Příloha k účetní závěrce
za rok 2007

1. Obecné údaje:
Obchodní název:
SINTEX, a.s.
Právní forma:
Akciová společnost
Sídlo (obec, ulice č.p., PSČ):
Česká Třebová, Moravská 1078, 560 02
IČ:
25298496

DIČ:
CZ25298496

Datum založení:
1. 1. 1999
Hlavní druhy podnikatelské činnosti:
Výroba bavlněných a směsových úpletů a výroba konfekce ze zátažných úpletů.
Vlastníci (akcionáři, společníci) s podíly nad 20 % základního jmění:
IČO
Obchodní název (jméno)
Sídlo (bydliště)
(rodné číslo)
Praha, Ukrajinská 1488/10,
Sindat, spol. s r.o.
00255092
100 00 Praha 10

výše podílu
v%
50,5

Statutární orgány:( představenstvo, dozorčí rada, jednatelé u s.r.o.)
Funkce

Jméno

Bydliště

rodné číslo

Předseda představenstva

Výkon od
roku
2007

Ing. Miloš Frýbert

490823/294

Člen představenstva

2007

Ing. Miloš Andrlík

Č.T., U Starého hřbitova
2112
Polička, Hegerova 162

660917/0018

Člen představenstva

2007

Ing. Jiří Procházka

Ústí nad Orlicí, Okružní 304

681022/1077

Člen představenstva

2007

Ing. Jaromír Kašpar

Č.Třebová, Lhotka 175

570831/2005

Člen představenstva

2007

Ing. Zdeněk Janouch

771030/1005

Předseda
dozorčí rady
Člen dozorčí rady

2007

Ing. Bořivoj Frýbert

Dlouhopolsko 18, Městec
Králové
Praha 5, Kroftova 9/399

2007

Ing. Jan Homoláč

480604/049

Člen dozorčí rady

2007

Ing. Miroslav Orlich

Č.Třebová,V Zahrádkách
2045
Č.Třebová , Matyášova 923
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450625/124

480909/009

Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku:
Výše základního
Způsob úhrady (částka uhrazená peněžně,
Platí ode dne
kapitálu v Kč
Nepeněžním vkladem – jakým, jiným způsobem)
Přeměnou společnosti na a.s. ve formě akcií na
50 000 000,1. 1. 1999
jméno, které nejsou veřejně obchodovatelné.
Celkem vydáno 1000 akcií á 50 tis.Kč
Změny v obchodním rejstříku v průběhu účetního období:
Datum změny
Druh změny
Důvod změny
Přechod na německý model řízení –
Změna členů představenstva a členů
23.3.2007
oddělení majetkové struktury od
dozorčí rady
managementu.
Počet zaměstnanců a výše osobních nákladů:
Průměrný počet
Celkové osobní
pracovníků*
náklady v Kč**
103

Počet řídících
pracovníků***

26 086 471,-
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Osobní náklady
řídících pracovníků
v Kč**
3 733 498,-

* včetně pracujících společníků s.r.o., průměrný počet pracovníků se vypočte podle následujícího vzorce:
PSM + KSM
PPZ =
PM x 2
PPZ = průměrný počet pracovníků, zaokrouhlený na 2 desetinná místa
PSM = úhrn počátečních stavů pracovníků v jednotlivých měsících
KSM = úhrn konečných stavů pracovníků v jednotlivých měsících
PM = počet měsíců ve kterých byly provozována činnost
2
= konstanta
** hrubé mzdy, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem, sociální výdaje (příspěvky na stravování, rekreace, dětské tábory
apod.) pokud nejsou placeny na vrub sociálního nebo jiného fondu vytvořeného ze zisku
*** ředitelé společnosti, náměstci těchto ředitelů, ředitelé (vedoucí) samostatných vnitřních organizačních jednotek, pracující jednatelé
s.r..o.

Finanční výpomoci a poskytnuté záruky členům statutárních a dozorčích orgánů a
společníkům s.r.o. bez ohledu na jejich postavení ve společnosti:
Druh výpomoci,záruky

Půjčka
Půjčka

Komu poskytnuto
(jméno, funkce)

Ing. Jan Homoláč
člen představenstva
Ing. Miloš Frýbert
člen představenstva
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Výše výpomoci, záruky
k 31.12. v Kč

