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Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážení akcionáři, obchodní přátelé,

čtvrtým rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva R.JELINEK GROUP SE výroční zprávu za uplynulý rok.
Rok 2013 byl standardním rokem agendy celé skupiny v Holandsku včetně standardizace příjmů firmy od dceřiných společností
vycházející především z pronajímání ochranných známek a také z organizace obchodu skupiny s vlastními výrobky a se zbožím
třetích výrobců především na trzích v Česku, Slovensku, Bulharsku a Rumunsku.
Celková ekonomická situace loňského roku v Evropě si vyžadovala zvýšené obchodní a marketingové náklady pro udržení či
růst tržeb a tržního podílu, diferenciovaně dle jednotlivých zemí. Na hlavních trzích skupiny byl loňský rok rokem vyrovnávání
se s post prohibiční situací v jednotlivých zemích. Přes výše uvedené se podařilo na největších trzích dosáhnout navýšení tržeb,
navrátit se do zisku a provést několik strategických investic.
Největší firma skupiny RUDOLF JELÍNEK a.s. Česká republika se po prohibiční ztrátě navrátila do černých čísel. Celkové výnosy
v meziročním srovnání rostly o 19 % na 16 mil. EURO a po zohlednění metodiky s minulými lety se jedná o nejvyšší výnosy
společnosti za dobu jejího fungování. Nutné je však dodat, že i díky tržbám za třetí značky. Velmi pozitivním výsledkem jsou
především tržby v České republice, kde jsme rostli více než dvojnásobně ve srovnání s celým trhem a to o 18 %.
Zisk za loňský rok činil 488 tis. EURO. I přes překonávání následků prohibice jsme dokázali bez problémů splácet veškeré své
závazky a dále investovat. Největším jednotlivým projektem byl nákup 83 ha meruňkových sadů prostřednictvím společnosti
BIOSADY s.r.o. a také odkup podílu včetně manažerského řízení majetku ranče v Kostelanech. Zde se jedná o zemědělské pozemky
46 ha, které z části připravujeme pro výsadbu v roce 2014. Dále se nám podařilo vybudovat degustační bar a podnikovou
prodejnu v Brně, kompletně zrekonstruovat sklad pro zboží včetně regálového vybavení, realizovat opravy na stáčírně a pořídit
nový plynový chromatograf.
Nejkomplikovanější situace na trhu pro české výrobky po prohibici rozhodně byla na Slovensku. Nicméně i díky narovnání
distribuce značky MONIN (po 13 letech nyní přímá exkluzivita), postupné změně portfolia značky R. JELINEK – koncentrace na
prodej destilátů, změně vnitroskupinových cen – se nám podařilo udržet tržby ve výši 2,78 mil. EURO, ale navýšit obchodní marži
společnosti o 48 % v meziročním srovnání. RUDOLF JELÍNEK Slovakia s.r.o. vykázala za loňský rok zisk 11,975 tis. EURO.
V roce 2014 management firmy se musí zaměřit především na další optimalizaci portfolia, snížení zásob a realizaci podpory
hlavních výrobků jednotlivých značek a tím i standardizaci rozvahy firmy.
I přes pozitivní makroekonomické podmínky jako jsou kurz euro/peso nebo zákonné přecenění aktiv a dále manažersky zvládnuté
– dodržení plánované výkupní ceny ovoce a pronajmutí pozemků na haciendě El Llano, se managementu společnosti nepodařilo
prodat dostatečné množství destilátu v Evropě, snížit vysoké náklady na úvěry nebo realizovat prodeje importovaných výrobků
v láhvích. Výsledky chilské R. JELINEK L.A. S.A. nejsou tedy potěšující – ztráta ve výši 33 tis. EURO. Nicméně ve srovnání
s rokem 2012 je to posun k lepšímu, ale rozhodně ne důvod ke spokojenosti. Spokojeni můžeme být s realizací výsadby 2,5 ha
hruškového sadu v hlavním areálu společnosti v Quillonu a zahájení prací na budování infrastruktury a výsadbu 8 ha hruškového
sadu na El Llanu. Výnosy společnosti v roce 2013 dosáhly jen 1.145 tis. EURO, což jsou druhé nejnižší v 6 leté historii firmy.
Minimalistický plán pro rok 2014 je po dvou letech zlomový a očekávaný zisk je 17 tis. EURO.
Rumunská společnost S.C.VALCO S.A. vykázala ztrátu 56 tis. EURO. Důvodem ztráty jsou realizované investice do obchodního
týmu, ale nenaplnění plánovaných tržeb. Ve srovnání s rokem 2012 výnosy společnosti klesly o 7 % na 1.596 tis. EURO. Na
základě výše uvedených výsledků představenstvo společnosti ve shodě s akcionáři rozhodlo o restrukturalizaci společnosti
k 30. 6. 2013, ukončení výroby – plnění v Rumunsku a tím snížení nákladů a zmenšení společnosti včetně prodeje nepotřebného
majetku. Další investice na 12 ha pozemku – sadu pro koncentraci výroby byly pozastaveny. Rok 2014 bude pro vývoj společnosti
klíčový, plán hospodaření počítá se ziskem ve výši 10 tis. EURO a management společnosti se vedle naplnění výnosů, resp.
nepřekročení nákladů plánu, musí zaměřit také na zlepšení cash-flow společnosti .

