aktualizuje rozsah vzájemně využívaného „know-how“.
Plnění smlouvy:
Za poskytnutí licencí ze strany Dürkopp Adler AG byly MINERVĚ BOSKOVICE, a.s.
v roce 2016 fakturovány licenční poplatky za přímý prodej obuvnických strojů do vlastní
obchodní sítě MINERVY BOSKOVICE, a.s. ve výši 7 124 tis. Kč.
3. Smlouva o využití výsledků dosažených při řešení projektu výzkumu
a vývoje ze dne 30. 9. 2013
Předmětem smlouvy je úprava vlastnických a uživatelských práv výsledků projektu,
druh a způsob využití výsledků projektu č. FR-TI3/320 s označením „Výkonné těžké
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průmyslové šicí stroje s vysokou mírou automatizace a unifikace“, který byl řešen za
finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.
Plnění smlouvy:
Ze strany MINERVY BOSKOVICE, a.s. byly v roce 2016 společnosti Dürkopp Adler AG
fakturovány licenční poplatky ve výši 563 tis. Kč.
5. Smlouva o výpůjčce nástrojů
Datum uzavření smlouvy: 25. 8. 2003
Předmět smlouvy:
Zapůjčení nástrojů nutných pro výrobu strojů na základě zakázek udělených od Dürkopp Adler AG, popřípadě pro výrobu zakázek, které jsou plánovány na výrobu strojů
středně těžké stavebnicové řady.
Plnění smlouvy:
V roce 2016 nebylo na základě této smlouvy do ovládané společnosti zapůjčeno žádné
nářadí na výrobu strojů středně těžké řady M-Type. Na základě této smlouvy nevznikla
vůči ovládající osobě žádná povinnost finančního plnění.
6. Smlouva o obstarání patentů a ochranných známek
Datum uzavření smlouvy: 15. 7. 1999 a jejího dodatku ze dne 19./23. 1. 2004
Předmět smlouvy:
Zajištění jednotné politiky ochranných práv v koncernu Dürkopp Adler AG, zpracovávání, vyřizování a spravování záležitostí průmyslové právní ochrany úředně.
Plnění smlouvy:
V souvislosti s výše uvedenými činnostmi nevznikla v roce 2016 žádná finanční povinnost vůči ovládané osobě.
7. Rámcová smlouva
Datum uzavření smlouvy: 19. 5. 2009
Předmět smlouvy:
Předmětem rámcové smlouvy je výroba a prodej průmyslových šicích strojů, konstrukčních dílů a podskupin a kompletních šicích hlav pro průmyslové šicí stroje dodavatelem zákazníkovi. Smlouva obsahuje dodací podmínky, podmínky pro odběr zboží,
platební podmínky, záruky, povinnosti dodavatele, povinnosti zákazníka a v návaznosti
na to i podmínky pro penalizaci.
Plnění smlouvy:
V souvislosti s výše uvedenými činnostmi nevznikla v roce 2016 žádná finanční povinnost mezi osobou ovládající a ovládanou.
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8. Smlouva o smluvních úrocích
Datum uzavření smlouvy: 11. 5. 2006
Předmět smlouvy:
Minerva, jako výrobce průmyslových šicích strojů, prodává výrobky kupující společnosti a to v objemu a během lhůt stanovených objednávkami ze strany Dürkopp Adler AG.
Pro případ zpoždění kupujícího, společnosti Dürkopp Adler AG, s převzetím prodaného
zboží oproti termínům uvedeným v objednávkách, sjednávají smluvní strany smluvní
úrok, a to ve výši 6,8 % z ceny jednotlivých dodávek neodebraných kupujícím v termínu.
Plnění smlouvy:
V souvislosti s výše uvedenými činnostmi nevznikla v roce 2016 finanční povinnost ze
strany ovládající osoby vůči osobě ovládané.
9. Smlouvy o půjčce
Revidovaná rámcová smlouva o půjčce
Smluvní strany uzavřely Smlouvu o úrokových sazbách dne 27.06.2011/30.06.2011
(dále jen „Rámcová smlouva o půjčce“). Tuto Rámcovou smlouvu o půjčce je nutno revidovat. Revidovaná rámcová smlouva o půjčce nahrazuje Rámcovou smlouvu
o půjčce se zpětnou účinností od 27.06.2011/30.06.2011.
Datum uzavření smlouvy: 9. 2. 2012
Předmět smlouvy:
Dürkopp Adler AG poskytuje koncernovou půjčku MINERVĚ BOSKOVICE, a.s. na úvěrový rámec do výše 250 000 000 Kč, s účinností od 30. 6. 2011. Úroková sazba bude
EURIBOR + 4,5 % marže Dürkopp Adler AG ročně. Úroková sazba se vypočítá z předpokladu, že měsíc má 30 dnů a rok má 360 dnů. Dürkopp Adler AG bude fakturovat
úroky měsíčně. Úhrada úroků je splatná a k zaplacení ihned.
Plnění smlouvy:
Smlouva byla v roce 2016 plněna, vyfakturované úroky ovládající osobou za rok 2016
činily 2 999 tis. Kč, k 31. 12. 2016 půjčka dosáhla hodnoty 24 403 tis. Kč.
10. Smlouva o užívání značky Dürkopp Adler
Datum uzavření smlouvy: 17. 12. 2003
Předmět smlouvy:
Dürkopp Adler AG je vlastníkem značky „Dürkopp Adler“ a je oprávněným s ní disponovat (dále „smluvní značka“). Předmětem smlouvy je zřízení licence k používání
„smluvní značky“, dále podmínky používání této značky Minervou Boskovice, a.s. pro
označení výrobků Minervou vyráběných.
Plnění smlouvy:
V souvislosti s obsahem této smlouvy nevznikla v roce 2016 žádná finanční povinnost
mezi osobou ovládající a ovládanou.
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Kromě shora uvedených smluvních vztahů mezi ovládanou a ovládající osobou byla
v roce 2016 realizována další právní jednání probíhající v rámci běžného obchodního
styku. Žádná z těchto běžných jednání nepřesáhla hodnotou 10 % vlastního kapitálu
MINERVY BOSKOVICE, a.s., zjištěného podle její poslední účetní závěrky a nepřinesla
MINERVĚ BOSKOVICE, a.s., žádnou majetkovou újmu.

II. Vztahy v roce 2016 mezi společností MINERVA BOSKOVICE, a.s.
a společnostmi ovládanými společností Dürkopp Adler AG, tj.
propojenými osobami
Ovládající osoba společnost Dürkopp Adler AG ovládá dále tyto společnosti:
DAP America, Inc.

DAP Sewing Technology Singapore Pte Ltd, China

DAP Italia S.r.l.

DAP Sewing Technology, Hong Kong CO.,Ltd., China

DAP France S.A.S.

DAP Shanghai Co., Ltd. China

DAP Polska Sp.z o.o.

S. C. Dürkopp Adler S.R.L., Rumänien

S propojenými osobami, společnostmi ovládanými ovládající osobou, má MINERVA
BOSKOVICE, a.s. běžné obchodní vztahy, výnosy z těchto realizovaných obchodních
vztahů dosáhly v roce 2016 hodnoty 1 098 764 tis. Kč, žádná újma ovládané osobě z těchto vztahů nevznikla. Konkrétní údaje za jednotlivé společnosti jsou uvedeny
v bodě 4.24 přílohy účetní závěrky.

