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Bohužel vše bylo komplikováno pokračující nucenou izolací a dalšími omezeními kvůli epidemii Covid-19.
Rok 2021 byl pro Loriku již sedmým rokem v kategorii rodinná firma. V duchu „lucky seven“ se však úplně nenesl. Jarní blokádu
Suezu brzy doplnilo onemocnění mého táty Míry (zakladatele společnosti), který skončil hospitalizován v nemocnici. Maminka Věrka
to nakonec udýchala. Oba jsou dnes již v pořádku. Tato náhlá událost urychlila, resp. zcela dokončila, proces předání firmy. Takže od
dubna je už kompletně řízení jen na nás s Davidem. Obrovské díky však patří celému týmu Lorika. Dokázali jsme si, že v těžkých časech
se umíme všichni skvěle semknout a vzájemně si pomoci.
V minulé výroční zprávě jsem psal něco o „absolutně nejúspěšnějším roce v historii firmy“. S radostí musím přiznat, že nakonec jsme to
v roce 2021 zase posunuli o další velký kus dopředu.
P.S. Já svoji odměnu dostal hned v prosinci. Narodila se nám dcera Mathia.

Jakub Krištof
jednatel společnosti

Úvodní slovo
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Jsme tradiční rodinná firma,

Statutární orgány

která započala svou historii již v roce 1993. Během skoro třech desítek let se z malé provinční firmy stala hrdá a silná společnost, patřící

Jakub KRIŠTOF - jednatel společnosti

mezi nejsilnější hráče na poli průmyslové a personální hygieny.

Miroslav KRIŠTOF - jednatel společnosti

Naše společnost je vybudována na pevných etických základech, na které navazuje již druhá generace zakladatelů. Jelikož je rodinný
byznys základem světové ekonomiky, snažíme se, abychom i my naším podnikáním přispěli k udržitelnosti a stabilitě domácího
hospodářství.

Michaela KRIŠTOFOVÁ - jednatelka společnosti
Věra KRIŠTOFOVÁ - jednatelka společnosti

Na českém trhu zastupujeme tuzemské i zahraniční společnosti a v některých případech jsme jejich exkluzivním nebo autorizovaným
dovozcem a distributorem pro ČR.

Organizační struktura
Datum vzniku

Identifikační číslo

Základní kapitál

22. 1. 1993

47667010

140 000 Kč

LORIKA CZ s.r.o.
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Holická 582/312, 779 00 Olomouc
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Rok 2021 byl rokem bezesporu náročným.
Dalo by se říci, že tento rok byl v mnoha ohledech „volným pokračováním“ roku 2020. První část roku byla ve znamení stále nekončící

Jsem hrdý na to, že stále pokračujeme v nastaveném kurzu naší cesty a snažíme se být pro naše zákazníky partnerem,

a pokračující epidemie Covid-19. Ve společnosti rezonovala témata jako lockdown, karanténa, home office či reprodukční číslo.

ne pouhým dodavatelem. Neprodáváme pouze produkty, ale poskytujeme řešení a nabízíme komplexní službu včetně poradenství.

Celospolečenská poptávka po produktech spjatých s nákazou Covid-19 se samozřejmě přímo dotkla i naší obchodní činnosti.

Nejsme pouhými obchodníky, ale sofistikovanými odborníky v oblasti průmyslové a personální hygieny.

Respirátory, jednorázové rukavice, antigenní testy. Produkty, po kterých byla obrovská poptávka a zároveň jich byl akutní nedostatek.
Vzhledem k našim dlouhodobým a nadstandardním vztahům napříč širokým spektrem dodavatelů se nám podařilo zajistit pravidelné

V rámci detailnějšího zhodnocení obchodní činnosti bych rád zmínil prodeje našich stěžejních produktů – průmyslových utěrek,

dodávky těchto produktů pro naše stálé, dlouhodobé a významné zákazníky.

ochranných pracovních rukavic a ručníků v roli. V těchto produktech patří naše firma stále k lídrům nejen na českém trhu, ale i v celém
středoevropském regionu.

Jako významný milník roku 2021 zpětně hodnotím zablokování Suezského průplavu jednou z nákladních lodí. Tato událost negativně
ovlivnila ceny mezinárodní námořní dopravy, která výrazně ovlivňuje ceny našich strategických produktů, jako jsou netkané utěrky nebo

Jak již zaznělo v úvodu této výroční zprávy, rok 2021 byl historicky nejúspěšnějším rokem v historii firmy,

ochranné a jednorázové rukavice.

za což patří velké poděkování celému pracovnímu týmu. Události posledních let jsou absolutně nepředvídatelné. Hranice úspěchu
a neúspěchu tkví často ve schopnosti přizpůsobit se dané době, okamžiku. Právě flexibilita, soudržnost a rychlost rozhodovacích

Rok 2021 však byl rokem úspěšným. V tomto roce se naše firma stala výhradním dodavatelem ochranných pracovních rukavic pro

procesů jsou pilíře, na kterých stojí náš úspěch v posledních, velmi turbulentních, letech.

jednoho z našich významných zákazníků, a to nejen v rámci Evropy, ale i Severní a Střední Ameriky. Z našeho centrálního skladu
v Olomouci se tak expedují rukavice nejen do různých koutů Česka, Německa, Francie, Itálie nebo Rumunska, ale i do USA nebo
Mexika.

David Martinek
obchodní ředitel

Obchodní vývoj společnosti
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Obchodní vývoj společnosti

7

Hlavní investice dlouhodobě směřujeme do automatizace a robotizace
všech procesů napříč firmou. Tzn. velkou část prostředků vkládáme do stabilního a výkonného hardware a kvalitních vývojářů.
Během uplynulého roku se nám podařilo odladit komunikační rozhraní pro prodej na různých platformách market place (např. Alza).
Pracujeme na vlastním eshopu hygiena.cz, který bude zaměřený primárně na B2C segment a nákupy bez registrace, které náš stávající
eshop neumožňuje.
Po 25 letech jsme také vyměnili stávající přepravní společnost, se kterou jsme nebyli dlouhodobě spokojení. Do našeho ERP jsme
zároveň integrovali několik nových přepravních společností, abychom nebyli ani v budoucnu závislí na jediné. Toto nám již během
podzimu přineslo zkvalitnění a zrychlení doručování zboží k zákazníkům a ušetřilo nemalé peníze.
V rámci našeho areálu Salzerova reduta jsme během léta postavili novou budovu pro dílnu a sklad v hodnotě několika milionů Kč.
Zrekonstruovali jsme také interiér několika nebytových jednotek (kancelář, kavárna, restaurace), které jsou zde umístěny.

