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Profil společnosti
ConsilTech a.s.
HISTORIE, PORTFOLIO A CÍLE
HISTORIE

Společnost ConsilTech je klíčovou společností
skupiny Consillium Private Investments od jejího
vzniku v roce 2016. Cílem je udržování a rozvoj
majetku rodiny Tomáše Němce.
VÝVOJ AKTIV V TIS. KČ

PORTFOLIO

ConsilTech investuje převážně
zemědělství a zdravotnictví.

do

sportu,
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Profil společnosti
ConsilTech a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI K 31.12.2021

ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

STATUTÁRNÍ ORGÁNY

ConsilTech a.s.
Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1
Spisová značka: B22048
DIČ: 05617928
Datum vzniku: 12.12.2016
Základní kapitál: 2 000 000 Kč, splaceno 100 %

PŘEDSTAVENSTVO:
JUDr. Lubomír Svátek
Ing. Tomáš Klápště

KONTAKTY

AKCIONÁŘI

Consillium a.s.
Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1
Tel: +420 226 218 580
Email: info@consillium.cz

Ing. Tomáš Němec

AUDITOR

AKCIE

HAYEK, spol. s r.o., holding, IČO 43875092;
Jindřišská 5/901, CZ110 00 Praha 1
Společnost zapsaná do OR vedeného u Městského
soudu v Praze oddíl C, vložka 7107
Evidenční číslo auditorské společnosti 029

200 ks kmenové akcie na jméno

DOZORČÍ RADA:
Ing. Tomáš Němec
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Profil společnosti
ConsilTech a.s.
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31.12.2021

- 5-

Strategie a výsledky
NAŠE CÍLE

Našich cílů dosahujeme promyšlenými
dlouhodobými investicemi do tradičních
sektorů.
Vyhledáváme lokální příležitosti s potenciálem
globálního růstu, při výběru se soustředíme na
dlouhodobou výkonnost, provozní efektivitu a
možnost mezinárodní expanze.
Dalším zásadním kritériem je vyšší přidaná
hodnota produktu nebo poskytované služby,
nekompromisní kvalita a odlišnost od produktů
masového trhu.

-666
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Strategie a výsledky
VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE
SPOLEČNOSTI CONSILTECH

VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE

PORTFOLIO
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Strategie a výsledky
ZPRÁVA O JEDNOTLIVÝCH SPOLEČNOSTECH
ZA OBDOBÍ 1.1.2021 – 31.12.2021
V průběhu roku 2021 byla pozornost vedení
ConsilTech,
a.s.
namířena
na
minimalizaci
negativních
dopadů
pandemie
Covidu
do
hospodaření společností, zejména v oblasti zdraví
kolegů a zaměstnanců ve všech firmách, narušení
dodavatelských řetězců a vyšších nákladů na
udržení chodu firem.
Omezení pohybu vedlo k omezením poptávky po
určitých produktech z našeho portfolia, např.
sjezdové lyže nebo diagnostické prostředky na necovidová onemocnění.
Každá mince má však dvě strany, takže i minulý rok
s sebou přinesl pozitiva – pokračující nárůst
poptávky po sportovním zboží, tj. po našich kolech
Superior, Rock Machine a Frappé, běžkách a ski
touringových lyžích Kästle a Sporten, hraní golfu, i
po Covid zaměřených produktech skupiny
Biovendor. Stranou nezůstaly ani zemědělské
produkty z Úněšovského statku. Naši zákazníci
jasně ukazují, že je pro ně důležité žít kvalitní a
zdravý život, který je spojen s pohybem i dobrým
jídlem a výrobky z českého mléka, masa i obilovin
jsou právem považovány za jedny z nejkvalitnějších
v Evropě.
Skupina BIOVENDOR
Rok 2021 byl dalším rokem, kdy se dařilo růst všem
částem skupiny BioVendor. Společnost v tomto
roce pokračovala v procesu transformace z
primárně distribuční firmy, která celé roky úspěšně
zastupovala velké mezinárodní dodavatele na
českém trhu, k firmě nabízející stále vice vlastní
výrobky
a
služby.
Na
trh
uvedla
plně
automatizovanou,
chemiluminiscenční
(CLIA)
imunodiagnostickou platformu s kity vlastní výroby
v roce
a Kv
už Pekingu
ke konci roku
se 2022.
mohla pyšnit jejími deseti
instalacemi u zákazníků. Nově založená firma
BioVendor MDx a.s. od roku 2021 nabízí produkty
vlastního vývoje a výroby pro molekulární
diagnostiku a sekvenování genomu (NGS).
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Strategie a výsledky
ZPRÁVA O JEDNOTLIVÝCH SPOLEČNOSTECH
ZA OBDOBÍ 1.1.2021 – 31.12.2021
S pokračováním pandemie koronaviru rostl
celosvětový zájem o kvalitní diagnostiku. Během
roku 2021 vlastní soupravy pro diagnostiku
COVID-19 procházely průběžnou inovací na
základě nejnovějších vědeckých poznatků a
korelací s mezinárodními standardy WHO.
Společnost se podílela na poskytování efektivní
diagnostické odpovědi na pandemii, přičemž
například v oblasti sekvenací SARS-CoV-2 většina
testů v ČR probíhala na řešení dodávaným
společností, které zahrnuje i inovativní software.
V rámci rozšiřování a růstu aktivit společnosti byly
dokončeny stavební práce na nové přístavbě
dceřiné společnosti TestLine v Brně a byl
přestěhován centrální sklad. Rozšířené kanceláře,
nové sklady s řízenou teplotou a logistické zázemí
začaly vznikat i v rámci rakouské dcery
ViennaLab. Rozrostly se i prostory firmy Oxford
Biosystems ve Spojeném království.
V polovině roku proběhla akvizice části
společnosti Cisbio (součást skupiny Perkin Elmer)
do belgické dceřiné společnosti DiaSource. Díky
této akvizici se BioVendor Group stal světovou
jedničkou na trhu radioimmunoassayů (RIA).
Všechny společnosti skupiny v roce 2021 finišovaly
přípravu na certifikaci produktů podle nové
evropské směrnice IVDR a související aktualizaci
technické dokumentace.
Bike Fun International, a.s.
Velmi úspěšný rok má za sebou také nováček v
portfoliu, Bike Fun International, a.s. ("BFI"), neboť
poptávka po jízdních kolech v celé Evropě, ať už
pro sportovní vyžití nebo jako dopravní
prostředek, se stala fenoménem pandemie. BFI
proto zainvestovalo do nových montážních linek
nové generace, tzv. air-linky, a podpořilo
vzdělávání a trénink zaměstnanců, aby firma
mohla zvýšit výrobu a uspokojit co nejvíce svých
zákazníků.
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Strategie a výsledky
ZPRÁVA O JEDNOTLIVÝCH SPOLEČNOSTECH
ZA OBDOBÍ 1.1.2021 – 31.12.2021
Celkově společnost vyrobila téměř 160 tis. kol a
elektrokol při obratu 2,2 mld. Kč, rostl podíl
elektrokol v souladu s poptávkou na trhu. Firmě se
dařilo zvyšovat jak prodeje vlastních značek
Superior, Rock Machine i Frappe, tak i prohlubovat
spolupráci na holandském trhu s firmou
Kruitbosch a její dvojkou na trhu, značkou Cortina.
Největší výzvou bylo zajištění vstupů materiálů pro
výrobu od nejen asijských dodavatelů, což byl
často heroický výkon pro nákupní tým Bike Funu.
Skupina KÄSTLE
Skupina Kästle se díky dobudování širokého
portfolia lyží, které probíhalo v posledních letech
(sjezdovky – ski-alpy – běžky), lépe vypořádala s
poklesem poptávky po sjezdových lyžích, kdy na
mnohé skiareály dopadly covidové restrikce. Jak v
segmentu touringových lyží, tak u běžek, skupina v
roce 2021 rostla.
Z rozvojových aktivit stojí za zmínku úspěšné
dokončení vývoje sjezdových bot Kästle – ty budou
zákazníci moci vyzkoušet již v další zimní sezóně, a
zahájení výstavby nové výrobní haly v Novém
Městě na Moravě s plánovaným dokončením v
první polovině roku 2022.