Platnost do – datum

300 000,-

30. 6. 2010

470 000,-

30.11.2011

2. Informace o účetních metodách, zásadách a způsobech oceňování:
a) Stručný popis způsobu vedení účetnictví, s jakou počítačovou podporou je vedeno, je-li
vedeno ve vlastní režii nebo třetí osobou – kým?
b) Ve kterých oblastech a jakým způsobem se vedení účetnictví odchyluje od obecně
stanovených postupů účtování?
Účetnictví firmy je vedeno ve vlastní režii pomocí PC programu firmy JAPOS. Je vedeno
průkazným způsobem dle příslušného zákona o účetnictví a postupů účtování pro podnikatele.
c) Údaje o zásobách
I.

zásoby nakupované

1. Způsob účtování o nakupovaných zásobách (metoda A nebo B, případně kombinace
těchto metod):
O nakupovaných zásobách je účtováno dle způsobu A.
2. Způsoby oceňování
- jaké hlavní tituly jsou zahrnovány do pořizovací ceny nakupovaných zásob
- je-li používáno cen zjištěných váženým aritmetickým způsobem, jaká metoda
průměrování je používána, jak jsou účetně řešeny případné oceňovací rozdíly apod.

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou (cena pořízení + vedlejší
náklady, např. přepravné, balné, clo apod.)
Vzhledem k rychlé obrátce zásob (příze, pomoc.materiál) zůstávají tyto v ceně
pořízení do okamžiku spotřeby, často jdou přímo do spotřeby.

II.

zásoby vlastní výroby

1. Způsob účtování o zásobách (metoda A nebo B, případně kombinace těchto metod):
O zásobách vlastní výroby je účtováno dle způsobu A.

2. Způsob oceňování jednotlivých druhů zásob vlastní výroby:
- jaké náklady jsou do cen jednotlivých druhů zásob zahrnovány
- jakým způsobem je kalkulace těchto nákladů prováděna (odhad, účetní náklady
apod.), zda jsou kalkulovány jednotlivé výroby nebo je používáno paušálu apod.
Pokud je používáno paušálu – podle jakých zásad je zjišťován, jak často a podle
jakých zásad je upravován
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Zásoby vytvořené ve vlastní režii jsou oceňovány cenou vlastních nákladů – materiál,
mzdy, kooperace. Jednotlivé výrobky jsou kalkulovány dle kalkulačního vzorce:
Náklady na přímý materiál
Náklady na barvení, popř.bělení nebo úpravu
Pomocný materiál
Výrobní režie (marže)

III.

jakým způsobem jsou zásoby evidovány, zásady inventarizace zásob, její
výsledek v hodnoceném období, podle jakých zásad jsou vytvářeny opravné
položky k zásobám:
Zásoby jsou evidovány v elektronické podobě v databázovém informačním
systému společnosti. Pro vlastní potřebu provádíme inventarizaci zásob měsíčně,
řádná inventarizace 1x ročně.
Mezi celkovým stavem podle inventury a stavem podle účetní evidence nebyl
zjištěn žádný rozdíl.
Opravná položka k zásobám nebyla vytvořena.

IV.

Změny ve způsobu oceňování a účtování zásob, ke kterým došlo oproti
minulému účetnímu období a v průběhu tohoto období:
Od 1.1.2007 je účtováno o nedokončené výrobě.
Vzhledem k tomu, že zákazník požaduje mít „své“ zboží rychle k dispozici, část
zboží je rozpracovaná a zůstává na skladě.

d) Údaje o dlouhodobém majetku

1. Způsob účtování pořízení dlouhodobého, podle jakých zásad je účtováno o investičním
majetku s pořizovací cenou do 40 tis. Kč (kdy jako ostatní, spotřeba nebo zásoba)
Majetek v hodnotě do 40 tis. Kč účtujeme při výdeji do používání v plné výši do
nákladů.

2. Způsob oceňování dlouhodobého majetku
2a.) Nakupovaného (jaké výdaje s pořízením související jsou do ceny zahrnovány)
Nakupovaný dlouhodobý majetek je oceňován pořizovací cenou (cena pořízení +
vedlejší náklady, např.doprava,montáž apod.)
2b.) Vytvořeného ve vlastní režii (jaké náklady jsou do ceny zahrnuty, jak jsou
zjišťovány, pokud paušálně, podle jakých kriterií)
Nevyskytuje se.

4

2c.) Získaného bezúplatně – jakým způsobem je stanovena reprodukční pořizovací
cena
Nevyskytuje se.
3. Způsoby účetního odpisování podle jednotlivých kategorií majetku – změny v účetním
odpisování oproti minulému období
Účetní odpisy jsou stanoveny rovnoměrnou odpisovou sazbou v %, která vyjadřuje
skutečné opotřebení používaného typu majetku. Výpočet je prováděn programovým
vybavením firmy JAPOS. K žádným změnám oproti min. období nedošlo.