Investiční aktivity společnosti
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Lidé jsou pro organizaci klíčovým zdrojem fungování

Hlavním cílem řízení rizik společnosti

– rozhodují o finančních a materiálních zdrojích, zacházejí s informacemi. Pro organizaci představují lidé značné investice, avšak jejich

je předejít neočekávaným situacím uvnitř vlastní společnosti a zároveň dokázat pružně reagovat na situaci na trhu a na ekonomickou

schopnosti jsou pro každou organizaci zásadní. Řízení lidí v organizaci ovlivňuje její výkonnost a prosperitu.

a politickou situaci ve státě.

V roce 2021 jsme pokračovali v nastaveném trendu optimalizace a zefektivňování. Počet zaměstnanců byl zredukován na 21, aniž by
bylo ovlivněno fungování a výkonnost firmy. Rok 2021 byl zároveň i rokem klíčovým v rámci generační obměny, především ve vedení

Hlavními metodami řízení je pravidelné vyhodnocování vlastních výsledků, provádění finančního auditu, auditu jakosti (ISO 9001:2016)

firmy. Naším cílem je rovněž dlouhodobé vzdělávání zaměstnanců, které přináší teoretické znalosti s využitím v praxi. Jako rodinná

a zpětná vazba ze strany našich zákazníků.

firma si zakládáme na pracovitosti, pokoře a loajalitě, kterou zaměstnancům oplácíme formou pravidelné mzdy a různých motivačních
benefitů.

V případě zjištění odchylek jsou prováděna opatření a stanoveny konkrétní odpovědnosti.

V oblasti lidských zdrojů vidíme stále rezervy pro zlepšení, vyšší míru odpovědnosti i maximální využití každého zaměstnance tak, aby
byl důležitým a pevným členem pracovního týmu. Tato činnost restrukturalizace a optimalizace lidských zdrojů je vždy citlivá
a často bolestivá, jelikož cílem pozornosti a změn jsou lidé. Pevně věříme nastavenému kurzu naší cesty, přestože některá rozhodnutí
nejsou lidsky ani profesně jednoduchá.

Systém managementu kvality
je ve společnosti LORIKA CZ s.r.o. uplatňován v rozsahu všech požadavků normy ČSN EN ISO 9001.
Měření naplňování standardů kvality je zajišťováno interními kontrolami, vyhodnocováním výsledků auditů, zjišťováním spokojenosti
zákazníků a jejich zpětné vazby, kontrolou splňování stanovených cílů kvality a míry neshod.

Podnikání pro nás představuje možnost, jak díky penězům pomoci druhým.

Vzhledem k energetické, surovinové, inflační a geopolitické krizi lze předpokládat,

V této oblasti se nic nezměnilo ani v roce 2021. Je nám velikým potěšením, že i v tomto roce jsme společnými silami poskytli dary

že v krátkodobém horizontu nás nečeká nic lehkého. Hlavním cílem pro nás zůstává celkové zvládnutí nastalé situace a udržení

v celkové hodnotě 701 tis. Kč.

klíčových obchodních případů. Zvláště v personální hygieně lze očekávat zásadní změny pro celý trh z důvodu astronomického
zdražování a přehodnocení výrobní a prodejní rentability některých produktů.

Stejně jako v předchozích letech se jednalo především o regionální projekty a organizace z oblasti zdravotní a sociální péče, které
pomoc v této nelehké době potřebovaly více než kdy jindy.

Jakákoliv predikce dlouhodobého vývoje je přinejmenším složitá. Cíle jsou stále stejné – stabilní fungující společnost s regionálním
i společenským přesahem. K dosažení těchto cílů je však potřeba neustálá práce, sledování trendů a kontakt s tržním prostředím.

Podporovány jsou nadále i projekty prostřednictvím Nadačního fondu Věry a Miroslava Krištofových.

Mezi dlouhodobé cíle rovněž řadíme udržení silného postavení v rámci českého trhu netkaných utěrek, především pak vývoje a
optimalizace produktů pro klíčové zákazníky.

Řízení lidských zdrojů | Krátkodobý a dlouhodobý výhled
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Hlavní ekonomické ukazatele

v tis. Kč

2021

2020

EBITDA

16 869

15 418

2 681

2 366

Čistý zisk

11 183

9 542

Aktiva celkem

86 551

77 455

Vlastní kapitál

28 965

20 933

138 713

126 569

22

25

Daň z příjmu

Výnosy
Počet zaměstnanců

Jak již bylo zmíněno, rok 2021 byl pro společnost opět rokem mimořádně úspěšným a tyto výsledky potvrzují jednotlivé ekonomické
ukazatele. Výsledek hospodaření před zdaněním dosáhl nové rekordní výše 13,9 mil. Kč a je jasným důkazem, že optimalizace
prováděné v minulých letech přinášejí žádoucí užitek.
V meziročním porovnání vzrostly tržby oproti předcházejícímu období o 9,5 %. Vděčíme za to především sortimentu, který nabízíme
a který jsme i přes nejrůznější komplikace dokázali zajistit.
Celkové náklady 125 mil. Kč byly o 10 mil. Kč vyšší než v předešlém období. Nárůst je dán především vyššími náklady na prodané
zboží, kde došlo k navýšení prodejů, ale zároveň se zde projevuje i skokové zdražení námořní přepravy. Právě doprava byla jedním
z klíčových nákladů, který se v průběhu roku 2021 optimalizoval, očekávané úspory se však naplno projeví až v následujících obdobích.
Bilanční suma aktiv společnosti vzrostla téměř o 11 mil. Kč. K růstu bilanční sumy na straně aktiv došlo především v důsledku navýšení
zásob z důvodu předzásobení se klíčovými produkty, u kterých bylo riziko vyššího cenového růstu a zároveň hrozilo jakékoli narušení
dodavatelsko-odběratelského řetězce.
Vlastní kapitál vzrostl o 8 mil. Kč na hodnotu 28,9 mil. Kč zejména díky navýšení hospodářského výsledku.