--110
10-

Strategie a výsledky
ZPRÁVA O JEDNOTLIVÝCH SPOLEČNOSTECH
ZA OBDOBÍ 1.1.2021 – 31.12.2021
Úněšovský statek a.s.
Společnost Úněšovský statek a její dceřiná
společnost
Zemědělské
družstvo
vlastníků
Manětín
docílily
v
roce
2021
dobrého
hospodářského výsledku i přes restrikce a omezení
v souvislosti s pandemií COVID-19.
Z pohledu rostlinné produkce byl rok 2021
průměrný, a proto ve srovnání s předchozím
výborným rokem 2020 došlo k poklesu výroby.
Cenově se začal projevovat prudký nárůst cen
rostlinných
komodit
v
kategorii
světově
obchodovaných jako pšenice a řepka, zatímco
komodity lokálního významu zaznamenaly spíše
stagnaci ceny.
Úněšovský statek znovu zlepšil efektivitu výroby
mléka. Díky dobrému a stálému kolektivu lidí
ošetřujících zvířata, a především dlouhodobé
systematické práci, vyhrála stáj v Pernarci
dvanáctý ročník soutěže Mléčná farma roku v
kategorii Holštýn.
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Finanční část
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
SPOLEČNOSTI CONSILTECH A.S.
ZA OBDOBÍ 1.1.2021-31.12.2021
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KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA
k datu 31.12.2021

(v celých tisících Kč)
Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky 500/2002 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky:

ConsilTech a.s.
Purkyňova 2121/3
110 00 Praha 1
IČ: 05617928

AKTIVA

Běžné účetní období

Min.úč. období

b

a

10 186 884

9 033 669

6 453 675

6 116 882

359 164

313 420

61 796
72 462

62 308
79 587

2.1. Software

42 808

50 155

2.2. Ostatní ocenitelná práva

29 654

29 432

AKTIVA CELKEM
A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

B.

Dlouhodobý majetek

B. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

B. I. 1. Nehmotné výsledky vývoje
2. Ocenitelná práva

3. Goodwill
4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
5.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek

B. II.

B. II. 1. Pozemky a stavby
1.1. Pozemky
1.2. Stavby
2. Hmotné movité věci a jejich soubory

209

396

131 885

102 842

92 812

68 287

469

1 601

92 343
3 575 140

66 686
3 285 222

2 144 983

2 346 802

1 330 616
814 367

1 489 106
857 696

458 432

447 875

25 455

38 906

21 667

29 428

3 788

9 478

946 270

451 639

3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů
4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny
4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
5.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený
dlouhodobý hmotný majetek

5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

146 163

45 998

5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

800 107
818 860

405 641
719 336

B. III.

Dlouhodobý finanční majetek

B. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba
2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba

50 094

8 158

126 010

64 054

273 020
369 736

288 230
358 852
42

3. Podíly - podstatný vliv
4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv
5. Ostatní douhodobé cenné papíry a podíly
6. Zápůjčky a úvěry - ostatní
7. Ostatní douhodobý finanční majetek

42

7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek
7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
B. IV.

Aktivní konsolidační rozdíl, (-) pasivní konsolidační rozdíl

B. V

Cenné papíry a podíly v ekvivalenci

1 688 966

1 788 157

11 545

10 747

AKTIVA

Běžné účetní období

Min.úč. období

b

a

C.

Oběžná aktiva

3 695 672

2 882 580

C. I.

Zásoby

2 225 051

1 727 511

C. I. 1. Materiál

1 391 829

776 003

184 306
609 634

123 354
811 523

3.1. Výrobky

441 093

534 028

3.2. Zboží

168 541

277 496

2. Nedokončená výroba a polotovary
3. Výrobky a zboží

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
5. Poskytnuté zálohy na zásoby
Pohledávky

C. II.

C. II. 1. Dlouhodobé pohledávky

26 123
13 159
982 762

16 631
821 118

105 442

134 603

C. II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů
1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

48
97 885

103 340

2 774

26 388

4 783

4 827

428

441

C. II. 2. Krátkodobé pohledávky

4 355
877 320

4 386
686 515

C. II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů

732 544

610 190

25 569

16 887

1.3. Pohledávky - podstatný vliv
1.4. Odložená daňová pohledávka
1.5. Pohledávky - ostatní
1.5.1. Pohledávky za společníky
1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
1.5.3. Dohadné účty aktivní
1.5.4. Jiné pohledávky

2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
2.3. Pohledávky - podstatný vliv

1 250

3 885

117 957

55 553

2.4.3. Stát - daňové pohledávky

32 454

22 311

2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

12 889

9 158

2.4.5. Dohadné účty aktivní

11 411

3 423

2.4.6. Jiné pohledávky

61 203
49 924

20 661

2.4. Pohledávky - ostatní
2.4.1. Pohledávky za společníky
2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

C. III.

Krátkodobý finanční majetek

C.III. 1.

Podíly - ovládaná osoba

2. Ostatní krátkodobý finanční majetek
C. IV.

Peněžní prostředky

C. IV. 1. Peněžní prostředky v pokladně
2. Peněžní prostředky na účtech
D. I.

Časové rozlišení

D. I. 1. Náklady příštích období

49 924
437 935

333 951

1 689

5 171

436 246
37 536

328 780
34 207

24 905

20 565

12 631

13 642

2. Komplexní náklady příštích období
3. Příjmy příštích období

PASIVA

označ.
a.

Běžné účetní období

Min.úč. období

b
PASIVA CELKEM

10 186 884

9 033 669

A.

Vlastní kapitál

380 310

-2 420

A. I.

Základní kapitál

2 000

2 000

Základní kapitál

2 000

2 000

57 885

-10 458

A.

I.

1.

2. Vlastní podíly (-)
3. Změny základního kapitálu
Ážio a kapitálové fondy

A. II.

A. II. 1. Ážio
2. Kapitálové fondy
2.1. Ostatní kapitálové fondy
2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)

0

0

57 884

-10 458

0

0

57 885

-10 458

0

0

0

0

-86 167

218 301

-86 167

218 301

406 788

-212 263

405 990

-212 067

798

-196

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací
2.3.
(+/-)
2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)
2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)
Fondy ze zisku

A. III.

A. III. 1. Ostatní rezervní fondy
2. Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodaření minulých let (+/-)

A. IV.

A. IV. 1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let
2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)
A. V.1.

Výsledek hospodaření běžného účetního obd.bez menš.podílů

A.V.1.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
A.V.1.2. Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci (+/-)
A. V. 2.

Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)

A. VI.

Konsolidační rezervní fond

B.+ C.

Cizí zdroje

B. I.

Rezervy

B. I. 1. Rezerva na důchody a podobné závazky
2. Rezerva na daň z příjmů
3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů

-196
9 747 394

8 969 479

135 455

103 458

2 935

3 172

50 865

40 680

44

138

81 611

59 468

C.

