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Obchodní korporace:  Akciový pivovar LIBERETAS a.s. 

Sídlo: Škvorecká 2200, 25082 Úvaly   

IČO: 04799411 

Spisová značka: B 21330 vedená u Městského soudu v Praze 

Základní kapitál: 28 245 000 Kč, splaceno 100% 

Představenstvo:  Jaroslav Weis (předseda) 
  Jaromír Rudolph Stemberg 
  Roman Martinák 
 Robert Franěk 

 

 

 

 

 

 

 

Poslání organizace 
 

Jsme PIVOVARNÍCI, kteří usilují o dokonalost. 

V centru našeho zájmu je PIVO. Ani řemeslné, ani průmyslové, prostě dokonalé 
PIVO. 

Respektujeme a navazujeme na tradici našich předků – pivovarníků, kteří udělali 
z naší země jednu z pivovarských velmocí.  Ale nechceme být ve stínu minulosti, 
věříme v inovace a neustálé hledání nových možností. 

Věříme v charakter našeho PIVA, utvářený autenticitou, transparentností a vizí 
těch, kdo ho vaří. 

Věříme, že pouze nejlepší suroviny, dokonalá technologická kázeň a umění 
našich sladovníků jsou zárukou dokonalého PIVA. 

Věříme v různorodost, v nepředvídatelnost biochemických procesů při výrobě 
PIVA, která nám přináší nekonečnou inspiraci.  

Věříme, že dokonalé PIVO může udělat každý moment našeho života ještě lepším. 
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Činnost v roce 2021 

 

Pivovar zahájil prodej dne 28. září 2019 slavnostním otevřením pivovarského 
výčepu. Následující rok 2020 byl výrazně ovlivněn legislativními restrikcemi 
spojenými s pandemií Covid-19, které se střídavými dílčími uvolněními a 
opětovnými zpřísněními přetrvávaly téměř celý rok 2021.  Tato omezení 
významně ovlivnila celou průmyslovou oblast pohostinství a gastronomie v ČR 
i s jejich dodavateli, tedy samozřejmě i pivovary. 

Za těchto okolností, kdy i nejbližší budoucnost byla jedna velká neznámá, bylo 
extrémně složité jednak provádět jakékoliv plánování, ale i udržet výrobu, prodej 
i provoz tak, aby naše mladá společnost prosperovala. Přesto se nám to podařilo. 

Na začátku roku jsme usilovně pracovali na rozšíření distribuce našeho piva 
v kanále supermarketů a od 16/02/2021 došlo k zalistování do sítě Albert, kde je 
pivo LIBERTAS dostupné v pražských supermarketech. V březnu šla do prodeje 
naše první kooperační várka s pivovarem Chroust, DDH Double IPA, která získala 
velmi pozitivní ohlas od pivní komunity a patří mezi nejlépe hodnocená piva 
v rámci svého stylu. V dubnu jsme do našeho portfolia přidali další silné pivo, 
Imperial Red Ale 23%. V polovině května se konečně otevřely restaurační 
zahrádky a celé odvětví se připravovalo na pivovarskou sezonu.  

Pro nás v pivovaře byl květen také milníkem v naplňování naší vize, pivovaru 
vlastněném komunitou akcionářů, kteří se podílejí na rozvoji svého pivovaru. 17. 
května jsme zahájili úpis prioritních akcií a do konce upisovacího období bylo 
upsáno 1245 kusů prioritních akcií a Akciový pivovar LIBERTAS je nyní vlastněn 
284 akcionáři. 

V druhé polovině roku jsme se plně soustředili na rozvoj prodejů a budování 
distribuce v segmentu gastronomie. Uvařili jsme první společnou várku 
se spřátelenými hospodami, sour ale Ananas & Yuzu, který se záhy stal naším 
nejoblíbenějším „kyseláčem“. Pokračovali jsme v kooperačních várkách, 
tentokrát s brněnským pivovarem Hauskrecht. Uvedli na trh sour ales 
s přídavkem lokálního úvalského ovoce, mirabelka a švestka. A poprvé jsme 
uvařili ležák z čerstvého zeleného hlávkového chmele. 

Za zmínku stojí také pivovarský e-shop, který přispěl k nárůstu tržeb a usnadnil 
maloobchodním zákazníkům nákup našeho piva a dalšího sortimentu. 

25. září jsme oslavili 2. narozeniny pivovaru a v průběhu podzimu začali pracovat 
na rozšíření varné a kvasné kapacity, rozšíření Barrel Ageing, zvýšení 
automatizace ve výrobě a vylepšení kontroly kvality. Samotné práce na rozšíření 
proběhnou na jaře 2022 a pivovar bude plně připraven na letní sezonu.  

