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PREHIDT GROUP A.s._ 
PŘÍLOHA ýpgml ZÁVĚRKY 
ROK KDNClcl 31. PROSINCE 2013- 

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE 

Premiot Group a.s. (dále jen Společnost) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 
16. Září 2015, její sídlo je v Praze, Jindřišská 901/5, 110 00 Praha. 1 — Nové Město 

Předmětem podnikání Společnosti jeporadenstvi v.oblasti podnikání a řízení 

Statutární orgán 

Ondrej Spodniak — člen" představenstva“ 

Základní kapitál 

52 000 ooo Kč 

Akcie 

2 000 ks kmenové akcie na jméno ve „jmenovité hodnotě 1 2000 Kč 
2 000 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 25 000 Kč 

Jadlný akcionář 

PREMIOT GROUP LTD 
"7 Whitoohapel Road. Office 41 
Spojené království Velké Británie-' a' Severního naka; 

- Zapsáno 14. srpna 2018 

Okamžik sestavení účetní závěrky 

Účetní závěrka sestavena dne 25.46.2019 

Nejsou uzavřeny žádné dohody mezi akcionáři. které zakládají rozhodovací, práva a 
nebyly uzavřeny ovládací smlouvy. 
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PREMIO-T enoup As. 
PŘÍLOHA upe-rivi ZÁVĚRKY _ 
ROK KONCICI 31. PRDSINCE zn.-13- 

: ÚČETNÍ POSTUPY 

Základní zásady zpracování účetní závěrky 

Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice, 
zejména s vyhláškou 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními 
standardy. Účetní závěrka je sestavena v historických cenách, ke sporných 
pohledávkám a majetku jsou tvořeny opravné položky. 

Dlouhodobý hmotný majetek 

Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují 
cenu, za kterou byl majetek pořízen, a náklady s jeho pořízením související. 

Hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyŠUje 
40tis. Kč za položku, je považován za dlouhodobý hmotný majetek. 

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka 
sestavila“ v interním před pisu tak, že za základ vzala metody používané při 'vyčíslování 
daňových odpisů, účetní a daňové odpisy se rovnají. 

U majetku, jehož pořizovací cena nepřevýší 40 tis. Kč a Společnost rozhodne o jeho 
zařazení do dlouhodobého majetku, se uplatňuje doba odpisování dle. příslušné skupin-y 
majetku. 

Náklady na opravy a “údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtuji" přímo. 
do nákladů. 

Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku přesahujícím tis. Kč za rok. na 
"jedno inventární číslo je zahrnuto do technického-zhodnocení tohoto inventárního biela. 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Nakoupený nehmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách. 

Nehrnotný majetek, jehož“ doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena.. 
převyšuje 60 tis. Kč za položku, je považován za dlouhodobý nehmotný majetek. 

Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován metodou rovnoměrnýoh odpisů na základě 
předpokládané životnosti příslušného majetku, v rozmezí od 3 do 5: let. 

Oceniteln'á práva se odpieuji “pouze účetně. po dobu 180 másla? 

(3) 



(d) 

(a) 

(f) 

“(.-ili) 

(h)“ 

(ši) 

PBEMIOT _GROUP A.s. 
F_RÍLO'l-IA upa-ul ZÁVĚRKY __ 
ROK Kouč|cí 31. PRDSINCE .2018- 

Dlouhodobý flnanční majetok 

Jako dlouhodobý finanční majetek společnost vykazuje podíly v obchodních 
společnostech a dlouhodobě zápůjčky 

Zásoby 

Účtování zásob je prováděno způsobem B evidence zásob 

Výdej zásob ze skladuje účtován skladovými cenami 

Oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno ve skutečných výrobních 
nákladech zahmujících přímé náklady 

Oceňování nakupovaných zásob je prováděno ve skutečných pořizovacích cenách 
zahrnujících cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady jako dopravné, clo, pojistné a 
jiné 

Pohledávky 

Pohledávky jsou vykázany v nominální hodnotě, opravnou položku k pohledávkám. 
Společnost tvoří v souladu se zákonem o rezervách 

Přepočet cizích měn 

Transakce prováděné v ciZí'ch měnách jsou přepočteny-a zaúčtovány kur-zem dle ČNB. 
“platným v den transakce. 

Všechna peněžní aktiva a pasiva vedená v cizích měnách byla přepočtená devizovým 
kurser'n zveřejněným Českou národní bankou k datu účetní závěrky. Všechny kurzové 
zisky a ztráty z přepočtu pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty 

Výnosy 

Tržby jsou zaúčtoványk datu fakturaoe na zákazníka ajsou vykázány po odečtení slov.-a 
daně z přidané hodnoty, 

Rezervy 

Společnost netvoří rezervy 
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PREMIOT ggoue A3. 
PŘÍLOHA UCETNI ZÁVĚRKY 
RUK KONČÍCÍ 31. PRosmcE 2013 

(i) Výzkum avývoi 
Společnost nerealizuje vlastní výzkum a vývoj 

[i] Penzijní připojištění : kapitálové životní pojištění 

Společnost neposkytuje 

(k) Odložené daň- 

Společnost neúčtuje o odložené dani 

.;(l) Následné události 

Od data rozvahového dne ke dni sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné 
skufečnosti, které by měly vliv na účetní jednotku a na její hospodaření. 
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PREMIDT Onoup AB. _ 
PŘÍLOHA UČETNÍ závem 
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE'ÉD'IB'- 

3 MAJETEK 

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK“ 

Hmotné movité věci — 798 tis. Kč 
.Oprávky -88 tis. Kč 
Hodnota k 31.12.2018 710'tis. Kč 

FINANČNÍ MAJETEK 

Obch. podíl Na Doubkové 2 s.r.o. 20 tis. Kč 
Obch. podil Premium Data Systems s.r.o. 1 000 tis. Kč 
Obch. podíl Premiot Finance For YOur Business s.r.o.. 20 000 tis. Kč 
Obch. podíl Premiot Hungary & Partners Kft. 80 tis. Kč 
Ostatní zápůjčky & úvěry * 50 000 tis. Kč 

4 POHLEDÁVKY 

Krátlsgdobé 

Krátkodobé pohledávky tvoří p'ohle'dáVKy z obchodního styku a poskytnuté zálohy a. jiné- 
pohledávky 

Nezaplacené pohledávky z- obchodního otyku nejsou zajištěny. Žádná pohledávka nemá 
splatnost. delší než 1 rok. 