Závazky

9 611 939

8 866 021

C. I.

Dlouhodobé závazky

7 500 438

7 200 389

2. Závazky k úvěrovým institucím

753 902

838 569

3. Dlouhodobé přijaté zálohy

124 300

4. Ostatní rezervy

C. I. 1. Vydané dluhopisy
1.1. Vyměnitelné dluhopisy
1.2. Ostatní dluhopisy

2 635

3 709

6 289 774

6 086 119

8. Odložený daňový závazek

112 447

111 067

9. Závazky - ostatní

217 380

160 925

217 380

160 925

4. Závazky z obchodních vztahů
5. Dlouhodobé směnky k úhradě
6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
7. Závazky - podstatný vliv

9.1. Závazky ke společníkům
9.2. Dohadné účty pasivní
9.3. Jiné závazky

PASIVA

Běžné účetní období

Min.úč. období

b

a.
C. II.

Krátkodobé závazky

C. II. 1.

Vydané dluhopisy

2 111 501

1 665 632

1 162 064

461 425

26 614

81 815

534 157

615 418

388 666

506 974

2 541

2 605

1.1. Vyměnitelné dluhopisy
1.2. Ostatní dluhopisy
2. Závazky k úvěrovým institucím
3. Krátkodobé přijaté zálohy
4. Závazky z obchodních vztahů
5. Krátkodobé směnky k úhradě
6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
7. Závazky - podstatný vliv
8. Závazky - ostatní
8.1. Závazky ke společníkům

3

8.2. Krátkodobé finanční výpomoci
8.3. Závazky k zaměstnancům

39 444

48 377

8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

28 174

22 959

168 638

138 470

14 457

12 951

135 412

281 609

8.5. Stát - daňové závazky a dotace
8.6. Dohadné účty pasivní
8.7. Jiné závazky

18 866

14 003

D. 1. Výdaje příštích období

7 688

8 707

2. Výnosy příštích období

11 178

5 296

40 314

52 608

Časové rozlišení

D.

E.

Menšinový vlastní kapitál

E. I.

Menšinový základní kapitál

6 880

12 814

E. II.

Menšinové kapitálové fondy

8 514

6 274

E. III.

Menšinové fondy ze zisku vč. nerozděleného zisku a neuhrazené
ztráty min.let

24 147

27 635

E. IV.

Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období

774

5 885

Datum sestavení

6.červen 2022

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní
jednotkou

Sestavil (jméno a podpis)

Ing. Tomáš Klápště, člen představenstva

Ing. Hana Černá

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty
K datu 31.12.2021

(v celých tisících Kč)
Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky 500/2002 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky:

ConsilTech a.s.
Purkyňova 2121/3
110 00 Praha 1
IČ: 05617928

Skutečnost v účetním období
sledovaném
minulém
1
2

Označení
a
I.

Tržby za prodej výrobků a služeb

II

Tržby za prodej zboží

A.

Výkonová spotřeba
1.

Náklady vynaložené na prodané zboží

2.

Spotřeba materiálu a energie

3.

Služby

B.

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

C.

Aktivace (-)

D.

Osobní náklady

D.

3 798 656
1 538 145
3 604 966
1 080 392
2 105 627
418 947
-52 812
-103 823
1 042 467
772 276

1 158 622
1 360 426
1 487 721
731 738
438 955
317 028
-105 616
-85 108
717 308
532 602

1.

Mzdové náklady

2.

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní
náklady

270 191

184 706

2.1.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

2.2.

Ostatní náklady

241 750
28 441
222 250

171 066
13 640
241 856

241 484

216 959

E.

Úpravy hodnot v provozní oblasti

E

1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
1.1.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku trvalé

240 708

213 972

1.2.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku dočasné

776

2 987

139

27 690

-19 373
627 057
44 108
93 446
489 254
249

-2 793
178 298
33 037
7 114
135 441
2 706

736 278

248 730

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

34 885

24 239

2. Prodanéhý materiál

80 982

3 400

3. Daně a poplatky

4 826

2 335

4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

4 513

2 218

511 782

121 253

99 290

95 285

514 532

192 455

2. Úpravy hodnot zásob
3. Úpravy hodnot pohledávek
III.

Ostatní provozní výnosy

III.

1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku
2. Tržby z prodaného materiálu
3. Jiné provozní výnosy
4. Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu

F.

Ostatní provozní náklady

F.

5. Jiné provozní náklady
6. Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu
*

Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření (+/-)

Skutečnost v účetním období

Označení

sledovaném

minulém

1

a
IV.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly

IV. 1.

Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba

2

81 875
143
81 732

2. Ostatní výnosy z podílů

G.

Náklady vynaložené na prodané podíly

V.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finačního majetku

V.

1.

2 025

366 383

24 208

23 944

3 544

1 484

20 664
-36
27 344

22 460

7 594

67

19 750
135 965
106 716

17 658
50 783
96 421

24 124

-323 927

Výnosy z ostatního dlouhodobého finačního majetku - ovládaná
nebo ovládající osoba

2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finačního majetku

H.

Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem
VI.

Výnosové úroky a podobné výnosy
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající
1.
osoba

VI.

2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy
I.

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

J.

Nákladové úroky a podobné náklady

J.

1.

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná a ovládající
osoba

2.

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

VII.

Ostatní finanční výnosy

K.

Ostatní finanční náklady

17 725

*

Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření

**

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

538 656

-131 472

Daň z příjmů

131 892
106 970
24 922
406 764

74 710
73 470
1 240
-206 182

L.
L.

1.

Daň z příjmů splatná

2.

Daň z příjmů odložená (+/-)

**

Konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

***

Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období bez
podílu v ekvivalenci

406 764

-206 182

z toho výsl.hospod.běžného úč.období bez menš.podílů

405 990

-212 067

774
798

5 885
-196

407 562

-206 378

539 454
6 124 031

-131 668
2 853 948

M.

Převod podílu na hospodářském výsledku

Menšinový výsl.hospodaření běžného úč.období
Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci
****

*

Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období
Konsolidovaný výsledek hospodaření vč. HV v ekviv.před
zdaněním (+/-)
Čistý obrat za účetní období

Datum sestavení

6.červen 2022

Podpis statutárního orgánu nebo f yzické osoby, která je
účetní jednotkou

Sestavil (jméno a podpis)

Ing. Tomáš Klápště, člen představenstva

Ing. Hana Černá

ConsilTech a.s.
Příloha ke konsolidované účetní závěrce
31. prosince 2021

Sídlo Praha 1, Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1
Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 12. prosince 2016
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1. Rozsah konsolidace
Skupina společností je tvořena mateřskou společností ConsilTech a.s. se sídlem Purkyňova 2121/3, Nové
Město, 110 00 Praha 1, společnostmi ovládanými, řízenými a společnostmi pod podstatným vlivem
(„Konsolidační celek“ nebo „Skupina“).

1.1. Společnosti ovládané, řízené
Společností ovládanou, řízenou se pro účely konsolidace rozumí společnost, v níž řídící společnost
vykonává rozhodující vliv prostřednictvím:
•
•

přímého nebo nepřímého uplatňování více než 50 % hlasovacích práv ovládané, řízené
společnosti, nebo
prokazatelného ovládání operativních a strategických politik, a přitom řídící společnost je
současně
v dané společnosti akcionářem nebo společníkem.