Společnost Milan METELKA a.s. v loňském roce pokračovala v realizaci strategických změn. Od začátku roku 2013 skupina
R.JELINEK GROUP plně převzala zodpovědnost za prodej výrobků firmy na všech trzích. Ve vzájemné shodě akcionářů tímto
krokem došlo k redukci portfolia a koncentraci na stěžejní firemní produkty. Hospodaření společnosti za rok 2013 skončilo ztrátou
ve výši 22,7 tis. EURO při poklesu tržeb o 30 % na 611 tis. EURO. Rok 2014 bude rokem příprav přesunu výroby do areálu ve
Vizovicích a tím dosažení dalších úspor včetně možnosti prodeje nepotřebného majetku. Plán zisku pro letošní rok byl schválen
ve výši 26 tis. EURO.
Samotná mateřská společnost R.JELINEK GROUP SE vytvořila za rok 2013 zisk ve výši 8,3 tis. EURO. Celkové výnosy ve
srovnání s minulým rokem rostly o 24 % a blížily se 440 tis. EURO. Jsou tvořeny především příjmy z licenčních poplatků za
užívání ochranných známek a log, které byly dlouhodobě stanoveny v podepsaných smlouvách s dceřinými společnostmi. Tyto
příjmy tvořily 93 % loňských výnosů a dále byly doplněny úrokovými příjmy. Struktura nákladů společnosti odpovídá struktuře
rozvahy. Největší položku nákladů tvoří odpisy nehmotného majetku ve výši 227 tis. EURO, dále úroky z přijatých úvěrů od
akcionářů ve výši 97 tis. EURO a také správně - administrativní náklady ve výši 82 tis. EURO. Na snížení těchto nákladů musí
představenstvo prioritně zaměřit svou pozornost.
Celková aktiva společnosti se ke konci roku 2013 ustálila na hodnotě 22,931 mil. EURO a podíl vlastního kapitálu dosáhl 86 %
celkové bilanční sumy. Základní kapitál společnosti se nezměnil a zůstává 19,08 mil. EURO. Vlastní kapitál činí 19,654 mil. EURO.
Z hlediska financování společnost nečerpá žádné bankovní úvěry a její veškeré závazky jsou ve splatnosti z běžného obchodního
styku nebo se jedná o závazky výhradně k rozhodujícím akcionářům společnosti.
Nekonsolidované výnosy skupiny za loňský rok dosáhly 24,8 mil. EURO. Konsolidovaný součet hospodářských výsledků
jednotlivých společností včetně mateřské činil zisk ve výši 571 tis. EURO, což je v absolutním srovnání zlepšení oproti ztrátě
roku 2012 o 829 tis. EURO, ale jen 49 % zisku skupiny roku 2011. Věřím, že výsledky roku 2014 již nahradí všechny ztráty z roku
2012 a všechny společnosti skupiny se vrátí na svou rozvojovou cestu.
V roce 2013 odvedla skupina R.JELINEK GROUP do státních rozpočtů celkem na spotřební dani 15 mil. EURO a všechny firmy
skupiny jsou spolehlivými plátci i ostatních daní a partnerem úřadů jednotlivých zemí.
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 skupiny
R.JELINEK GROUP SE v roce 2013.

Ing. Pavel Dvořáček
Chairman of the Board of Directors

V Bulharsku jsme v roce 2013 již po roce a půl opět museli řešit obsazení postu výkonného ředitele společnosti. V loňském roce
nedošlo k pozitivnímu posunu v práci na dlouhodobých úkolech – rekultivaci sadů na vlastních pozemcích, pracích na Rakijalandu
nebo vyřešení výpalků. Jistě lze za úspěšné považovat běžné hospodaření společnosti včetně výkupu ovoce. Hospodaření dceřiné
společnosti VINPROM TROYAN A.D. skončilo ziskem ve výši 148 tis. EURO. Plánovaný zisk na rok 2014 ve výši 236 tis. EURO
je ve světle nedořešených pohledávek minulého období jistě velmi ambiciózní, ale obměněný management si s tím jistě poradí.
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Organizační struktura

Ekonomické výsledky dceřinných společností za rok 2013

R.JELINEK
GROUP SE

RUDOLF
JELÍNEK a.s.