5; “VLASTNÍ KAPITÁL 

Složky vlastního kapitálu: 

Základní kapitál 52- 00.053.. Kč. 
Výsledek hospodaření minulých let - 2 104-tis. Kč 
Výsledek hospodaření běžného účetního Období 958- tis. Kč 

6- .ZÁVAZKY 

&& tkodobé 

Krátkodobé Závazky tvoří závazky :. obchodního styku, přijaté zálohy a jiné-závazky 
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mramor gnoup A.S. 
PŘÍLOHA UČETNÍ změny;-v 
ROK Končící 31. PRDSINGE 20118 

Závazky z obchodního styku a jiné závazky nebyly „zajištěny žádným majetkem 
Společnosti a nemají splatnost delší než 1 rok.. 

Společnost nemá žádné závazky po splatnosti-ze-.-sociálního nebo zdravotního pojištění“ 
ani žádné splatné závazky ke státním institucím. 

DI. . hodno ' 

Jako jiné dlouhodobé-závazky opolečnost vykazujezemitované dluhopiSy vo.-výši 16 000 
tis. Kč 

7 D'AÍI z PŘÍJMU 

Daňový základ by vypočítán následovně.: 

HV před zdaněním 
Neodpočitatelné. náklady 
Zaplacení: úroky — předch. obdobi 
Základ daně 

Daň z příjmů právnických: osob 

ia čLENÉNí Wnosů 

Tržby :: prodeje. Služeb 2 “5.63 

9 SOUDNÍ .sPoRY 

tis. Kč 

1 101 

?S? 

144 
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PREMIDT (__šRDUP A_.s. _ _ 
PŘÍLOHA 991n ZÁVĚRKY _ _ 
ROK KONCICI 31. PRDSINCE 2018 

Společnost si není si vědoma soudního-sporu amdeného vůči Spalečnosti či jiném: 
potenciálního závazku. 

10 NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI 

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem.. které by měly významný “doma 
na účetní závěrku k 31. prosinci 2018. ' 

Schválení účet|-lí závěrky 

Tato účetní závěrka byla schválena !( 'předIOŽe'ní“ valné-hromadě 

/ 
2-5; června-2019 

Ondrej Spodniak 
Člen představenstva 
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výkaz osol azooty oo-alohooah Obchodnlflmnanabo-JIDŠ' názov Miledaotky 
.."“l něnípodle Přibhy-"čo2 _. . . . . 

motoasooooooso WKAZZISKU AZTRÁTY Premiot Group. a.s. 
v plném rozsahu 

Účetní jednotka doručl . _ _ 
účetní závěrku současně . ke dni 31 .122018 __Sldlo nabo bydtlšgě'ýůetnflšdoptky- _ 
s domčenlm daňového phznánl ( V oelých tislclch Kč ) a místo dl'llkÉl'll' [l$l—i so Od bydliště 
za daň z příjmů . - ...-.. . 

1x příslušnému Hnančnfmu . _ ŠŠŠ“ 901,5 
úřadu | Rok Měsíc IČ | 1.10 00 

| 2018 04405030 | 

emitent TEXT gib Sťutečmst \: účetním ohdohl 
běznám minulém 

b o 1 2 
[. Tužhyzpmdejevýrohkůaslm - 1 2 533 2355- 
n.- Tržbyza prodej zboží 2 

A. Výkonová spotřeba souěo'tm. HŽAB. 3 3 401 2 559 
A. 1. Náklady vynaložené na prodané zbožf 4 

A. 2. Spott'aba materiálu a e'nergle 5 33 7 

.A. 3. Služby 6. 3 353 2- 543 
“B. Změna stavu zásob) vlastni “oh-losti (+14) ? 

c. Aktivace H 8: 

D. Osobní náldady Smoot“ D'.'1. až D2. 9. 33 

o.. 1. Mzdové náklady 10 25 
D.- 2 Náklady na sociální zabameisnl. zdravomí pojištění a oslatnl náklady 11 

D. 2.1 . Náklady na sociální zabezpečení a. zdravotní pojištění 12 

D. 2.2. Ostatní náklady 13 

E. Úpravy hodnot \: provozní oblasti Součet E.-1 . až E.3. 14 88 

E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného-a hmotného majetku 15 “80 

E. 1.1. - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 53 

E:, 1.2. - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného Místku - dočasné 17 

E. 2. Úpravy hodnot moh 18 

E.. 3. Úpravy hodnot pohledávek 19“ 
|||. Ustamí mvoml výnosy Součet lll,1.,až ma. 20 ' 1 33 
III. 1. Tržby : prodaného dlouhodobého maíetlw “2-1 . 

III; 2. Tržby z prodaného materiau 22 

Ill. 3. Jiné provozní výnosy 23: 1 33. 