Tyto společnosti jsou konsolidovány metodou plné konsolidace.

1.2. Společnosti pod podstatným vlivem
Společností pod podstatným vlivem se pro účely konsolidace rozumí společnost, v níž řídící společnost
vykonává podstatný vliv, tzn. vlastní přímo nebo nepřímo nejméně 20 % a nejvýše 50 % uplatňovaných
hlasovacích práv v této společnosti, nebo pokud na základě jiných skutečností vyplývá významná účast
na ovládání finančních a provozních politik společnosti pod podstatným vlivem, která však není vlivem
rozhodujícím nebo společným.
Tyto společnosti jsou konsolidovány ekvivalenční metodou.

1.3. Konsolidace zahraničních společností řízených, ovládaných
a pod podstatným vlivem
Rozvahy a veškeré účetní informace týkající se zahraničních společností zahrnutých do konsolidace byly
přepočteny kurzem České národní banky k datu účetní závěrky.
Výkazy zisku a ztráty týkající se zahraničních společností zahrnutých do konsolidace byly přepočteny
průměrným kurzem České národní banky za rok 2021.

1.4. Vymezení konsolidačního celku
Mateřská společnost:
ConsilTech a.s., se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1. Společnost byla zapsána do
obchodního rejstříku dne 12. prosince 2016.
Ovládané a řízené
společnosti

1

1.

Kästle CZ, a.s.

2.

ConsilSport s.r.o.

3.

Kästle GmbH

4.

BioVendor-Laboratorní
medicína, spol. s r.o.

Sídlo firmy
U Pohledce 1347, 592 31
Nové Město na Moravě, Česká
republika
Purkyňova 2121/3,
110 00 Praha 1, Česká
republika
Kaiser-Franz-Joseph-Strasse
61, 6845 Hohenems, Austria
Karásek 1767/1, Řečkovice
621 00 Brno, Česká republika

Podíl
na ZK
v%

Bezprostřední
vlastník

Způsob konsolidace

100

ConsilTech a.s.

přímá

100

ConsilTech a.s.

přímá

96,8

ConsilTech a.s.

přímá

100

ConsilTech a.s.

dílčí konsolidační
celek

ConsilTech a.s.
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5.
6.
7.

330 38 Úněšov 76, Česká
republika
Panorama Agricultural60 Zefyrou Street and Syngrou
Tourism-Construction S.A. Avenue, Palaio Faliro, Greece
BIKE FUN International
Areál Tatry 1445/2, 742 21
s.r.o.
Kopřivnice, Česká republika
Úněšovský statek a.s.

92

ConsilTech a.s.

přímá

50

ConsilTech a.s.

přímá

100

ConsilTech a.s.

přímá

Podniky vyloučené z konsolidovaného celku:
Pro nepodstatný vliv na jmění a neúměrné vysoké náklady spojené se získáním údajů byly
z konsolidace vyloučeny tyto společnosti:
Ovládané a řízené
společnosti
8.

Kästle Schweiz AG

9.

Kästle USA Inc.

10.

Zemědělské družstvo
vlastníků Manětín

Sídlo firmy
Spielhof 9, 6317 Oberwil
bei Zug, Schweiz
PO Box 1225, CO 81658 Vail,
USA
331 62 Manětín 339, Česká
republika

Podíl na ZK
v%

Bezprostřední
vlastník

100

Kästle GmbH

95

Kästle GmbH

85,82

Úněšovský statek a.s.

Dílčí konsolidační celek:
BioVendor – Laboratorní medicína a.s. (dále „Skupina Biovendor LM“)
Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 11. července 1995. Sídlo Společnosti
je Karásek 1767/1, Řečkovice, 621 00 Brno.
Skupina BioVendor LM: Společnosti ovládané, řízené a společnosti pod podstatným vlivem:
Ovládané a řízené
společnosti
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1.

BioVendor MDx a.s.

2.

TestLine Clinical
Diagnostics s.r.o.

3.

BioVendor Gesmbh

4.

BioVendor GmbH

5.

BioVendor Research and
Diagnostic Products, s.r.o.

6.

BioVendor Ltd.

7.

Oxford Biosystem Ltd.

8.

BioVendor Slovakia s.r.o.

Sídlo firmy
Karásek 1767/1, Řečkovice,
621 00 Brno, Česká republika
Křižíkova 188/68,
Královo Pole, 612 00 Brno,
Česká republika
Nußdorfer Straße 20/10,
1090 Vídeň, Rakousko
Otto-Hahn-Str. 16,34123
Kassel,Mandant 53284,
Německo
Kopčianska 80, 851 01
Bratislava, Slovensko
184B Park Drive, Milton Park,
Abingdon, OX14 4SE
Oxfordshire, Velká Británie
184B Park Drive, Milton Park,
Abingdon, OX14 4SE
Oxfordshire, Velká Británie
Kopčianska 80, 851 01
Bratislava, Slovensko

Podíl na
ZK v %
100

Bezprostřední
vlastník
BioVendor-Laboratorní
medicína a.s.

100

BioVendor-Laboratorní
medicína a.s.

100

BioVendor-Laboratorní
medicína a.s.

100

BioVendor-Laboratorní
medicína a.s.

100

BioVendor-Laboratorní
medicína a.s.

100

BioVendor-Laboratorní
medicína a.s.

100

Biovendor Ltd.

100

BioVendor-Laboratorní
medicína a.s.
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9.

ViennaLab Diagnostics
GmbH

10.

genetrac s.r.o.

11.

BioVendor LLC

12.

DIASource ImmunoAssays
SA

13.

DIASource Iberia, S.L.U.

14.

BioVendor Belgium SPRL

Společnosti pod
podstatným vlivem
15.

PHARMA PARK CR, s.r.o.

Gaudenzdofer Gürtel 43-45,
1120 Vídeň, Rakousko
Karásek 1767/1, 621 00 Brno
Česká republika
128 Bingham Road, Suite
1300 Asheville, NC 28806,
USA
Rue du Bosquet 2, 1348,
Louvain-la-Neuve, Belgie
Av Josep Tarradellas, 38 59,
Barcelona, Španělsko
Rue du Bosquet 2, 1348,
Louvain-la-Neuve, Belgie

100

BioVendor Gesmbh

100

BioVendor-Laboratorní
medicína a.s.

70

BioVendor-Laboratorní
medicína a.s.

100
100
99

Sídlo firmy

Podíl na
ZK v %

Karásek 1767/1, Řečkovice
621 00 Brno, Česká republika

33

BioVendor
Belgium SPRL
DIASource
ImmunoAssays SA
BioVendor-Laboratorní
medicína a.s.
Bezprostřední
vlastník
BioVendor-Laboratorní
medicína a.s.

Z důvodu nevýznamnosti nebyly společnosti genetrac s.r.o. a DIASource Iberia, S.L.U. zahrnuty do konsolidačního
celku. V roce 2021 došlo ke změně konsolidačního celku, kdy do něj byla zahrnuta i společnost PHARMA PARK CR
s.r.o., která nebyla jeho součástí v předchozích letech.

2. Účetní postupy
2.1. Základní zásady zpracování konsolidované účetní závěrky
Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena
v historických cenách kromě níže uvedených případů.