4. Zásady pro vytváření technického zhodnocení podle jednotlivých kategorií majetku –
pokud bylo v hodnoceném období provedeno, jeho výši a na jakém majetku
K technickému zhodnocení došlo u dlouhodobého majetku s inv.č.:
103 – budova Botas – dodávka a montáž přípojek – 239 339,-Kč
5. Způsoby provádění inventarizace dlouhodobého majetku, zásady pro jeho vyřazování a
tvorbu opravných položek
Inventarizace majetku se provádí 1x ročně, nepotřebný majetek je vyřazován prodejem
nebo likvidací.

e) Údaje o kursových přepočtech
Jaké kursy (pevné, vyhlašované ČNB, jiné) jsou používány při nákupu (prodeji) se
zahraničím, při zahraničních cestách, při výběru a vkladu na devizové účty, při výběru a
vkladu ve valutové pokladně a v jiných činnostech.

Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu jsou prováděny na základě kursů
devizového trhu vydávaných ČNB ke dni, kdy byl vystaven doklad , případně dle data na
JSD (mimo EU). U bankovních výpisů je to den provedení platby.

3. Doplňující údaje k rozvaze, výkazu zisků a ztrát:
a) Identifikace údajů, které jsou vykazovány kumulativně – zejména:
- doměrky splatné daně z příjmů
- dotace
- zálohy
- účty časového rozlišení
- náklady, výnosy příštích období

Zálohy byly poskytnuty, na budoucí leasingové splátky, energie.
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Časově jsou rozlišovány leasingové náklady a dále pak stánek na veletrh únor 2008.
Dohadná položka

Elektřina
Ostatní

500 tis.Kč
120 tis.Kč

b) Informace o případech a skutečnostech, ke kterým došlo mezi datem účetní závěrky a
datem faktického uzavření účetních knih:
K žádným závažným událostem nedošlo.
c) Informace o výši splatných závazků na sociální a zdravotní pojištění a o výši
daňových nedoplatků:
Žádné takové závazky neevidujeme.

d) Upřesnění údajů obsažených ve výkazech podle jednotlivých oblastí:
1. Dlouhodobý majetek podle druhů (např. účet 022 – stroje a zařízení, dopravní
prostředky, výpočetní technika, inventář apod.) v tis. Kč:

Název majetku
Nemovitosti
Stroje a zařízení
Výpočetní technika
Dopravní prostředky

S/A účet Pořizovací cena Zůstatková cena
021,029
27526
21328
022
9875
3027
022
542
0
022
1 502
728

Poznámka

2. Finanční pronájem v tis. Kč:

Předmět
leasingu

Stavba
Stroj
Octavia
Stroj
Passat
Passat

Leasingová společnost

Datum
pořízení

SINCOM Leasing 11.10.2000
SINCOM Leasing 31.10.2005
CAC leasing
1.1.2006
SINCOM Leasing 10.8.2006
SINCOM Leasing
1.3.2007
SINCOM Leasing
1.3.2007

Pořizovací
cena
předmětu
leasingu bez
DPH

Celkem
uhrazeno
včetně DPH

17 365
1 600
500
1 755
954
954

20 138
1 760
555
1 481
623
623
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Zbývá uhradit

Datum
ukončení
leasingu

2 891 12.10.2012
550
5.10.2008
167
5.12.2008
955
9.8.2009
736
5.2.2010
736
5.2.2010

e) Změna investičního majetku v tis.Kč:
1. V brutto cenách:

Důvody změny
stavu
Stav k 1.1.
Pořízení
a) nákupem
b) vlstní činností
c) ostatní
Vyřazení
a) prodejem
b) likvidací
c) ostatní
Stav k 31.12.
Rozdíl +/-

Ostatní
majetek
(029, 042, 052)

IM
Celkem

25 180

Samostatné
mov. věci a
soubory mov.
věcí
11 367

2 241

42 553

531

2 223

634

3 413

Nehmot. DM

Pozemky

Budovy a
stavby

2 742

1 023
25

-1 672

2 742
0

-1 672
-1 010
1 865
-376

-1 010
43 284
+731

Ostatní
majetek
(029, 042, 052)