III. Vztahy mezi společnostmi ovládajícími společnost Dürkopp Adler
AG v roce 2016
V ovládající společnosti Dürkopp Adler AG má většinovou majetkovou účast společnost
Shang Gong (Europe) Holding, Corporation GmbH, Bielefeld, Deutschland. V účetním
období roku 2016 nedošlo mezi ovládanou osobou MINERVA BOSKOVICE, a.s. a shora uvedenými společnostmi, majícími majetkovou účast v ovládající osobě Dürkopp
Adler AG, k žádným právním jednáním majetkového významu.
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Očekávaná hospodářská a finanční situace
v roce 2017
Plán na rok 2017 nepředpokládá žádné velké změny ani v organizaci ani ve výrobním
programu. Předpokládá se obrat ve výši 1 159 mil. Kč s výrobou téměř 20 500 průmyslových šicích strojů. Tato výroba plně zabezpečí zaměstnanost stávajících zaměstnanců
společnosti a ziskové hospodaření.
Splnění obratu však bude složitější než v minulých letech, a to z několika důvodů. Vzrostl tlak konkurenčních firem, které se cenou i technickou úrovní prosazují na světových
trzích. V České republice ve strojírenství dochází k nedostatku kvalifikované pracovní
síly a získat spolehlivé pracovníky je stále obtížnější. Projeví se i končící intervence
České národní banky. Skoková změna kurzu bude mít vliv na kurzové rozdíly, na tržby
a ekonomické výsledky. Minerva také dosáhla svého limitu v řadě strojních profesí i z
hlediska prostorového využití. Případné zvyšování a racionalizace výroby bude vyžadovat více kapacit předvýrobních útvarů, vyšší investice, a to nejen strojní, ale i stavební.
Minerva vždy sázela na technickou zdatnost svých zaměstnanců, na inovaci jak výrobního programu, tak vlastní výroby. Ukazuje se, že je to správná cesta, jak zvyšovat
produktivitu práce a posilovat tím i konkurenceschopnost firmy. V této strategii chceme
pokračovat i v roce 2017, a to mnohem intenzivněji. V plánu máme personálně posílit
technologii, konstrukci, více se podílet na vzdělávání vlastních zaměstnanců. Nepředpokládáme v roce 2017 žádné navyšování personálu, ale spíše zkvalitnění profesní struktury. Budeme pokračovat v optimalizaci výrobní technologie s využitím nových investic.
Nadále tedy budeme posilovat úlohu vývoje, úlohu prodeje obuvnických strojů i odborný růst pracovníků Minervy. I v roce 2017 chceme zůstat spolehlivým a inovativním
dodavatelem průmyslových šicích strojů.

20

Informace o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky

Informace o osobách odpovědných za výroční
zprávu a ověření účetní závěrky
A) osoby odpovědné za výroční zprávu
Zaměstnanec odpovědný za číselné údaje a grafy:
Ing. Jaroslava Nejedlá, zaměstnanec odboru Controlling
MINERVA BOSKOVICE, a.s., Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice, IČO: 00010944
Zaměstnanec odpovědný za údaje účetní závěrky:
Jiří Staněk, zaměstnanec odboru Finanční účetnictví
MINERVA BOSKOVICE, a.s., Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice, IČO: 00010944
Čestné prohlášení:
Prohlašuji, že mnou uvedené údaje ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné
podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení cenných papírů MINERVY BOSKOVICE, a.s., nebyly vynechány.
Dále prohlašuji, že účetní závěrky za poslední dvě účetní období byly ověřeny auditorem a že výrok auditora uvedený ve výroční zprávě odpovídá skutečnosti.
		

Ing. Jaroslava Nejedlá

Jiří Staněk

B) auditorské společnosti, které ověřily účetní závěrky za poslední dvě
účetní období
Rok 2015
BDO Audit s.r.o.
Olbrachtova 1980/5
140 00 Praha 4
evidenční číslo 018
Česká republika

Rok 2016
BDO Audit s.r.o.
Olbrachtova 1980/5
140 00 Praha 4
evidenční číslo 018
Česká republika

Odpovědný auditor:
Ing. Lukáš Hendrych
evidenční číslo 2169

Odpovědný auditor:
Ing. Lukáš Hendrych
evidenční číslo 2169

Ing. Petr Slavíček
evidenční číslo 2076

Ing. Petr Slavíček
evidenční číslo 2076
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Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů

Tabulková část informační povinnosti
emitentů registrovaných cenných papírů
Základní údaje
IČO:
Obchodní firma:

00010944
MINERVA BOSKOVICE, a.s.

Sídlo:
Ulice:
Obec:
PSČ:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internet:
Rok založení:

Sokolská 1318/60
Boskovice
680 01
+420 516 494 295
+420 516 452 855
hadackovak@minerva-boskovice.com
www.minerva-boskovice.com
1991

Soubor obsahuje:
Rozvaha, výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k 31. 12. 2016
Přehled o peněžních tocích (cash flow)
k 31. 12. 2016
Výkaz o změnách vlastního kapitálu
k 31. 12. 2016

Údaje o auditu a auditorovi:
Předložené výkazy byly ověřeny auditorem:
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Název auditorské firmy:
Evidenční číslo:

BDO Audit s. r. o.
018

Jméno a příjmení auditora:
Evidenční číslo:

Ing. Lukáš Hendrych
2169

Jméno a příjmení auditora:
Evidenční číslo:

Ing. Petr Slavíček
2076

Zpráva auditora ze dne:

27. 1. 2017

Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2016

Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2016
(v celých tisících Kč)

Běžné účetní období

označ. Aktiva
Brutto

Korekce

Netto

Min. účetní
období
Netto

AKTIVA CELKEM

1 611 427

-890 118

721 309

641 187

B. Dlouhodobý majetek

1 189 137

-863 168

325 969

303 069

24 437

-18 549

5 888

7 129

22 647

-18 549

4 098

6 731

21 401

-17 912

3 489

6 036

1 246

-637

609

695

1 790

0

1 790

398

1 790

398

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.2. Ocenitelná práva
B.I.2.1. Software
B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva
B.I.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek
B.II.1. Pozemky a stavby
B.II.1.1. Pozemky
B.II.1.2. Stavby

1 790
1 164 700

-844 619

320 081

295 940

224 422

-119 943

104 479

106 310

7 184

7 184

7 184
217 238

-119 943

97 295

99 126

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

935 432

-724 676

210 756

181 449

B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

34

0

34

34

B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek

34

0

34

34

B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

4 812

0

4 812

8 147

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

46

46

0

4 766

4 766

8 147

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

422 148

-26 950

395 198

337 763

C.I. Zásoby

C. Oběžná aktiva

272 344

-26 950

245 394

220 394

C.I.1. Materiál

107 777

-13 841

93 936

84 315

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary

154 685

-11 244

143 441

131 911

7 562

-1 865

5 697

2 654

7 562

-1 865

C.I.3. Výrobky a zboží
C.I.3.1. Výrobky
C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby
C.II. Pohledávky
C.II.2. Krátkodobé pohledávky
C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů
C.II.2.4. Pohledávky – ostatní
C.II.2.4.3. Stát – daňové pohledávky
C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

2 320

C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně
C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech

2 654
1 514

125 569

0

125 569

94 609

125 569

0

125 569

94 609

100 175

79 837

25 394

14 772

21 363

21 363

11 861

4 031

4 031

2 817

0

94

24 235

22 760

499

456

23 736

22 304

142

355

142

355

100 175
25 394

0

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky
C.IV. Peněžní prostředky

5 697
2 320

24 235

0

499
23 736

D. Časové rozlišení aktiv

142

D.1. Náklady příštích období

142

0
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Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2016

Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2016
(v celých tisících Kč)

označ. Pasiva

Běžné účetní období

Minulé účetní období

721 309

641 187

A. Vlastní kapitál

557 481

473 637

A.I. Základní kapitál

412 899

412 899

412 899

412 899

48

48

A. II. 2. Kapitálové fondy

48

48

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy

48

48

27 592

23 918

27 332

23 658

260

260

33 098

‑36 706

PASIVA CELKEM

A.I.1. Základní kapitál
A.II. Ážio a kapitálové fondy

A.III. Fondy ze zisku
A.III.1. Rezervní fond
A.III.2. Statutární a ostatní fondy
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (±)
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let