První dva roky naší činnosti, spolu s pandemickou situací plně prověřila 
životaschopnost našeho pivovaru a připravila nás na úspěšnou budoucnost a 
prosperitu pivovaru, jednoho z klíčových dodavatelů řemeslného piva v Praze a 
středních Čechách.      
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Zpráva o finančním hospodaření 

 

Výroba – pivovarnictví nevyjímaje – má typicky relativně vysoké nároky na 
počáteční investice.  Tyto tak zvané fixní náklady, tedy ty, které zůstávají téměř 
neměnné bez ohledu na to, kolik výrobků se vyprodukuje a prodá (např. náklady 
spojené s investicemi do technologie, budov atd.), mají tendenci v nových 
výrobních společnostech ovlivňovat hospodářský výsledek výrazněji než 
variabilní náklady, tedy ty, které se uskuteční pouze tehdy, když se vyrábí a 
prodává (např. náklady na nákup surovin).    

Náš cíl pro rok 2021 byl přes podporu prodeje zvyšovat výnosy a tím postupně 
měnit poměr fixních a variabilních nákladů tak, aby celkový nárůst výnosů byl 
v procentuálních i absolutních hodnotách rychlejší než nárůst nákladů.   

Tato strategie doplněná o kontrolu a řízení nákladů se ukázala být úspěšná.  
Zatímco výnosy vzrostly v porovnání s minulým rokem o 24%, náklady pouze o 
necelých 12%.  Výsledkem je, že Akciový pivovar LIBERTAS dosáhl poprvé za dobu 
své krátké existence kladného hospodářského výsledku, konkrétně 366 tis. Kč 
před zdaněním (roky 2019 a 2020 byly ztrátové). 

 

VÝSLEDOVKA meziroční

tis. Kč % z prodeje tis. Kč % z prodeje nárůst %
Prodej 11 236 100% 9 076 100% 24%
z toho do vlastního výčepu 2 688 24% 2 847 31% -6%

ostatní 8 549 76% 6 229 69% 37%

Výrobní náklady 5 019 45% 5 584 62% -10%
z toho suroviny + energie 1 927 17% 1 250 14% 54%

mzdy + subkontrakty 1 440 13% 1 769 19% -19%
ostatní výroba 512 5% 1 464 16% -65%
odpisy 1 140 10% 1 100 12% 4%

Hrubý zisk 6 218 55% 3 492 38% 78%

Provozní náklady 5 167 46% 3 953 44% 31%
z toho mzdy + subkontrakty 1 018 9% 1 117 12% -9%

ostatní provoz 2 789 25% 1 505 17% 85%
odpisy 1 360 12% 1 332 15% 2%

Provozní zisk 1 050 9% -462 -5% 427%

Finanční náklady 682 6% 740 8% -8%
z toho úroky 608 5% 692 8% -12%

ostatní 74 1% 48 1% 55%

Zisk před zdaněním 368 3% -1 202 -13% 131%

Daň z příjmu 81 1% -457 -5% 118%
z toho splatná 0 0% 0 0%

odložená 81 1% -457 -5% 118%

Čistý zisk po zdanění 287 3% -745 -8% 139%

2021 2020
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Rozvaha byla nejvýrazněji ovlivněna během roku 2021 emisí prioritních akcií.  
Jejich nabídka zvýšila základní kapitál a emisní ážio celkem o 12 450 tis. Kč.  
Získané finanční prostředky byly částečně investovány do nákupu technologií na 
rozšíření výroby, částečně byly využity na posílení pracovního kapitálu a zůstaly 
ve finanční rezervě.  Jejich vliv se podle našich předpokladů začne plně 
projevovat už během roku 2022. 

 

ROZVAHA         tis. Kč k 31.12. 2021 2020

Investiční majetek 61 621 62 570

z toho pozemek 7 053 7 053

budova 36 612 37 584

technologie 15 762 15 502

ostatní majetek 2 194 2 431

Oběžná aktiva 19 008 7 959

z toho zásoby 4 220 3 367

pohledávky 5 633 3 179

peněžní prostředky 9 155 1 413

Časové rozlišení aktiv 90 135

Celkem aktiva 80 719 70 664

Vlastní kapitál 46 173 33 437

z toho základní kapitál 28 245 27 000

ážio a kapitálové fondy 22 705 11 500

výsledek minulých let -5 063 -4 318

výsledek období 287 -745

Dlouhodobé závazky 32 647 36 235

z toho bankovní úvěry 32 647 36 173

ostatní dl. závazky 0 62

Krátkodobé závazky 1 547 960

z toho dodavatelé 218 210

zaměstnanci 25 18

zálohy 766 419

závazky vůči státu 3 16

ostatní kr. závazky 535 297

Časové rozlišení pasiv 352 32

Celkem pasiva 80 719 70 664
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Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky 
za rok 2021 
 

Audit roční účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2021 provedla auditorská kancelář 
ATLAS AUDIT s.r.o., K Bílému vrchu 1717, 25088 Čelákovice, osvědčení č. 300 

Ověření provedl auditor Ing. Tomáš Bartoš. 

Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce sestavené k 31. prosinci 2021 je 
přiložena v příloze této výroční zprávy. 

 

 

 

Informace o významných skutečnostech, které nastaly 
až po konci rozvahového dne  
 

V březnu 2022 začaly práce na rozšíření pivovaru, instalace nové mladinové 
pánve, rekonstrukce scezovací kádě včetně automatizace výhozu mláta. Kvasná 
kapacita byla doplněna o sedm cylindricko-konických tanků o celkovém objemu 
300 hl. Kapacita Barrel Ageing byla rozšířena na 50 dřevěných sudů. 

 

 

 

Další informace 
 

Od samého začátku naší existence klademe velký důraz na ochranou životního 
prostředí, při své činnosti dodržujeme veškeré ekologické předpisy vyplývající 
z platné legislativy, zejména ze Zákona o odpadech, Zákona o ochraně ovzduší a 
Zákona o ochraně vod.  Provozujeme vlastní čističku odpadních vod, která 
podléhá pravidelné kontrole Technických služeb města Úvaly a splňuje 
nejpřísnější normy a požadavky. Dusík, který je nezbytný při stáčení piva, 
extrahujeme ze vzduchu, kam ho po použití opět vracíme.  Při pořizování 
výrobních technologií přísně dbáme na jejich energetickou náročnost, abychom 
zbytečně nezatěžovali životní prostředí. 

Bezpečnost našich zaměstnanců a spolupracovníků ve výrobě a v provozu je naší 
další prioritou. V rámci pracovně právních vztahů zajišťujeme svým 
zaměstnancům i dalším spolupracovníkům dle současných zákonných ustanovení 
školení v oblasti BOZP, požární ochrany a další školení přímo související 
s výkonem jejich práce. 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
        za období od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021 

 
 
Akcionářům společnosti, statutárnímu a dozorčímu orgánu společnosti Akciový pivovar 
LIBERTAS a.s.  
Sídlo: Škvorecká 2200, 250 82 Úvaly 
IČO: 047 99 411 
 

Výrok auditora  

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Akciový pivovar LIBERTAS a.s. 
(dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá 
z rozvahy k 31. 12. 2021, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2021 a přílohy této účetní 
závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující 
informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1. Popis společnosti přílohy této účetní 
závěrky. 

Podle našeho názoru, účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv 
společnosti Akciový pivovar LIBERTAS a.s. k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku 
jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2021 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 a dozorčí rada Společnosti. 

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich 
povinností souvisejících s auditem 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 provádění auditu, 
nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné.  
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Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech 
vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, 
zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup 
vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné 
nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě 
ostatních informací. 

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

• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní 
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní 
závěrkou a  

• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. 

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, 
k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) 
věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích 
žádné významné (materiální) 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 
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, 
zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze 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 
(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 
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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 statutární orgán Společnosti uvedl 
v příloze účetní závěrky.  

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 
představenstvem 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 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. 

 

Obchodní jméno a číslo oprávnění auditora 

ATLAS AUDIT s.r.o. 
K Bílému vrchu 1717, 250 88  Čelákovice 
Číslo auditorského oprávnění 300 
 
Ing. Tomáš Bartoš              
Číslo auditorského oprávnění 1122         
 
V Čelákovicích, dne 19. 05. 2022  
 
 
Rozdělovník:    
Akciový pivovar LIBERTAS a.s. Výtisk č. 1 – elektronická verze 
ATLAS AUDIT s.r.o.                    Výtisk č. 1 – elektronická verze 
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Rok Měsíc IČ
1 x

Škvorecká 2200
Úvaly
250 82

(v celých tisících Kč)
ke dni 31.12.2021

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

v plném rozsahu Akciový pivovar LIBERTAS a.s.

ROZVAHA
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

příslušnému finančnímu
úřadu

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 500/2002 Sb.

čís.
řád.

