B+c

cz jrci9

132532
9 000

D

erow ío? si r*v

Výk& zisku a áláty . druhové členě.í
M]kro účelnijedrolka
k 31, pbsinci2016
(v célý.h lÉ ďď Kčl

ŤížbÝu oíodee ýÝrcbkú a s !žeb

zménJšbúa.ob \ atrii, niotr (lL)

úpíaqhoúo / po"oa Dban

výnoqzdouhodobéhóinádó

hó

ňaéúu-pódiý

ý'n6ý.6ÉnihoJlĎúOdobéhohňhDmáieú!
obÝminan.nimmE[em
výnosoýó úíokýa D.nobió yýooq

úrraa hoho

a

EčB ,.6nárcn!bBl

Fn in

.'scdd hBrodafon (rL
VisEd4 ho5poJdfo i!fod dd éih 1ll

Piercdood]u

na

vÝs9dkuhosoodaigiispobó ki]mllr}

VFlPrel hospod,řiia učrh obdoh t/ l

přiloh! y účetíízávěrce
Zá účetíí
období .oku 20I6
Piložcná i|diyjd!álni účá|i7i\éíkah]tkanýn .1l,ř' b_vla připravena vsouladu se
zákoncm č 5ó]/l99l sb oúóetniclvi, Vc zněni pozdé]šich pi€dpisů a prováděci Vyhliškou a
500/?002 sb. klerou \e pruváději nĚklérat usttnólen] 7iLkoia č 56]/]99l sb, o účehiclv],!e
znéni poZděiijch piedpiíi, pro úlelnijelnotky, kleréjsou todnikaLeli uútu]iciňi v \ousla!ě
podÝojňeh. uietniclv]. ve Z ě i pó2děiš]ch liedtnů. !éZ.ě iplanÉJnřo,.k 2016

§ 3t)

základni iDíornnce v Dřilozť v účci.í7I1vóŇ.

(l)
,)

iníoíítc.podl.§l3 o&t. 3 zákona
NáZev (obchodni

sidlo,

níma): Lrnion lnv€si

r.jsůL
Právni forma]
ld€ntiíkačličislo
DafunvzDik!:
obchod,i

Holding, a s

coIkého 30]?/2. Momvská ostrava a Piivoz, 702 00 ostIava
Krajský soud vosimvě,oddilB, Ýlož]Q l?51
Akciová společnosi,
25336132

27111971
licdnčt podnikáni dlc obchodniho rejsiiiku a auadaielskó lisiin! vý.oba obcbod a služby
neuvede.é v piilonách l až 3 žimosten§kéno ákona
Pievaájici činnost Ý účcldmobdobi 2016: cZ NACE l8kylováni úvě,n společnostmi, ktďé

v

pruběhu účeiniboobdobi 20]ó n€došIo ke znrěnám

Roual,o9ýden:

l

]l

12

v. stalutámich stuteinost{h

2016

nformace k zaiž€ni účctnij ed notlf do kateeorie

d

le §

l

b Zákona o účetnictvi:

Attiva k ro^,ahovénu dni: 196 j]9 iis, KĚ
Ročni úhr. čŇého obmfu za obdobi 20ló: l 738 tis (č
Pfuněmý Počet změstnanců l obdobi 20l6:0
spo]ďmí nrj 2 Čl.nr li,trljnúcl, oígn[ x ] /]itši !a 4 ,i)n!
(

Účetni j€dnorka

splňuje chahkieňstiky

jó

lonNtr dol,odl

nikro účclnijcdnor(T

o

Pň\ .du,Ó pni.o,

b)

inlormaceo použitýcl ob€cíýcl úč€hich,fu,dÁch !noužitých úč.nlí.hú.todách
o odchylkich od těchlo n.tod

r.

zpúsob oc€,iovíni m,je(kú .

D l o u h o.Io

u

!