E; Ostatní provozní náklady Součet F.1. až RS.“ 24. 16' _ 4 
Po 1.. Zůstatková cena prodaného dlodhodo'boho majetku 25 

F. 2. Prodaný materiál 2.6- 

F. 3. Dana a poplatky v provozní oblasti “27 2 23 
F. 4. RBÉBNY v provoznl oblasti a komplaml náldady pflštfoh období 28 

F. 5. Jiné provozní“ náldady 29 1“ 4 „1 

* Provoml výsledek hospodaření [+]-) |. + II. -A. - E. -.G. - D. -— E. + Ill. - F. 30 374 399 



mam TEXT ' aslo Skutečnost v. účetním období“ 
běžném minillém 

a b o 1 &! 
IV.. Výmsy : dlouhodobého linanon'ího rnajotku - podíly Součet lV.'1.- EŽ' N2. 31. 

IV. 1. Výnosy : podílů - odádaná nebo ovládající osoba 32 

IV. 2. Ostatní výnosy z podílů 33 

G. Náklady vynaložené na prodané podíly —'34' 

V. Výnosy : ostatního dlouhodobého finančního "majetku Součet V-.1 . až tí.-2. 35 

V. 1. Výnosy : ostatního dlouhodobého finančního majetku — ovládaná nebo 36 

V+ 2. Ostatní výnosy :: ostatního dlouhodobého hnančního majetku 3? 

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým linančním majetkem 38 

Vl. Výnosové úroky a podobné výnosy Součet vu. až vm. 39 3 7-72 1 5-71 
Vl. 1. Výmsové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40 171 

Vl. 2. Ostamí výnosové úroky a podobné výnosy 41 3 772 1 590, 

l. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 . 

J. Nákladové úroky a podobné náklady -Souoet- J-.1. a_i-JE. 43 1 575 1 0-53 

.J. 1 Nákladové úroky a podobné náklady - “ovládemá nebo ovládající osoba 44 

.I'. 2. Ostemí nákladové úroky-a podobné naídedy “45 1 575. 1 053 
VII. Ostatní finanční výnosy" 46 1 

K; Getamí finanční náklady 47 22. G 
' Finanční výsledek hospodaření (+l'-) IV. - G;- +—V. - H._ '+- VI. - l. - J. + VII. - K. 48 2 073: 512 
** Výsledek hospodaření před zdaněním [+]-) “* (ř. 30) + “* (I'. 48) 49. 1 102 1 011 

L.. Daň z příjmů Součet L.1. až 1.2. 50 144 259 

L. 1 Daň z příjmů splatná 51 1-44 259 

L. 2. Daň z příjmů odložena (+i-) 52 

** Výsledek heapodaření po zdanění (+M "" (f. 4.9) — L. 53 958 752 
M. Převod podílu na výsledku hdspodafení- společníkům (+I-) 54 

"" mnam? “W)—'“" 55 958 752 
* Čistý ohratza účetní období |. + ll. + líl. + IV. + V. + \ll. +-VII. SB 6-33? 4 524 

Šestayano dna: Podpisowy záznam atawmího orgánu účetní jednotky 
25353019 nebo MGM vzor fyzické "dýkou. 

Právní tem účetní jednotky Předmět podnikání“ Pozn.: 
_ .  mm mm' V “*s podnikání a říz'eni 



Obohodnl firma nebo jiný nam. účetní iedmtky— můmo ROZVAHA 
\! plném rozsahu Pretnlot Group, o.o. 

úoatnl odnotka doručí _ . . . - - - mamma“ ke dni 31.12.2010 coo nebo bydliště © t  . a místo podnlkánl liší li oood bydištb Bmw“ “GW“ m (v celých tisících Kč) za daň z příjmů ' _ Jindřišská 9015 
1 "alone tinanč r _ Praha 1 
* 2m "'" " '“" | Rok | Město | IČ | 1-10 00 

[ 2010 | | 04405030 | 

' _. čla- ' - ' bl Minulé ůč. podob-H 02 č ní AKTIVA řá d. Běžné učetnl obdo. 
Brutto Korekoa Netto Netto 

&. b 6 1 2 3 4 

AKTNA- CELKEM Součet'A. až D. 1 108 657 88“ 108 569 71 843 

a Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 

B,.- Stálá aktiva Souoat Bll. až B.Ill. 3 71 8.99 88 71 811“ 50 020 

8.1. Dlouhodobý nehmotný majetek součet l.,1..až 1.5. 4 

5.1.1. Nehmotné výsledky vývoje ' 5 
BJ. '“2_ Doenitektá práva 6 

BJ,. 2.1. Softwaw ? 
BJ. g_z Ostatnlooenitolná' práva .8 

BJ. 3.. W" 9 
Ostatní dlouhodobý nehmmý majetek 10 

Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek 11 
a nedokončený dl. nehmotný maigtek 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 12 
ne otn ' ma k 
Nedokon černý dlouhodobý nehmotný 13 
ma'gtok _ . 
Dlouhodobý hmotný majetek Součet lI.1. až Il.5. 14 799. 88 711 0 

Pozemky a stavby 15 

Pozemky 15 

Stavby 17 

Hmotné movité věci a jejich soubory 18- 799 88 711 0 

(Jolanou-act rozdíl k nabytému majetku 19 

Ostatní dlouhodobý" hmotný majetek“ 20 

Pěstitelské celky tnratých porostů 2-1 

Dospělá zvířata a jejich skupiny 22 

„titulr dtouhodobý hmotný majetek ' 23 

Poskytnuté zálohy na dl. hmotný rrtajetek a 24 
n čen'dl.hmo ' m a e '  
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 25 
maigtek . 
Nedokončený dlouhodobý hmotný rrtatetok 2-8 

B-.lll. Dlouhodobý tlnanční majetok Součet lll.1. až lll.7. 27 71 100 71 100 50- 020 

B.Ill. 1_ Podíly - ovládaná nebo ovládajlclosoba 28 2.1 10.0 21 100 20._ 

B.Ilt. 2_ zapůjčí-ky a úvěry - oviádaná nebo 29 
ovla'gilcl osoba 

E-JIL a. Podiv-Matem? vliv 30 



MNA ŽŠ Běžné účetní období . lnulé úč. macu 
Brutto Korekce Netto Netto 

L b c 1 2 13 4 
.Zápůjacy : úvěry - podstatný vliv 31 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry “a podlly 32 

Zápůjčky a úvěry - ostalní 33 50 “000 5D 000. 50 900 

"Ostaní dlouhodobý finanční majetek 34 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 35 

Pas:.kymmé zálohy na dlouhodobý llnančnl 36 

Ogěžná aktiva Součetcj. až ON. 37 36 729 36 729 2-1“ 818 

Zásoby Součet 1.1. až 1.5. 38. 