33 098

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let (-)
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (±)

‑36 706
83 844

73 478

B.+C. Cizí zdroje

163 828

167 550

B. Rezervy

15 679

21 672

3 938

8 312

11 741

13 360

148 149

145 878

B.2. Rezerva na daň z příjmů
B.4. Ostatní rezervy
C. Závazky		
C.I. Dlouhodobé závazky

19 531

21 262

15 476

10 998

C.I.9. Závazky – ostatní		

4 055

10 264

C.I.9.3. Jiné závazky		

4 055

10 264

128 618

124 616

C.I.8. Odložený daňový závazek

C.II. Krátkodobé závazky
C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy

459

77

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů

43 940

42 707

C.II.6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba

24 402

22 099

C.II.8. Závazky – ostatní

59 817

59 733

150

150

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům

20 022

18 082

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

11 445

10 381

3 315

2 936

18 678

21 910

6 207

6 274

C.II.8.1. Závazky ke společníkům

C.II.8.5. Stát – daňové závazky a dotace
C.II.8.6. Dohadné účty pasivní
C.II.8.7. Jiné závazky
Datum sestavení účetní závěrky: 27. 1. 2017

Podpis člena statutárního orgánu
Ing. Romana Špačková, MBA
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Podpis osoby odpovědné za účetnictví
Jiří Staněk

Podpis osoby odpovědné za účetní závěrku
Ing. Ladislava Bernardová

Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k 31. 12. 2016

Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu
k 31. 12. 2016
(v celých tisících Kč)

Skutečnost v účetním období

označ.

sledovaném

minulém

1 204 103

1 130 799

804 828

759 183

A.2. Spotřeba materiálu a energie

641 021

575 108

A.3. Služby

163 807

184 075

-15 070

-30 715

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb
A. Výkonová spotřeba

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (±)
C. Aktivace (-)

-11 967

-6 878

D. Osobní náklady

331 625

316 878

D.1. Mzdové náklady

242 048

231 269

89 577

85 609

87 417

83 554

2 160

2 055

40 651

34 673

39 617

33 710

39 810

33 903

-193

-193

D.2. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a ostatní náklady
D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
D.2.2. Ostatní náklady
E. Úprava hodnot v provozní oblasti
E.1. Úprava hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
E.1.1. Úprava hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé
E.1.2. Úprava hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné
E.2. Úprava hodnot zásob
III. Ostatní provozní výnosy
III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku
III.2. Tržby z prodaného materiálu
III.3. Jiné provozní výnosy
F. Ostatní provozní náklady
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu

1 034

963

77 299

63 433

572

325

70 153

55 268

6 574

7 840

23 805

30 442

200
16 704

15 962

443

442

F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexních náklady příštích období

2 881

9 260

F.5. Jiné provozní náklady

3 577

4 778

107 530

90 649

3 556

5 075

J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

3 556

5 075

VII. Ostatní finanční výnosy

2 844

8 978

K. Ostatní finanční náklady

6 513

7 285

F.3. Daně a poplatky

* Provozní výsledek hospodaření (±)
J. Nákladové úroky a podobné náklady

* Finanční výsledek hospodaření (±)
** Výsledek hospodaření před zdaněním (±)
L. Daň z příjmů
L.1. Daň z příjmů splatná
L.2. Daň z příjmů odložená
** Výsledek hospodaření po zdanění
*** Výsledek hospodaření za účetní období (±)
* Čistý obrat za účetní období = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.

-7 225

-3 382

100 305

87 267

16 461

13 789

11 983

11 860

4 478

1 929

83 844

73 478

83 844

73 478

1 284 246

1 203 210

Datum sestavení účetní závěrky: 27. 1. 2017

Podpis člena statutárního orgánu
Ing. Romana Špačková, MBA

Podpis osoby odpovědné za účetnictví
Jiří Staněk

Podpis osoby odpovědné za účetní závěrku
Ing. Ladislava Bernardová
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Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2016

Přehled o změnách vlastního kapitálu
k 31. 12. 2016
(v celých tisících Kč)

Základní
kapitál

Stav k 31.12.2014

Kapitálové Rezervní fondy,
fondy
nedělitelný
fond a ostatní
fondy ze zisku

412 899

48

Rozdělení výsledku
hospodaření

Nerozdělený
zisk minulých
let

Neuhrazená
ztráta
minulých let

Výsledek
hospodaření
běžného
účetního
období

Vlastní kapitál
celkem

21 540

-81 889

47 561

400 159

2 378

45 183

-47 561

Změna základního
kapitálu
Vyplacené
dividendy
Výdaje
z kapitálových
fondů
Výsledek
hospodaření za
běžné období
Stav k 31.12.2015

412 899

48

Rozdělení výsledku
hospodaření

73 478

73 478
473 637

23 918

-36 706

73 478

3 674

69 804

-73 478

Změna základního
kapitálu
Vyplacené
dividendy
Výdaje
z kapitálových
fondů
Výsledek
hospodaření za
běžné období
Stav k 31.12.2016

412 899

48

27 592

33 098

83 844

83 844

83 844

557 481

Datum sestavení účetní závěrky: 27. 1. 2017

Podpis člena statutárního orgánu
Ing. Romana Špačková, MBA
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Podpis osoby odpovědné za účetnictví
Jiří Staněk

Podpis osoby odpovědné za účetní závěrku
Ing. Ladislava Bernardová

Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31. 12. 2016

Přehled o peněžních tocích
(cash flow) k 31. 12. 2016
(v celých tisících Kč)

P. Počáteční stav peněžních prostředků

Období do
31.12.2016

Období do
31.12.2015

22 760

28 415

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)
Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním

100 305

87 267

37 842

54 866

A.1.1. Odpisy stálých aktiv

39 810

33 903

A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv

-5 152

16 213

-372

-325

A.1. Úpravy o nepeněžní operace

A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv

0

0

3 556

5 075

A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu

138 147

142 133

A.2. Změna stavu pracovního kapitálu

-61 372

-62 571

-30 747

-5 119

-4 591

-5 079

-26 034

-52 373

76 775

79 562

-3 556

-4 854

A.1.1. Výnosy z dividend a podílů na zisku
A.1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky
A.1.6. Opravy o ostatní nepeněžní operace

A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv
A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasiv
A.2.3. Změna stavu zásob
A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku
A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami
A.3. Vyplacené úroky

0

A.4. Přijaté úroky
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy

-16 356

-3 015

0

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti

56 863

71 693

-54 124

-73 323

572

325

-53 552

-72 998

-1 836

-4 350

0

0

C.2.1. Peněžní zvýšení základního kapitálu

0

0

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům

0

C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků

0

C.2.4. Úhrada ztráty společníky

0

C.2.5. Výdaje z kapitálových fondů

0

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám
B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti
Peněžní toky z finančních činností
C.1. Změna stavu závazků z financování
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu

0

C.2.6. Vyplacené dividendy
C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti

-1 836

-4 350

F. Čistá změna peněžních prostředků

1 475

-5 655

R. Konečný stav peněžních prostředků

24 235

22 760

Datum sestavení účetní závěrky: 27. 1. 2017

Podpis člena statutárního orgánu
Ing. Romana Špačková, MBA

Podpis osoby odpovědné za účetnictví
Jiří Staněk

Podpis osoby odpovědné za účetní závěrku
Ing. Ladislava Bernardová
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Název společnosti:

MINERVA BOSKOVICE, a.s.

