
Výroční zpráva za rok 2019 společnosti Premiot Group, a.s. 

A. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu její ho majetku 

Společnost dosáhla za rok 2019 zisku po zdanění ve výši 1 579 tis. Kč a celková hodnota jejich aktiv 
k 31.12.2019 činí 222 104 tis. Kč. 

B. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 
Vyhotovena dne 31.3.2019 

1. Struktura vztahů mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou 
ovládající osobou - 82 odst. 2 písm. a) ZOK 

Ovládající osoba 

Jediný akcionář PREMIOT GROUP LTD. 

Obchodní firmy, v nichž má účetní jednotka podstatný nebo rozhodující vliv 

Na Doubkové 2, s.r.o. — 100% vlastník 

Březí BV15, spol. s r.o. — 100% vlastník 

Premium Data Systems s.r.o. — 100% vlastník 

Premiot Finance For Your Business s.r.o. — 100% vlastník 

Premiot Hungary & Partners Kft. — 100% vlastník 

Europa Investment Property CZ a.s. — 100% vlastník 

2. Úloha ovládaných osob - š 82 odst. 2 písm. b) ZOK 
Ovládané osoby jsou vlastněny 100 %, případně rozhodujícím podílem ovládající osobu a v rámci 
výkonu ekonomické činnosti plní úkoly této ovládající osoby. 

3. Způsob a prostředky ovládání — š 82 odst. 2) písm. c) ZOK 

Způsobem a prostředkem ovládání jsou přímé příkazy ovládací osoby vůči ovládaným osobám obvykle 
ve formě ústní nebo e-mailové. Prostředkem ovládání jsou i porady podnikatelského seskupení. 

4. Přehled jednání učiněných v účetním období 2019, která byla učiněna na popud nebo v 
zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, 
který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní 
závěrky - š 82 odst. 2 písm. d) ZOK 

ovládanými - š 82 odst. 2 písm. e) ZOK 



5.1 Poskytnutá plnění 
Na Doubkové 2, s.r.o. 
Společnost pokračovala v plnění dle úvěrové smlouvy se společností Na Doubkové 2, s.r.o., 
jakožto dlužníkem, uzavřené dne 1.8.2018, kdy poskytla další tranše úvěru. Zůstatek jistiny 
tohoto úvěru k 31.12.2019 činí 32.422.500 Kč, nesplacené úroky 358.227 Kč. Splatnost úvěru 
není stanovena. 
Premiot Finance For Your Business s.r.o. 
Společnost poskytla na základě smlouvy o úvěru ze dne 27.11.2019, bezúročný úvěr 
společnosti Premiot Finance For Your Business s.r.o. Zůstatek jistiny tohoto úvěru 
k 31.12.2019 činí 1.400.000 Kč. 

5.2 Přijatá plnění 
CROMWELL & DITTMANN CO. LTD 
Společnost na základě smlouvy o úvěru ze dne 4.1.2019 přijala úvěr od CROMWELL & 
DITTMANN CO. LTD s úrokovou sazbou 3% p.a. Zůstatek jistiny tohoto úvěru k 31.12.2019 činí 
1.760.000 Kč, nesplacené úroky 64.724 Kč. Splatnost úvěru není stanovena. 
Europa Investment Property CZ a.s. 
Společnost na základě smlouvy o úvěru ze dne 1.6.2018 pokračoval v čerpání úvěru od Europa 
Investment Property CZ a.s. s úrokovou sazbou 3% p.a. Zůstatek jistiny tohoto úvěru 
k 31.12.2019 činí 50.082.414 Kč, nesplacené úroky 606.761 Kč. Splatnost úvěru není 
stanovena. 
EUROPA INVESTMENT PROPERTY UK LTD. 
Společnost na základě smlouvy o úvěru ze dne 1.8.2018 přijala úvěr od EUROPA INVESTMENT 
PROPERTY UK LTD. s úrokovou sazbou 3% p.a. Zůstatek jistiny tohoto úvěru k 31.12.2019 činí 
24.680.877 Kč, nesplacené úroky 523.956 Kč. Splatnost úvěru není stanovena. 
Společnost na základě smlouvy o úvěru ze dne 4.1.2019 přijala úvěr od EUROPA INVESTMENT 
PROPERTY UK LTD. s úrokovou sazbou 3% p.a., a to způsobem, kdy EUROPA INVESTMENT 
PROPERTY UK LTD. uhradila dluh Společnosti z titulu zvýšení základního kapitálu ve společnosti 
Premiot Finance For Your Business s.r.o. Zůstatek jistiny tohoto úvěru k 31.12.2019 činí 
20.000.000 Kč, nesplacené úroky 632.876 Kč. Splatnost úvěru není stanovena. 

6. Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího vyrovnání — 82 odst. 2 
písm. f) ZOK 

Z titulu uzavření výše uvedených smluv nevznikla žádné ovládané osobě újma podle 971 a 72 zákona 
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 

7. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi Ovládanou osobou a Ovládající 
osobou a Ovládanou osobou a osobami ovládanými Ovládající osobou - š 82 odst. 4 ZOK 

Začleněním společnosti do skupiny plynou pro společnost zejména výhody, mezi které lze zařadit 
například zvýšení renomé společnosti a využívání synergických efektů při řešení projektů. 

V Praze, dne 21. 7. 2021 



KRAT ()(/\U D lT 
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 

Akcionářům společnosti Premiot Group, a.s. 

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

základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící 
31. 12. 2019 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. 2019 a 
nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 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 doložkamí. 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 Společností 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 5 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční 

zprávě mimo účetnízávěrku a naší 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 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. 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 zá kladě ostatních informací. 

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že 
0 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 
0 ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. 

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí O Společnosti, k nimž jsme dospělí při 
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávností. V rámci uvedených 
postupu jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávností nezjistilí. 

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 před písy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní 
závěrky, tak aby neobsahovala významné (materiální) nesprávností způsobené podvodem nebo chybou. 

Pří sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společností 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 pří sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, 
kdy statutární orgán plánuje zrušení Společností nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou 
možnost než tak učinit. 



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 předpisyje naší povinností uplatňovat během celého auditu 
odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností : 

. ldentifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávností 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 
neodhalime 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 odhadů a 
informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl v příloze účetní závěrky. 

' Posoudit vhodnost použítí 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 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 schopností 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 statutární orgán 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. 

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

Ondřej Krátký 
Evidenční číslo 2437 

21. července 2021 



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

v plném rozsahu 

Účetní jednotka doručí 
účetní závěrku současně ke dni 31.12.2019 

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky 

Premiot Group, a.s. 

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky 
a místo podnikání. liší-Ii se od bydliště s doručením daňového přiznání ( , . . . .. .. .. v celych ÍISICICh Kc) 

za daň z př'lm" o , Jindňšská 90115 
1 x příslušnému tínančnímu _ , „ Praha 1 

úřadu Rok Me5|c IC 110 00 

| 2019 | 04405030 J 

č í s .  ' V ' ' V I' ' ' l .! : v ' Označení AKTIV A řád. Bezne ucetni obdobi Minule uc. obdobi 
Brutto Korekce Netto Netto 

a b c 1 2 3 4 
AKTIVA CELKEM Součet A. až D. 1 223 619 1 515 222 104 103 559 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 

P Stálá aktiva Součet B.l. až B.III. 3 155 107 265 154 842 71 811 
[B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek Součet |.1. až |.5. 4 250 250 0 

|B.I. 1 Nehmotné výsledky vývoje 5 

B.I. 2 Ocenitelna' práva 6 

131 2 1 Software ? 

B.l. 2_2_ Ostatní ocenitelná práva 8 

B.I. 3 Goodwill 9 

B.I. 4 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 10 

B.I. 5 Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný 11 250 250 0 
majetek a nedokončený dl. nehmotný . . . 