2.2. Systém konsolidace
Společnosti ovládané, řízené jsou konsolidovány metodou plné konsolidace, společnosti pod
podstatným vlivem ekvivalenční metodou a společnosti spolu ovládané poměrnou metodou.
Vzájemné pohledávky, závazky, výnosy a náklady jsou plně vyloučeny. Zisk z prodeje aktiv
mezi společnostmi skupiny je plně vyloučen. Dividendy přijaté od společností konsolidovaných plnou,
poměrnou, resp. ekvivalenční metodou byly vyloučeny z konsolidovaného výkazu zisku a ztráty a o jejich
výši byl zvýšen konsolidovaný výsledek hospodaření minulých let, resp. konsolidační rezervní fond.
Účetní závěrky všech společností zahrnutých do konsolidace byly sestaveny k 31. prosinci 2021. Pro účely
konsolidace došlo ke sjednocení významných účetních postupů v rámci konsolidačního celku. Tyto
účetní postupy, které používají jednotlivé společnosti konsolidačního celku, jsou popsány níže.

2.3. Konsolidační rozdíly
Konsolidační rozdíly byly zjištěny jako rozdíl mezi pořizovací cenou podílových cenných papírů a vkladů
konsolidované společnosti a jejich oceněním podle podílové účasti řídící společnosti na výši vlastního
kapitálu vyjádřeného reálnou hodnotou ke dni akvizice nebo ke dni dalšího zvýšení účasti (dalšího
pořízení cenných papírů nebo vkladů). Za den akvizice se považuje datum, od něhož začíná řídící
společnost účinně uplatňovat příslušný vliv nad konsolidovanou společností. U konsolidačních rozdílů
byla stanovena lineární doba odepisování po dobu 20 let, přičemž první odpis je účtován v měsíci vzniku
konsolidačního rozdílu.
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2.4. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Nehmotný (a hmotný) majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje
40 tis. Kč, je považován za dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.
Nakoupený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které
zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený
vlastní činností je oceněn vlastními náklady. Vlastní náklady jsou přímé a nepřímé náklady vynaložené
v souvislosti s pořizováním dlouhodobého majetku. Majetek získaný formou daru je vykázán
v reprodukční pořizovací ceně k datu převzetí příslušného majetku.
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě
jeho předpokládané doby životnosti. Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného
majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti. První odpis se uplatňuje v měsíci
následujícím po zařazení majetku do užívání a poslední odpis v měsíci vyřazení majetku. Skupina
uplatňuje roční odpisové sazby, které se liší od sazeb odpočitatelných pro daňové účely.
Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho
zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Zpětně získatelná částka
je stanovena na základě očekávaných budoucích peněžních toků generovaných daným aktivem.
Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické
zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, jehož ocenění přesahuje částku 40 tis. Kč
za položku, je aktivováno.
K nedokončeným nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje je tvořena opravná položka na základě
předpokládané úspěšnosti projektů a jejich jednotlivých dílčích fází.

2.5. Zásoby
Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou sníženou o opravnou položku. Pořizovací cena
zahrnuje veškeré náklady související s pořízením těchto zásob (zejména dopravné, clo atd.).
Zásoby vlastní výroby, tj. nedokončená výroba a hotové výrobky, jsou oceňovány vlastními výrobními
náklady sníženými o opravnou položku. Vlastní výrobní náklady zahrnují přímý materiál a přímé mzdy.
Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám je tvořena na základě analýzy
obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení zásob.

2.6. Pohledávky
Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným
pohledávkám. Opravná položka k pochybným pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury
pohledávek a individuálního posouzení bonity dlužníků. Skupina nevytváří opravné položky
k pohledávkám za spřízněnými stranami.

2.7. Klasifikace závazků
Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazků, bankovních úvěrů a finančních výpomocí, jejichž
doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k rozvahovému dni, jako krátkodobé.

2.8. Přepočet cizích měn
Aktiva a závazky se přepočítávají devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou k datu
závěrky. Položky vlastního kapitálu se přepočítávají historickým kurzem, tj. kurzem ke dni transakce,
náklady a výnosy se přepočtou průměrným kurzem za dané období.
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Položky výdajů nebo příjmů příštích období vyjádřené v cizí měně jsou přepočítány devizovým kurzem
zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni.

2.9. Vlastní kapitál
V případě, že Skupina rozhodne o výplatě záloh na podíly na zisku, vykáže tuto skutečnost jako snížení
vlastního kapitálu na rozvahovém řádku Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku. V případě, že
k rozvahovému dni vznikne Skupině ztráta nebo dosáhne zisku nižšího než vyplacené podíly na zisku,
vykáže v rozvaze ke konci účetního období výplatu záloh na podíly na zisku nebo její část jako pohledávku
za společníky.

2.10.Rozdíly ze změn účetních metod a opravy chyb let minulých
Rozdíly ze změn účetních metod (včetně dopadu odložené daně) a opravy v důsledku nesprávného
účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, pokud jsou významné,
se vykazují v položce Jiný výsledek hospodaření minulých let.

2.11. Rezervy
Skupina tvoří rezervy, pokud má současný závazek, je pravděpodobné, že bude na vypořádání tohoto
závazku třeba vynaložit vlastní zdroje a existuje spolehlivý odhad výše závazku.

2.12. Finanční deriváty
Finanční deriváty zahrnující měnové obchody, futures na úrokovou míru, FRA, měnové a úrokové
swapy, měnové a úrokové opce a ostatní finanční deriváty jsou nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací
ceně a následně přeceňovány na reálnou hodnotu. Reálné hodnoty jsou odvozeny z tržních cen, z modelů
diskontovaných peněžních toků nebo modelů pro oceňování opcí. Všechny deriváty jsou vykazovány
v položce jiné pohledávky, mají-li pozitivní reálnou hodnotu, nebo v položce jiné závazky, je-li jejich
reálná hodnota pro Společnost záporná.
Změny reálné hodnoty finančních derivátů k obchodování jsou vykázány na řádku Ostatní finanční
náklady

2.13. Tržby
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. Bonusy
zákazníkům za prodané výrobky jsou vykázány v období, v němž je účtován výnos z tohoto prodeje. Ve
výkazu zisku a ztráty jsou bonusy vykázány jako snížení výnosů z prodeje výrobků.

2.14. Dotace
Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí či nezpochybnitelného nároku na přijetí.
Dotace přijatá na úhradu nákladů se účtuje do provozních nebo finančních výnosů ve věcné a časové
souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. Dotace přijatá na pořízení dlouhodobého majetku
včetně technického zhodnocení a na úhradu úroků zahrnutých do pořizovací ceny majetku snižuje
pořizovací cenu nebo vlastní náklady na pořízení.

2.15. Spřízněné strany
Spřízněnými stranami Skupiny se rozumí:
•
•
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•

členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů společností ve Skupině a osoby blízké těmto
osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv.

2.16. Leasing
Pořizovací cena majetku získaného formou finančního nebo operativního leasingu není aktivována
do dlouhodobého majetku. Leasingové splátky jsou účtovány do nákladů rovnoměrně po celou dobu
trvání leasingu. Budoucí leasingové splátky, které nejsou k rozvahovému dni splatné, jsou vykázány
v příloze k účetní závěrce, ale nejsou zachyceny v rozvaze. U finančních leasingů, kde je možné přesně
rozlišit splátku a finanční náklad (např. splátkový kalendář v rozdělení na splátky a úroky), jsou pro
věrnější zobrazení skutečného stavu finanční náklady účtovány samostatně do finančního výsledků
hospodaření.

2.17. Úrokové náklady
Veškeré úrokové náklady jsou účtovány do nákladů.

2.18.Odložená daň
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo
závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou.

