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Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážení akcionáři, obchodní přátelé,

dovolte mi předložit jménem představenstva R. Jelinek Group SE výroční zprávu za uplynulý rok.

Podnikání firem a život jednotlivců byl v loňském roce absolutně jiný ve srovnání s předcházejícími desítkami let, a to díky celosvětově 
přijatým opatřením v souvislosti s pandemií způsobené virem SARS-CoV-2. 

Museli jsme omezit a uzavřít všechny naše areály a návštěvnická centra spojená s turistickým ruchem ve všech zemích, neproběhly 
oblíbené festivaly s prodejem našich výrobků, a především se v našich prodejích projevilo kompletní uzavření gastronomických provozů, 
které tvoří naši významnou a velkou odběratelskou skupinu. Totální uzávěra gastronomie v Česku trvala 123 dní, na Slovensku dokonce 
135 dnů a v Bulharsku dnů 90. V těchto zemích jsme v našich firmách museli z výše uvedených důvodů propustit více než 20 % našich 
kolegů a velmi významně jsme omezovali další výdaje.

Tato situace na druhou stranu přinesla i příležitosti v online prostředí, kde se nám podařilo znásobit naše prodeje a zdaleka jsme ještě 
nenaplnili tuto obchodní příležitost. Měli jsme prostor detailně pečovat o stávající zákazníky a věnovali jsme se dokončování dříve 
upozaděných činností a procesů včetně personální práce. 

Díky usilovné práci našich kolegů, dodržování hygienických opatření a navzdory zvýšené nemocnosti jsme vyráběli, dodávali naše 
výrobky a plnili veškeré své závazky vůči všem našim partnerům. Dceřiné společnosti se aktivně zapojily do národních podpůrných 
programů. Pandemický stav se svými omezeními a zákazy přetrvávají i v roce 2021 a odhadnutelné souvislosti jsme se snažili promítnout 
do plánů letošního roku. Nicméně hodnotíme, že první rok podnikání v pandemii jsme zvládli úspěšně.

Největší firma skupiny, RUDOLF JELÍNEK a.s. Česká republika, v loňském roce dosáhla výnosů ve výši 16,78 mil EURO, což je meziroční 
pokles o 12 % z důvodů výše uvedených. Společnost vytvořila zisk ve výši 764 tis. EURO, což je meziroční snížení o 34 % a to i navzdory 
realizovaným úsporným opatřením a přijatým dotacím. 

Nadále jsme v loňském roce intenzivně rozvíjeli zemědělské činnosti a vysadili jsme dalších 3,7 ha nových švestkových sadů. Dceřiná 
společnost RUDOLF JELÍNEK sady s.r.o. při výnosech ve výši 248 tis. EURO vytvořila ztrátu 33 tis. EURO.  Důvodem ztrátového 
hospodaření je nižší úroda třešní a švestek, kterých firma dodala 557 t mateřské společnosti. Výborná sklizeň moravských jaderniček 
tyto výnosy nemohla nahradit. 

BIOSADY s.r.o., druhá zemědělská dceřiná společnost, vlastník a obhospodařovatel 80 ha meruňkových sadů, bohužel nedodala žádné 
meruňky v důsledku jarních mrazů, vykázala příjmy ve výši 68 tis. EURO a vytvořila ztrátu 34 tis. EURO. 

Plánovaně jsme koncem loňského a začátkem letošního roku zrealizovali navýšení základního kapitálu sadařských společností  
na 9,5 mil Kč v případě RUDOLF JELÍNEK sady s 35% podílem R. Jelinek Group SE a na 2,5 mil Kč BIOSADY se 100% podílem  
RUDOLF JELÍNEK a.s. Podílníci vložili do firem také další prostředky formou příplatku k základnímu kapitálu. Za takto získané zdroje firmy 
odkoupily veškeré potřebné vybavení pro svou zemědělskou činnost a průběžně došlo k převedení zaměstnanců. Rok 2021 firmy zahájily 
jako samostatné a plnohodnotné společnosti. 

PROMPT servis s.r.o., vydavatel regionálního týdeníku, při tržbách ve výši 200 tis. EURO vytvořil zisk 10 tis. EURO. 

Celkem společnost v roce 2020 plánovaně proinvestovala více než 2 mil. EURO. Především jsme dokončili investici technologií expozice 
a celkového vnitřního vybavení Muzea slivovice v Praze, které jsme však díky pandemii nemohli provozovat v předpokládaném rozsahu.  
Dále jsme investovali do nových dubových sudů, softwarového i hardwarového vybavení včetně přípravy elektronického systému oběhu 
dokladů ve společnosti plně spuštěného od 1. ledna letošního roku a zrekonstruovali jsme prodejní venkovní káď jako výdejní okénko na 
Bunči.  