B.I. 5_1_ Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 12 
nehmotnýmajetek 

[B.I. 5 2 Nedokončený dlouhodobý nehmotný 13 250 250 () 
majetek 

[B_||_ Dlouhodobý hmotný majetek Součet 0.1. až 11.5. 14 793 235 533 711 

IB_||_ 1 Pozemky a stavby 15 

IE." 1 1 Pozemky 16 

IE." 1 2 Stavby 1? 
IE." 2 Hmotné movité věci a jejich soubory 18 793 265 533 711 : 

IE." 3 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 19 . 

|B.|l 4 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 20 

||3_||_ 4 1 Pěstitelské celky trvalých porostů 21 

||3_||„ 4 2 Dospělá zvířata a jejich skupiny 22 

IBJI. 4 3 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 23 

15" 5 Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek 24 
a nedokončan'r dl. hmotný majetek 

B.II. 5 1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 25 
majetek 

B "_ 5_2„ Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 26 

|B.ll| Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až Ill.7. 27 154 059 154 059 71 100 ' 

I|3_||| 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 28 97 559 

B_||j_ 2 " Zápůjčky a úvěry — ovládaná nebo 29 
ovládající osoba 

B.III. 3 Podíly — podstatný vliv 30 



U I  

Označení AKTIVA „gg Běžné Účetní období Minulé úč. období 

Brutto Korekce Netto Netto 
a b c 1 2 3 4 

am. 4. Zápůlčkv a úvěry — podstatný vliv 31 6 500 6 500 0 

. B.IIl. 5_ Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 32 . 

B.III. 6. Zápůičky a úvěry — ostatní 33 50 000 50 000 50 000 
B.III. 7_ Ostatní dlouhodobý finanční majetek 34 

B.III. „ _  Jiný dlouhodobý finanční majetek 35 

B.Ill. 7_2_ Poskytnuté zálohy na dlouhodobý línanční 36 
"Erak 

c_ Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV. 37 68 482 1 250 67 232 36 729 

c_|_ Zásoby Součet l.1. až I.5. 38 

“C.I. 1 Materiál 39 

c_|_ 2 Nedokončené výroba a polotovary 40 

C.I. 3 Výrobky a zboží 41 

č.1. 3 1 Výrobky 42 

CJ. 3 2 Zboží 43 

Mladá a ostatní zvířata mich WW 44 
Poskytnuté zátohy n'a-zásoby ' 45 

B.II. Pohledávky Součet Il.1. až Il.3. 46 67 760 1 250 66 510 35 075 

“C.“ll. 1 Dlouhodobé pohledávky 47 

GJL .1 1 Pohledávky z obchodních vztahů 48 

CL||. 1 2 Pohledávky — ovládaná nebo ovládající 49 
_QaLa 

G_"_ 1 3 Pohledávky — podstatný vliv 50 

g_jL 1 4 Odložená daňová pohledávka 51 

HEJL 1 5 Pohledávky — ostatní 52 

g_jL 1_5_1_ Pohledávky za společníky 53 

c_n, 1_5_2_ Dlouhodobé poskytnuté zálohy 54 

GJL 1_5_3_ Dohadné účty aktivní 55 

C.II._1.5.4. Jiné pohledávky 56 

B.II. 2. KfátkOdObé POhledáVkY 57 67 760 1 250 66 510 35 075 

C.II. 2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 58 32 469 1 250 31 219 23 518 

maju, 2_2_ Pohledávky — ovládaná nebo ovládající 59 35 122 35 122 6 844 

5,11, 2_3_ _gsšohťdávky — podstatný vliv 60 

c.||'._2.4. Pohledávky—ostatní 61 159 169 4 713 
c_||'_ 2_4_1_ Pohledávky za společníky 62 1 155 

*CJI. _2.4_2_ Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 63 

. C.II. 2_4_3_ Stát — daňové pohledávky 64 133 133 552 

Hmm 2_4_4_ ' Krátkodobé poskytnuté zálohy 65 

' c_n, 2.4_5_ Dohadné účty aktivní 66 
holi. 2.4.6. Jiné pohledávky 67 36 
G||, 3. Časová rozlišení aktiv 144 