C.I. “1 materiál “39“ 

' GJ. 2 Nedokončené výroba a polotovary 40. 
(11.3 Výmbkyozboží 41 

C.I. 3 1 Výrobky .42' 

C.I. 32. Zboží 43 
QL 4 Mladá & ostalnl zvířata, a jejich _slwplny 44 

C.I. 5 Poskytnuté zálohy na zásoby 45 
(3,11, Pohledávky Součet ll.-1. až ILS. 48- 35 075 35 075 20.253 

c_|'|_ 1 Dlouhodobé pohledávky “47 

c_||_ 1' 1 Pohledávky z obdmdních vztahů 48 

(: IL 1._2_ Pohledávky - ovládaná nebo oWádajíc'í 49 

cn.1._3. % podstaw vliv se 
C.II.1 4 Odložené daňová pohledávka 51 

ou. 1.5. Pohledávky-osmi 52 

c.||. 1.5.1. Pohledávky za společnflw 53 

cm. 1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 54 

ml. 1.5.3. Dohaoné účty aktivní 55 
c_n. 1.5.4. Jiné Pohledávky se 

C.II. 2. KWON DONG-“dám 57 35 075 35 075 20 253 

lan.-2.1. Pohhdávkyzomwníoh vztahů“ 58 23 518; 23 518“ 2700 
on. 22. Egg—hlídám - ovládaná nebo ovládalo! 59 6 344 6 844 3 390 ' 
C.II. 2_3_ Pohledávky - podstatný vliv 60 

g_||_. 2_4_ Pohledák - ostatní 61 4713 4 713. 13 883 

c_n. 2.4.1. Pohledávky za společníky 6.2 1 155 1 155 7 89.2 
„c_n_ 2_4_2-_ Sociální zabezpečení a zdravotní pollšlěnl 63 

c_.||_ 243. Stát - daňové pohledávky 64. 352 352 159 

c_n. 2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 6.5. 
c',||_ 2_4_5_ Dohadné účty aktivní 861 

lon. 2,4.sl Jiné pohledávky 6-7 2 906 2 906) 5011 
on. 3. čme rozlišení aktív 144 _ 
C.II. 3.1 . Náklady příštích období ' 145 

' c_n. 3,2, Kornploml náldady příštích období ' 14s 



Omačení AKWA gf,'_ Běžné Účeh'llobdobí _Minuíéúč. a_b-dobil 
' Brutto Korekce Hatto Netto 

& b c- 1 2 3 4 
c.||. 3.3.. Přím příštích obdnbí 147 

c_-|||_ Krůtkodobý'finanční majetek Součet III.1. až |||.2. 68 

C.III. 1, Podíly - oviádaná nebo oviádající osoba 69 

' cun. 2, 05mm krátkodobý finanční majetek“ m 

' G.W. PENĚŽUÍ WWW SQUČBÍ N,1„..až'IV.2. 71 1“ 6-54 . 1 354 1 565 

bw. .1. Peněžní prosífadkvvpoídadně 72 1513 15,3 * , 495 
G.W. & Peněžní proslředky na účtech 73 41 4., 69 

a. Časové. rozlišení aktiv Součet 0.1. “až-D3. 7-4 29 29 5 

o. 1__ Náldady příštích období 75 ' 29 29. 5 

::.-2. Kmpíexní náklady příštích období 76. 

D. 3. Pmmy příštích období 77 



. . čís. Stav-v běžném Stav v “minulém 
.en-čení PASIVA řád. účetním období účemím období 

a b c 5 . 6 

PABNA CELKEM Součet & a: D. 78 103 569 71 843 

" A. Vlastní kapitál Součet AJ. ažAM. 79 55 051 53 544 

Al. Zákíadní kapitál „Snipa 1.1. až La. po 52. 000 52 ooo 

„. 1. Západnímu! m 52 000 52 ano 
AJ. 2. Vlastní podíly í-) 82- 

„__„3 Změny základna-lo kapitálu 83 

vu. Ážiea impitálevé fondy Sowa||.'1.ažu2.. 34 

Ml. 1. D 85 

em. a. Kanálové-fondy 66" 

ML 21. Ostatní íeapitálevé fondy a? 

ML 22, Oceňomcí rozdíly : přecenění majetku &! ZÍáVBZků (+í-) 38 

A..-Il. 2_3_ Ciceňovací rozdíly : přecenění pi přeměnách oba-lodních komoraóí 89 

e_n. 2.4. gágdnyz přeměn obchodních korporací (+14 90 

Ml. 2.5. Rozdíly?- oeenění při písměnáeh obcíndníoh Murad (+i-) 91 

MIL Fondy ze zieku Součet III.—1. až mz. ' 92 

_AJIL 1.. Ostatní rezervní fondy 93 

Á-"Í— 2_ Statutémía ostatní fondy 94 

MV. Výsledek hospodaření ninulých let (+i-) _“Součet IV.“1. až NE. 95 2 103“ 1 092 

AN. 1_ Nerozděloný zisk nebo neuhrazené Zíma mlnuíýoh let-(He) 96 '2' “103- 1 39:2 