Celková aktiva společnosti ke konci roku 2020 dosáhla téměř 29 mil. EURO. Základní kapitál společnosti se nezměnil a zůstává  
8,66 mil. EURO. Podíl vlastního kapitálu se meziročně zvýšil na 56 % celkové bilanční sumy. Za loňský rok jsme vlastní kapitál zhodnotili 
o 3,8 % na hodnotu 16,2 mil. EURO.  

S meziročně 10% poklesem výnosů na hodnotu 900 tis. EURO společnost Milan METELKA a.s. vytvořila zisk před zdaněním ve výši  
42 tis. EURO. Tyto výsledky umožňují opětovnou výplatu dividendy.

RUDOLF JELÍNEK Slovakia s.r.o. osmý rok po sobě již nepřekonala rekord v růstu tržeb. Tyto poklesly o 6,5 % na hodnotu  
4,2 mil. EURO, a tím se vrátily na úroveň roku 2018. Nicméně i přes uzavření gastronomie v podstatné části roku, a také i díky úsporám  
a dotaženým soudním sporům, vykázala firma za loňský rok vynikající hospodářský výsledek - zisk před zdaněním ve výši  
234 tis. EURO, což je nárůst o 84 % ve srovnání s minulým rokem. Společnost vyplatila dividendy ve výši 70 tis. EURO. 
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Chilská společnost R. JELINEK L.A. S.A. – při meziročním 11% poklesu výnosů na 1,7 mil. EURO vytvořila zisk ve výši 43 tis. EURO, 
což je naopak meziroční růst o 207 %. Ve firmě došlo k plánované manažerské změně na postu výkonného ředitele a posílení v obchodu 
a marketingu společnosti. Bohužel opět nedošlo k dokončení investic ekologického nakládání s odpady a nejsou dokončeny dlouhodobě 
požadované audity společnosti.  

Pandemie měla a má na naše podnikání v Bulharsku velké negativní dopady. Při meziročním poklesu výnosů o 20 % na hodnotu  
2,3 mil EURO společnost VINPROM TROYAN A.D. vytvořila ztrátu ve výši 28 tis. EURO. Management společnosti dokončil vnitřní 
rekonstrukci skladu staření včetně sociálního zázemí a změnu vytápění stáčírny. Sadařská společnost VINPROM TROYAN gradiny, která 
se stará o 23,4 tis. švestkových stromů čtyř odrůd na 38 ha ve vesnici Debnevo - vytvořila za loňský rok zisk ve výši 2 tis. EURO.

Společnost R. JELINEK USA, LLC naopak navýšila tržby v USD o 6 % na 1,02 mil. EURO vytvořila zisk ve výši 179 tis. EURO.  
Vlastní kapitál společnosti vzrostl o 63 % na 566 tis. USD a blíží se k 50 % celkové bilanční sumy.

Samotná mateřská společnost R. Jelinek Group SE vytvořila za rok 2020 zisk ve výši 98,5 tis. EURO před zdaněním, což je v meziročním 
srovnání pokles o 78 %. Výnosy z poplatků poklesly o více než 30 % na hodnotu 303 tis. EURO a příjem z přijatých dividend se meziročně 
snížil o 265 tis. EURO. Celkové výnosy společnosti překročily 477 tis. EURO.

Celková aktiva společnosti se ke konci roku 2020 ustálila na hodnotě 24,163 mil. EUR a podíl vlastního kapitálu dosáhl 86,3 % celkové 
bilanční sumy. Největší finanční operace v loňském roce se opět týkaly splácení přijatých půjček od akcionářů. Základní kapitál společnosti 
se nezměnil a zůstává 19,08 mil. EUR. Vlastní kapitál činí 20,86 mil. EUR.

Z hlediska financování společnost nečerpá žádné bankovní úvěry a finanční závazky jsou výhradně k rozhodujícím akcionářům společnosti, 
které jsou průběžně umořovány.

Konsolidované výnosy skupiny bez R. Jelinek Group SE za loňský rok dosáhly téměř 26 mil EURO. Součet konsolidovaných hospodářských 
výsledků jednotlivých společností činil zisk ve výši 1,107 mil. EURO.   

Závěrem mi dovolte, abych jménem představenstva poděkoval všem zaměstnancům dceřiných společností, obchodním partnerům 
a akcionářům společnosti za odvedenou práci, podporu a důvěru ve výrobky a poskytované služby celé skupiny R. Jelinek Group SE 
v roce 2020.