' 'b'-„u. 3_1_ Náklady příštích období 145 

'c_||:_ 3_2_ Komplexní náklady příštích období 146 



\: 

cís. Běžně účetní období inulé úč. období 

D. 3. 

Označení AKTIVA řád. 
Brutto Korekce Netto Netto 

a b c 1 2 3 4 
C.II. 3_3_ Příjmy příštích období 147 

_C.Ill. Krátkodobý finanční majetek Součet |l|.1. až ll|.2. 68 

C.III. 1_ Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 69 

c_|||_ 2_ Ostatní krátkodobý finanční majetek 70 

c_n/_ Peněžní prostředky Součet |V.1. až IV.2. 71 722 722 1 654 

C.IV. 1_ Peněžní prostředky v pokladně 72 '94 94 1 613 

C.IV. 2_ Peněžní prostředky na účtech 73 628 628 41 

D. Časové rozlišení aktiv Součet 0.1. až D.3. 74 30 30 29 

u 1_ Náklady příštích období 75 30 30 29 
D. 2_ Komplexní náklady příštích období 76 

Příjmy příštích období 77 



„ , čís. Stav v běžném Stav v minulém 
Označení PASIVA řád. účetním období účetním období 

a b c _ 5 6 
PASIVA CELKEM Součet A. až D. 78 222 104 108 569 

A. Vlastní kapitál Součet A.l. až A.VI. 79 1 10 821 55 061 

A.I. Základní kapitál Součet |.1. až |.3. 80 52 000 52 000 

. A.I. 1. Základní kapitál 81 52 000 52 000 

A.|. 2_ Vlastní podíly (-) 82 

A.I. 3_ Změny základního kapitálu 83 

. A.II. Ažio a kapitálové fondy Součet ||.1 až ||.2. 84 54 440 

A.II. 1. __ Ážio 35 

A.II_ 2_ Kapitálové fondy 86 54 440 

A.II. 2_1 _ Ostatní kapitálově fondy 87 

A.Il. 2_2_ Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 88 54 440 

A.Il. 2_3_ Oceňovací rozd ily z přecenění při přeměnách obchodních korporací 89 
+ _ 

A.Il. 2_4_ (Rogdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 90 ' 

A.Il. 2_5_ Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 91 

A.Ill. Fondy ze zisku Součet |II.1. až |II.2. 92 

A.lll. 1_ Ostatní rezervnífondy 93 

A.Ill. 2_ Statutární a ostatní fondy 94 

' A.|v. Výsledek hospodaření minulých let (+!—) Součet |v.1. až |v.2. 95 2 302 2 103 

AJV. 1_ Nerozdělený zisk nebo neuhrazené ztráta minulých let (+l-) 96 2 802 2 103 

A.|V. 2_ Jiný výsledek hospodaření minulých let (+)-) 98 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 99 1 579 958 

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

IB, + c Cizí zdroje Součet B. + c. 101 111 043 53 352 

B. Rezervy Součet 8.1. až 5.4. 102 

IB. 1_ Rezerva na důchody a podobně závazky 103 

P 2 Rezerva na daň z příjmů 104 

|3_ 3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105 

. Ostatní rezervy 106 



_ čís. Stav v běžném Stav v minulém 
Označen' PASWA řád. účetním období účetním období 

a b c 5 6 
C. Závazky Součet C.I. až C.III. 107 1 11 043 53 352 

' QL Dlouhodobé závazky Součet 1.1. až 1.9. 100 2 200 13 000 

0.1. 1. Vydané dluhonisy 109 2 200 15 000 

c_|_ 1_1 _ Vyměnitelné dluhopisy 110 

c_|_ 12 Ostatní dluhopisy 111 2 200 16 000 

C.I. 2_ Závazky k úvěrovým institucím 112 

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. 5_ Závazky — ovládaná nebo ovládající osoba 116 