2.19. Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen
v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které
existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem
představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány
v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

3. Dlouhodobý nehmotný majetek
Pořizovací cena
(tis. Kč)
Nehmotné výsledky
výzkumu a vývoje

1. ledna
2021

Přírůstky/
úbytky

62 308

-

512

61 796

7 347

42 808

Software

50 155

Ocenitelná práva

29 432

222

29 654

102 842

29 043

131 885

Poskytnuté zálohy
na DNM

1 601

-1 132

469

Nedokončený DNM

66 686

25 657

92 343

187

209

45 744

359 164

Ostatní DNM

Goodwill
Celkem

6

396
313 420

-

31.prosince
2021

-
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Pořizovací cena
(tis. Kč)
Nehmotné výsledky
výzkumu a vývoje

1. ledna
2020

Přírůstky/
úbytky

31.prosince
2020

58 294

4 014

62 308

Software

48 592

1 563

50 155

Ocenitelná práva

33 707

4 275

29 432

100 849

1 993

102 842

Poskytnuté zálohy
na DNM

1 290

311

1 601

Nedokončený DNM

57 641

9 045

66 686

668

396

11983

313 420

Ostatní DNM

Goodwill
Celkem

-

1 064
301 437

-

4. Dlouhodobý hmotný majetek
Pořizovací cena
(tis. Kč)
Pozemky

1. ledna
2021
1 489 106

1 330 616

43 329

814 367

10 557

458 432

13 451

25 455

45 998

100 165

146 163

405 641

394 466

800 107

3 285 222

289 918

3 575 140

857 696

Hmotné movité věci
a jejich soubory

447 875

Poskytnuté zálohy
na DHM
Nedokončený
dlouhodobý majetek
Celkem
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38 906

-

31. prosince
2021

158 490

Stavby

Ostatní DHM

Přírůstky/
úbytky

-

-
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Pořizovací cena
(tis. Kč)
Pozemky

1. ledna
2020

Přírůstky/
úbytky

31. prosince
2020

1 167 817

321 289

1 489 106

Stavby

729 239

128 457

857 696

Hmotné movité věci
a jejich soubory

371 539

76 336

447 875

36 666

2 240

38 906

3 975

42 023

45 998

214 115

191 526

405 641

2 523 351

761 871

3 285 222

Ostatní DHM
Poskytnuté zálohy
na DHM
Nedokončený
dlouhodobý majetek
Celkem

5. Podíly v ovládaných účetních jednotkách a
v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
nezahrnutých do konsolidačního celku
31.12.2021
Kästle Schweiz AG
Spielhof 9, 6317 Oberwil
bei Zug, Schweiz
Kästle USA Inc.
PO Box 1225, CO 81658 Vail,
USA
genetrac s.r.o.

Účetní
hodnota
(tis. Kč)

Výsledek
Podíl na
hospodaření
základním
v roce 2021
kapitálu (%)
(tis. Kč)

Vlastní
kapitál
(tis. Kč)

2 048

100

- 166

1 909

180

95

- 151

3 155

200

100

-4

79

5 221

100

276

3 058

Zemědělské družstvo
vlastníků Manětín
331 62 Manětín 339, Česká republika

42 445

85,82

2 464

49 459

Celkem

50 094

Karásek 1767/1, Brno Řečkovice, 621 00 Česká
republika

DIASource Iberia, S.L.U.
Av Josep Tarradellas 38 59, Barcelona, Španělsko

8

Příjem z podílů
na zisku
v roce 2021
(tis. Kč)

ConsilTech a.s.
Příloha ke konsolidované účetní závěrce
31. prosince 2021

Výsledek
Podíl na
hospodaření
základním
v roce 2020
kapitálu (%)
(tis. Kč)

Účetní
hodnota
(tis. Kč)

31.12.2020
Kästle Schweiz AG
Spielhof 9, 6317 Oberwil
bei Zug, Schweiz
Kästle USA Inc.
PO Box 1225, CO 81658 Vail,
USA
genetrac s.r.o.
Karásek 1767/1, Brno Řečkovice, 621 00 Česká
republika

DIASource Iberia, S.L.U.
Av Josep Tarradellas 38 59, Barcelona, Španělsko

Celkem

Příjem z podílů
na zisku
v roce 2020
(tis. Kč)

Vlastní
kapitál
(tis. Kč)

2 162

100

45

2 240

190

95

6

3 221

200

100

-16

141

5 606

100

426

2 936

8 158

6. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Název společnosti

Cena pořízení

Opravná položka

Podíl v %

Finanční výnosy

12,2034

985

Brazzale S.p.a.

273 020

0

Celkem

273 020

0

985

7. Poskytnuté zápůjčky a úvěry
Poskytnuté zápůjčky a úvěry vykázané ve dlouhodobém finančním majetku představují:
Hodnota zápůjčky
k 31. prosinci 2021

Hodnota zápůjčky
k 31. prosinci 2020

Hodnota zápůjčky
k 31. prosinci 2019

DIASource
Iberia, S.L.U.

544

554

521

Verena s.r.l.

248 600

262 450

254 100

31 099

32 832

31 787

125 500

63 500

37 500

OKIN BPS a.s.

42 100

62 100

0

Consillium Greece
MAE

47 903

0

0

495 746

422 906

325 014

(tis. Kč)

Brazzale S.p.a.
LEVELSPORTKONCEPT
s.r.o.

Celkem
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8. Kladný konsolidační rozdíl
(tis. Kč)

2021

Konsolidační rozdíl vzniklý při pořízení Kästle CZ s.r.o.

58 189

Konsolidační rozdíl vzniklý při pořízení BIKE FUN International s.r.o.

166 128

Konsolidační rozdíl vzniklý při pořízení BioVendor - Laboratorní medicína a.s.

563 061

Dílčí konsolidační rozdíl - BioVendor - Laboratorní medicína a.s.

446 788

Konsolidační rozdíl vzniklý při pořízení Kästle GmbH

49 355

Konsolidační rozdíl vzniklý při pořízení Úněšovský statek a.s.

217 523

Konsolidační rozdíl vzniklý při pořízení Panorama SA

176 841

Dílčí konsolidační rozdíl - Panorama SA

81 234

Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu Kästle CZ s.r.o.

- 3 637

Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu BioVendor - Laboratorní medicína a.s.

- 20 633

Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu Skupiny BioVendor - Laboratorní medicína a.s.

- 12 654

Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu BIKE FUN International s.r.o.

-

Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu Úněšovský statek a.s.

- 11 758

8 744

Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu Kästle GmbH

- 2 903

Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu Panorama SA

- 9 824

Konečný zůstatek k 31. prosinci 2021
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9. Pohledávky
(tis. Kč)

k 31.12.2021

k 31.12.2020

Dlouhodobé pohledávky

105 442

134 603

Krátkodobé pohledávky

877 320

686 515

27 673

18 143

105 333

102 902

49 303

59 519

442

2 054

10 201

18 233

47 408

58 467

z toho po lhůtě splatnosti
(Kästle CZ, a.s.)
z toho po lhůtě splatnosti
(Skupina Biovendor LM)
z toho po lhůtě splatnosti
(BIKE FUN International s.ro.)
Opravná položka
k pohledávkám (Kästle CZ, a.s.)
Opravná položka k pohl.
(Skupina Biovendor LM)
Opravná položka
k pohledávkám (BIKE FUN
International s.ro.)

10.

Vlastní kapitál

Změna vlastního kapitálu konsolidovaného celku
(tis. Kč)

k 31.12.2021

k 31.12.2020

Vlastní kapitál

380 310

-2 420

Menšinový vlastní kapitál

40 314

52 608

Schválené a vydané akcie:
31. 12. 2021
Počet
(ks)
ConsilTech a.s.