áv.žků

d haj.t. k

ne h huí

Úč€hi jednóLka nellslni žádný dlouhodobÝ n€hmotný majctck

Dlouhol'hj hhnlný, i4ek
Dlouhodobý hmotný majei€k

se o.eiúje v

loiizolaci.h cenálh, kleré zahmuji

cenu

,po,,enjm,vl.A.tj IlJl) adá,i
Doik1l ,al'ad\ rJdoplafl .loJdál.
lnJl inI f Ldle 50, .l, e lcl , oo,?.r n Ý 2hrLj, oóiho ot.,en
Náklady na l€chnické zhodno..ni dtouhodobého hmoLného ňajel*u Zvyšuji řho
poňzov5ci cnu opíaq a údržbas účiujido nikladů
-fu|ddJ

Učeini odpisy jsou vypočten! a áčlovány něsičně V€ výši pevné čásiky rolTaji.í se
podilu foe,j poňzovaci cenou a počten měsiců př€dpokládané životnóíi. kiéíaje
saíovena spřihlédnulin kgzbán daňových odpisů Rozdil nezi účehinia daňovýni
odpisy jc zohledněn v. Ýýpočtu základu pro výpočel deě z plijmů
tjčÉtnijednotk. !lislni 2 osobnj auionobily. zniclú jeden je již jak úóehě, iak daňově

Klátkodobý fiia.čni najelei( ivon .eňíépapiry k obchodováni, dluhové conné Papiry se
splatnosti do l íota držďé do splalíosli, nakoupené opóni lGty a os|aini kálkodobé
.cma pap D a Dodl ) dnict//o,!\J,J,o(am]llapoi4llnPnj/16ráTe.ú,en
Dloubodobý nnanúi majetet llon zejhéna zápůjčkya úvěry sdobou splalnoslidelši než
jcdcn íok. majelkové úča§ti, íéalizóvalelíécenné papiíy a podily a dlunové cenna papřy

Podily g ccnné papiry se o.eňuji ponzovaciffl cenami, které zahrnuji ccn poiizeni a
piinré nák]ady s ponzeiin souvnéjici
Majctko,ó účáslipiéd§awj]cj úéa$v ovládúéosobě nebo !o$bě pod podstátným
v]ivem seocenuji/Ťi,:dva.i..,fu .kýiýal.hci, píecďé.i senĚfujcdo vlastniho kapnálu
jaro óeňo\9ci rczdily z piem!ěni najelku a
Ekvivalenci § .oami pořibvaci
'veků,
cenl účastiuprave!á na nodnotu ódFvid.jici
niie úóasti spol€čno§li na vlastnim

PenĚžni trósliédty vlokl.dně a na bankóVnim úúlujsou .cenĚňy jejjch ioňiiáln]

2. způsob stánov.ni úpr.v hodíot nrj.lku

(odpj5y á opravné položlr})

€

účetniódpisy jsou tfpo&eny a áčtovány mésičĎě ve výši p€vné částky íovnajici
podilu ňezi ýotizolaci cenóu a po&eú měsicii ptedpokládaíé živolnos|i účetniodpi§y

jsou sl!ňoveíy spo!žitln s&eb a ařeeniĎ do odpisoťch stupin shodné s daňovýni
odi.y,lďore.yn, alu, rn od (l/pň]rů\pdlneT 1én,

Úóetnijednotl@ tvořila v pfuběhu účetnich2olo 20l] zátonnou opravnou položta podle
§ 3a/] Ztikona č 59]/1992 sb kpohledáÝc. z tilulu sn]uvíiho úóku z íáfr@vého úvěíu
posky,rnu|ého spoleěnosli BEsYs s.r,o, opíaYná póložka byla vYlvoiena do výše

pohledálky, e9idoÝané kdatu podáíi přihlášky do koĎkura s použnin §8 zákona o
režénách V plninén zněni (na dhžnika by! píohláš€n kónkuž), vobdobi2016bylari§|
oprahé položly po piechozi úhradě čá§ i poh led ál* y, rozpuš|ěna cel*ová Výše opÉVné
položly k ]I 12 20l6je l 9l l lis Kč