Hlavní ekonomické ukazatele | Tvorba zisku 2021
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Výrok auditora

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti LORIKA CZ s.r.o., IČ: 47667010, sídlem Holická 582/312, 779 00 Olomouc -

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a

Hodolany (dále jen „Společnost“), sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2021, výkazu

naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídají jednatelé Společnosti.

zisku a ztráty za rok končící 31.12.2021 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením

a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním)
nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti LORIKA CZ s.r.o. k 31.12.2021

tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných

a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 v souladu s českými účetními

(materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace

předpisy.

splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti
(materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních
informací.

Základ pro výrok

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

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou

(materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a

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

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní

o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické

informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích

povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný

žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost statutárního orgánu Společnosti za účetní závěrku
Jednatelé Společnosti odpovídají za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy
a za takový vnitřní kontrolní systém, který považují za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky jsou jednatelé Společnosti povinni 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 jednatelé plánují zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá
jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Zpráva auditora
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Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) 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 (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné
(materiální), 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 (materiální) 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 (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než
riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze),
falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
•

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.
•

Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů

a informace, které v této souvislosti jednatelé Společnosti uvedli v příloze účetní závěrky.
•

Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky jednateli a to, zda s ohledem

na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou
významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota
existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud 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 osoby pověřené správou a řízením společnosti LORIKA CZ s.r.o. 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.

Zpráva auditora

V Praze

Ing. Jakub Šteinfeld

dne 18. 5. 2022

FSG Finaudit, s.r.o.
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Obchodní firma a sídlo:

Identifikační číslo:

LORIKA CZ s.r.o.
Holická 582/312, 779 00 Olomouc

47667010

v plném rozsahu k 31. 12. 2021 (v tisících Kč)

Běžné účetní období
Označ.

AKTIVA

řád.

AKTIVA CELKEM
B.

Minulé účetní období

Brutto

Korekce

Netto

Netto

1

86 551

20 209

66 342

Stálá aktiva

2

41 995

20 209

21 786

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

3

3 467

3 467

B.I.2.

Ocenitelná práva

4

3 467

B.I.2.1.

Software

5

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

B.II.1.

Běžné účetní období
Označ.

AKTIVA

řád.

Brutto

55 398

C.II.

Pohledávky

20

17 385

C.II.1.

Dlouhodobé pohledávky

68

C.II.1.5.

3 467

68

3 467

3 467

68

6

38 528

16 742

21 786

Pozemky a stavby

7

30 272

11 777

B.II.1.1.

Pozemky

8

619

B.II.1.2.

Stavby

9

29 653

B.II.2.

Hmotné movité věci a jejich soubory

10

8 084

B.II.4.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

11

B.II.4.3.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

B.II.5

Minulé účetní období
Netto

Netto

16 085

16 085

12 971

21

2

2

2

Pohledávky - ostatní

22

2

2

2

C.II.1.5.2.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

23

2

2

2

C.II.2.

Krátkodobé pohledávky

24

16 083

16 083

12 969

17 317

C.II.2.1.

Pohledávky z obchodních vztahů

25

14 781

14 781

12 656

18 495

14 406

C.II.2.4.

Pohledávky - ostatní

26

1 302

1 302

313

619

619

C.II.2.4.4.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

27

247

247

303

11 777

17 876

13 787

C.II.2.4.6.

Jiné pohledávky

28

1 055

1 055

10

4 965

3 119

2 904

C.IV.

Peněžní prostředky

29

1 028

1 028

3 615

7

7

7

C .IV.1

Peněžní prostředky v pokladně

30

5

5

60

12

7

7

7

C .IV.2.

Peněžní prostředky na účtech

31

1 023

1 023

3 555

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

13

165

165

D

Časové rozlišení

32

981

981

1 177

B.II.5.1

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

14

165

165

D.1.

Náklady příštích období

33

242

242

293

C.

Oběžná aktiva

15

43 575

43 575

36 836

D.3.

Příjmy příštích období

34

739

739

884

C.I.

Zásoby

16

26 462

26 462

20 250

C.I.3.

Výrobky a zboží

17

22 899

22 899

16 257

C.I.3.2

Zboží

18

22 899

22 899

16 257

C.I.5.

Poskytnuté zálohy na zásoby

19

3 563

3 563

3 993

Rozvaha | Aktiva

18

Rozvaha | Aktiva

Korekce
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Obchodní firma a sídlo:

Identifikační číslo:

LORIKA CZ s.r.o.
Holická 582/312, 779 00 Olomouc

47667010

v plném rozsahu k 31. 12. 2021 (v tisících Kč)

Označ.

PASIVA

řád.

Běžné účetní období

Minulé účetní období

Označ.

PASIVA

řád.

PASIVA CELKEM

35

66 342

A.

Vlastí kapitál

36

A.I.

Základní kapitál

A.I.1.

55 398

C.II.

Krátkodobé závazky

51

35 889

33 444

28 965

20 933

C.II.2.

Závazky k úvěrovým institucím

52

15 880

11 420

37

140

140

C.II.3.

Krátkodobé přijaté zálohy

53

5

14

Základní kapitál

38

140

140

C.II.4.

Závazky z obchodních vztahů

54

10 089

9 573

A.II.

Ážio a kapitálové fondy

39

266

266

C.II.8.

Závazky - ostatní

55

9 915

12 437

A.II.2.

Kapitálové fondy

40

266

266

C.II.8.1.

Závazky ke společníkům

56

107

3 245

A.II.2.1.

Ostatní kapitálové fondy

41

266

266

C.II.8.3.

Závazky k zaměstnancům

57

908

828

A.IV.