Běžné účetní obdobíOznačení AKTIVA
Brutto Korekce Netto Netto

a 2 3 41b c

Minulé úč. období

5 83786 556AKTIVA CELKEM 70 664Součet A. až D. 1 80 719

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2

B. 5 70367 324Stálá aktiva 62 570Součet B.I. až B.III. 3 61 621

B.I. 56150Dlouhodobý nehmotný majetek 119Součet I.1. až I.5. 4 94

B.I.1. Nehmotné výsledky vývoje 5

B.I.2. Ocenitelná práva 6

B.I.2.1. Software 7

B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva 8

B.I.3. Goodwill 9

B.I.4. 56150Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 11910 94

B.I.5. Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek
a nedokončený dl. nehmotný majetek

11

B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 13

B.II. 5 64767 124Dlouhodobý hmotný majetek 62 401Součet II.1. až II.5. 14 61 477

B.II.1. 2 27445 939Pozemky a stavby 44 63715 43 665

B.II.1.1. 7 053Pozemky 7 05316 7 053

B.II.1.2. 2 27438 886Stavby 37 58417 36 612

B.II.2. 3 37319 786Hmotné movité věci a jejich soubory 17 76418 16 413

B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 19

B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 20

B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 21

B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 22

B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 23

B.II.5. 1 399Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek
a nedokončený dl. hmotný majetek

24 1 399

B.II.5.1. 1 399Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 25 1 399

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 26

B.III. 50Dlouhodobý finanční majetek 50Součet III.1. až III.7. 27 50

B.III.1. 50Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 5028 50

B.III.2. Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba 29

B.III.3. Podíly – podstatný vliv 30



čís.
řád.

Běžné účetní obdobíOznačení AKTIVA
Brutto Korekce Netto Netto

a 2 3 41b c

Minulé úč. období

B.III.4. Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv 31

B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 32

B.III.6. Zápůjčky a úvěry – ostatní 33

B.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 34

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 35

B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 36

C. 13419 142Oběžná aktiva 7 959Součet C.I. až C.IV. 37 19 008

C.I. 4 220Zásoby 3 367Součet I.1. až I.5. 38 4 220

C.I.1. 2 339Materiál 2 25939 2 339

C.I.2. 1 140Nedokončená výroba a polotovary 67840 1 140

C.I.3. 741Výrobky a zboží 43041 741

C.I.3.1. 624Výrobky 30942 624

C.I.3.2. 117Zboží 12143 117

C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 44

C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 45

C.II. 1345 767Pohledávky 3 179Součet II.1. až II.3. 46 5 633

C.II.1. 1 128Dlouhodobé pohledávky 1 20947 1 128

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 48

C.II.1.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 49

C.II.1.3. Pohledávky – podstatný vliv 50

C.II.1.4. 1 128Odložená daňová pohledávka 1 20951 1 128

C.II.1.5. Pohledávky – ostatní 52

C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky 53

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 54

C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 55

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 56

C.II.2. 1344 639Krátkodobé pohledávky 1 97057 4 505

C.II.2.1. 1343 377Pohledávky z obchodních vztahů 1 86258 3 243

C.II.2.2. 100Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 1759 100

C.II.2.3. Pohledávky – podstatný vliv 60

C.II.2.4. 1 162Pohledávky – ostatní 9161 1 162

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 62

C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 63

C.II.2.4.3. 177Stát – daňové pohledávky 3064 177

C.II.2.4.4. 129Krátkodobé poskytnuté zálohy 6165 129

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 66

C.II.2.4.6. 856Jiné pohledávky 67 856

C.II.3. Časové rozlišení aktiv 144



čís.
řád.

Běžné účetní obdobíOznačení AKTIVA
Brutto Korekce Netto Netto

a 2 3 41b c

Minulé úč. období

C.II.3.1. Náklady příštích období 145

C.II.3.2. Komplexní náklady příštích období 146

C.II.3.3. Příjmy příštích období 147

C.III. Krátkodobý finanční majetek Součet III.1. až III.2. 68

C.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 69

C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 70

C.IV. 9 155Peněžní prostředky 1 413Součet IV.1. až IV.2. 71 9 155

C.IV.1. 822Peněžní prostředky v pokladně 30972 822

C.IV.2. 8 333Peněžní prostředky na účtech 1 10473 8 333

D. 90Časové rozlišení aktiv 135Součet D.1. až D.3. 74 90

D.1. 90Náklady příštích období 13575 90

D.2. Komplexní náklady příštích období 76

D.3. Příjmy příštích období 77



b

čís.
řád.