31. 12. 2020
Účetní hodnota
(tis. Kč)

Počet
(ks)

Účetní hodnota
(tis. Kč)

Kmenové akcie na jméno s nominální
hodnotou 10.000 Kč, v listinné podobě

200

2 000

200

2 000

Celkem

200

2 000

200

2 000
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11.

Rezervy
(tis. Kč)

k 31.12.2021

Skupina Biovendor LM

k 31.12.2020

102 023

75 785

Kästle CZ a.s.

2 571

1 578

Kästle GmbH

11 184

9 918

BIKE FUN International s.r.o

17 468

13 519

2 209

2 658

135 455

103 458

Úněšovský statek a.s.
Rezervy celkem

12.

Závazky
(tis. Kč)

Dlouhodobé závazky

k 31. 12. 2021

k 31.12. 2020

7 500 438

7 200 389

753 902

838 569

Krátkodobé závazky

2 111 501

1 665 632

z toho závazky vůči úvěrovým institucím

1 162 064

461 425

534 157

615 418

z toho závazky vůči úvěrovým institucím

z toho závazky z obchodních vztahů

Úvěry a ostatní závazky
k 31. 12. 2021
Bankovní úvěry splatné do jednoho roku
Bankovní úvěry se splatností více
než 1 rok
Bankovní úvěry celkem
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1 162 064

461 425

753 092

838 569

1 915 156

1 299 994
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13.

Tržby
(tis. Kč)

2021

2020

Tržby z prodeje vlastních výrobků
a služeb

3 798 656

1 158 622

Tržby za prodej zboží

1 538 145

1 360 426

Celkem

5 336 801

2 519 048

Vzhledem k tomu, že se jednotlivé trhy podstatně neliší z hlediska způsobu, kterým je organizován
prodej zboží a výrobků a poskytování služeb spadajících do běžné činnosti účetní jednotky, se Skupina
rozhodla nevykazovat výnosy v členění na tuzemské a zahraniční.

14.

Odměna auditorské společnosti
(tis. Kč)

2021

2020

Náklady na odměny auditorské společnosti celkem:

3 154

2 939

v tom: náklady na povinný audit účetní závěrky

2 286

2 465

666

291

náklady na jiné ověřovací služby

22

22

náklady na daňové poradenství

171

152

9

9

konsolidované účetní závěrky

náklady na jiné neauditorské služby

15.

Transakce se spřízněnými stranami

Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba: bezúročná zápůjčka od akcionáře ve výši 6 289 774 tis. Kč
(k 31.12.2020: 6 086 119 tis. Kč).
Členům řídících, kontrolních a správním orgánům nebyly k 31.12.2021 a k 31.12.2020 poskytnuty žádné
zápůjčky, závdavky, zálohy, úvěry, žádná zajištění a ani ostatní plnění.
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16.

Zaměstnanci
2021

2020

počet
Mzdové náklady členům statutárního orgánu
Mzdové náklady členům dozorčí rady
Mzdové náklady ostatních vedoucích zaměstnanců
Mzdové náklady ostatních zaměstnanců

tis. Kč
29 941

10

15 153

5

6 058

5

4 660

35

55 484

28

35 785

1 330

680 793

861

477 003

Ostatní sociální náklady
1 388

17.

tis. Kč

18

Náklady na sociální zabezpečení

Celkem

počet

241 750

171 066

28 441

13 640

1 042 467

895

717 308

Služby

Skupina vykázala celkové náklady na služby za rok 2021 ve výši 418 947 tis. Kč (za rok 2020: 317 028
tis. Kč). Největší podíl na této nákladové položce mají právní a poradenské služby, telekomunikační
služby, opravy a údržba a dále ostatní služby.

18.

Daň z příjmu

Daňový náklad zahrnuje:
(tis. Kč)
Splatnou daň
Odloženou daň
Celkem daňový náklad

14

2021

2020

106 970

73 470

24 922

1 240

131 892

74 710

ConsilTech a.s.
Příloha ke konsolidované účetní závěrce
31. prosince 2021

19.

Přehled o peněžních tocích

Peníze a peněžní ekvivalenty uvedené v přehledu o peněžních tocích zahrnují:
(tis. Kč)

31. 12.2021

Pokladní hotovost a peníze
na cestě

31. 12.2020

1 689

5 171

436 246

328 780

Debetní saldo běžného účtu zahrnuté
v běžných bankovních úvěrech

0

- 7 610

Peníze a peněžní ekvivalenty celkem

437 935

326 341

Účty v bankách

20.

Následné události

Vzhledem k situaci spojené s rozšířením virusu SARS-CoV-2 skupina zavedla striktní bezpečnostní
opatření jak v běžném fungování skupiny, tak i v oblasti vlastní výroby, vývoje, a i obchodní činnosti
skupiny. Mezi základní opatření patří zavedení přísných hygienických opatření platících pro
zaměstnance i prostory, práce z domu u pracovníků, u kterých přítomnost na pracovišti není nezbytná
a kteří jsou schopni pracovat na dálku a dále skupina omezila kontakt se zákazníky.

Vedení Společnosti zvážilo potenciální dopady SARS-CoV-2 na své aktivity a podnikání a dospělo k
závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla
účetní závěrka k 31. 12. 2021 zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat
ve své činnosti.

Kromě výše uvedeného nedošlo po rozvahovém dni k žádným událostem, které by měly významný dopad
na účetní závěrku Společnosti k 31. prosinci 2021.

6. června 2022

Ing. Tomáš Klápště
člen představenstva
ConsilTech a.s.

15

Finanční část
ZPRÁVA AUDITORA

VÝROK AUDITORA
KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
SPOLEČNOSTI CONSILTECH A.S.
ZA OBDOBÍ 1.1.2021-31.12.2021
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ZPRÁVA
N EZÁVI S LÉHO AUDITORA
o ověření konsolidované účetní závěrky obchodní společnosti
ConsilTech a.s.
k 31. 12. 2021

Zpráva nezávislého auditora je určena pro akcionáře obchodní společnosti ConsilTech a.s.
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky obchodní společnosti ConsilTech
a.s. se sídlem Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 056 17 928 a jejích
dceřiných společností (dále také „Skupina“), sestavené na základě českých účetních předpisů,
která se skládá z konsolidované rozvahy k 31.12.2021, konsolidovaného výkazu zisku a ztráty
za rok končící 31.12.2021, a přílohy této konsolidované účetní závěrky, která obsahuje popis
použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Skupině jsou
uvedeny v článku I. přílohy této konsolidované účetní závěrky.
Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a
pasiv Skupiny 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 konsolidované účetní závěrky.
V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České
republiky jsme na Skupině 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.

HAYEK, spol.s r.o., holding, Jindřišská 5, 110 00 Praha 1., telefon:+420 224 239 730, fax:+420 224 237 517, sekretariat@hayek.cz.,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7107. Člen Komory auditorů České republiky.