3.

způsob (phtněný Dň přepočfu údniůYcizich něnách nn č.!kou nÉnU

Tmnsakce na ban}oYnich úči€ch vcizich mčnách jsou na cZK pieceněny klrzem ČNB
k dafu Uskutečněni transkce L]deinijcdnoika ncúčiovalao cizich něnáctr vsouli§losii s

a. zplisob 5l,nov.ni r.áhó hod.otv přisluš.éhontíietkUaziv ků.
Učctni icdDotka neoceňova|a naicteknebo závazly Ieálnou hodDotoú

ú Orma.e

c)
o

Pro 1c|lo Lrod

použilfu o.eio\ici., n,od.lu
ne|ivúčclniodDotc.

naDLli

á

t.ch.ice llii ó..Ité i rťÁl ou !,od oio

d]
výšc záÝízkoÝých !2(áhn (pónbdávek ! dhlh,j), kt.rc k řozlanovénu dni

splnlIo§ti dťlii íei5 let

Uče!.i .jednotka nená k ro-abovénu dn]

á,úky ani pohledáýk,

s

nnjidobu

dobou splínosti delši

e)

c.lkovi

ťš.zíYMl{oťch vzlíhů(pol
zárulGni

s

r dluhú| kteúj§o! k,fty t&nými
Uvedenim Poý"hy, íórny těchto7iruk
€d,iÝek

Pro Lcnlo bod neni V účet.ijednolce náplň

n

výi.z|jloh. znldlvkŮ. zápŮjčcka úvěrúpollrll Utých čl.íůniidicich, kontrolíich í
pňp{dnó §prnvnich oreínil s uved€ni,n ú.okoýésúby, hhvnich podminekavšech
dosud §nlacéných! od.Dsaných neboprc inílýcll číftknPó§kyt,lutá 4j ištčnia o§tatni
plněni Iěmto osobÁ !

Uč€tni jednoika.eposkyll! členůmiidicich, kontrolnich ani spráuich orgá ú jakékoljv
záloht. á!dav§/. apůjčtyani úvěrv

Yýšc n

pot,hjcdnodiťch

E')

Položclr výnosi í niHídů.kI€rójsóU
objenen nebo původe ,

mijlořndnó

sťn

Zpra@valel se don!ýi že ádna z položik ťnosi a ná*ladů neni njmóádná svýf
objeff.ú nebo původen
h)

cdko!:í ÝýšéZivrZ[oYých !zt|h,i (pohlcdáv€kn dlUhn). pódfiiíěných záuzkoťct
wtxhů a poslftnutýd, věcnýchzáfuks uvcd.ninjejiclr povih! a formy. k(€ré eŇoU
v}knziny v renaz€
Úaet.ijediotka nslcnujc

v podlo2lahové žádné pohledávky

i)

prŮnlčmý přepočrený počel ,á ně§lí! íc,i íDrŮběhu úč.rnihoobdobi
Uědni jédnóiká.ená zaněstnance ! HPP. lihou dohod o provodenj p.áca a pracovni
čnlnosli 2jišfuje vedeni obchodni, L]óchi a adňinislíalivni aqendY

600 lis Kč
nátládů]
]]73tis Kč
mzdyzaméstnanců (DPP, DPČ)
členovéiid]cich oraánů
oih Kč
šlaluláiích
a
dozorčicb
orgánů
]20
tis (č
odněry
pojŇtné sZ a ZP (všichni)
to2iis Kč

výšc celkoýých
_

osobn

ic

h

(2)

infoíólcc

o

íabyti ll.§líich ,kcii í.lro Ýla§h,ich poditů

Účeini jednoika ncvlastni vlastni podily

!

Ditši info.nnce v Dřiloz€ v účetnizávěrc. něktedch mílých ,ičclnich i€díol.k
njkro úč.hichiedňotek
§ 39,

odsiavec (l] se nev7lahuie k účetniiednoice

(2)
inaornlíce

o

(5)

rřínsnkcich, ktcřé ítčetnij.dnotk! Uz,vřch sc §přiznónou §t.áíou.
kt.EnÉbyly unvlé yzá běžíých1.ž i.h podňi .k.