6a

Stav v minulém
účetním období

5c

Stav v běžném
účetním obdobíOznačení PASIVA

80 719PASIVA CELKEM 70 664Součet A. až D. 78

A. 46 173Vlastní kapitál 33 437Součet A.I. až A.VI. 79

A.I. 28 245Základní kapitál 27 000Součet I.1. až I.3. 80

A.I.1. 28 245Základní kapitál 27 00081

A.I.2. Vlastní podíly (-) 82

A.I.3. Změny základního kapitálu 83

A.II. 22 705Ážio a kapitálové fondy 11 500Součet II.1. až II.2. 84

A.II.1. 11 205Ážio 85

A.II.2. 11 500Kapitálové fondy 11 50086

A.II.2.1. 11 500Ostatní kapitálové fondy 11 50087

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 88

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 89

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 90

A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 91

A.III. Fondy ze zisku Součet III.1. až III.2. 92

A.III.1. Ostatní rezervní fondy 93

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 94

A.IV. -5 064Výsledek hospodaření minulých let (+/-) -4 318Součet IV.1. až IV.2. 95

A.IV.1. -5 064Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) -6 40596

A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 2 08798

A.V. 287Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) -74599

A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 100

B. + C. 34 194Cizí zdroje 37 195Součet B. + C. 101

B. Rezervy Součet B.1. až B.4. 102

B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky 103

B.2. Rezerva na daň z příjmů 104

B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105

B.4. Ostatní rezervy 106



b

čís.
řád.

6a

Stav v minulém
účetním období

5c

Stav v běžném
účetním obdobíOznačení PASIVA

C. 34 194Závazky 37 195Součet C.I. až C.III. 107

C.I. 32 647Dlouhodobé závazky 36 235Součet I.1. až I.9. 108

C.I.1. Vydané dluhopisy 109

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 110

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 111

C.I.2. 32 647Závazky k úvěrovým institucím 36 173112

C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy 113

C.I.4. Závazky z obchodních vztahů 114

C.I.5. Dlouhodobé směnky k úhradě 115

C.I.6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 116

C.I.7. Závazky – podstatný vliv 117

C.I.8. Odložený daňový závazek 118

C.I.9. Závazky – ostatní 62119

C.I.9.1. Závazky ke společníkům 120

C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 59121

C.I.9.3. Jiné závazky 3122

C.II. 1 547Krátkodobé závazky 960Součet II.1. až II.8. 123

C.II.1. Vydané dluhopisy 124

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 125

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy 126

C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 127

C.II.3. 766Krátkodobé přijaté zálohy 419128

C.II.4. 218Závazky z obchodních vztahů 210129

C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě 130

C.II.6. 100Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 131

C.II.7. Závazky – podstatný vliv 132

C.II.8. 463Závazky ostatní 331133

C.II.8.1. 321Závazky ke společníkům 297134

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 135

C.II.8.3. 25Závazky k zaměstnancům 18136

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 137

C.II.8.5. 3Stát – daňové závazky a dotace 16138

C.II.8.6. 102Dohadné účty pasivní 139

C.II.8.7. 12Jiné závazky 140
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Rok Měsíc IČ
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Škvorecká 2200
Úvaly
250 82

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ke dni 31.12.2021

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

příslušnému finančnímu
úřadu

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Akciový pivovar LIBERTAS a.s.

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém
 členění podle Přílohy č. 2
 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Skutečnost v účetním období
Označení

b

TEXT
běžném

číslo
řádku

c 1
minulém

a 2

11 162Tržby z prodeje výrobků a služeb 9 0051I.

57Tržby za prodej zboží 712II.

A. 7 972Výkonová spotřeba 6 760Součet A.1. až A.3. 3

A. 83Náklady vynaložené na prodané zboží 441. 4

A. 3 617Spotřeba materiálu a energie 3 3492. 5

A. 4 272Služby 3 3673. 6

B. -777Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) -2287

C. Aktivace (-) 8

D. 270Osobní náklady 481Součet D.1. až D.2. 9

D. 270Mzdové náklady 4661. 10

D. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 152. 11

D. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 152.1. 12

D. Ostatní náklady2.2. 13

E. 2 604Úpravy hodnot v provozní oblasti 2 462Součet E.1. až E.3. 14

E. 2 500Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 4321. 15

E. 2 500- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé 2 4321.1. 16

E. - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné1.2. 17

E. Úpravy hodnot zásob2. 18

E. 104Úpravy hodnot pohledávek 303. 19

16Ostatní provozní výnosy 64Součet III.1. až III.3. 20III.