Výsledek hospodaření minulých let

42

17 376

10 985

C.II.8.4.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

58

541

540

A.IV.1.

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená
ztráta minulých let

43

17 376

10 985

C.II.8.5.

Stát - daňové závazky a dotace

59

2 169

2 795

A.V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

44

11 183

9 542

C.II.8.6.

Dohadné účty pasivní

60

5 701

4 909

B. + C.

Cizí zdroje

45

36 939

33 744

C.II.8.7.

Jiné závazky

61

489

120

C.

Závazky

46

36 939

33 744

D.

Časové rozlišení pasiv

62

438

721

C.I.

Dlouhodobé závazky

47

1 050

300

D.I.

Výdaje přístích období

63

427

721

C.I.8.

Odložený daňový závazek

48

304

300

D.II.

Výnosy příštích období

64

11

C.I.9.

Závazky - ostatní

49

746

C.I.9.3.

Jiné závazky

50

746

Rozvaha | Pasiva

20

Rozvaha | Pasiva

Běžné účetní období

Minulé účetní období
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Obchodní firma a sídlo:

Identifikační číslo:

LORIKA CZ s.r.o.
Holická 582/312, 779 00 Olomouc

47667010

v plném rozsahu k 31. 12. 2021 (v tisících Kč)

Označ.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

řád.

Běžné účetní období

Minulé účetní období

Označ.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

řád.

I.

Tržby z prodeje výrobků a služeb

1

2 533

1 878

II.

Tržby za prodej zboží

2

133 347

A.

Výkonová spotřeba

3

A.1.

Náklady vynaložené na prodané zboží

A.2.

F.

Ostatní provozní náklady

19

1 540

1 226

123 863

F.1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majektu

20

321

48

101 706

90 185

F.3.

Daně a poplatky

21

99

86

4

87 839

78 795

F.5.

Jiné provozní náklady

22

1 120

1 092

Spotřeba materiálu a energie

5

3 361

2 100

*

Provozní výsledek hospodaření

23

14 276

12 639

A.3.

Služby

6

10 506

9 290

VI.

Výnosové úroky a podobné výnosy

24

39

D

Osobní náklady

7

18 005

18 881

VI.2.

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

25

39

D.1.

Mzdové náklady

8

12 850

14 117

J.

Nákladové úroky a podobné náklady

26

377

366

D.2.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
a ostatní náklady

9

5 155

4 764

J.2.

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

27

377

366

D.2.1

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

10

4 122

3 962

VII.

Ostatní finanční výnosy

28

523

505

D.2.2.

Ostatní náklady

11

1 033

802

K.

Ostatní finanční náklady

29

593

979

E.

Úpravy hodnot v provozní oblasti

12

2 624

3 133

*

Finanční výsledek hospodaření

30

- 408

- 840

E.1.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku

13

2 624

3 253

**

Výsledek hospodaření před zdaněním

31

13 868

11 799

E.1.1

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku - trvalé

14

2 624

3 253

L.

Daň z příjmu

32

2 685

2 257

E.2.

Úpravy hodnot zásob

15

- 120

L.1.

Daň z příjmu splatná

33

2 681

2 366

III.

Ostatní provozní výnosy

16

2 271

323

L.2.

Daň z příjmu odložená

34

4

- 109

III.1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

17

2 096

165

**

Výsledek hospodaření po zdanění

35

11 183

9 542

III.3.

Jiné provozní výnosy

18

175

158

**

Výsledek hospodaření za účetní období

36

11 183

9 542

*

Čistý obrat za účetní období

37

138 713

126 569

Výkaz zisku a ztráty

22

Výkaz zisku a ztráty

Běžné účetní období

Minulé účetní období

23

Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20 %

Identifikační a kontakní údaje

Název organizace

LORIKA CZ s.r.o.

Datum vzniku

22. 1. 1993

Identifikační číslo

47667010

Rejstříkový soud

Krajský soud v Ostravě

Spisová značka

oddíl C, vložka 10025

Sídlo

Olomouc - Hodolany

Společník

ARKTIC Progress s.r.o.
IČ: 29462517
Holická 582/312, 779 00 Olomouc

Podíl na základním kapitálu

100 %

Celkem

100 %

Holická 582/312

Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku

PSČ 779 00
Právní forma

společnost s ručením omezeným

Základní kapitál

140 000 Kč

Rozhodující předmět činnosti

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje

Telefon

581 111 111

E-mail

info@lorika.cz

Internetová adresa

www.lorika.cz

V účetním období 2021 nebyly provedeny žádné změny.

Struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období

Společnost má dvě pobočky – Teplice v Čechách, Wolkerova 18 a Náchod, Pod Kapličkou 1197.
Žádné změny v uplynulém účetním období v dané oblasti neproběhly.

Příloha k účetní závěrce za rok 2021
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Příloha k účetní závěrce za rok 2021
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Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Technická zhodnocení na pronajatém / propachtovaném dlouhodobém hmotném majetku jsou odpisována lineární metodou po dobu
trvání nájemní / pachtovní smlouvy nebo po dobu odhadované životnosti, a to vždy po tu dobu, která je kratší.

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v souladu s Vyhláškou

Majetek pořízený formou smlouvy o nájmu / pachtu podniku nebo jeho části je odpisován společností jakožto pronajímatelem /

500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele, a Českými

pachtýřem na základě smlouvy. Technické zhodnocení předmětu, který není zařazen do dlouhodobého majetku, se sleduje jako

účetními standardy.

samostatné inventární číslo.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami (není-li dále uvedeno jinak),

V roce 2021 bylo tímto způsobem odepisováno Technické zhodnocení na pronajatém majetku – Salzerova reduta / Pevnůstka.

zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých
aktivitách.

Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu

Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni 31.12.2021 za kalendářní rok 2021.

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje v případě finančního leasingu

Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč),

příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu.

není-li dále uvedeno jinak. Běžným účetním obdobím se rozumí období od 1.1.2021 do 31.12.2021, minulým účetním obdobím se

Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují.

rozumí období od 1.1.2020 do 31.12.2020.