'

Trins,kre sespřizněnýúi strdíiňi

Bájediíéhó akciónáie. spolďňóst ?ivóvaístý holdine.. s.lČ 4519]355. re
sidlem Y oslra!ě, colkéno ul 30]7/: Uč€tni jodnoika mi povimos zpracovávai zpráW o
dekh n€ziprópoj€iými o$banipodle §32 á ásl Zákona o obchodn ich korpoíacich
viodnoceném obdobi byIy mozi Úč€tni j€dnotkou a spiizněnýni o$bani, kteÉivoři
koícem realióvány násiedujiciiíansakce]
Úč€1ni jednoiká

Pnol,Ékj bolding.,.l.

.P nd cm

co,keho

!o l / 2,

Vom,"kd

oJm\a'o2

oo

o§,.vd

IČ

45] 9] ]]55 (mateiská sPolečnosl)
Pronájen sidla Účeiiíjednotl9 v budově. t1€rá je ve vlastnicM livoveského hoIdingu.
Údlžba 0otorcvéno vozidla Účdni jednolky.

Aqu,Kin. s.ío. §e sloler co,Llho
49 562, (s*ffiká spo|eč.ost)

loi'-

\4o,á\sk6

oÝ,a\a

02 o^

oí|a\J |i :'t

Brl zftla splacen dlouhodobý úvěrvcýýši20000 tis Kč včclnčsjodn ých úrokůvobryk]é
ryši
slákov, §.io, sesidledÚdóbi 28o/l5. BraniL 14? oo}raha4 (dceňná spoleónos0

lo

edávka v€ ýiši ].336 ]30,80 Kč, ztilulu nosplme!é čásli závzku. vyPlývajiciho z
dohody o převzeti diuhu, uavi€né dne ]7 l0 2003 splal.ost žvazku je ]} 12 2017
a)

b) Byla zceja splaccna pohlcdávka zlitúiu .ánoÝeno úÝóru, post!,huténo na ákladč
sfflouvy ze dne j0 6.20]4, včelně sjedmného úrcku v obqklé výši

v úč€lnin obdobi nebyly uzavieny n€' účelnii.dnolkou a
a) čle ny řid icicn, tonhl nich á p ři pad né správ ioh orgánů,
b) jejinj konsolidujic'ňi účetniňijednolkami íebo účetiinijedíotkaňi s podstatiýn
c) jej

ini konslidoÝaiými

§ 39b

úĚeinimi jcdnotkami n€bo pňdfuženýni úč€tnini jednoikmi

Dllši iífo.nrc.l Diilozc v účelní?:ivěrce velté účetnii€dnolkr

ic!!!!}r

2

středli účctni

\evaal]Ure sek učetnijed olce

§

39. DoDliuii.í húornac€v Diiloze Y úč.tíiZÁvčrcc vclké účctniicdnotkY

Nevztahuje sek účetnijednolce

DooÉtriici iííorn,ce k @aaz.

a ťýlnrztr

zisků í zrrát

fu!k!@!L
celková !ýše Pohl€dávek

k dafu sesiav€ni

účetnizávěrky činila l0l24lis,

Kó,

d]ouhodobépohledáví}-zobcnodtr]chvZtahů .]l9ti§Kč
knitkodobé pohl€dávky z obchoddcn vlanů
3l]71is Kč

r
.
r

jistinyúvěru

pŮjĚek

óoooiis Kd
úroky z úvěru apŮj@kve lhúiěsplahosli] 226 tis Kč
úrolf z úvóru po lhůičsptaircsii:
l 9ll ti§ Kč (vie než90 dni)
a