C.l. 7_ Závazky — podstatný vliv 117 

c_|_ 8. Odložený daňový závazek 113 

C.I. g_ Závazky — ostatní 119 

c.|_ g_1 _ Závazky ke společníkům 120 

c_|_ g_2_ Dohadné účty pasivní 121 

' 0.1. 9.3. Jiné závazky 122 

C.II. Krátkodobé závazky Součet II.1. až II.B. 123 108 848 37 362 

0.11. 1. Vydané dluhonisy 124 

C.lI. „ _  Vyměnitelné dluhopisy 125 

c_||_ 1_2_ Ostatní dluhopisy 125 

c_||_ 2_ Závazky k úvěrovým institucím 127 

0.11. 3_ ' Krátkodobé přijaté zálohy 123 

c_||_ 4_ Závazky z obchodních vztahů 129 593 222 

c_||_ 5_ Krátkodobé směnky k úhradě 130 

c_||_ 5_ Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131 51 767 993 

c_||_ 7_ Závazky — podstatný vliv 132 

C.II. 3_ Závazky ostatní 133 55 483 36 142 

c_||_ 3_1 _ Závazky ke společníkům 134 61 

Q". 32 Krátkodobé finanční výpomoci 135 

c_||_ 3_3_ _ Závazky k zaměstnancům ' 136 32 11 

c_1|_ 3_4_ Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 137 24 6 

c_||_ 3_5_ ' Stát — daňové závazky a dotace 138 406 

c_||_ 33 Dohadné účty pasivní 139 

0.11. 8.7. Jiné závazky 140 



! 

, čís. Stav v běžném Stav v minulém 
Označem PASIVA řád. účetním období účetním období 

a b _ c 5 6 
|c_|||_ Časové rozlišení pasiv Součet III.1. až |II.2. 148 

lom. 1_ Výdaje příštích období 149 

“Ham. 2_ Výnosy příštích období 150 

D. Časové rozlišení pasiv Součet D.1. až D2. 141 235 146 

D. 1_ Výdaje příštích období 142 235 146 

D. 2_ Výnosy příštích období 143 

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 
nebo podpisový vzor fyzické osoby. která je účetní jednotkou: 

Předmět podnikání: 
ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení 

Pozn.: 



Výkaz zisku a ztráty ve druhovém Obchodní línna nebo jiný název účetníjednotky 
členění podle Přílohy č. 2 , , 
vyhlášky č. 500/2002 Sb. VYKAZ ZISKU A ZTRATY , Premiot Group, a.s. 

v plnem rozsahu 
účetní jednotka doručí 
účetní závěrku současně“ , ke dni 31 „12,201 9 Sídlo nebo bydliště učetni jednotky 
gggačžgaššnového pnznám (V celých tisících Kč) a místo podnikání, Ilšl-Il se od bydliště 

1 ): příslušnému finančnímu ' . Šnd'rišíká 901,5 úřadu | Rok Měsíc | IČ | 15% 30 
| 2019 | 04405030 | 

Označení TEXT _ již? Skutečnost v účetním období 
' běžném minulém 

a b c 1 2 
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 8 244 2 563 

||. Tržby za prodej zboží 2 55 

A. Výkonová spotřeba Součet A.1. až A3. 3 4 820 3 401 

A. 1. Náklady vynaložené na prodané zboží 4 22 

A. 2. Spotřeba materiálu a energie 5 219 33 

A. 3. Služby 6 4 579 3 368 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 7 

C. Aktivace (-) 8 

D. Osobní náklady Součet D.1. až D.2. 9 720 33 

o. 1. ' Mzdové náklady 10 535 25 
D. 2 Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 185 8 

D. 2.1 . Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 131 

D. 2.2; Ostatní náklady 13 4 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti Součet E.1. až E.3. 14 1 428 88 

E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 178 88 

E. 1.1. - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku — trvalé 16 178 88 

E. 1.2. - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku — dočasné 17 

E. 2. Úpravy hodnot zásob 18 

E. 3. Úpravy hodnot pohledávek 19 1 250 

II |. Ostatní provozní výnosy Součet II l.1 . až lll.3. 20 16 1 

III. 1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 

III. 2. Tržby z prodaného materiálu 22 

III. 3. Jiné provozní výnosy 23 16 1 

F. Ostatní provozní náklady Součet F.1. až F5. 24 620 16 

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 

F. 2. Prodaný materiál 26 

F. 3. Daně a poplatky v provozní oblasti 27 23 2 

F. 4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 

F. 5. Jiné provozní náklady 29 597 14 

* Provozní výsledek hospodaření (+l-) |. + ll. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F. 30 727 _974 