Sídlo:

Boskovice, Sokolská 1318/60

Právní forma:

akciová společnost

IČ:

00010944

Podpis statutárního orgánu:

funkce

předseda představenstva

jméno

Ing. František Hrda

podpis
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1. Obecné údaje
1.1. Založení a charakteristika společnosti
MINERVA BOSKOVICE, a.s. (dále jen „společnost“) byla založena Zakladatelským plánem o jednorázovém založení státní akciové společnosti vydané Ministerstvem strojírenství a elektrotechniky ČR jako akciová společnost dne 17. 12. 1990 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně dne 1. 1. 1991.
Předmětem podnikání společnosti je výroba průmyslových šicích strojů, která představuje 97,6 % výnosů společnosti.
Sídlem společnosti jsou Boskovice, Sokolská 1318/60.
Společnost má základní kapitál ve výši 412 899 tis. Kč.
Počet akcií: 412 899 ks
Akcie společnosti jsou v zaknihované podobě, ve formě znějící na majitele, ISIN
CS 0005005552 s počtem kusů 412 899.
Společnost je součástí Shang Gong Europe Holding Corp. GmbH.
Fyzické a právnické osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu společnosti
a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce:
Akcionář/ Společník

Dürkopp Adler AG, Německo
Ostatní
Celkem

% podíl na základním kapitálu

91,04 %
8,96 %
100,00 %

1.2. Organizační struktura společnosti
Organizační struktura podniku je členěna na tři úseky a to:
■■ technicko-výrobní úsek
■■ finančně-správní úsek
■■ projekty
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1.3. Představenstvo a dozorčí rada
V orgánech společnosti došlo ke změnám uvedeným v tabulce.

Představenstvo

Dozorčí rada

Funkce

Jméno (k 31.12.2016)

Jméno (k 31.12.2015)

Předseda

Ing. František Hrda

Ing. František Hrda

Místopředseda

Frank Michael Kuhnt

Frank Michael Kuhnt

Člen

Ing. Romana Špačková, MBA

Ing. Romana Špačková, MBA

Předseda

Michael Kilian

Dietrich Eickhoff

Místopředseda

Ying Zheng

Ying Zheng

Člen

Karel Kleveta

Jiří Bartoš

Z důvodu úmrtí člena dozorčí rady pana Jiřího Bartoše skončilo jeho funkční období
v dozorčí radě dne 30. 5. 2015. Tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku.
Dne 29. 1. 2016 byl zvolen členem dozorčí rady pan Karel Kleveta. K 1. 4. 2016 bylo
ukončeno členství pana Dietricha Eickhoffa. Novým členem dozorčí rady byl zvolen
pan Michael Kilian s účinností od 1. 4. 2016 na dobu určitou do dne konání Valné
hromady MINERVY BOSKOVICE, a.s. v roce 2016. Řádná Valná hromada MINERVY
BOSKOVICE, a.s. konaná dne 7. 6. 2016 zvolila pana Michaela Kiliana za člena dozorčí
rady. Dozorčí rada téhož dne 7. 6. 2016 zvolila 100 % hlasů přítomných členů pana
Michaela Kiliana za předsedu dozorčí rady.

2. Účetní metody a obecné účetní zásady
Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb. a Českými účetními standardy pro podnikatele.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku
historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti
a předpoklad schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.
Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč).

3. Přehled významných účetních pravidel a postupů
3.1. Dlouhodobý hmotný majetek
Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami sníženými
o oprávky a zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty.
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje 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.
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Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 10 tis. Kč v jednotlivém případě.
Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací
období částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku.
Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odepisována po dobu odhadované životnosti majetku lineární metodou následujícím způsobem:
Majetek

Doba odpisování

Budovy
Stroje a přístroje – nakoupené nové

50 let
4–12 let

Výpočetní technika a kancelářské stroje

5 let

Vozový park

5 let

Drobný majetek

4 roky

Ke každému rozvahovému dni společnost prověřuje účetní hodnotu svého hmotného
a nehmotného majetku, aby objevila náznaky toho, zda nedošlo ke ztrátě ze snížení
hodnoty majetku. Existují-li takové signály, je odhadnuta realizovatelná hodnota majetku a určen případný rozsah ztráty ze snížení hodnoty. Není-li možno realizovatelnou
hodnotu jednotlivých položek majetku odhadnout, určí společnost realizovatelnou hodnotu výnosové jednotky, ke které majetek patří.
3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek
Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách.
Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je
delší než jeden rok a jehož ocenění je v případě zřizovacích výdajů vyšší než 20 tis. Kč
a v ostatních případech vyšší než 60 tis. Kč v jednotlivém případě.
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.
Výdaje související s výzkumem jsou účtovány do nákladů v roce, kdy vznikají.
Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací
období částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého nehmotného majetku.
Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován lineárně na základě jeho předpokládané
doby životnosti následujícím způsobem:
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Majetek

Doba odpisování

Ochranná známka

10 let

Software

4 roky

3.3. Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje
cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady – zejména celní poplatky, dopravné a skladovací poplatky při dopravě, provize a pojistné.
Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují výrobními náklady, které zahrnují přímé
náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost a část nepřímých nákladů, která se
vztahuje k výrobě. Nepřímé náklady zahrnují především náklady na nářadí, energii,
ochranné pomůcky, neshodné výrobky, avšak také podíl nákladů na zabezpečování
kvality, na řízení výrobního procesu, skladování polotovarů apod.
Výdeje nakupovaných zásob (materiál a zboží) jsou účtovány metodou váženého aritmetického průměru a výdeje vyráběných zásob (polotovary vlastní výroby a hotové
výrobky) jsou oceňovány pevnými skladovými cenami a odchylkou od ceny pořízení
rozpouštěnou v návaznosti na spotřebu vyráběných zásob.
Odchylky od ceny pořízení vznikají při příjmu položky na sklad jako rozdíl mezi hodnotou z výrobní zakázky a pevnou cenou dané položky. Rozpouštění odchylek je účtováno
na účtech změny stavu zásob vždy ke konci měsíce v návaznosti na spotřebu zásob
s pevnou cenou.
Pevné (standardní) ceny jsou stanoveny na základě aktuálního stavu výrobní dokumentace za použití platných výkonových norem a sazeb personálních nákladů
a režijních nákladů (nákladů na strojní spotřebovaný čas).
Pro výpočet opravných položek byly použity dvě metody:
a) výpočet na základě prodejnosti zásob
b) výpočet na základě čisté realizační hodnoty hotových výrobků
U zásob materiálu, polotovarů a nedokončené výroby se používá výpočet na základě
prodejnosti zásob. U zásob hotových výrobků a zboží se používá výpočet oběma metodami. Z důvodu opatrnosti je účtována vyšší hodnota opravné položky.
3.4. Pohledávky
Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou sníženou o příslušné
opravné položky k pochybným a nedobytným částkám. Pohledávky nabyté za úplatu
nebo vkladem jsou oceněny pořizovací cenou sníženou o opravnou položku k pochybným a nedobytným částkám.
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Výpočet opravných položek k pohledávkám se počítá dle následujících postupů:
a) daňové opravné položky k pohledávkám se stanoví dle zákona 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
b) účetní opravné položky společnost stanoví k pochybným pohledávkám podle vlastní
analýzy platební schopnosti zákazníků
Opravné položky se netvoří k pohledávkám za podniky ve skupině.
3.5. Závazky z obchodního styku
Závazky z obchodního styku jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.
3.6. Úvěry
Úvěry jsou sledovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část
dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data účetní závěrky.
3.7. Rezervy
Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů, u nichž je znám účel,
je pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka nebo datum, k němuž
vzniknou.
3.8. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu
Společnost používala pro přepočet cizích měn pevný roční kurz, který byl stanoven
podle kurzu ČNB s platností prvního dne po vyhlášení kurzu a byl používán pro případy
účtované během celého roku. V průběhu roku se účtuje o realizovaných i nerealizovaných kurzových ziscích a ztrátách.
Finanční majetek, krátkodobá aktiva a závazky v cizí měně jsou k datu účetní závěrky
přepočteny dle platného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k tomuto datu
a zjištěné kurzové rozdíly jsou proúčtovány ve prospěch finančních výnosů nebo na
vrub finančních nákladů běžného období.
3.9. Finanční leasing
Finančním leasingem se rozumí pořízení dlouhodobého hmotného majetku způsobem,
při kterém se po uplynutí nebo v průběhu sjednané doby úplatného užívání majetku
uživatelem převádí vlastnictví majetku z vlastníka na uživatele a uživatel do převodu
vlastnictví hradí platby za nabytí v rámci nákladů.
První splátka (akontace) při finančním leasingu je časově rozlišena a rozpouštěna po
dobu pronájmu do nákladů, příp. záloha na budoucí splátky je zaúčtována na poskytnuté provozní zálohy.
3.10. Splatná daň
Splatná daň za účetní období vychází ze zdanitelného zisku. Zdanitelný zisk se odlišuje
od čistého zisku vykázaného ve výsledovce, neboť nezahrnuje položky výnosů nebo nákladů, které jsou zdanitelné nebo uznatelné v jiných obdobích a dále nezahrnuje položky,
které nepodléhají dani a nejsou ani daňově odpočitatelné. Závazek společnosti z titulu
splatné daně je vypočítán pomocí daňových sazeb platných k datu účetní závěrky.
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3.11. Odložená daň
Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového
přístupu.
Závazkovou metodou se rozumí postup, kdy při výpočtu bude použita sazba daně z příjmů platná v období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny.
Rozvahový přístup znamená, že závazková metoda vychází z přechodných rozdílů, jimiž
jsou rozdíly mezi daňovou základnou aktiv, popřípadě pasiv a výší aktiv, popřípadě pasiv
uvedených v rozvaze. Daňovou základnou aktiv, popřípadě pasiv je hodnota těchto
aktiv, popřípadě pasiv uplatnitelná v budoucnosti pro daňové účely.
Účetní hodnota odložené daňové pohledávky je ke každému rozvahovému dni 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.
3.12. Výnosy
Výnosy jsou zaúčtovány k datu vyskladnění zboží na zákazníka nebo k datu uskutečnění
služeb a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.
3.13. Použití odhadů
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 je
přesvědčeno, že použité odhady a předpoklady se nebudou významným způsobem
lišit od skutečných hodnot v následných účetních obdobích.
3.14. Mimořádné náklady a mimořádné výnosy
Tyto položky obsahují výnosy/náklady z operací zcela mimořádných vzhledem k běžné
činnosti účetní jednotky, jakož i výnosy/náklady z mimořádných událostí nahodile se
vyskytujících.
3.15. Přehled o peněžních tocích
Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. 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:
(údaje v tis. Kč)