Mv, 2__ Jinýr výsledek hospodaření minulých let (4+) “93 

AV. Výsledek Mopodaření běžného účetního období (4+) 99 953- 752 

Am. Rozhodnuto :: zálohové výplatě podílu na zioím (.) 100 
a.+c. Cizí2droje Součet B.+C. 104 53352 17997“ 
& Rezervy Soucet 3.1. 915.4. 102 

13_ 1_ Rezerva na důchody 'a podobné" závazky 103 

3_ _2_ Rauma na daň z příjmů 104 

5. 3 Rezervy podle-mnm právních předních 105 

"5.4. omrm fas 



_ . _ . . _ . čís. Stav v'bě'žném Stav \: minulém 
Mlčení PASNA rád. účetním období účetním období 

a b c 6 

c. Závazky Součet 01.22 cm. 197 53 362 1? 997 

c.:. Dlouhodobé závazky “soudem. až LB. 109 16 900- 16 9.09 

' 9.9 1.. Vydané dluhopisy 109 19 909 19 909 
EJ; 1_-1_ Vyměnitelné dluhopisy 11'0 

cal. 12. Gatial dlwwisy 111 16 900 16000. 

Q__t._ & Závazky !( úvěrovým institucím 112 

c_|_= 3'_ Dlouhodobé přijaté zálohy 113 

HQL 4_ Závazky :: chaodních mm 114 

c-_|_. 5_ Dlouhodobé směnky !: úhradě 115 

iG.l..—B__.' mamy - wiádaná nahaovtádajraíosoha.. 115 
9.1. ?. Závady-' autismu? vlw 117 

g__| 3-_. Odložený daňový Závazek 118 

c.:. 9. 'Závazlw - ostatní 119“ 

c.:. 9.1. Závazlqr ke'spolačnnrům 129“ 

9.1-92. Dehadné účty pasívní “1-21 
9,1.9._3-. Jínézávazky 122. 

.Crll. “Náladom— závazky Scum 11.1. až ILS. 123- 37 332. 1 99?' 

' ml. 1. Vydané diuhonisy 124 
P" 1.1. Vyměnitelné dluhoraísy 125 

0.11, 1.2., Ostatní dluhopiay 129 

Hejl. 2. Závmy k úvěrovým lnstíňlcfm 127 
ml. &. Krátkodobé laté zálohy 1.29 

c..-n. 4. Závazky : Obchodních vztahů 129 222 705 

Ha"- 5, Krátkodobé směnkyk úhradě 1-30 

a... a_- zavazky-ovladana nebo ovládající aaaaa ' 131 993 
49.9. ?. Závaav — PDdstatný vliv 132 

“c.-„m &. Závazky 0813“ 13.3“ 39“- 142 1 292 

' au. 9.1. Závazky ke společníkům 1,34 91 
' (%;-II. 31 Krátkodobé finanční'výponml 135 

G'_|__|_ 3_3_ Závazky kzaměslnamům 135 11 

Jc-.||...s.4L. Závazky ze sociálního zahezpočanfazdravatrdnopaíriíTí 131 & 

c;|'1_..g_._5_ Stát- daňové závazky a dotace 133- 72 

c_n. 9.9. Dohadné účty pasivní 139 

' aura:. dně-závada 149 35 m4. 1 220 



čís. Stav \! běžném Stav \! minulém 
mnam? “FP—SNA řád. ůůeWm období mm období 

a b c 5 B 
mu. Časové mňm'l'pasiv 'SUUĚet'Iíl.1.ažlll.2-. 14s 

G_.JII. 1. ' výdaje příštích období 149 
c,l't|...2. WMS? příštích období 150 

[',t? ČESDVÉ ruzlíšaní pasiv“ Bauča 0.1.31“ 13.2. 141 143 “2 

ID; 1. Výdaje příštím ubdeb'í 142 1 46 2 

ci.-2; Www příštích období 143 

Bahmana dnu: Fadpímvizámm sigmmmíhn ománu ůča'tní kun-ong 
nebo podpisový vzcr fyzické-osoby. která Je Účetní jadnatlgau 

.-.25;ů€.291'9 _ 
„__ 

pravní-“fauna menu:-mm mamma; pm.; 
__... ostatnímadensmvm padnlkůnlla Hani“ 



KRATKYAU D IT 
.Akcionářům společnosti Premiot Group, a.s.- 

Výrok auditora 
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Premiot Group, a.s. („Společnost") -:sestaveně na 

základě českých účetních předpisů, která se skládá : rozvahy k 31. 12. 2018, výkazu zisku a ztráty za rok končid 
31. 12. 2018 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných metod a další vysvětlující 
informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky. 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. '12. 2018 a 
nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 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 
aplikačnlmi 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 přijatý-m 
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 s 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční 

zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán- Společnosti. 
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností 

souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se 5 ostatní mi 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. 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 ostatnich informací. 

Na základě provedených postupů, do miry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že 
i ostatní informace, které popisují skutečnosti, ježjsou 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 zákiadě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při 
provádění auditu,.ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávností. V rámci uvedených 
postupů jsme v obdržených ostatnich informacích žádné významně (materiální) věcné nesprávností nezjistíii. 

Odpovědnost statutárního orgánu Společnosti za účetní závěrku 
Statutární orgán 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) nesprávností způsobené podvodem nebo chybou. 

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen 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 statutární orgán pianuje zrušeni Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reaínou 
možnost než tak učinit. 

lh 



Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 
Našim cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiálnn 

nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahujici náš výrok. Příměřená mira 
jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenýml 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: 

Identiflkovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávností účetní závěrky způsobené 
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagujíčí 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) nesprávností způsobené chybou, protože součástí podvodu 
mohou být tajné dohody, 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 vnitřního kontrolního systému. 
Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhad-ú a. 
informace, které v této souvislosti statutární orgán Společností uvedl v příloze účetní závěrky. 
Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 
statutárním orgánem, a zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná 
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit 
schopnost Společností 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 schopností Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí : důkazních informací, 
které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podminky mohou vést k 
tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat. 
Vyhodnotit celkovou prezentací, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní 
závěrka zobrazuje podkladové transakce a událostizpůs'obem, který vede !( věmému zobrazení. 

Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasováni auditu a o 
významných zjištěních, která Me v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním 
kontrolním systému. 

kratkyaudit s.r.o. 
K- nádraží 225, 664 59 Telnice 
Evidenční číslo 583 

Ondřej Krátký 
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Premiot Group, a.s. 
Jindřišská 90115 _ 
110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČ: 04405030 

PŘÍLOHA K účemi ZÁVĚRCE 

ROK Končící 31.12.2013 



mmm anon? A8. 
PŘÍLOHA učen—zi zAvěRkv 
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE ma 

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE 

Premiot Group a.s. (dále jen Společnost) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 
16. září 2015. její sídlo je V Praze, Jíndňšská 901/5. 110 00 Praha 1 — Nové Město 

Předmětem podnikání Společnosti je poradenství v oblasti podnikání a řízení 

Statutární orgán 

Ondrej Spodniak - čten představenstva 

Základní kapitál 

52 000 000 Kč 

Akcie 

2 000 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč 
2 000 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 25 000 Kč 

Jediný akcionář 

PREMIOT GROUP LTD 
? Whitechapel Road. Office 41 
Spojené království Velké Británie a Severniho Irska 

- Zapsáno 14. srpna 2018 

Okamžik sestaveni účetní závěrky 

Účetní závěrka sestavena dne 25.6.2019 \ - 

Nejsou uzavřeny žádne dohody mezi akcionáři. které zakládají rozhodovací práva a 
nebyly uzavřeny ovládací smlouvy.. 



memo-r snoop a.s. 
PŘÍLOHA učenvi ZÁVĚRKY __ _ 
ROK končící 31. PRDSINGE ms , 

: účsmí POSTUPY 

(a) Základní zásady zpracování účetní závěrky 
Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice, 
zejména s vyhláškou 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními 
standardy. Účetní závěrka je sestavena v historických cenách, ke sporných 
pohledávkám a majetku jsou tvořeny opravné položky. 

(b) Dlouhodobý hmotný majetek 

Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují 
cenu. za kterou byl majetek pořízen. a náklady s jeho pořízením související. 

Hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 
40 tis. Kč za položku, je považován za dlouhodobý hmotný majetek. 

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka 
sestavila v interním předpisu tak, že za základ vzala metody používané při vyčislováni 
daňových odpisů, účetní a daňové odpisy se rovnají. 

U majetku, jehož pořizovací cena _nepřevýši 40 tis. Kč a Společnost rozhodne o jeho 
zařazení do dlouhodobého majetku. se uplatňuje doba odpisování dle příslušné skupiny- 
majetku. 

Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtuji přímo 
do nákladů. — 

Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku přesahující 40 tis, Kč za rok na 
jedno inventární číslo je zahrnuto do technického zhodnocení tohoto inventárního čísla. 

(c) Dlouhodobý nehmotný majetek 

Nakoupený nehmotný majetek je vykázán v pořiaovacích cenách. 

Nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena 
převyšuje 60 tis. Kč za položku, je považován za dlouhodobý nehmotný majetek. 

předpokládané životnosti příslušného majetku, v rozmezí od 3 do 5 let. 

Ocenitelná práva se odpieuji pouze účetně po dobu 180 másíoú 
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Společnost netvoří rezervy 

PRElo GROUP a.s. 
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY _ 
ROK Koučicl 31. Paosmce zon 

Dlouhodobý finanční majetek 

Jako dlouhodobý finanční majetek společt vykazuje podíly v obchodních 
společnostech a dlouhodobé zápůjčky 

Zásoby 

Účtování zásob je prováděno způsobem B evidence zásob 

Výdej zásob ze skladu je účtován skladovými cenami 

Oceňovánl zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno ve-skutečných výrobních 
nákladech zahrnujících přímé náklady 

Oceňování nakUpovaných zásob je prováděno ve skutečných pořizovacích cenách 
zahrnujících cenu pořízení a vedlejši pořizovací náklady jako dopravne clo pojistná a 
jiná 

Pohledávky 

Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě. opravnou položku k pohledávkám 
Společnost tvoří v souladu se zákonem o rezervách 

Přepočet cizich měn 

Transakce prováděné v cizích měnách jsou. přepočtený a zaúčtovány kurzem dle ČNB 
platným v den transakce. 

Všechna peněžní aktiva a pasiva vedená v cizích měnách byla přepočtená devizovým 
kursem zveřelněným Českou národní bankou k datu účetní závěrky. Všechny kurzová- 
lky & ztráty z přepočtu pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty 

' Výnosy 

Rezervy 



Paemor snoop ms. 
PŘÍLOHA úča-rn! zlatém 
ROK Končící 31. PROSINCE zms 

ll) Výzkum : výlml 

Společnost nerealizuje vlastní výzkum a vývoj 

(|) Penzijní připojištění : kapitálové žlvotní pojištěni 

Společnost neposkymje - 

(k) Odložené daň 

Společnost neúčtuje o odložené. dani 

(|) Následné události 

Od data rozvahového dne ke dnieestavení účetní závěrky nenastely žádné významné“ 
skuteaosti. která by měly vliv na účetní jednotku a na její hospodaření. 