V roce 2021 nebyl pořízen žádný majetek formou finančního leasingu.
V roce 2021 společnost pokračovala ve využívání operativního leasingu na nájem firemních vozidel.

Dlouhodobý hmotný majetek

Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní zůstatkovou hodnotou majetku

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí pozemky, stavby a hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok

k datu prodeje a jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.

a jehož ocenění je vyšší než 80 tis. Kč v jednotlivém případě.
Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovací cenou.

Způsob tvorby opravných položek

Reprodukční pořizovací cenou, tj. cenou, za kterou by byl tento majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje, se oceňuje dlouhodobý

Na základě inventarizace nebyly vytvořeny opravné položky k poškozenému / nepoužívanému dlouhodobému hmotnému majetku,

hmotný majetek nabytý darováním, dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně nabytý na základě smlouvy o koupi najaté věci.

jehož ocenění v účetnictví přechodně neodpovídá jeho reálnému stavu.

V roce 2021 nebylo v reprodukčních cenách účtováno.
Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 80 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu
dlouhodobého hmotného majetku

Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, ocenitelná práva a software, jejichž

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemků, je odpisována účetně po dobu odhadované životnosti majetku
lineární metodou následujícím způsobem:

doba použitelnosti je delší než jeden rok a jejichž ocenění je vyšší než 250 tis. Kč v jednotlivém případě.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, ocenitelná práva a software se aktivují pouze v případě využití pro obchodování s nimi.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, SW a ocenitelná práva vytvořená vlastní činností pro vlastní potřebu se neaktivují. Oceňuje se

Metoda odpisování

Počet let

Budovy

lineární

30

Výrobní stroje

lineární

10

Dopravní prostředky

lineární

5

Počítačové systémy

lineární

3
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vlastními náklady nebo reprodukční pořizovací cenou, je-li nižší.
Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou.
Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 250 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu
dlouhodobého nehmotného majetku.
Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován individuálně na základě jeho předpokládané doby životnosti.
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Dlouhodobý drobný hmotný majetek

Pohledávky

Dlouhodobým drobným hmotným majetkem jsou samostatné movité věci, jejichž ocenění je 80 tis. Kč a nižší a doba použitelnosti delší

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou následně sníženou o příslušné opravné položky k pochybným

než jeden rok.

a nedobytným částkám. Pohledávky nabyté za úplatu nebo vkladem jsou oceněny pořizovací cenou sníženou o opravnou položku
k pochybným a nedobytným částkám.

O složkách majetku od 5 tis. Kč a u majetku, který dle rozhodnutí vedení má být evidován, se dále vede operativní evidence včetně
jejich ocenění a podléhají inventarizaci.

Způsob tvorby opravných položek

Daňové odpisování

Na základě inventarizace jsou vytvářeny zákonné opravné položky k nepromlčeným pohledávkám po splatnosti za subjekty:

Pro účely daňového odpisování dlouhodobého hmotného majetku užívá účetní jednotka rovnoměrného (stavby) i zrychleného (ostatní

•

DHM) odpisování ve smyslu ustanovení § 30 a 31 zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. V roce 2021

		

u kterých započalo insolvenční řízení, ve výši 100% hodnoty pohledávky, pokud byla pohledávka řádně přihlášena
u soudu (§ 8 zákona o rezervách),

byly využity mimořádné zrychlené odpisy pro nově pořízený majetek zařazený do odpisové skupiny 1 a 2.
•

Zásoby
Nakoupené zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady – zejména
dopravné, balné, pojistné, clo.

u ostatních pohledávek nad 30 tis. Kč, které jsou po splatnosti více než 18 měsíců, ve výši 50% hodnoty 		

		

pohledávky, resp. 100% hodnoty pohledávky, pokud jsou po splatnosti více než 30 měsíců

		

(§ 8 a zákona o rezervách),

•
		

u pohledávek do 30 tis., které jsou po splatnosti více než 12 měsíců, ve výši 100% hodnoty pohledávky
(§ 8 c zákona o rezervách).

Účtování o zásobách je prováděno způsobem A.

Závazky

Pro ocenění úbytků zásob je používána metoda váženého aritmetického průměru.

Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

Způsob tvorby opravných položek
Opravné položky k zásobám jsou tvořeny v případech, kdy snížení ocenění zásob v účetnictví není trvalého charakteru, např. na
základě věkové analýzy zásob, dále ( je-li relevantní) na základě analýzy prodejních cen, atd.
V roce 2021 nebyly tvořeny opravné položky k zásobám.

Příloha k účetní závěrce za rok 2021
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Časové rozlišování

Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Pravidelně opakující se platby a platby nevýznamného charakteru společnost časově nerozlišuje. Za položku nevýznamného

Transakce v cizí měně se přepočítávají na českou měnu na základě směnných kurzů vyhlašovaných Českou národní bankou, platných

charakteru jsou považovány částky nepřesahující jednotlivě 5 000 Kč.

k datu transakcí.
Kurzové zisky nebo ztráty vyplývající z těchto transakcí a z přepočtu peněžních aktiv a závazků vyjádřených v cizích měnách směnným
kurzem vyhlašovaným Českou národní bankou, platným ke konci účetního období, se vykazují ve výkazu zisku a ztráty.

Použití dohadů

Doklady v cizí měně hrazené platební kartou jsou přepočteny kurzem banky uvedeným na výpise.

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 stanovilo

Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu,
skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

Ve sledovaném účetním období nedošlo k žádným změnám.

Úvěry

Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou

Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho

Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou.

roku od data, ke kterému je sestavena účetní závěrka.

Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech
Rezervy
Společnost nemá majetkovou spoluúčast vyšší než 20 %.
Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována a u nichž je k rozvahovému dni buď
pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, že nastanou, ale není jistá jejich výše nebo okamžik jejich vzniku.
V roce 2021 nebyly zjištěny tituly pro tvorbu rezervy.

Příloha k účetní závěrce za rok 2021
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Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty
Společnost nesloučila ve finančních výkazech individuální řádky.
Společnost se domnívá, že žádná jednotlivá položka výnosů a nákladů není co do výše a povahy mimořádná svým objemem nebo
původem.