Ostatní informace uvedené v konsolidované výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené
v konsolidované výroční zprávě mimo konsolidovanou účetní závěrku a naši zprávu auditora.
Za ostatní informace odpovídá představenstvo Skupiny.
Náš výrok ke konsolidované účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je
však součástí našich povinností souvisejících s auditem konsolidované účetní závěrky
seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve
významném (materiálním) nesouladu s individuální a konsolidovanou 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 ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že
• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v
individuální a konsolidované účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních)
ohledech v souladu s individuální a konsolidovanou účetní závěrkou a
• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Skupiny, 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 obchodní společnosti ConsilTech a.s. za
konsolidovanou účetní závěrku
Představenstvo obchodní společnosti ConsilTech a.s. odpovídá za sestavení konsolidované
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 konsolidované
účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.
Při sestavování konsolidované účetní závěrky je představenstvo obchodní společnosti
ConsilTech a.s. povinno posoudit, zda je Skupina schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to
relevantní, popsat v příloze konsolidované účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení konsolidované
účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Skupiny nebo
ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Skupině odpovídá dozorčí rada obchodní
společnosti ConsilTech a.s.

Odpovědnost auditora za audit konsolidované účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že konsolidovaná 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
konsolidované 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 konsolidované 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 konsolidované
účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské
postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace,
abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou
(materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko
neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí
podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá
prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Skupiny 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 představenstvo společnosti ConsilTech
a.s. uvedlo v příloze konsolidované účetní závěrky.
• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení
konsolidované 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 Skupiny 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 konsolidované účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné,
vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Skupiny nepřetržitě
trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně
budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Skupina ztratí schopnost
nepřetržitě trvat.
• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah konsolidované účetní závěrky, včetně
přílohy, a dále to, zda konsolidovaná účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a
události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

• Získat dostatečné a vhodné důkazní informace o finančních údajích účetních jednotek
zahrnutých do Skupiny a o její podnikatelské činnosti, aby bylo možné vyjádřit výrok
ke konsolidované účetní závěrce. Zodpovídáme za řízení auditu Skupiny, dohled nad
ním a za jeho provedení. Výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce je naší
výhradní odpovědností.
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.
Ověření přiložené účetní závěrky provedla auditorská společnost HAYEK, spol. s r.o.,
holding, Jindřišská 5/901, Praha 1, evidenční číslo 029.
Statutárním auditorem odpovědným za audit, na jehož základě byla zpracována tato zpráva
nezávislého auditora, je Ing. Konstantin Tafincev, evidenční číslo 1972.

V Praze dne 6. června 2022

HAYEK, spol. s r.o., holding
evidenční číslo 029

Ing. Konstantin Tafincev
evidenční číslo 1972

Zpráva o vztazích

- 41 -

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
zpracovaná dle ust. § 82 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění
pozdějších právních předpisů za rok 2021
ConsilTech, a.s.
se sídlem Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 056 17 928
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B a vložce 22048

Preambule
Statutární orgán, představenstvo, společnosti ConsilTech a.s. v souladu s ustanovením § 82 a násl.
zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZOK“)
vypracoval na základě své povinnosti zprávu, která popisuje vztahy s propojenými osobami, tj. podle
obchodního zákoníku vztahy mezi ovládanou osobou a ovládající osobou a vztahy mezi ovládanou
osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Vztahy jsou popsány způsobem
přihlížejícím k nutnosti respektovat ustanovení § 504 zák. č. 89/2012 Sb., týkající se obchodního
tajemství.
I.
Propojené osoby
I.1. Ovládající osoby:
S odkazem na ustanovení § 74 ZOK je osobou ovládající společnost ConsilTech a.s. Ing. Tomáš Němec
I.2. Další osoby, které ovládá naše ovládající osoba:
•
•
•
•
•
•

ConsilEng s.r.o., IČ: 054 04 240
P-33 Hostivař a.s., IČ: 052 26 791
S.K.I. s.r.o., IČ: 284 39 431
MOFO CZ, s.r.o., IČ: 289 34 571
P8 Hostivař s.r.o., IČ: 241 72 171
Consillium a.s., IČ: 052 26 902

Struktura vztahů mezi propojenými osobami:

Ing. Tomáš
Němec
P8 Hostivař
s.r.o. 100%

Consillium a.s.
100%

ConsilEng
s.r.o. 100%

ConsilTech a.s.
100%

P-33 Hostivař
a.s. 100%

MOFO CZ,
s.r.o. 100%

S.K.I. s.r.o.
80%

Úloha společnosti ConsilTech a.s. ve této struktuře nikterak nevybočuje ze vztahů běžného obchodního
styku.
Způsob ovládání a jeho prostředky vyplývají jen a pouze z postavení majoritního akcionáře nebo
společníka a dějí se prostřednictvím jeho rozhodnutí v působnosti valné hromady.

II.

Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami dle čl. I.
II.1. Smluvní vztahy s ovládající osobou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Smlouva o zápůjčce ze dne 19.3.2017
Smlouva o zápůjčce ze dne 13.3.2017
Smlouva o zápůjčce ze dne 5.10.2017
Smlouva o zápůjčce ze dne 29.8.2018
Smlouva o zápůjčce ze dne 1.6.2019
Smlouva o zápůjčce ze dne 3.6.2019
Smlouva o zápůjčce ze dne 17.6.2019
Smlouva o zápůjčce ze dne 15.7.2019
Smlouva o zápůjčce ze dne 29.8.2019
Smlouva o zápůjčce ze dne 15.9.2019
Smlouva o zápůjčce ze dne 25.11.2019
Smlouva o zápůjčce ze dne 1.4.2020
Smlouva o zápůjčce ze dne 27.5.2020
Smlouva o zápůjčce ze dne 4.8.2020
Smlouva o novaci ze dne 2.1.2021
Smlouva o zápůjčce ze dne 15.12.2021

II.2. Smluvní vztahy s ostatními propojenými osobami
Obchodní smlouvy:
o nejsou

III.
Jiné právní úkony učiněné v zájmu propojených osob
Nebyly učiněny takové právní úkony

IV.
Ostatní opatření přijatá či uskutečněná v zájmu nebo na popud těchto osob ovládanou osobou
Žádná opatření, přijatá nebo uskutečněná v zájmu nebo na popud propojených osob, s výjimkou v této
zprávě popsaných, nebyla v roce 2021 učiněna.

V.
Újma vzniklá ve vztahu k ovládající osobě
Společnosti ConsilTech a.s. nevznikla ze vztahu k Ing. Tomáši Němcovi z výše specifikovaných
závazkových vztahů žádná újma. Plnění podle výše označených závazkových vztahů jsou sjednána v
cenách v místě a čase obvyklých. Výhody a nevýhody plynoucí ze vztahu mezi osobami shora
uvedenými nebyly zjištěny, pro ovládanou osobu žádná rizika nevznikají.

VI.

Prohlášení statutárního orgánu
Představenstvo jako statutární orgán společnosti ConsilTech a.s. prohlašuje, že údaje obsažené v této
zprávě jsou správné a úplné a že při vypracování zprávy dle § 82 a násl. ZOK bylo postupováno plně v
rozsahu všech informací a údajů, které má statutární orgán k dispozici či které při jednání s péčí řádného
hospodáře zjistil.

Praha, dne 30.března 2022

………………....................
Ing. Tomáš Klápště
člen představenstva

Další informace

INFORMACE O VÝZNAMNÝCH
UDÁLOSTECH PO 31.12.2021
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem,
které by měly významný dopad na účetní závěrku
Společnosti k 31. prosinci 2021.
INFORMACE O NÁKUPU
VLASTNÍCH AKCIÍ

Neproběhlo.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašujeme tímto, že údaje uvedené v této
konsolidované výroční zprávě odpovídají skutečnosti.

V Praze dne 30. června 2022
Ing. Tomáš Klápště
člen představenstva
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