Pokladní hotovost a peníze na cestě
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31.12.2016

31.12.2015

499

456

Účty v bankách

23 736

22 304

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem

24 235

22 760
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Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností jsou uvedeny v přehledu o peněžních tocích nekompenzovaně.
K 31. 12. 2016 má společnost termínovanou úložku ve výši 1 555 tis. Kč jako jistinu za
poskytnuté bankovní záruky za kontrakt ve výši 3 111 tis. Kč u HSBC Bank.
Další bankovní záruky za kontrakt ve výši 2 682 tis. Kč poskytla v roce 2016 MINERVĚ
BOSKOVICE, a.s. COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha. Tyto záruky
jsou zajištěny garancí společnosti Dürkopp Adler AG, Bielefeld.
3.16. Změny v účetních metodách v roce 2016
V roce 2016 neproběhla žádná změna v účetních metodách.

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
4.1. Dlouhodobý majetek
4.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek
Pořizovací cena
(údaje v tis. Kč)

Software
Ocenitelná práva
Nedokončené DNM
Celkem

Stav
k 31.12.2014

Přírůstky

14 310

Úbytky

Stav
k 31.12.2015

Přírůstky

Úbytky

Stav
k 31.12.2016

7 021

21 331

70

21 401

681

522

1 203

43

1 246

1 184

6 757

-7 543

398

1 505

-113

1 790

16 175

14 300

-7 543

22 932

14 300

-113

24 437

Stav
k 31.12.2014

Přírůstky

Úbytky

Stav
k 31.12.2015

Přírůstky

Úbytky

Stav
k 31.12.2016

13 499

1 796

15 295

2 617

17 912

402

106

508

129

637

13 901

1 902

15 803

2 746

18 549

Stav
k 31.12.2014

Stav
k 31.12.2015

Stav
k 31.12.2016

811

6 036

3 489

Oprávky
(údaje v tis. Kč)

Software
Ocenitelná práva
Nedokončené DNM
Celkem

Zůstatková hodnota
(údaje v tis. Kč)

Software

279

695

609

Nedokončené DNM

Ocenitelná práva

1 184

398

1 790

Celkem

2 274

7 129

5 888
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4.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek
Pořizovací cena
(údaje v tis. Kč)

Stav
k 31.12.2014

Pozemky

Přírůstky

Úbytky

Stav
k 31.12.2015

7 184
212 383

2 610

Samostatné movité
věci

822 857

75 273

– Stroje a zařízení

815 638

75 209

7 219

64

Jiný DHM
Nedokončený DHM
Celkem

Stav
k 31.12.2016

7 184

214 993

2 301

- 56

217 238

-11 671

886 459

62 246

-13 273

935 432

-11 671

879 176

62 044

-13 273

927 943

7 283

202

34

Zálohy na DHM

Úbytky

7 184

Stavby

– Dopravní prostředky

Přírůstky

7 489

34

34

18 846

67 184

77 883

8 147

61 166

64 547

4 766

104

14 024

-14 128

0

46 512

-46 466

46

1 061 408

159 091

-103 682

1 116 817

172 225

-124 342

1 164 700

Oprávky
(údaje v tis. Kč)

Stav
k 31.12.2014

Pozemky

Přírůstky

Úbytky

Opravná
položka

Stav
k 31.12.2015

0

Přírůstky

Úbytky

Opravná
položka

0

0

Stavby

111 794

4 266

115 867

4 309

- 40

Samostatné movité
věci

688 946

27 735

-11 671

705 010

32 756

-13 090

724 676

– Stroje a zařízení

684 305

27 037

-11 671

699 671

32 047

-13 090

718 628

– Dopravní prostředky
Celkem

4 641

698

800 740

32 001

-193

Stav
k 31.12.2016

-11 671

-193

5 339

709

820 877

37 065

-193

119 943

6 048
-13 130

-193

844 619

Zůstatková hodnota
(údaje v tis. Kč)

Pozemky

Stav
k 31.12.2014

Stav
k 31.12.2015

Stav
k 31.12.2016

7 184

7 184

7 184

Stavby

100 589

99 126

97 295

Samostatné movité věci

133 911

181 449

210 756

– Stroje a zařízení

131 333

179 505

209 319

2 578

1 944

1 437

34

34

34

18 846

8 147

4 766

– Dopravní prostředky
Jiný DHM
Nedokončený DHM
Zálohy na DHM
Celkem

104

0

46

260 668

295 940

320 081

Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku za rok
2016 patří nákupy majetku v rámci dotačního programu Inovace ve výši 35 119 tis. Kč
včetně dotace (výše dotace je 8 778 tis. Kč), a to:

38

Příloha k účetní závěrce za rok 2016

(údaje v tis. Kč)