Dlouhodobý nehmotný majetek

Software
Pořizovací cena k 1. 1. 2021
Přírůstky

Goodwill

Ostatní nehmotná aktiva

Celkem

3 427

3 427

40

40

Vyřazení
Stav k 31. 12. 2021

Odpisy

3 467

3 467

Goodwill

Ostatní nehmotná aktiva

Zůstatková hodnota k 31. 12. 2021

Příloha k účetní závěrce za rok 2021

Přírůstky

Stav k 31. 12. 2020

Celkem

3 359

3 359

108

108

Vyřazení
Stav k 31. 12. 2021

Pořizovací cena k 1. 1. 2020

Goodwill

Ostatní nehmotná aktiva

Celkem

3 297

3 297

130

130

3 427

3 427

Vyřazení

Software
Oprávky k 1. 1. 2021

Software

Software
Oprávky k 1. 1. 2020
Odpisy

Goodwill

Ostatní nehmotná aktiva

Celkem

2 712

2 712

647

647

3 359

3 359

68

68

Vyřazení
3 467

3 467

0

0

32

Stav k 31. 12. 2020
Zůstatková hodnota k 31. 12. 2020
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Dlouhodobý hmotný majetek

Pozemky

Pořizovací cena

619

Budovy

Hmotné movité věci Umělecká díla

a stavby

a jejich soubory

a sbírky

24 607

10 782

7

Ostatní

Poskytnuté zálohy

DHM a nedokončené investice
36 015

k 1. 1. 2021
5 046

Vyřazení
619

Pozemky

Oprávky

29 653

Budovy

2 095

7 141

Přírůstky

4 793

4 793

Vyřazení

8 084

7

Hmotné movité věci Umělecká díla

a stavby

a jejich soubory

10 820

7 878

a sbírky

38 363

Ostatní

619

Poskytnuté zálohy

Stav k 31. 12. 2020

619

Pozemky

Celkem

DHM a nedokončené investice
18 698

k 1. 1. 2021

Hmotné movité věci Umělecká díla

Ostatní

Poskytnuté zálohy

Celkem

a stavby

a jejich soubory

a sbírky

23 415

11 278

7

1 192

278

1 470

774

774

DHM a nedokončené investice
35 319

Oprávky

24 607

Budovy

10 782

7

Hmotné movité věci Umělecká díla

36 015

Ostatní

Poskytnuté zálohy

Celkem

a stavby

a jejich soubory

9 934

6 884

16 818

887

1 768

2 655

774

774

10 820

7 878

18 698

13 787

2 904

a sbírky

DHM a nedokončené investice

k 1. 1. 2020
957

Odpisy

1 880

2 837

Odpisy

4 793

4 793

Vyřazení

11 777

4 965

16 742

Stav k 31. 12. 2020

17 876

3 119

21 621

Zůstatková hodnota

Vyřazení
Stav k 31. 12. 2021
Zůstatková hodnota

Pořizovací cena

Budovy

k 1. 1. 2020

Přírůstky

Stav k 31. 12. 2021

Pozemky

Celkem

619

7

k 31. 12. 2021

619

7

17 317

k 31. 12. 2020

Nemáme majetek, u kterého se tržní ocenění výrazně odlišuje od jeho ocenění v účetnictví.
V rozvaze není uveden cizí majetek.
Majetek neuvedený v rozvaze - drobný evidovaný majetek – stav k rozvahovému dni v pořizovacích cenách 4 132 tis. Kč ( 3 632 tis. Kč
v minulém období)
Žádné úroky nebyly aktivovány do dlouhodobého hmotného majetku za běžné období ani za minulé období.

Příloha k účetní závěrce za rok 2021
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Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

Název majetku

Běžné
období

Účetní hodnota

Forma zajištění

20 939

Zástavní právo
smluvní

Budova Holická
582/312 vč. parcel

Účel

Doba

Závazek Závazek celkem

Kontokorentní úvěr

do r. 2030

20 000

Investiční úvěr /

do r. 2026

11 000

Kontokorentní úvěr

do r. 2030

20 000

Investiční úvěr /

do r. 2026

11 000

31 000
ARKTIC Progress s.r.o.

Minulé
období

Budova Holická
582/312 vč. parcel

20 939

Zástavní právo
smluvní

31 000
ARKTIC Progress s.r.o.

Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti
Nejsou.
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Krátkodobé pohledávky

Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva

Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2021 činí 1 867 tis. Kč (k 31.12.2020 činily 2 560 tis. Kč).
Pohledávky kryté zástavním právem

Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů

Po splatnosti
Rok

Kategorie

2021

Brutto

Do splatnosti

1 - 90 dní

91 - 365 dní

1 863

4

12 914

více než rok

Celkem po splatnosti

Do splatnosti

1 867

14 781

Netto

12 914

1 863

4

1 867

14 781

Brutto

10 096

2 547

13

2 560

12 656

10 096

2 547

13

2 560

12 656

Opravné položky
Netto

Běžné období

0

20 000

Minulé období

0

17 000

Zajištění závazků vůči Raiffeisenbank, a.s. je sjednáno takto: zástavní právo k nemovitostem, vinkulace pojištění nemovitosti,

Opravné položky

2020

Závazky kryté zástavní právem /
kontokorentní úvěr do maximální výše

blankosměnka avalovaná, zajišťovací postoupení pohledávek.

Jiné pohledávky
Na účtu jiných pohledávek je evidována krátkodobá zápůjčka společnosti SMART Capital, a.s. se splatností 22.3.2022 vč. úroku ve výši
5 % p.a.

Společnost nemá pohledávky se splatností delší než 5 let.

Jiné závazky

Krátkodobé závazky

Společnost má sjednány úvěry za účelem pořízení služebních a pracovních vozidel. Úroková sazba se pohybuje v rozmezí
Závazky po lhůtě splatnosti k 31.12.2021 byly ve výši 1 269 tis. Kč (k 31.12.2020 byly ve výši 13 tis. Kč).