Tržby z prodaného dlouhodobého majetkuIII. 1. 21

16Tržby z prodaného materiáluIII. 252. 22

Jiné provozní výnosyIII. 393. 23

F. 117Ostatní provozní náklady 127Součet F.1. až F.5. 24

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku1. 25

F. Prodaný materiál2. 26

F. 81Daně a poplatky 523. 27

F. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období4. 28

F. 36Jiné provozní náklady 755. 29

1 049Provozní výsledek hospodaření (+/-) -462I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F. 30*
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Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty 
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Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty 

 

1. POPIS SPOLEČNOSTI 

Akciový pivovar LIBERTAS, a.s. (dále jen „společnost”) je akciová společnost se sídlem Škvorecká 2200, 
25082 Úvaly, Česká republika, identifikační číslo 04799411. Společnost byla zapsána do obchodního 
rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 21330. 
 
Hlavním předmětem její činnosti je pivovarnictví.  
 
V roce 2021 bylo zapsáno do obchodního rejstříku: 
1) změna adresy sídla firmy – po kolaudaci budovy pivovaru na adrese Škvorecká 2200, 25082 Úvaly bylo 
změněno sídlo firmy na tuto adresu, datum zápisu 30.3.2021 
2) emise 1 245 ks prioritních akcií typu A na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, datum 
zápisu 2.9.2021 
 
Účetní jednotka je jediným společníkem ve společnosti Výčep LIBERTAS s.r.o. se sídlem Škvorecká 2200, 
25082 Úvaly, identifikační číslo 08480273. 

Účetní jednotka je společníkem 50% podílu ve společnosti PIVOVAR KOLKOVNA s.r.o., která byla založena 
dne 21.12.2021 notářským zápisem společenské smlouvy.  Do obchodního rejstříku byla zapsána dne 
8.3.2022, adresa sídla U družstev 1012/5, 14000 Praha 4, identifikační číslo 14328356. 
 

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Individuální účetní závěrka (nekonsolidovaná) byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o účetnictví“) a prováděcí 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 pozdějších předpisů, (dále jen „prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví“).   

 

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY A JEJICH ZMĚNY A ODCHYLKY 

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky, jsou následující: 
 

a) Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady 
s pořízením související.  

Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč je odpisován do nákladů na základě předpokládané doby 
životnosti příslušného majetku. Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby 
životnosti příslušného majetku.  

 Počet let 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - Logo 6 let 

 
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy 
a údržba se účtují do nákladů. 
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b) Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na 
dopravu, clo a další náklady s pořízením související. 

Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč pořízený do r. 2020 a nad 80 tis. Kč pořízený od r. 2021 se 
odpisuje do nákladů po dobu ekonomické životnosti.  Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého 
hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů. 

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. 

Předpokládaná životnost je stanovena takto: 

 Počet let 

Stavby 40 let 

Pivovarnická technologie 15 let 

Výčep, zázemí a nábytek 10 let 

Auta 5 let 

IT a elektronika  4 roky 

 
 
c) Finanční majetek 

Dlouhodobý finanční majetek tvoří majetková účast v dceřiné společnosti. Podíl je oceněn pořizovací cenou.  
 

d) Peněžní prostředky 

Peněžní prostředky tvoří peníze v hotovosti a na bankovních účtech. 
 

e) Zásoby 

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody vážený aritmetický průměr. 
Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících 
(náklady na přepravu, clo, provize atd.). 

Výrobky a nedokončená výroba se oceňují skutečnými vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují přímé 
náklady vynaložené na výrobu, popř. i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě.  

Opravná položka k zastaralým zásobám se netvoří, zásoby surovin a výrobků s prošlou dobou použitelnosti 

se likvidují.   

 

f) Pohledávky 

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou.  Ocenění pochybných pohledávek se snižuje 
pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu, a to na základě individuálního 
posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohledávek.  

Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů.  

Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně) a 
dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců), s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od rozvahového 
dne. 
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g) Vlastní kapitál 

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského soudu. Ážio je 
rozdíl mezi nominální a realizovanou cenou prioritních akcií. Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny 
peněžitými vklady nad hodnotu základního kapitálu. 
 

h) Cizí zdroje 

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. V položce jiné závazky se vykazují 
také hodnoty zjištěné v důsledku ocenění finančních derivátů reálnou hodnotou. 

Dlouhodobé i krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se vykazují ve jmenovité hodnotě. Dlouhodobé 
úvěry se vykazují jako dlouhodobé, a to včetně té části úvěru, která je splatná do jednoho roku od 
rozvahového dne. 

Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů.  
 

i) 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 stanovilo 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. 
 

j) Účtování výnosů a nákladů  

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. 
 

k) Daň z příjmů 

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného a/nebo 
sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba  
a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými 
odpisy atd.). Dále se zohledňují položky snižující základ daně (dary), odčitatelné položky (daňová ztráta, 
náklady na realizaci projektů výzkumu a vývoje) a slevy na dani z příjmů. 