Pořizovací
cena včetně
dotace

Dotace

Dotační
program

Soustr.-fréz. centrum AKAMURA WY-100

6 733

1 681

Inovace

Horizontální fréz. centrum EC 400 2 kusy

10 214

2 554

Inovace

Frézovací centrum HAAS VF 2SS 2 kusy

3 715

929

Inovace

Měřidlo 3D DURAMAX

3 261

815

Inovace

Obráběcí centrum H 630

8 200

2 050

Inovace

Bruska hrotová PALMARY

2 996

749

Inovace

35 119

8 778

Název

Celkem

Nově pořízená Bruska hrotová PALMARY nebyla v roce 2016 zařazena do majetku a z
tohoto důvodu bude dotace ve výši 749 tis. Kč nárokována při zařazení v lednu 2017.
Mezi další nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého hmotného majetku za rok 2016 patří nákupy: obráběcí centrum HAAS VF 2SS ve výši 1 848 tis. Kč, obráběcí centrum
HAAS EC 400 ve výši 4 658 tis. Kč, rovinná bruska CHEVALIER ve výši 1 479 tis. Kč,
honovací stroj ve výši 2 288 tis. Kč, nástrojová frézka FNGJ 40 ve výši 1 120 tis. Kč,
tryskací injektorová kabina TM 1500 ve výši 567 tis. Kč, HW Catia ve výši 414 tis. Kč.
Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku za rok
2015 patří nákupy majetku v rámci dotačního programu Inovace ve výši 12 438 tis. Kč
včetně dotace (výše dotace je 4 974 tis. Kč), a to:
(údaje v tis. Kč)

Pořizovací
cena včetně
dotace

Dotace

Dotační
program

Horizontální obr. centrum H 500

6 300

2 520

Inovace

CNC soustruh ST-20

2 673

1 068

Inovace

Frézovací centrum HAAS VF 2SS

1 896

758

Inovace

Měřicí přístroj na měření prvků

1 122

449

Inovace

447

179

Inovace

12 438

4 974

Název

Profilprojektor
Celkem

Mezi další významné přírůstky dlouhodobého hmotného majetku za rok 2015 patří nákupy: 2ks obráběcího centra H 630 ve výši 16 201 tis. Kč, 3ks obráběcího centra HAAS
VF 2SS ve výši 5 386 tis. Kč, 2ks obráběcího centra HAAS EC 400 ve výši 9 233 tis. Kč,
brousící kabina ve výši 512 tis. Kč, čistička odpadních vod ČOV ve výši 737 tis. Kč, HW
Catia V6 ve výši 564 tis. Kč a SW Migrace Catia V6 ve výši 5 663 tis. Kč
4.1.3. Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem a jistinou
V roce 2016 má společnost dlouhodobý hmotný majetek zatížen zástavní smlouvou
k zajištění stávajících pohledávek z úvěrů u Komerční banky, a.s. a budoucích pohledávek z úvěrů do 25 mil. Kč. Jedná se o budovu na parcele č. 2799, pozemek parcela
č. 2799, budovu na parcele 2806/1, pozemek parcela č. 2806/1 a pozemek parcela č.
2806/1.
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4.1.4 Majetek najatý formou finančního a operativního leasingu
(údaje v tis. Kč)

Doba trvání
v měsících

Celková
hodnota
leasingu

Skutečně
uhrazené
splátky
k 31.12.2016

60

986

986

Popis skupiny předmětů

Osobní automobily

Splatno
v roce 2017

Splatno
v dalších
letech

4.2. Zásoby
Stav zásob k 31. 12. 2016 činil celkem 245 394 tis. Kč, oproti roku 2015 došlo k navýšení zásob o 25 000 tis. Kč, tj. o 11,3 %. Toto navýšení, které se odehrálo jak v oblasti
zásob materiálu - navýšení o 10 427 tis. Kč, tak v oblasti zásob nedokončené výroby
a hotových výrobků - navýšení o 14 573 tis. Kč, souvisí se zvyšováním objemu výroby
a rozšiřováním výrobního sortimentu. Jedním z cílů v oblasti řízení zásob bylo udržení
poměru objemu zásob k obratu ve výši 20 %; tento ukazatel dosáhl ve skutečnosti
hodnoty 19,4 %, v roce 2015 činil 19,2 %. Opravné položky k zásobám vzrostly v roce
2016 o 1 034 tis. Kč, z toho 764 tis. Kč se týká zásob hotových výrobků, zboží a nedokončené výroby a 270 tis. Kč se týká zásob materiálu. Společnost se snaží o efektivní
vynakládání finančních prostředků a udržuje zásoby ve výši a struktuře nezbytně nutné
pro zabezpečení plynulého chodu výrobního procesu a plnění zakázek odbytu během
celého roku.
(údaje v tis. Kč)
Opravné položky k zásobám

Počáteční stav k 1. lednu
Tvorba

2016

2015

25 916

24 952

1 034

964

26 950

25 916

Čerpání
Konečný zůstatek k 31. prosinci

4.3. Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů
(údaje
v tis. Kč)
Rok

Kategorie

Do
splatnosti

0–90 dní

91– 180 dní

Po splatnosti
181–360 dní

2016

Krátkodobé

Celkem po
splatnosti

Celkem

91 182

8 111

357

525

8 993

100 175

Netto

91 182

8 111

357

525

8 993

100 175

Krátkodobé

73 370

6 356

110

1

6 467

79 837

73 370

6 356

110

1

6 467

79 837

1–2 roky

2–5 let

Opravné
položky
2015

Opravné
položky
Netto
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4.4. Pohledávky k podnikům ve skupině
(údaje v tis. Kč)
Název společnosti

Stav
k 31.12.2016

Stav
k 31.12.2015

63 482

48 992

S.C. Dürkopp Adler S.R.L., Rumänien

150

842

DAP America, Inc., USA

483

5 882

DAP France S.A.S.

417

390

Krátkodobé pohledávky z obchodního styku
Dürkopp Adler AG, Bielefeld

DAP Polska Sp.z.o.o.

556

2 048

2 131

1 174

170

1 429

Celkem krátkodobé pohledávky k podnikům ve skupině

67 389

60 757

Pohledávky mimo skupinu

32 786

19 080

100 175

79 837

PFAFF Industriesysteme und Maschinen AG, (DE)
DAP (Shanghai) Co., Ltd.

Krátkodobé pohledávky celkem

4.5. Stát – nárok na dotaci ze státního rozpočtu
MINERVA BOSKOVICE, a.s. eviduje v roce 2016 pohledávku vůči státu jako nárok na
dotaci ze státního rozpočtu v rámci programu Inovace ve výši 8 029 tis. Kč (v roce 2015
nebyla pohledávka tohoto charakteru evidována). Z uvedeného dotačního programu
MINERVA BOSKOVICE, a.s. neobdržela v roce 2016 žádnou finanční částku (v roce
2015 obdržela částku ve výši 13 300 tis. Kč).
4.6. Jiné pohledávky
MINERVA BOSKOVICE, a.s. neeviduje žádné jiné pohledávky (v roce 2015 evidovala
jiné pohledávky ve výši 94 tis. Kč).
4.7. Vlastní kapitál
V roce 2016 nedošlo k významným změnám ve vlastním kapitálu. Došlo k rozdělení
zisku z roku 2015 ve výši 73 478 tis. Kč, a to do zákonného rezervního fondu bylo přiděleno 3 674 tis. Kč, na úhradu neuhrazených ztrát minulých let připadla částka ve výši
36 706 tis. Kč a částka ve výši 33 098 tis. Kč připadla na nerozdělený zisk minulých
let.
4.8. Půjčky od podniků ve skupině
(údaje v tis. Kč)
Název společnosti

Dürkopp Adler AG, Bielefeld

Stav
k 31.12.2015

Stav
k 31.12.2016

22 099

24 402

Splátka
2016

Splátka
2017

V dalších
letech

Do závazků k podnikům ve skupině je zaúčtována výpomoc od mateřské společnosti
ve výši 24 402 tis. Kč (v roce 2015 ve výši 22 099 tis. Kč). Tato výpomoc je čerpána
formou kontokorentního úvěru.
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4.9. Věková struktura krátkodobých závazků z obchodních vztahů
(údaje
v tis. Kč)
Rok

Kategorie

Do
splatnosti

0–90 dní

2016

Krátkodobé

36 496

7 385

2015

Krátkodobé

10 782

31 925

Po splatnosti
91–180 dní 181–360 dní

20

Celkem po
splatnosti

39

Celkem

7 444 43 940
31 925 42 707

Závazky po splatnosti představují došlé faktury z konce účetního období, které byly
zaplaceny v lednu 2017.
4.10. Krátkodobé závazky k podnikům ve skupině z obchodních vztahů
(údaje v tis. Kč)
Název společnosti

Dürkopp Adler AG, Bielefeld

Stav
k 31.12.2016

Stav
k 31.12.2015

4 350

2 542

DAP (Shanghai) Co., Ltd.
S.C. Dürkopp Adler S.R.L., Rumänien

1 267
3 891

DAP Polska Sp. z o.o.