6,5 - 10 %. Úvěry jsou zajištěny Smlouvami o zajišťovacím převodu práva. Úvěry jsou poskytovány nebankovními institucemi, proto

Závazky po splatnosti jsou dány fakturami, které byly započteny s dobropisovaným obratovým bonusem za odběry v lednu 2022.

jsou vykazovány v položce jiné závazky v členění na krátkodobou a dlouhodobou část.

Společnost nemá závazky se splatností delší než 5 let.
Zůstatek k

Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině

Věřitel

Účel úvěru

UNILEASING a.s.

pásový bagr

Úvěrový rámec Měna
941

CZK

1 379

CZK

31.12.2021

Zůstatek k
31.12.2020 Forma zajištění
78 pásový bagr

Společnost nemá pohledávky ani závazky k podnikům ve skupině.
Raiffeisen - Leasing, s.r.o. automobil AUDI Q7
Celkem

Příloha k účetní závěrce za rok 2021
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automobil AUDI Q7

1 196
1 196

78

39

Časové rozlišení

Celkový existující odložený daňový závazek (pohledávka) - rozdělení:

Výdaje příštích období jsou tvořeny:
• Nákladovými fakturami, které věcně spadají do roku 2021, ale společnost je obdržela až v roce 2022.

Daňová
Odložená daň z titulu

Příjmy příštích období jsou tvořeny:
• Obratovými bonusy za zboží odebrané v roce 2021.

Zůstatková hodnota dlouhodobého majetku

Účetní hodnota

Daňová hodnota

Předchozí rozdíl

sazba

Odložená daň

20 994

19 392

1 602

19

304

Zásoby

Dohady

Pohledávky
Rezervy

Dohadné účty pasivní jsou tvořeny:
• Náklady na energie (plyn, elektřina) za aktuální období, kdy fakturace dodavatelem byla provedena v následujícím období,

Závazky

• zbožím na cestě, které bylo naloděno v roce 2021, ale dodáno až v roce 2022.

Deriváty

Derivátové finanční nástroje

Daňová ztráta minulých let
Celkem odložená daň

Nemáme.

Odložená daň

304

Zaměstnanci společnosti

V roce 2021 byl vykazován v důsledku rozdílu mezi účetní a daňovou hodnotou zůstatkové ceny odpisovaného majetku odložený
daňový závazek ve výši 304 322,- Kč. Rozdíl proti předchozímu období ve výši 3 920,- Kč byl zúčtován do nákladů.
Zaměstnanci

Příloha k účetní závěrce za rok 2021

40

2021

2020

Průměrný počet

22

25

Z toho vedení společnosti

2

2
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Poskytnutá peněžitá či jiná plnění členům statutárních a kontrolních orgánů společnosti

Pandemie COVID-19 a její dopady na společnost

Ve sledovaném období nebyly poskytnuty žádné zálohy, závdavky, zápůjčky ani úvěry členům řídicích a kontrolních orgánů.

Celosvětová pandemie nemoci COVID-19 negativně ovlivňuje již dva roky mnoho zemí. I přes nezpochybnitelný negativní vliv této
pandemie na světový obchod, firmy i jednotlivce, potenciální dopady přímo na naši společnost nejsou, i s ohledem na sortiment, který
nabízíme, významné.

Transakce se spřízněnou osobou

K okamžiku sestavení účetní závěrky vedení společnosti předpokládá, že dopady pandemie mají pouze dočasný charakter a nebudou
mít významný negativní dopad na finanční situaci a výkonnost společnosti ani v budoucích obdobích. Výstupem z posouzení je

Ve sledovaném období nebyly uzavřeny žádné transakce se spřízněnou osobou za jiných než běžných tržních podmínek.

potvrzení schopnosti společnosti pokračovat dále v její činnosti, a to v původně plánovaném rozsahu.
I přes zvážení možných dopadů pandemie a problémů v dodavatelském řetězci dospělo vedení společnosti k závěru, že zde není

Povaha a obchodní účel operací neuvedených v rozvaze

významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31.12.2021 zpracována za
předpokladu, že společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

Nejsou.

Významné události po datu účetní závěrky

Soudní spory

K datu sestavení této účetní závěrky existuje riziko, že by vývoj rusko-ukrajinského konfliktu mohl mít negativní dopad na obchodní
Společnost v roce 2021 nevedla žádný soudní spor, ani nejsou známy žádné hrozící nebo probíhající soudní spory, ve kterých by byla

činnost společnosti, včetně rizika omezení dodávek v dodavatelském řetězci. Společnost na Ukrajině ani v Rusku nemá žádné

společnost žalována.

kapitálové investice. K datu sestavení této účetní závěrky nelze s dostatečnou jistotou předpovědět, do jaké míry ovlivní další eskalace
uvedeného konfliktu světovou ekonomiku v roce 2022 a zároveň nelze zcela vyloučit nepříznivý vliv na provozní výsledky a finanční
situaci společnosti.
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Sestaveno v Olomouci

Jakub Krištof

Nicole Smržová

dne 30. 4. 2022

za vedení společnosti

osoba odpovědná za účetnictví
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Zpráva o vztazích za účetní období 2021, kterou vypracoval podle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech

II. Úloha ovládané osoby v seskupení, způsob a pravidla ovládání

a družstvech (zákon o obchodních korporacích):
Jakub Krištof, jednatel společnosti LORIKA CZ s.r.o., se sídlem Holická 582/312, Olomouc, Hodolany, 779 00; IČ: 47667010, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 10025 (dále jen „společnost“),

Společnost (ovládaná osoba) je obchodní korporací, jejímž prostřednictvím vykonávají ovládající osoby svou obchodní činnost.
Ovládající osoby přímo a nepřímo vykonávají rozhodující vliv přijímáním obchodních rozhodnutí, a to prostřednictvím svých hlasovacích
práv vyplývajících z obchodních podílů. Nepřímo je ovládání vykonáváno hlasovacími právy společníků většinového společníka a přímo

pro období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021.

prostřednictvím rozhodnutí většinového společníka. Většinový společník je v seskupení prostředníkem uplatňování vlivu jeho společníky
na společnost. Nakládání s hlasovacími právy odpovídá hlasování na základě vlastního uvážení společníků většinového společníka.