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv  
a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace. 
 

l) Následné události 

Mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné okolnosti, které by měly 
významný dopad na chod nebo hospodaření společnosti.   
 

m) Hodnoty vykazované v této příloze 

Finanční vyjádření je v tis. Kč, pokud není uvedeno jinak.  Matematické zaokrouhlování na tisíce může 
způsobit mírnou odchylku prostého součet zaokrouhlených částek od uvedeného součtu. 
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4. DLOUHODOBÝ MAJETEK 

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) 

POŘIZOVACÍ CENA 

 
Počáteční 
zůstatek 

Přírůstky Vyřazení Převody 
Konečný 
zůstatek 

Logo 150    150 

Celkem za účetní období 150    150 

 
OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY 

 
Počáteční 
zůstatek 

Odpisy 
Prodeje, 
likvidace 

Vyřazení Převody 
Konečný 
zůstatek 

Opravné 
položky 

 
Účetní 
hodnota 

Logo 31 25    56   94 

Celkem za účetní období 31 25    56   94 

 
b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) 

POŘIZOVACÍ CENA 

 
Počáteční 
zůstatek 

Přírůstky Vyřazení Převody 
Konečný 
zůstatek 

Pozemky 7 053    7 053 

Stavby 38 886    38 886 

Technologie pivovaru 16 941 1 400   18 341 

Výčep a zázemí, nábytek 1 891 153   2 044 

Auta 665    665 

IT a elektronika 137    137 

Celkem za účetní období 65 573 1 553   67 125 

 
OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY 

 
Počáteční 
zůstatek 

Odpisy 
Prodeje, 
likvidace 

Vyřazení Převody 
Konečný 
zůstatek 

Opravné 
položky 

 
Účetní 
hodnota 

Pozemky 0     0   7 053 

Stavby 1 302 972    2 274   36 612 

Technologie pivovaru 1 438 1 140    2 578   14 362 

Výčep a zázemí, nábytek 221 196    416   1 628 

Auta 177 133    310   355 

IT a elektronika 34 34    69   68 

Celkem za účetní období 3 172 2 475    5 647   60 078 

 
c) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč) 

Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku: 

 
Zůstatek 
k 31. 12. 2019 

Přírůstky Úbytky Přecenění 
Zůstatek 
k 31. 12. 2020 

Přírůstky Úbytky Přecenění 
Zůstatek 
k 31. 12. 2021 

Podíl – ovládaná 
osoba 0 50   50    50 

Celkem 0 50   50    50 
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5. POHLEDÁVKY 

Kromě odložené daňové pohledávky specifikované dále v této příloze jiné dlouhodobé pohledávky v účetní 
jednotce neexistovaly. 

Rozložení pohledávek z obchodního styku k rozvahovému dni: 

za spřízněnými stranami  za ostatními CELKEM 
(dceřiná firma Výčep LIBERTAS s.r.o.): dodavateli 

před splatností 293 131 424 
po splatnosti do 30 dnů 297 39 336 
po splatnosti 31-90 dnů 707 150 857 
po splatnosti 91-180 dnů 1 129 28 1 157 
po splatnosti 181-365 dnů 290 179 469 
po splatnosti více než 1 rok 0 134 134  
CELKEM 2 715 662 3 377 

Společnost z důvodu nedobytnosti odepsala do nákladů v roce 2021 pohledávky ve výši 8 tis. Kč.   

Ostatní krátkodobé pohledávky v celkové výši 1 162 jsou tvořeny poskytnutými zálohami, daňovými 
pohledávkami a jinými pohledávkami. 
 
 

6. OPRAVNÉ POLOŽKY 

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v bodech 4, 5 a 6). 

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč): 

Opravné  
položky k: 

Zůstatek 
k 31. 12. 2019 

Netto změna 
v roce 2020 

Zůstatek 
k 31. 12. 2020 

Netto změna 
v roce 2021 

Zůstatek 
k 31. 12. 2021 

dlouhodobému 
majetku 0 0 0 0 0 

zásobám 0 0 0 0 0 

pohledávkám – 
zákonné 0 0 0 0 0 

pohledávkám - 
ostatní 0 30 30 104 134 

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově účinné. 

 

 

7. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY 

Krátkodobý finanční majetek je tvořen finanční hotovostí v bankách a v pokladnách.  Žádný z bankovních 
účtů nemá omezené disponování ani není zatížen zástavním právem ke krytí, účetní jednotka nemá 
kontokorentní účet.  
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8. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV 

Náklady příštích období zahrnují především dodavatelské faktury a jsou účtovány do nákladů období, do 
kterého věcně a časově přísluší. 