(\Ťvořena opmvná pol.žko)
kútkodóbé pohledávk_\, viči spřiznčným

_

t
t

pohledávky ztifulu piovzcti
úrok z úvéruj 222

óíáLn! póhledáýky

ih Kč

o$ijám

l i53li§, Kč

dllhU l ]36lis Kč

posl-},tnuié knnkodobó

zálohv:

lolis Kč

Účetni jednotka neeviduje d]ouhodobé závazky,

(rátkodobózfuazky t 016 th Kč

_

,
_
_

dodavai€|ské fakiu.Y.j€jiclú splatnoí nastala po datu

přúaléálohy
áveky

vůčizaměstnancůmačlenům s
7]ivukyztifulu pojútného

o

z tnulu

SZ+ZP:
daň ze zálidé čnrno§li + DpH a ]12016
splatnii daň z ptiifoŮ Po

celkoÝé yýnosy: l ?J8 tis.

3l

riplat

1220ló:
a

llis Kč

llziis

1212016 3]1is

Kč

Ki

ll iis Rč

l91js,Kč
7201js. i(č

(č

o§rafii linanóni výnosy

l,,la--

Z!rJ!Jo l zlJz.h

za

roIrlll6

ob.hodni íejsrřIk, Krliský soud osrrav& B 175l

ZpíáÝa oýZtazích

mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a nezi ovládanou osobou á
o§obami ovládanými stejnouovládtjicío§obou(dálei€nZpřávaovztazích)

/leo\!,,ipodl.§82Jj,J l/L,o,,a. oo ol'stt,ood.oonlcnlooléJnJiell 3dn,/{L..;
,/jo,óJa,oo,nl (o,po,...n J jťfll obdod l .ól.J l pj!,iTelU'.

NúreY spolcčnosti: Union InYcstholdingj a.s,
Gorkóho303?/2j 702 00 o§tmYa, Mornvská

sidlo:
lrárn,

lČ:

formn:

Union lnýesl Ilolding. a,s.

Jkclovi §noluino\l
25r iÁ l*'

ogtrlv!

Zllj\J

o

\z Jzi!| z5 rok 20]6

Společno§ Un]on lnvcsl Holding. a.s. * sídlem cořkého ]0]7,2. 702 00 osiavá.
Mo.lvská oslíav., IČ 25]] 36 l82, apsaná v ob.hodnjrn rejstřiku u Kmjskóho soudu
v oslravč v óddilB B. Vložka ]75], (dá e íjžjen .,zp.ncoÝátťl,.). je souiásti
Pódnikalcl§kého seskupeni, ve kterén exGtuji niž. popsrnó Ýzlah} me7i zpmcolatelcm a
ovládajíci osobotr a Já]e nrezi zpra.ovalel.m ] osobani ovládanými šejí.úov]ádrjici
osobóu (dn]e iéžie|,.DroDoienéosobY)
Taio zlíáva o Vzta2ich frBzipmpojenýmiosobamibya vypracována podlg § 32 a n.iisl,
zákona ó.90/2012 sb. o obchodtrjch spolel:ňo9ech l družstvcch (zákon ó obchodnich
kUípolacich)
účetniobdobí l. léóa až ]l pbsinc.2016 (di]ejcn ,.účglniobdoĎi"
^ období').
nebo,.rozbodDó

l,\o\d,-\lóJ'.,3 . \cnd,o,co,\e orolr2,Mom! JoJ,á!| 702ooono\a,
Ir 1§| a) j\,, ap,ili \, oth dn', le],lrk,, K,, I t l o,ojdj \ o.,mvc \ oJJ, ť B,
\6. Holding,,. r Ý ,Jl", Uoleho ]n)rl, Vo|xý..4 o,,, d 'o2 oo
,L,,lool .,e ]',kL U \,J:^eno,oudl vor,dve
o lň\J
'',,],J 30 l3,], áp- ,
Union t

v.ddile B !l.žki l75l

o§oby ovlád!Dé st€jnoU

ovlódljici osoĎou.