PREMlOT cnoup A.S. 
PŘÍLOHA UČETNÍ ZÁVĚRKY 
ROK KONčlcl 31. vnosu—ace 2013 

3 MAJETEK 

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 

Hmotné movité věd 798 tis.- Kč 
Op'rávky __ _ _ ' -88 tis. Kč 
Hodnota k "31.12.2018 '"" _ . 710 tis. Kč 

FINANČNÍ MAJETEK 

Obch. podíl Na Doubkové 2 s.r.o. 20 tis. Kč 
Obch. podíl Premium Data Systems s.r.o. 1 000 tis. Kč 
Obch. podíl Promlot Finance For Your Business ano. 20 000 tis. Kč 
Obch. podíl Premiot Hungary & Partners Kfl: 80 tis. Kč 
Ostatní zápůjčky & úvěry . ' ' 50 000 tis. Kč 

4 POHLEDÁVKY“ 

W 

Krátkodobé pohledávky tvoří pohledávky z obchodního styku a“ poskytnuté zálohy a jiné 
pohledávky 

Nezaplacené pohledávky : obchodního styku nejsou zajištěny. Žádná pohledávka, nemá 
splatnost delší než 1 rok. 

5 mami KAPITÁL 

Složky vlastního kapitálu: ( 

Základní kapitál 52 000 tis.. Kč“ 
Výsledek hospodaření minulých let » 2 104 tis. Kč 
Výsledek hospodaření běžného účetního období 953 tis. Kč 

s ZÁVAZKY 

M „_ 

Krátkodobá závazky'tvoří “závazky z omni-ho“ styku, přijaté zálohy a jiná závazky 

(3) 



mramor onoup „a.s. 
PŘÍLOHA učo-mt ZÁVĚRKY 
ROK Končící 31. moou—los zm- 

Závazky : obchodního styku & jiné závazky nebyly zajištěny "žádným majetkem 
Společnosti a nemají splatnost delší než 1 rok. 

Společnost nemá žádné závazky po splatnosti ze sociálního nebo zůaMlho pojištěni 
ani žádné splatné-' závazky ke státním institucím. 

ů bé 

Jako jiné dlouhodobé závazky společnost vykazuje emitované dluhopisy ve výši 16 000 
tis. Kč 

7“ oAůz PŘÍJMU 

Daňový základ by Výpočltán náskdovně: 
_2915. 
tis. Kč 

HV před zdaněním 1 101 
Neodpočltatalné náklady . o 
Zaplaoané úroky - předch. obdbbí , “' ' .350 
Základ daně ' - 7-57 

Daň : přl'ynůprávntakých osob ' 144 

“a čLENĚNÍ Wuosů 

tis. Kč 

Tržby-z predatoslužoh " - _ 2533 

9 SOUDNÍ SP'ORY 



PREMIOT onom: A.s. 
PŘÍLOHA učE'mI zAaxv 
ROK Končící 31. mosmoe 2018 

Společnost si není si vědoma soudního sporu vedeného Vůči Společnosti či jiného 
potenciálního závazku. 

10 NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI 

Po rozvahovém dni nedošlo k žádnym událostem. které "by měly významný dopad 
na účetní závěrku k 31. prosinci 2018. 

Schválení účomí závěrky 

Tato účetní závěrka byla schválena k předložení valné hromadě. 

! 
" 

/ 25; června 2019 

One Spodniak 
Člen představenstva 

(ŽB) 



WMFHW£1 
m a m m a -  

Účatnl jednotka doručí 
účetní závirku našimi _ 
:: dauňmlm daňovým Mn! 
za daň z příjmů 

'! ! mmmunnmmw 
úradu 

Pozemky a stavby 

Pnzamky 

Stavby 

Ocoňnvadmzdílk 

Ostatní 

ROZVAHA 
v plném rozsahu Premlot Gram, “a.-a. 

ke dn) 31.12.2018 ŽĚÉWÉĚŠW 
( v celych tisících Kč) _ . 

_ _ .Jundřišskň 0005 
Praha 1 

| Rok Méslc vč ] 110 00 
2018 04405030 ] 

Součet B.I. až 

1.1. 

nehmotný najela: 

na dl. mhmotný 

na 

nshmmý 

nažky Iwaiých 

Dospělá zvířata-a jejich 

Nedokončaný 

- ovládaná nebo 

majetek 

na dl. 

na hmota? 

majetek 

Součet 

osoba 

nebo 

1. až "LT. 

Běžné (ústní období 

Komkos 
2 

88 



Běžné účetní období 

Komkce 
2 

cenné papa-y & 

- ostatni 

Jiná pohbdávky 

: 

- podstatný 

Pohbdávky - 

za 

zabezpečení & zdrauamr 

- daňové 

Krátkodobé 

pohledávky 

aktiv 

warm období 

náklady příštím 



Běžné- ůčatní DdDÍ 
Brutto Korekce 

1 2 



. "čís. Stav \: hemm Stav »: minulém 
Damani PASNA rád. účetním období účetním období 

a h c 5 8 

PABWA CELKEM Mt A. až. D. 73 138 589 71 843 

& Vhsmf kapitál SoučetAJ. mm. 19 55 031 53 344 

M. Zélandu! kapitál Součet-1.1. až 1.3. 80 52 000 52 000 

AJ. 1. základním 81 52000 52000 

W 2. Viasm'i DNM-) 32 

AJ. 3. Změny mm:-sm kapitálu 83 

Ml. “ : p  fondy sweet na.-1m. 54 

mu. 1. Kilo as 
A.!I. 2. Kapitálové fondy && 

Ml. 2.1. Ostatní mmm“ fondy ' ' 87 
Aude. Umm-mí mzdnyzpfecenčru mqoumazávma (+:-) 33 

Ml. za Www! rozdily : přecenění při pů'mněnách macu korporací ' 80 

Ml. 2,4_ Rozdíly : phmén obchodních korporací (+i-) ' 