IM
Celkem

19 629

Samostatné
mov. věci a
soubory mov.
věcí
4 300

2 241

27 471

531

2223

634

3 413

1 048
+25

25 711
+531

Nehmot. DM

Pozemky

Budovy a
stavby

278

1 023
25

11 918
+551

2. V netto cenách:

Důvody změny
stavu
Stav k 1.1.
Pořízení
a) nákupem
b) vlstní činností
c) ostatní
Vyřazení
a) prodejem
b) likvidací
c) ostatní
Účetní odpis
Stav k 31.12.
Rozdíl +/-

-1672

-190
88
-190

0
1 048
+25

-647
19 513
-116

-1096
3 755
-545

-1 672
-1 010
0
1 865
-376

-1 010
-1 931
26 269
-1 202

f) Další údaje o dlouhodobém majetku:
a) hodnota a druh dlouhodobě nevyužívaného dlouhodobého majetku
Prohlížecí stroj v PC 82175,-Kč.
Špatně volená investice, nevhodný pro plet. Výrobu.
b) hodnota dlouhodobého majetku použitého jako zástava nebo na kterém vázne jiné věcné
břemeno
Objekt Závodu Skuteč – zastaven pro Českou spořitelnu, a.s. na KTK.
Vila – administrativní budova v České Třebové, zastaveno ve prospěch ČSOB, a.s.
Skladové prostory v areálu firmy BOTAS, zastaveno ve prospěch ČSOB, a.s.
c) hodnota a druh dlouhodobého majetku jehož tržní hodnota je výrazně vyšší než ocenění
v účetnictví
7

Objekt závodu ve Skutči. Účetní hodnota 11 658 tis.Kč.
Tržní hodnota dle znal.posudku cca 19 000 tis.Kč

d) Přehled finančních investic v tis. Kč:
Druh finanční investice

Nominální
hodnota

Pořizovací cena

Emitent

Finanční výnos
v účetním období

Nemáme takové investice

II. Přehled o pohledávkách z obchodního styku tis. Kč
Brutto hodnota

Celkem tuzemsko

Opravná položka

Netto hodnota

39 256

1 699

37 557

Z toho do lhůty splatnosti

24 607

0

24 607

Z toho po lhůtě splatnosti
Z toho do 30 dnů
do 90 dnů
do 180 dnů

14 649
7 187
4 606
1 684

1 699
0
0
527

12 950
7 187
4 606
1 157

62
1 110
266

62
1110
266

0
0
0

10 718

356

10 362

7 519

0

7 519

3 199
2 012
478
420
271
18
19

356
0
0
67
271
18
19

2 843
2 012
478
353
0
0
0

49 974

2 055

47 919

do 360 dnů
nad 360 dnů
Z toho za klienty v konkurzu

Celkem zahraničí
Z toho do lhůty splatnosti
Z toho po lhůtě splatnosti
Z toho do 30 dnů
Do 90 dnů
Do 180 dnů
Do 360 dnů
Nad 360 dnů

Z toho za klienty v konkurzu
POHLEDÁVKY CELKEM

Nepeněžní nebo peněžní pohledávky, které nejsou sledovány v běžném účetnictví:
Všechny pohledávky jsou v účetnictví zaznamenány.
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III. Přehled o závazcích z obchodního styku a úvěrech v tis. Kč:

Závazky k 31.12.
Celkem tuzemsko

Z toho do lhůty
splatnosti

Hodnota
K 31. 12
Úvěry k 31. 12
14 307 Poskytnuté v tuzemsku
11 697 Z toho se splatností
do 1 roku

Z toho po lhůtě splatnosti
Z toho do 30 dnů
Do 90 dnů
Do 180 dnů
Do 360 dnů
Nad 360 dnů
Celkem zahraničí

2 610
se splatností do 4 let
2 488
se splatností nad 4 roky
3
Kontokorentní účet
75
44
0
5 944 Poskytnuté v zahraničí
5 338 Z toho se splatností
do 1 roku

Z toho do lhůty
splatnosti
Z toho po lhůtě splatnosti
Z toho do 30 dnů
Do 90 dnů
Do 180 dnů
Do 360 dnů
Nad 360 dnů
ZÁVAZKY CELKEM

606
se splatností do 4 let
532
se splatností nad 4 roky
0
0
0
74
20 251 ÚVĚRY CELKEM

Původní
výše
38 500

Zůstatek
K 31.12.
21 350

13 000
7 500
18 000

12 274
2 249
6 827

0

0

38 500

21 350

Nepeněžní nebo peněžní závazky, které nejsou sledovány v běžném účetnictví:
Všechny závazky jsou sledovány v účetnictví.
IV. Vlastní kapitál v tis. Kč:
Položky