VINPROM
TROYAN AD

GROUP VALCO
BEVERAGES
B.V.

PROMPT
SERVIS
spol. s r. o.

VINPROM
TETEVEN
BG EOOD

S.C. VALCO
S.A.

RUDOLF
JELÍNEK
Slovakia, s.r.o.

podíl na ZK

konsolidovaná
aktiva

konsolidované
výnosy

konsolidovaný
HV před daní

nekonsolidovaný
HV před daní

počet
zaměstnanců

RUDOLF JELÍNEK a.s.

92,09 %

23 418

15 557

449

488

108

R. JELINEK L.A. - S.A.

80,00 %

2 582

915

-26

-33

7

GVB BV / S.C. VALCO S.A.

39,86 %

1 589

1 718

-22

-56

15

VINPROM - TROYAN AD

99,56 %

2 717

2 264

147

148

31

100,00 %

2 363

2 871

12

12

7

5,00 %

31

47

-1

-23

7

Celkem 2013

32 700

23 372

559

536

175

Celkem 2012

31 128

18 181

-1 416

-1 567

168

RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o.
Milan METELKA a.s.
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Milan
METELKA a. s.

EKONOMICKÉ VÝSLEDKY DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ ZA ROK 2013 (v tisících EUR)
Společnost

BIOSADY s. r. o.

R.JELINEK
L.A. – S.A.
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Rozvaha k 31. 12. 2013

Balance sheet
31. 12. 2013

Name: R.Jelinek Group SE

(In thousands of EUR)

Tax registration number: 851244956

Assets

Liabilities

Intangible fixed assets

Fiscal equity capital

Other intangible fixed assets

Acquisition costs

End of year

Begin of year

3.418.798

2.962.938

3.190.878

Paid-up and called-up share capital

2.962.938

3.190.878

Share premium

Total intangible fixed assets

End of year

Begin of year

19.079.655

19.079.655

62.353

62.352

354.410

346.182

19.496.418

19.488.189

End of year

Begin of year

Other provisions

165.973

0

Total provisions

165.973

0

End of year

Begin of year

Long - term amounts owed to participating interests and parties participating in the company

2.546.035

2.732.150

Total long-term liabilities

2.546.035

2.732.150

End of year

Begin of year

10.768

54.872

0

78

255.108

201.569

1.181

29.942

267.057

286.461

22.475.483

22.506.800

Retained earnings
Financial fixed assets

Total fiscal equity capital
Nominal value

Participations
Long - term receivables from group companies

262.000

End of year

Begin of year

18.867.322

18.831.904

262.000

102.000

Long - term receivables from participating interests
and parties participating in the company

130.557

Total financial fixed assets

130.557

90.650

19.259.879

19.024.554

Provisions

Long - term liabilities
Receivables and accrued income

Trade debtors receivables

Nominal values

End of year

Begin of year

222.729

222.729

245.636

1.867

2.737

364

2.229

VAT receivables
Short - term receivables from group companies

364

Current liabilities

Short - term receivables from participating interests
and parties participating in the company
Other receivables
Total receivables and accrued income

4.276

4.276

4.544

1.570

0

230.806

255.146

Trade creditors and trade credits
Wage taxes
Current liabilities to participating interests and parties participating in the company
Other current liabilities

Liquid assets
End of year

Begin of year

Liquid assets

21.860

36.222

Total liquid assets

21.860

36.222

22.475.483

22.506.800

Total assets
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Total current liabilities

Total liabilities
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Výpočet zisku ke zdanění k 31. 12. 2013

Profit calculation for tax purposes
31. 12. 2013

Name: R.Jelinek Group SE

(In thousands of EUR)

Tax registration number: 851244956

Profit calculation for tax purposes

Income

Financial income and expenses
Current year

Previous year

410.698

347.331

Other income

0

9.708

Total income

410.698

357.039

Net turnover

Personnel expenses

Previous year

Results on receivables from group companies

9.689

0

Results on receivables from participating interests and parties participatingin the company

5.985

0

Results on other receivables

0

6.822

Income from bank deposits

0

169

162

585

97.410

126.023

(81.574)

(118.447)

Current year

Previous year

Results from participations

1.644

0

Total results from participations

1.644

0

Balance of profit calculation for tax purposes

8.229

(60.592)

Change in valuation of receivables
Current year

Previous year

Salaries and wages

8.240

30.020

Social security

2.802

0

11.042

30.020

Total personnel expenses

Current year

Depreciation
Current year

Previous year

Other intangible fixed assets

227.940

227.919

Total depreciation

227.940

227.919

Current year

Previous year

Selling expenses

22.050

17.577

Other expenses

61.507

23.668

Total other operating expenses

83.557

41.245

(60.592)

0

Deduct: costs of amounts owed to participating interests and parties participating in the company
Total financial income and expenses

Results from participations

Other operating expenses
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