1 675

156

DAP SEWING TECHNOLOGY H.K. CO., LTD.

4 081

PFAFF Industrial Sewing Machine

1 156

PFAFF Industriesysteme und Maschinen GmbH (DE)

8 291

36

509

Celkem krátkodobé závazky k podnikům ve
skupině

13 670

14 284

Závazky mimo skupinu

30 270

28 423

Krátkodobé závazky celkem

43 940

42 707

Rok 2016

Rok 2015

386

673

5 603

5 100

Nevyfakturované služby, energie apod.

12 689

16 137

Celkem

18 678

21 910

4.11. Dohadné účty pasivní a ostatní rezervy
(údaje v tis. Kč)

Nevyfakturovaný materiál
Nevyplacené odměny
Nevyčerpaná dovolená a přesčasy

V roce 2016 byla vytvořena rezerva na odměny za rok 2016, která bude vyplacena
v roce 2017, ve výši 11 741 tis. Kč (v roce 2015 byla ve výši 8 260 tis. Kč).
4.12. Závazky k zaměstnancům
Společnost má k 31. 12. 2016 vůči svým zaměstnancům závazek ve výši 20 022 tis. Kč
(k 31. 12. 2015 činil 18 082 tis. Kč).
4.13. Bankovní úvěry
4.13.1. Bankovní úvěry dlouhodobé
Dlouhodobé úvěry nebyly čerpány v roce 2016 a ani v roce 2015.
4.13.2. Krátkodobé bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci
Krátkodobé bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci nebyly čerpány v roce
2016 a ani v roce 2015.
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4.14. Jiné závazky
Společnost v roce 2012 uzavřela s firmou IKB Leasing ČR s.r.o. smlouvu o finanční
půjčce na 45 000 tis. Kč na nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
na období od roku 2012 do roku 2018. K 31.12.2016 byla tato půjčku čerpána ve výši
10 262 tis. Kč (k 31.12.2015 byla ve výši 16 538 tis. Kč). V roce 2014 a 2015 byl firmě
IKB Leasing ČR s.r.o. notářsky zastaven dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek,
který je touto půjčkou financovaný.
(údaje v tis. Kč)
Název společnosti

Stav
k 31.12.2015

Stav
k 31.12.2016

Splátka 2017

V dalších letech

16 538

10 262

6 207

4 055

IKB Leasing ČR s.r.o.

4.15. Odložená daň
V roce 2016 byl zaúčtován výsledný odložený daňový závazek ve výši 15 476 tis. Kč (v
roce 2015 odložený daňový závazek ve výši 10 998 tis. Kč).
Potencionální odložená daň vyplývá z následujících titulů:
(údaje v tis. Kč)

Stav k 31.12.2016

Stav k 31.12.2015

-22 827

-18 460

5 120

4 924

2 231

2 538

-15 476

-10 998

Oprávky dlouhodobého majetku
Zásoby
Pohledávky
Rezervy
Daňová ztráta minulých let
Celkem

4.16. Daň z příjmu za běžnou činnost a mimořádnou činnost
Výše daně za rok může být porovnána se ziskem dle výsledovky následovně:
(údaje v tis. Kč)

Stav
k 31.12.2016

Stav
k 31.12.2015

100 305

87 268

Daňový dopad nákladů, které nejsou daňově uznatelné

3 718

13 185

Daňový dopad výnosů, které nejsou daňově uznatelné

-3 589

Rozdíl, o který daňové odpisy převyšují účetní odpisy

-23 188

-20 371

Uplatnění nákladů na výzkum a vývoj

-13 258

-18 093

Základ daně

63 988

61 989

Sazba daně

19%

19%

Daň z příjmů

12 157

11 778

Slevy na dani

-450

-450

Celkem daň z příjmů za běžnou činnost a z mimořádné
činnosti

11 707

11 328

Zaplacená záloha na daň z příjmů

-7 769

-3 016

3 938

8 312

Zisk před zdaněním

Odečet podle § 34

Nedoplatek daně z příjmů
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4.17. Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností
(údaje v tis. Kč)
Tuzemsko

Výrobek Dürkopp Adler

Stav k 31.12.2016
Zahraniční

Stav k 31.12.2015
Zahraniční

Celkem

Tuzemsko

Celkem

1 688

861 634

853 322

2 085

945 639

947 724

Výrobek Typos

5 268

222 030

227 298

2 085

225 165

227 250

Služby a ostatní (kooperace)

3 003

26 078

29 081

4 062

36 165

40 277

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem

10 356 1 193 747 1 204 103

7 835 1 122 964 1 130 799

4.18. Spotřebované nákupy
(údaje v tis. Kč)

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie

Stav k 31.12.2016

Stav k 31.12.2015

620 367

552 406

20 654

22 702

641 021

575 108

Stav k 31.12.2016

Stav k 31.12.2015

26 324

28 092

1 598

1 462

200

250

Přepravné

7 255

6 998

Kooperace

42 948

56 361

7 373

7 701

Spotřebované nákupy celkem
4.19. Služby
(údaje v tis. Kč)

Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci

Poradenství, ručení a ostatní služby od DA

5 009

4 880

Provize

Využívání hardware a software SAP

11 400

21 216

Agenturní zaměstnanci

37 078

34 911

Ostatní služby

24 622

22 204

163 807

184 075

Celkem

Ostatní služby představují leasing, nájemné, poradenství a ostatní služby spojené
s údržbou a provozem budov.
4.20. Ostatní provozní výnosy
(údaje v tis. Kč)

Stav k 31.12.2016

Stav k 31.12.2015

Smluvní pokuty a penále

0

0

Dotace ze státního rozpočtu

0

589

4 742

4 306

152

254

1 102

2 299

578

392

6 574

7 840

Skonto
Náhrada pojistné události
Ostatní provozní výnosy
Přebytky zásob, náhrady mank a škod na
provozním majetku
Ostatní provozní výnosy celkem
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4.21. Ostatní provozní náklady
(údaje v tis. Kč)

Stav k 31.12.2016

Stav k 31.12.2015

2 004

1 636

Pokuty, penále a úroky z prodlení

Dary

0

0

Odpisy pohledávek a postoupené pohledávky

0

0

417

2 027

1 004

935

152

180

3 577

4 778

Ostatní provozní náklady
Skonto
Manka a škody v provozní oblasti
Ostatní provozní náklady celkem

4.22. Změna stavu opravných položek
Provozní oblast
(údaje v tis. Kč)

Stav
k 31.12.2016

Stav
k 31.12.2015

Změna opravné položky k zásobám materiálu, zboží

556

798

Změna opravné položky k výrobním zásobám

478

165

Změna opravné položky k pohledávkám

0

0

-193

-193

Změna ostatních rezerv

2 881

9 260

Změna stavu opravných položek v provozní oblasti

3 722

10 030

Stav
k 31.12.2016

Stav
k 31.12.2015

Kurzové zisky

2 844

8 978

Celkem – ostatní finanční výnosy

2 844

8 978

Kurzové ztráty

3 688

4 552

Ostatní finanční náklady

2 825

2 733

Celkem – ostatní finanční náklady

6 513

7 285

Změna opravné položky k majetku

4.23. Ostatní finanční výnosy a náklady
(údaje v tis. Kč)
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4.24. Transakce se spřízněnými osobami
4.24.1. Výnosy realizované se spřízněnými subjekty
2016
(údaje v tis. Kč)
Subjekt

Vztah ke
společnosti

Výrobky

Zboží

Služby Materiál

Celkem

22 721 51 769

996 564

Dürkopp Adler AG,
Bielefeld

Mateřská 922 074
společnost

DAP America, Inc., USA

Sesterská
společnost

19 540

177

1 281

20 998

DAP France S.A.S.