Označení TEXT . ŠĚLO Skutečnost v účetním období 
' běžném minulém 

a b o 1 
IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku — podíly Součet |V.1. až lV.2. 31 

IV. 1. Výnosy z podílů — ovládaná nebo ovládající osoba 32 

IV. 2. Ostatní výnosy z podílů 33 

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34 

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Součet V.1. až V2. 35 

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

V. 2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 3? 

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38 

VI. Výnosové úroky a podobně výnosy Součet V|.1. až VI.2. 39 4 238 3 772 

VI. 1. Výnosové úroky a podobné výnosy — ovládaná nebo ovládající osoba 40 358 

Vl. 2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 3 880 3 772 

|. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 

J. Nákladové úroky a podobné náklady Součet J.1. až J.2. 43 2 751 1 675 

J. 1 Nákladové úroky a podobné náklady — ovládaná nebo ovládající osoba 44 607 

J 2. Ostatní nákladově úroky a podobné náklady 45 2 144 1 675 

Vll. Ostatní finanční výnosy 46 5 1 

K. Ostatní finanční náklady 4? 56 22 

* Finanční výsledek hospodaření (+l-) IV. - G. + V. - H. + Vl. - |. - J. + VII. - K. 48 1 436 2 076 

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+l-) * (ř. 30) + * (ř. 48) 49 2 163 1 102 

L. Daň z příjmů Součet L.1. až L.2. 50 583 144 

L. 1 Daň z příjmů splatná 51 583 144 

L 2- Daň z příjmů odložena (+!-) 52 

** Výsledek hospodaření po zdanění (+í-) ** (ř. 49) - L. 53 1 580 958 

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+I-) 54 

*** Výsledek hospodaření ** (F. 53) - M. 55 1 580 958 

* Čistý obrat za účš'gíyobdobí |. + II. + Ill. + IV. + V. + VI. + VII. 56 12 558 6 337 

Sestaveno dne: 

21.07.2021 
A 

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 
nebo podpisový vzor fyzické osoby, kt a je účetní jednotkou: 

Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání: 
ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení 

Pozn.: 

m 
o“ “ 3770 
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PBEMIOT snoup A.S. 
PRÍLOHA yčETNI ZÁVĚRKY 
ROK kouclcí 31. PROSINCE 2018 

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 je poradenství v oblasti podnikání a řízení 

Statutární orgán 

Ondrej Spodniak — člen 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 
7 Whitechapel Road. Oflice 41 
Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

- Zapsáno 14. srpna 2018 

Okamžik sestavení účetní závěrky 

Účetní závěrka sestavena dne 23.6.2020 

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

(2) 
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PBEMIOT oRoup A.S. 
PRÍLOHA UČETNÍ ZÁVĚRKY 
ROK Končící 31. PROSINCE 2013 

2 ÚČETNÍ POSTUPY 

Základní zásady zpracování účetní závěrky 

Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice, 
zejména svyhláškou 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 
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 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 skupiny 
majetku. 

Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují 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. 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Nakoupený nehmotný majetekje vykázán v pořizovacích 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. 

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

Ocenitelná práva se odpisují pouze účetně po dobu 180 měsíců 
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PREMIOT snow: A.S. 
PŘÍLOHA učETNí ZÁVĚRKY 
ROK Koncíci 31. PROSINCE 2013 

Dlouhodobý finanční majetek 

Jako dlouhodobý finanční majetek společnost vykazuje podíly v obchodních 
společnostech a dlouhodobé zápújčky. Finanční majetekje oceňován na reálnou hodnotu 

Zásoby 

Účtování zásob je prováděno způsobem B evidence zásob 

Výdej zásob ze skladu je účtován skladovými cenami 

Oceňování 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 vedlejší pořizovací náklady jako dopravné, clo, pojistné a 
jiné 

Pohledávky 

Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě, opravnou položku kpohledávkám 
Společnost tvoří v souladu se zákonem o rezervách 

Přepočet cizích měn 

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

Všechna peněžní aktiva a pasiva vedená v cizích měnách byla přepočtena devizovým 
kursem 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 zaúčtovány k datu fakturace na zákazníka a jsou vykázány po odeč : 
daně z přidané hodnoty. 