 

9. VLASTNÍ KAPITÁL 

Dne 2.9.2021 byla zapsána emise 1 245 ks prioritních akcií typu A na jméno v listinné podobě ve jmenovité 
hodnotě 1 000,- Kč za akcii.  Prodejní cena investorům byla stanovena na 10 000,- Kč za akcii. 

Základní kapitál společnosti se k 31.12.2021 skládá z 27 000 kmenových akcií plně upsaných a splacených 
s nominální hodnotou 1 000 Kč/kus v celkové hodnotě 27 000 tis. Kč a z 1 245 prioritních akcií typu A 
s nominální hodnotou 1 000 Kč/kus v celkové hodnotě 1 245 tis. Kč.  Dále je na účtech skupiny 41 účtováno 
emisní ážio ve výši 11 205 tis. Kč Kč a ostatní kapitálový fond ve výši 11 500 tis. Kč, který se skládá 
z akcionářského peněžního příplatku mimo základní kapitál.  

Během účetního období nebyly ani schváleny ani vyplaceny žádné podíly na zisku. 

Jiný výsledek hospodaření minulých let z předchozích účetních období byl převeden a snížil neuhrazenou 
ztrátu minulých let. 

 

10. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 

Dlouhodobé závazky k 31. 12. (v tis. Kč): 

Závazek 2021 2020 Lhůta splatnosti Forma a povaha zajištění 

Úvěr KB 15 326 17 394 2028 budova a technologie 

Úvěr ČMZRB 17166 18 400 2025 budova a technologie 

Úvěr Merecedes-Benz  155 379 2022 vozidlo 
     

Část dlouhodobých závazků, která je splatná během r. 2022, činí 4 169 tis. Kč. 

 

11. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 

K rozvahovému dni neměla společnost žádné krátkodobé závazky kryté zástavním právem nebo zárukou ve 
prospěch věřitele (v tis. Kč): 

Rozložení závazků z obchodního styku k rozvahovému dni 

před splatností 180 
po splatnosti do 30 dnů 39 
po splatnosti 31-90 dnů 0 
po splatnosti 91-180 dnů 0 
po splatnosti 181-365 dnů -3 
po splatnosti více než 1 rok 0 
CELKEM 218 
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Ostatní krátkodobé závazky jsou tvořeny přijatými zálohami na vratné obaly 766 tis. Kč, závazky ke 
společníkům 321 tis. Kč a dalšími krátkodobými závazky v celkové výši 242 tis. Kč. 

 

12. DAŇ Z PŘÍJMU 

 

Podle zákona o daních z příjmů může společnost převést daňovou ztrátu do příštích pěti let. Použití daňové 
ztráty z minulých let snížilo základ daně tak, že splatná daň z příjmu za sledované účetní období je nula.  

Výše použitelné daňové ztráty z minulých let, která nebyla v účetní závěrce roku 2021 uplatněna a bude 
převedena do dalších let, činila ke konci sledovaného účetního období 265 tis. Kč.  Použitelná daňová ztráta 
pozitivně ovlivňuje výši odložené daňové pohledávky.   

Další podíl na výši odložené daně má rozdíl mezi daňovými a nedaňovými oprávkami ve výši 5 647 tis. Kč.  
Tento rozdíl vznikl hlavně tím, že v minulých účetních obdobích účetní jednotka vykazovala záporný 
hospodářský výsledek a odsunula možnost uplatnění daňových odpisů do příštích zdaňovacích období.  

Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč):  

 2021 2020 

Položky odložené daně 
Odložená 
daňová 
pohledávka 

Odložený 
daňový 
závazek 

Odložená 
daňová 
pohledávka 

Odložený 
daňový 
závazek 

Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou 
cenou dlouhodobého majetku 1 073  603  

Daňová ztráta z minulých let 54  606  

Celkem 1 127  1 209  

 
Společnost zaúčtovala k 31.12.2021 odloženou daň a snížení odložené daňové pohledávky ve výši 81 tis. 
Kč. 
 
 

13. VÝNOSY 

Rozpis tržeb společnosti z prodeje zboží, výrobků a služeb z běžné činnosti (v tis. Kč): 

 2021 2020 
 Domácí Zahraniční Domácí Zahraniční 

Prodej piva 8 996  7264  

nájemné 720  720  

Ostatní výnosy 1 521  1157  

Výnosy celkem 11 236  9141  

 
Ostatní výnosy tvoří služby létajícím pivovarům, prodej marketingového zboží, prodej zbytkových surovin 
(mláto) a další. 
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