WL 2_5_ Rozdíly :: ocenění při pl'amůnůd'l obchodních korporací [a'-) 91 

mu. ' Fondvzulsku smmnanzz. nz 

mu. 1. Ostatní rezervní fomly 93 

mu, :. Statutůmr a ostatní fondy 94 

MV. WR hospodařil“ WWW l$l (*f*) Součet “1.1.51 M2.. 96 2 103 “1 092 

m 1_ Nomzdčlaný zisk nebo neuhrazené zlrata ninulýdm lat "(H-) 96- .2 103 1 092 

AN. 2. Jiný Výsledek hospodareni min ulých lat (+i—) „„ 

AM. Výsledek hospodďaní běžného účetního období (u.) 99 958 752 

Rozhoďwb o zálohové výpiatšpodnu na zisk: H 100 

Citizdmie WtB.+C. 101 53362 . 17997 

Rezervy SoučetBJ.. 328.4, 102 

Hlína nadůmodyapodomzamky wa ' 
Rezerva na daň : NW „„ 

Hazena! podle zvláštních právním předpisů 105 

% a  _ ms 



“čís. Stav 1: běžném Stav »: mirmlém 
Omiš—nf PASNA řád. mmm-Mobi účetním obcích! 

a b c 5 6 

c. zim 861mm. ažCJlI. 107 53 362 1? 997 

c.:. Dlouhodobé závazky Součet 1.1. 611.9. 106 16 666 16 6136 

CA. 1. Vydané 611310918! 109 16 660 1-6 600 

13.1.11. Vymwmmé 61mm? “ i 110 
0.1. 1.2. mm: mumie? 111 16 000 16 600 

6.1.2. Závazky kóvimvýmlnsuwm 112 

0.1.3. Dlouhodobé prsaté archy ; 113 
c.1.4. Závazkyzobcmich mna “i 114 

0.1. s. Dlouhodobéeměnkykůhmdč „5 

km. a www - ovládaná nebo, ovládajld m 113 

0.1.7. Zámkv- podammy' viív 117 

c.1.a. Odložený daňový závazek 116 

cm. zam-ostatní 119 

CJ. 6.1. Závazky ke společníkům 1-20. 

(31.92. Dohadnů účty pasivní 121 

10.1. 11.3. Jiné MV 122 

0.11. m m m  SoučetlmAzILB; 1231 37362 1%? 

Han. 1. Vydané diumpisy 124 

c.11.1.1. Vymmtdne dlulwpžsy 125 

501112. Ostatní dluhem ' ( c 1-25 

011.1 Závazkykúvauvýmars 12? 

CM. 3. “MÉ přijaté zálohy “' 128 

ČJI. :! Závazky : obdmdnld't vztahů 1129 222 705 

311,5 krátkodobé směnkyk úhradě 130 
„an. & MHW-mmm nebo ovládajicfoaaba „„ 993 

0.117 Závada-Www 132 

311.11 záv—mmm: 133 36142 1292. 
0.11. 8.1 ZÉVBZKY ke Emčníkům 134 61 

011.32. Krátkodobénnmcnl výpomoci 135 

6.11. 8.3. Závazkyknmésmncam 133 „' 

10-11- 8 4 Závazky == mdůhiho zabezpacmf : mm:: 11015511! ' 131 6 

(';-„1135 Stát-daňové závazky: dotace “138 72. 
(1.11.1111 Dohadnéůčwpasimí 1.39 

c.11.a ? mamky LT 1411 



mani PAswA . ŠŠŠ“ ŠÉF-„“$ 33333 
a ' __ b _ r o 5 8 

0.111. Mmfm ' anumnmmz. 143 

0.111. 1. W Příšťch obdobi 149 

n.m. 2. VW příštích období 1511 
a. časové 110111511111q SwčntDAAžDl 1—11 1415 2 

n. 1. Wormobdom „; „a 2 

D„ 2. WWW obdobi 143 

25.05.2019 7 

Právním aan-11mm mmm: Pam..- 
“hmmm \: m podnikáníaňmnl 



www:: a gray vět.-120mm 
“Mamas-.,. WKAZZISKUAZTRÁTY 

\: plném rozsahu 
Účetní jednotka dom 
mm: marku muni . ke dni 31.12.2018 
233mm Mf . ( v celých tisících Kč ) „ 

"W“mwm rack Měsíc IČ ] 
| 2010 04405030 _| 

náklady 
na 
na 

náklady 
hodnot v pmvozní E. 53.. 

hodnot nehmotného & hmotného mobila: 

hodnot olomooobóho nm:-ného a hnm'ného -..lrvalů 

hodnot diouhodobého & hmotného - 
hocha! 

hodnot 

omr provozní výnosy 
T 2 

T : matofiúlu 

provozni Výnosy 
provomi 

Zůstatková com 

Daně : poplaiky \: provoní oblastí 

v provoní & obdobi 

pmvoznl 

-A.-_ -— -o.- nn.-|=.. 

"Obchodní firma noho jiným 003111: mm 

Prínmiot Group. a.s. 

Sídlo mbo bydlišti účetní iam 
a místo poaánf nit-“Ii SB od W 

Jilm , 99115 
Praha1 
11000 

Simločnost \: ůěohim 

běžném minulém 
1 2- 

2 563 2 865 



z 

: podm - 

z podílů 

na 
Výnosy : ostatního 

: 

výnosy : ostatního 

souvisoilol & 

Wmsové úroky a podobné 

útoky a podobná 

Výmové : 

hodnot a rezervy ve 

3 

a podobné 

9 

Ostatní ňnanční výnosy 

finanční náklady 

výaedek 
před 

z příjmů 

z 
z 

po 
podiiu na výsledku 

Warum 

za 

dlouhodobým 

:! 

mono:- Podpmovy' *, “zámmstaatutimhorgwuůoamf n ' nebo podpuový'vzorfyzlom nm.mm cuaímllh'mkif . |.: 
25.08.2019 ž i ť  Fw" 

Právním nonummy Mpa-umí Rom.: 
_ _ !  ost-w paradigmatu! v ohlasi podnikům a “není 