Základní
kapitál

Rezervní fond

Hospodářský
výsledek

Jiné změny

Stav k 1.1.
Zvýšení(snížení) ZK
Z toho z majetku
Peněžním vkladem
Nepeněžním vkladem
Jiné zvýšení (HV)
Příděl do rezervního fondu
Čerpání rezervního fondu
Příděl do jiných fondů
Výplata dividend, podílů
Jiné snížení

50 000
(+)
(+)
(+)
(+)
X
X

40 104
X
X
X
X
(+) 610
(-) 180
X
(-) 0
(-) 4 000
(-)

X
X
X
X
X
(+) 240
X
X
(+)
(+)
(+/-)

94 354

X
X
X

4250
X
X
X
X
X
(+) 180
(-)
X
X
X

Celkem

50 000

4 430

36 534

240

91 204
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Celkem

850
0

-4 000

V. Přehled o rezervách v tis. Kč:
Druh rezervy

Poč. stav

Zákonné na opravy
Ostatní
Celkem

VI.

6 025

4 279

6 025

4 279

Čerpání

Rozpuštění při Konečný stav
nečerpání
4 279
6 025
4 279

6 025

Výnosy z hlavních druhů činností v tis. Kč:

Prodej zboží v tis. Kč
z toho zahraničí
Prodej výrobků v tis. Kč
z toho zahraničí
Prodej služeb v tis. Kč
z toho zahraničí
CELKEM

VII.

Tvorba

Aktuální účetní období
9 183
152
166 763
30 953
155
0

Minulé účetní období
11 053
1 250
184 334
23 888
349
0

Rozdíl
- 1 870
- 1 098
- 17 571
+ 7 065
- 194
0

176 101

195 736

- 19 635

Výdaje na výzkum a vývoj v tis. Kč
Výdaje na výzkum a vývoj celkem

1 480

Z toho neinvestiční výdaje

1 480

Z toho investiční výdaje

0

Z toho z vlastních zdrojů

1 060

Z toho cizích zdrojů (dotace)

V České Třebové

420

dne 12.3.2008

……………………………….
podpis statutárního orgánu
Ing. Miloš Frýbert
předseda představenstva

10

STRUKTURA CASH FLOW (dle ČÚS č.023)

V tis. Kč

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

5 480

Peněžní toky z provozní činnosti
Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním tj. bez zahrnutí účtové
skupiny 59-daně z příjmů
A.1. Úpravy o nepeněžní operace (A.1.1. až A.1.6.)
A.1.1 Odpisy stálých aktiv (+)
A.1.2. Změna stavu rezerv a opravných položek (+/-)
A.1.3. Zisk (-),ztráta (+) z prodeje stálých aktiv
A.1.4. Výnosy z dividend a podíly na zisku (-)
A.1.5. Vyúčtované nákladové (+) a výnosové úroky (-)
A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace (+/-)
A* Čistý peněžní tok před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými
položkami (Z+A.1.)
A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu (A.2.1. až A.2.4.)
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a
dohadných účtů aktivních (+/-)
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů
časového rozlišení a dohadných účtů pasivních (+/-)
A.2.3. Změna stavu zásob (+/-)
A.2.4. Změna stavu KFM nespadajícího do peněžních prostředků a peněžních
ekvivalentů (+/-)
A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním zdaněním a mimořádnými
položkami (A*+A.2.)
A.3. Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných úroků (-)
A.4. Přijaté úroky (+)
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky za minulá období (-)
A.6. Mimořádné příjmy a výdaje tvořící tvořící mimořádný HV (+/-)
A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)
A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A**+A.3.+A.4.+A.5.+A.6.+A.7.)

264
5 104
1 931
834
518
1 258
3 267
5 368
2 327
7 115
- 4 967
179
7 695
- 1 279
21
-

736
1 082
6 783

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv (-)
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv (dl.majetek - IM, finanční majetek apod.) - (+)
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám (+/-)
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

- 2 401
2 190
211

Peněžní toky z finančních činností
C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků a úvěrů (+/-)
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty
C.2.1. Zvýšení základního jmění, emisního ážia event. rezervního fondu včetně
složených záloh na toto zvýšení (+)
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)
C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)
C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+)
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-)

- 1 949
- 3 760

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně (-)
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

- 4 000
- 5 709

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období

V České Třebové, dne 12. března 2008

240
-

863
6 343

……………………………..
Ing. Miloš Frýbert
předseda představenstva
SINTEX, a.s.
…………………………………..
Ing. Miloš Frýbert
předseda představenstva
SINTEX, a.s.