I. Struktura vztahů podnikatelského seskupení
III. Přehled jednání za účetní období 2021
Společnost je ovládanou osobou ze strany svého většinového společníka podle ustanovení § 73 zákona o obchodních korporacích
společnosti ARKTIC Progress s.r.o., se sídlem Holická 582/312, 779 00 Olomouc, IČ: 29462517, zapsané v obchodním rejstříku

Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných

vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 55501, která je jediným společníkem disponujícím 100 % hlasů vyplývajících z

osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle účetní

jeho podílu ve společnosti (dále jen „většinový společník“).

závěrky za účetní období bezprostředně předcházející účetnímu období, za něž se zpracovává zpráva o vztazích:

Většinový společník prostřednictvím svých hlasů uplatňuje ve společnosti přímo rozhodující vliv a je ovládající osobou vůči společnosti,
která je vůči němu ovládanou osobou.

Rozhodnutí jediného společníka ze dne 25.6.2021, kterým bylo rozhodnuto o výplatě podílu na zisku a Změna rozhodnutí jediného
společníka ze dne 31.12.2021, kterým bylo rozhodnuto o snížení výplaty podílu na zisku.

Nepřímo uplatňují rozhodující vliv ve společnosti dva společníci většinového společníka:

IV. Smlouvy uzavřené mezi ovládající a ovládanou osobou
a. Miroslav Krištof, nar. 22. 3. 1960, bytem Vítězství 297/25, Olomouc, Droždín, 779 00,
b. Jakub Krištof, nar. 5. 6. 1986, bytem Vítězství 297/25, Olomouc, Droždín, 779 00;

Ve sledovaném období nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi ovládající a ovládanou osobou.

kdy každý disponuje hlasovacími právy vyplývajícími z podílu ve většinovém společníku o velikosti 50 % a současně se jedná o osoby

V. Újma

blízké, jde o osoby jednající ve shodě.

V účetním období 2021 nevznikla ovládané osobě z důvodů uplatňování rozhodujícího vlivu ovládajícími osobami přímo ani nepřímo
újma.
Jakub Krištof

Miroslav Krištof

50 %

50 %

ARKTIC Progress s.r.o.
100 %

LORIKA CZ s.r.o.
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VI. Zhodnocení výhod, nevýhod a rizik
Základní výhoda podnikatelského seskupení pro společnost spočívá v rozhodování většinového společníka. Ten vykonává rozhodující
vliv svými rozhodnutími jediného společníka. Jeho akceschopnost řídit společnost není roztříštěná mezi více subjekty. Rozhodování
valné hromady tak nahrazuje rozhodnutí jediného společníka, který sám nepodniká na daném trhu a uplatňuje pouze ovládající vliv.
Výhodou seskupení je i přímý a nepřímý vliv uplatňovaný přijímáním rozhodnutí společníků většinového společníka, kteří jsou osobami
blízkými, jednají ve shodě a nakládají hlasovacími právy ve společném zájmu.
Rizikem pro společnost je vlastnictví jediného podílu většinovým společníkem ve společnosti, kdy případný úpadek většinového
společníka, jakož i exekuční postih podílů jeho společníků, má přímý dopad na společnost a možnost vstupu třetích osob do práv
společníka.
Převažují výhody spočívající ve společném řízení společnosti přímo většinovým společníkem, který není konkurentem na trhu, na němž
společnost podniká, a nepřímo společníky většinového společníka, kteří jsou osobami blízkými a jednají ve společném zájmu.

Zpráva o vztazích

V Olomouci

Jakub Krištof

dne 4. 3. 2022

jednatel společnosti
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Organizační složky v zahraničí

Čestné prohlášení

Společnost nemá organizační složku podniku v zahraničí.

Níže uvedené osoby odpovědné za přípravu Výroční zprávy prohlašují, že údaje uvedené ve Výroční zprávě odpovídají skutečnosti
a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti LORIKA CZ s.r.o., nebyly vědomě
opomenuty ani zkresleny.

Údaje o přerušení činnosti
Společnost za dobu svého podnikání ani ve sledovaném období nepřerušila ani nemá v úmyslu přerušit svoji činnost.

V Olomouci dne 17. 5. 2022

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
Společnost nemá vlastní výzkum a vývoj.

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí
Společnost ve všech svých provozovnách důsledně sleduje třídění odpadů, nebezpečných odpadů a jejich ekologickou likvidaci.
Dodržování environmentálních předpisů, norem a dobrovolných závazků je základním předpokladem všech činností společnosti
která tak přistupuje odpovědně k ochraně životního prostředí.

Jakub Krištof

Miroslav Krištof

David Martinek

jednatel společnosti

jednatel společnosti

obchodní ředitel

za vedení společnosti

za vedení společnosti

za vedení společnosti

LORIKA CZ s.r.o., důvodem je zjednodušení struktury a administrativy. Rozhodným dnem je 1.1.2022, nástupnickou společností se

Michaela Krištofová

Věra Krištofová

Nicole Smržová

stane LORIKA CZ s.r.o.

jednatelka společnosti

jednatelka společnosti

účetní

za vedení společnosti

za vedení společnosti

osoba odpovědná za účetnictví

Významné události po datu účetní závěrky
Po rozvahovém dni do data vydání Výroční zprávy nedošlo ve společnosti k žádným podstatným událostem ovlivňujícím posouzení
majetkové a finanční situace a výsledků podnikatelské činnosti. Vedení společnosti zvážilo potenciální dopady pandemie Covid-19
i možné dopady ruské agrese proti Ukrajině na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad
nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31.12.2021 zpracována za předpokladu, že společnost bude
nadále schopna pokračovat ve své činnosti.
V roce 2022 se vedení společnosti rozhodlo provést fúzi sloučením mateřské společnosti ARKTIC Progress s.r.o. a dceřiné společnosti

Ostatní skutečnosti
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Osoby odpovědné za výroční zprávu
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Váš dodavatel průmyslové hygieny

Vydává LORIKA CZ s.r.o. v červnu 2022.

Holická 582/312
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Česká republika
IČ 47667010
tel: 581 111 111
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www.lorika.cz