Sesterská
společnost

4 973

122

141

5 236

DAP Italia S.r.l.

Sesterská
společnost

35 206

310

163

35 679

DAP Polska Sp.z.o.o.

Sesterská
společnost

4 556

10

24

4 590

S.C. Dürkopp Adler S.R.L.,
Rumänien

Sesterská
společnost

9 112

2

2 875

11 989

DAP (Shanghai) Co., Ltd.

Společnost
ve skupině

4 444

93

28

4 565

DAP SEWING TECHNO
LOGY H.K. CO., LTD.

Společnost
ve skupině

4

5

3

12

PFAFF Industriesysteme
Společnost
und Maschinen GmbH, (DE) ve skupině

17 397

1 081

448

18 926

39

205

DAP Sewing Technology
Singapore Pte Ltd

Společnost
ve skupině

Celkem

166
1 017 472

24 521 56 771 1 098 764

2015
(údaje v tis. Kč)
Subjekt
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Vztah ke
společnosti

Výrobky

Zboží

Služby Materiál

Celkem

4 532 33 057

877 676

Dürkopp Adler AG,
Bielefeld

Mateřská 840 087
společnost

DAP America, Inc., USA

Sesterská
společnost

21 932

152

1 492

23 576

DAP France S.A.S.

Sesterská
společnost

2 770

77

46

2 893

DAP Italia S.r.l.

Sesterská
společnost

35 525

383

87

35 995

DAP Polska Sp.z.o.o.

Sesterská
společnost

6 799

10

45

6 854

DAP (Shanghai) Co., Ltd.

Společnost
ve skupině

5 492

161

326

5 979

DAP SEWING TECHNO
LOGY H.K. CO., LTD.

Společnost
ve skupině

631

10

25

666

S.C. Dürkopp Adler S.R.L.,
Rumänien

Sesterská
společnost

14 236

5

2 568

16 809

PFAFF Industriesysteme
und Maschinen AG, (DE)

Společnost
ve skupině

13 399

408

273

14 080

DAP Sewing Technology
Singapore Pte Ltd

Společnost
ve skupině

1 613

Celkem

942 484

1 613
5 738 37 919

986 141
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Společnost realizuje značnou část svých tržeb s mateřskou společností Dürkopp Adler
AG a ostatními spřízněnými subjekty.
4.24.2. Nákupy realizované se spřízněnými subjekty
Společnost nakupuje od mateřské společnosti Dürkopp Adler AG, Bielefeld materiál
a polotovary, které slouží k výrobě strojů. Dále jsou poskytovány služby od mateřské
společnosti, a to:
(údaje v tis. Kč)

Stav k 31.12.2016

Stav k 31.12.2015

249

197

Využívání licence

7 124

7 504

Podpora SAP

5 009

4 880

12 382

12 581

Poradenství, ručení a ostatní služby

Celkem

5. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány
5.1. Osobní náklady a počet zaměstnanců
Počet zaměstnanců

2016

2015

Zaměstnanci

667

632

Vedení společnosti

7

7

674

639

Osobní náklady
(údaje v tis. Kč)

Osobní náklady celkem
2016

Osobní náklady celkem
2015

Zaměstnanci

322 094

307 747

Vedení společnosti

4 845

4 643

Odměny členům orgánů společnosti

4 686

4 488

331 625

316 878

Celkem

Celkem

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků.
5.2. Poskytnuté půjčky, úvěry či ostatní plnění
Členům představenstva jsou poskytována vozidla s možností využívání pro soukromé
účely. Dále byly v roce 2016 vyplaceny odměny členům orgánů společnosti ve výši
4 686 tis. Kč.
Vývoj personálu v roce 2016 pružně reagoval na neustále se zvyšující požadavky výroby. Na počátku roku 2016 bylo zaměstnáno 648 vlastních a 115 agenturních zaměstnanců a na konci roku 707 vlastních a 78 agenturních zaměstnanců. V průběhu roku
bylo převzato 71 agenturních pracovníků do kmenového stavu společnosti.
V roce 2016 vzhledem k nárůstu zakázek na začátku roku a v průběhu roku bylo nutné
přijmout opatření k flexibilitě zaměstnanců. Ve společnosti byli využiti pracovníci agentury práce pro zabezpečení výroby požadovaného objemu zakázek. K 1. 1. 2017 je stav
709 vlastních a 78 agenturních zaměstnanců. V průběhu roku 2017 se předpokládá
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využívání pracovníků agentury práce v návaznosti na objem zakázek se zachováním
flexibility zaměstnanců.

6. Závazky neuvedené v účetnictví
K 31. 12. 2016 se společnost neúčastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by
mělo podstatný dopad na společnost.
Všechny mimobilanční závazky (zástavní práva apod.) jsou uvedeny v účetní závěrce.

7. Události, které nastaly po datu účetní závěrky
Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad
na účetní závěrku.
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Zpráva nezávislého auditora
společníkům MINERVA BOSKOVICE, a.s.
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky obchodní společnosti MINERVA
BOSKOVICE, a.s., se sídlem Sokolská 1318/60, Boskovice, identifikační číslo 00010944,
(dále také Společnost) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá
z rozvahy k 31. 12. 2016, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu
a přehledu o peněžních tocích za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a přílohy této
účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další
vysvětlující informace.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti MINERVA BOSKOVICE, a.s. k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího
hospodaření za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, v souladu s českými účetními
předpisy.
Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů
České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost
stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za
audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme
i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní
informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření
našeho výroku.
Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace
uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní
informace odpovídá představenstvo Společnosti.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném nesouladu
s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně nesprávné.
Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda
ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup
vypracování ostatních informací v kontextu významnosti, tj. zda případné nedodržení
uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních
informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že
– ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení
v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou
a
– ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.
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Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž
jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné věcné nesprávnosti nezjistili.
Odpovědnost představenstva a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku
Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný
a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní
systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné 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 účetní
závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo
plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou
možnost, než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora
obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou,
že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou nesprávnost. Nesprávnosti mohou
vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné, pokud lze reálně
předpokládat, že by jednotlivě 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 úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší
povinností:
– Identifikovat a vyhodnotit rizika významné nesprávnosti účetní závěrky způsobené
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato
rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě
mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné nesprávnosti způsobené
chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol představenstvem.
– Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem
na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního
kontrolního systému.
–P
 osoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních
odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo
v příloze účetní závěrky.
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– Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru,
že taková významná nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na
informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace
nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti
Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do
data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že
Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
– Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy,
a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem,
který vede k věrnému zobrazení.
Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném
rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu
učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Praze dne 27. ledna 2017
BDO Audit s. r. o., evidenční číslo 018
zastoupená partnery:

Ing. Lukáš Hendrych
evidenční číslo 2169

Ing. Petr Slavíček
evidenční číslo 2076
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