Vizovice, dne 6.4.2021

Ing. Pavel Dvořáček, v.r. 
předseda představenstva
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Ekonomické výsledky dceřiných společností za rok 2020

EKONOMICKÉ VÝSLEDKY DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ ZA ROK 2020 (v tisících EUR)

Společnost Podíl na ZK Konsolidovaná 
aktiva

Konsolidované
výnosy

Konsolidovaný  
HV před daní

Nekonsolidovaný 
HV před daní

RUDOLF JELÍNEK a.s. 96,16 % 27 854 16 134 734 764

RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o. 100,00 % 2 265 4 195 234 234

R. JELINEK USA, LLC. 100,00 % 932 1 021 179 179

R. JELINEK L.A. –  S.A. 80,00 % 4 210 1 364 34 43

Milan METELKA a.s. 34,09 % 192 307 14 42

SEMI Trade LLC 10,00 % 21 20 0 2

VINPROM TROYAN AD 99,81 % 3 994 2 269 -28 -28

Celkem  39 469 25 309 1 168 1 235
 

SEMI Trade LLCR. JELINEK USA,
LLC.

R. JELINEK 
DISTILLERIES Inc.

Milan
METELKA a.s.
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Rozvaha k 31. 12. 2020

Assets for tax purposes

Intangible fixed assets

Other intangible fixed assets

Total intangible fixed assets

Financial fixed assets

Participations 

Long-term receivables from group companies

Long-term receivables from participating interests 

and parties participating in the company

Total financial fixed assets

Receivables and accrued income

Trade debtors receivables

VAT receivables

Other receivables

Total receivables and accrued income

Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents

Total cash and cash equivalents

Total assets 

Equity and liabilities for tax purposes

Fiscal equity

 End of year Beginning of year

Issued and paid-up share capital 19.079.655 19.079.655

Share premium 62.352 62.352

Retained earnings 1.721.515 1.628.406

Total fiscal equity 20.863.522 20.770.413

Provisions

 End of year Beginning of year

Other provisions 65.128 5.798

Total provisions 65.128 5.798

Long-term liabilities

 End of year Beginning of year

Long-term debts to shareholders/participating interests   2.521.619 2.752.022

Total long-term liabilities 2.521.619 2.752.022

Current liabilities

 End of year Beginning of year

Suppliers and trade creditors 3.105 2.412

Wage taxes 674 666

Current liabilities to group companies 0 1.890

Current liabilities to shareholders/participating interests 696.322 632.587

Other current liabilities 13.036 38.160

Total current liabilities 713.137 675.715

Total equity and liabilities 24.163.406 24.203.948

Name: R. JELINEK GROUP SE

Tax registration number: 851244956 

Balance sheet
31. 12. 2020
(In EUR)

Acquisition costs

1.385.738

Nominal  value

1.837.241

670.377

Nominal values

197.790

 

 

End of year

1.385.738

1.385.738

End of year

19.732.304

1.837.241

670.377

22.239.922

End of year

197.790

0

21.236

219.026

End of year

318.720

318.720

24.163.406

Beginning of year

1.595.298

1.595.298

Beginning of year

19.626.541

1.768.203

774.537

22.169.281

Beginning of year

234.204

1.624

104.320

340.148

Beginning of year

99.221

99.221

24.203.948
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Výpočet zisku ke zdanění k 31. 12. 2020

Profit calculation for tax purposes

Income

 Current year Previous year

Net turnover 302.527 435.404

Total income 302.527 435.404

Personnel expenses

 Current year Previous year

Salaries and wages 19.023 10.720

Total personnel expenses 19.023 10.720

Depreciation

 Current year Previous year

Other intangible fixed assets 227.940 227.940

Total depreciation 227.940 227.940

Other operating expenses

 Current year Previous year

Accommodation expenses 4.192 4.759

Selling expenses 422 3.168

Other expenses 43.567 64.730

Total other operating expenses   48.181 72.657

 (60.592) 0

Name: R. JELINEK GROUP SE

Tax registration number: 851244956 
31. 12. 2020
(In EUR)

Profit calculation for tax purposes

Financial income and expenses

 Current year Previous year

Results on receivables from group companies 102.691 72.681

Change in valuation of receivables 1.268 3.438

Less: amounts owed to participating interests and parties participating in the company 83.185 85.688

Total financial income and expenses 20.774 -9.569

Results from participations

 Current year Previous year

Results from participations 70.373 335.339

Total results from participations 70.373 335.339

Balance of profit calculation for tax purposes 98.530 449.857

Company Tax -/- 5.421 -/- 22.613

Balance of profit calculation 93.109 427.244
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