Rezervy 
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PREMIOT enoup A.S. 
PŘÍLOHA UČETNÍ ZÁVĚRKY 
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 

Společnost netvoří rezervy 

(j) Výzkum a vývoj 

Společnost nerealizuje vlastní výzkum a vývoj 

(j) Penzijní připojištění a kapitálově životní pojištění 

Společnost neposkytuje 

(k) Odložená daň 

Společnost neúčtuje o odložené dani 

(|) Následně události 

Od data rozvahového dne ke dni sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné 
skutečnosti, které by měly vliv na účetní jednotku a na její hospodaření. 
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PREMIOT OROUP A.s. _. 
PŘÍLOHA UČETNÍ ZÁVERKY 
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 

3 MAJETEK 

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK 

Nedokončený nehmotný majetek 

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 

Hmotné movité věci 
Oprávky 
Hodnota k 31.12.2019 

FINANČNÍ MAJETEK 

Obch. podíl Na Doubkové 2 s.r.o. 
Obch. podíl Březí BV15 spol. s r.o. 
Obch. podíl Premium Data Systems s.r.o. 
Obch. podíl Premiot Finance For Your Business s.r.o. 
Obch. podíl Premiot Hungary & Partners Kft. 
Obch. podíl Europa Investment Property CZ a.s. 
Ostatní zápůjčky a úvěry 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý tin. majetek 

Celkem 

4 POHLEDÁVKY 

Krátkodobé 

250 tis. 

798 tis. 
-265 tis. 
533 tis. 

5 258 tis. 
21 tis. 

995 tis. 
20 513 tis. 

457 tis. 
75 573 tis. 
50 000 tis. 

6 500 tis. 

159 317 tis. 

Krátkodobé pohledávky tvoří pohledávky z Obchodního styku a poskytnuté zálohy a jiné 
pohledávky 

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

(6) 
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PREMIOT QROUP A.S. 
PŘÍLOHA UČETNÍ ZÁVĚRKY 
ROK Končící 31. PROSINCE 2013 

5 VLASTNÍ KAPITÁL 

Složky vlastního kapitálu: 

Základní kapitál 52 000 tis. Kč 
Oceňovací rozdíl z přecenění majetku 59 697 tis. Kč 
Výsledek hospodaření minulých let 2 802 tis. Kč 
Výsledek hospodaření běžného účetního období 1 603 tis. Kč 

6 ZÁVAZKY 

Krátkodobé 

Krátkodobé závazky tvoří závazky z obchodního styku, přijaté zálohy a jiné závazky 

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. 

Dlouhodobé 

Jako jiné dlouhodobé závazky společnost vykazuje emitované dluhopisy ve výši 
2 200 tis. Kč 

7 DAF: z PŘÍJMU 

Daňový základ by vypočítán následovně: 
2019 

tis. Kč 

HV před zdaněním 2 163 
Neodpočitatelné náklady 909 
Základ daně 3 072 

Daň z příjmů právnických osob 583 
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& ČLENĚNÍ VÝNOSÚ 

2019 
tis. Kč 

Tržby z prodeje služeb 8 244 

Tržby za prodej zboží 55 

9 SOUDNÍ SPORY 

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

10 NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI 

Po rozvahove'm dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad 
na účetní závěrku k 31. prosinci 2019. 

Schválení účetní závěrky 

Tato účetní závěrka byla schválena k předložení valné hromadě 

21. 7. 2021 

Ondrej Spodniak 
Člen představenstva 

(8) 