AqolKlim, s,r,o.. s sjdlen o§nM, Moraýskj ostrava. Go ého 3037/2, PsČ 7o2
00. zapsuná vobchódnim.ejíiíku Knjskébo soudtr vostlavě voddí]e c, vložce

DEvlx s,io.,

sc síd]em Továrenská 6. Bmtislava, sloleDská rcpub]ika, 7np9Dí
vobchódní,n rcjstřiku okiesiiho soUdU v BEtisiavě l.v oddi]ésro, Vložce 35635/B.
UnioD Tradinc o3tm\,. ir.o,. ý ldlcn o51§Va. Moravskí ostav!, c..kého
]o]7/2 Psc id2 oo, lČ 25]2l600, ópqn! ý obchodíifr reřtiíku Kraiského soudu
V osEýé v oddilc c. vložk 5]]38.

2, Úlohn oýúdanó

o§oby

společnosl LJnion Invcí Hó]ding!!.s. vykonáÝásplávu svých dvou d ceiiných spo ]ečnosti
a rcaljzujc podnikalelské aktilny. kteíéne,]§ou,íVislé na ovládají.i osobě a osobách
ó!lídaných sleinou ov]ádajíci osobou,

3. způsob, r,rostř€dky oÝl,idáni

ovládajici osoba ýykonává svůj v]i! na osobu ov]ádaŇú (zpfuovalelo
roznodnUii jédinéhoak.ionáře při výkonu působnoši valné hrcnady,

Union LjLeí HoJ ng,d5

formou

7lrá\d

U

!/Ý.h

Zi rul 20l6

4, Přohled jednáni učiněnýcl, n. popud nebo v ájnu ovládajici doby n.bo ji
úÝládaných osobj pokúd sť hkovéio jedí:lni §k lo najetku. krerý pře§,huje t0 %
, h §tniho ka pilílD ovlád.nó oso by zj išrón óho po{tle posled n i ú čctni závě.k}

BěhemĎzhodnéhoobdobinťUčini]4racov.liapopudovládajiciosobynebonapopud
ovl]ída|ých osob žrdnájednáni. kicrá sé lýkah majelkú přesahujiciho lo% llasrňíhó
kapitálu zp.acov]lele. ?jišténéhopódle úielii áýčíkyza rozhodné obdobl,

ji

5, Př.hled Ýzáj€nných 3nlU, u?.vřených ň@i ovládlnou o$bou l oYládajici Nobúú,
! mezi oÝládimu o§obou a o$blúi ovládanýmislejnou ovládajici 6oboú
Kposlédnímudni rozhodného období (]l l2,20]6) měl zpiacovarel zavieny niže
naá sm]ouva o

iájm

nebyto!ých proslor, kteláza obvlk]ých obchodnich podnínek icši
vlastnikenje společnost Pivov.Éký hoúinB 3 s.,
tŘásnlouv! ozajištěnj p.ovozu a ťldržbJ, ilotorového ýozidld ve ll6tnictvi zpracovarelc
spolcónoýj Pivovaxký hoLlina,
iívá handáini smiouva na vymáhálri po]hůtnich pohledávek se spolelnosli Union
síd10 zpracovateLe } ob.jekfu,jehož

PúJUUz€ni tohoj zda

vznikl. ovlád,né osobě újm3, a posouzenl j.jiho Ý],mÝnÁn'

Na zák]adě snnlvnich ýrahi, uvBdených Vodý,5. shoía. Ievznik]a zpra.ov eli žádná

llodnocenl v2trhů a rjzik
s ohlcdeú n! prcVěř.né pnivní vzlah} mezi ovláda|ou osobou, ovládljíci osobou a
osobam] ovládanýmj stejnou ovládijícj osobou je ziejné, že v dl]slťdkU §mluV,
uzavřených l rozhodnén obdobi. |evznikla oýládané osobě ádná újfoa, v rozhodnóh
oMóbi ze vzbhů mezi ovudanou osobou, olládajici osbou a osobajni o}ládajjcími
stjDou ovládajicí osobou nevznikly výhod} |ebo nevýhody ! neplynou pró ov]ádanou

Union

ln\N Ilodjnc a.,

