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Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážení akcionáři, obchodní přátelé,

již pátým rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva R.JELINEK GROUP SE výroční zprávu za uplynulý rok.
Po letech nejrůznějších turbulencí můžeme loňský rok hodnotit jako standardní rok bez větších vnějších vlivů na naše podnikání,
kdy se skupině jako celku dařilo navyšovat výnosy, zisky, tržní podíly a realizovat plánované investice a projekty.
Největší firma skupiny RUDOLF JELÍNEK a.s. Česká republika v loňském roce opět navýšila celkové výnosy o 9 % a při zohlednění
metodiky s minulými lety se jedná v českých korunách o nejvyšší výnosy společnosti za dobu jejího trvání. Zisk za loňský rok
činil 554 tis. EURO.
Za úspěch lze považovat uvedení na trh a zahájení marketingové podpory včetně televizní reklamy strategického výrobku Bohemia
Honey a exkluzivní 20leté Family Reservy. Naopak musíme přidat úsilí ve využití brněnské podnikové prodejny, Lesního penzionu
Bunč nebo nově provozovaného Ranče. Zdaleka nejviditelnější investicí bylo pokračování výsadby švestkových sadů ve Vizovicích
a nově třešňových sadů v Kostelanech. I díky této výsadbě jsme navýšili výměry vlastních sadů v Česku na 160 ha a rozhodně
budeme dále pokračovat na dále nakupovaných pozemcích. Celkové investice a největší opravy překročily 700 tis. EURO a mimo
výše zmíněné za jednotlivě největší nutno zmínit – pro stáčírnu novou kartonovačku a elektroniku monobloku či sadu nerezových
nádrží v egalizaci nebo stavební úpravy na Ranči Kostelany.
Plán roku 2015 počítá s přestěhováním výroby značky METELKA do Vizovic do nově postavené haly, zahájení projektu rekonstrukce
budov a modernizace technologického vybavení egalizací, masivní obnovu techniky do sadů nebo rekonstrukce podlah v pálenici,
celkem za více než 750 tis. EURO. Plánovaný zisk před zdaněním by měl překročit 850 tis. EURO a v souladu s přijatou politikou
bychom měli zahájit vyplácení dividend.
Vlastník a obhospodařovatel 83 ha meruňkových sadů – společnost BIOSADY s.r.o. v prvním roce hospodaření ve skupině
vykázala příjmy prakticky jen z dotací ve výši 85 tis. EURO a vytvořila zisk 25 tis. EURO.
RUDOLF JELÍNEK Slovakia s.r.o. při tržbách ve výši 3,1 mil. EURO vykázala za loňský rok zisk 135 tis. EURO. Obě čísla jsou
za dobu trvání firmy rekordní a jsou výrazným příspěvkem k celoskupinovým ziskům. Zdrojem těchto výborných výsledků je
především optimalizace portfolia s důrazem na prodej ovocných destilátů, přeplnění plánu prodeje výrobků značky MONIN,
snížení zásob a celkové udržení nákladů společnosti. Rizikem roku 2015 jsou pohledávky za některými odběrateli a související
soudní spory. Plán letošního roku počítá s vybudováním a zprovozněním MONIN předváděcího a školícího centra v Bratislavě
a také s realizací televizní kampaně na podporu Bohemia Honey při zachování loňské úrovně zisku.
Dobrou zprávou jsou také výsledky chilské R. JELINEK L.A. S.A. – zisk ve výši 87 tis. EURO. Změna trendu v hospodaření této
dceřiné společnosti je způsobena nejen pozitivními makroekonomickými podmínky – především vývojem kurzu euro/peso či
obecným snížením úrokových sazeb, ale především meziročním navýšením prodejů destilátů, dosažení výhodné výkupní ceny
ovoce, navýšení příjmů z haciendy El Llano či kontrolou provozních nákladů. Za rizika budoucího vývoje mimo kurzu měn
považuji personální obsazení, ekologické nakládání s odpady a úplnou závislost příjmů na exportu destilátů.
Spokojeni můžeme být s vybudováním infrastruktury a realizací výsadby hruškového sadu na EL Llanu a v hlavním areálu
společnosti v Quillonu. Plán pro rok 2015 počítá s dalším navýšením výroby a prodejů destilátů a očekávaný zisk je 200 tis. EURO.
Rumunská společnost S.C.VALCO S.A. vykázala již druhým rokem ztrátu, tentokrát ve výši 69 tis. EURO. V loňském roce se již
naplno rozběhla restrukturalizace společnosti včetně ukončení výroby v Rumunsku a zahájení prodejů nepotřebného majetku.
Stáčení výrobků probíhá v sesterském závodě ve Vizovicích a jejich prodej včetně láhví se značkou R. JELINEK zajišťuje největší
rumunský importér lihovin, který postupně přebírá veškeré obchodní vztahy společnosti. Společnost realizuje vyplacení veškerých
svých nejenom bankovních závazků a koncentraci kapitálu pro připravené vybudování nové výrobny na 12 ha pozemku – sadu
na okraji města Seini, který je vhodnějším ve srovnání se stávajícími areály v centru obce. V průběhu prvního pololetí tohoto
roku jistě dojde k dohodě mezi hlavními akcionáři rumunské společnosti o jejím dalším směřování včetně účasti skupiny
R.JELINEK GROUP.
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V Bulharsku jsme v roce 2014 nově obsadili post výkonného ředitele společnosti a bohužel jsme v této souvislosti museli vytvořit
nadstandardní opravné položky na nedobytné pohledávky ve výši 36 tis. EURO a dále 92 tis. EURO dalších obchodních nákladů,
které patřily do minulých období. Nemilou skutečností také je nenaplnění plánu výkupu ovoce především v důsledku nízké úrody
švestek v Bulharsku. Díky tomu společnost nevyexportovala dohodnutá množství destilátů. Tuzemským odběratelům hotových
výrobků jsme naopak dodali jejich větší množství a na celkově klesajícím trhu jsme zvýšili náš obchodní podíl. Kladně lze hodnotit
uvedení exkluzivní Family Reservy, dokončení firemního informačního systému, reportingu obchodních zástupců, přípravu půdy
pro výsadbu švestkových sadů a také dokončení fúze s dceřinou společností VINPROM Teteven, a tím uzavření prvotní fáze
našeho podnikání v Bulharsku. Při výnosech ve výši 2,1 mil EURO společnost VINPROM TROYAN A.D. vytvořila zisk ve výši
36 tis. EURO. Schválený plán roku 2015 obsahuje zisk ve výši 169 tis. EURO při investicích a opravách ve výši 100 tis. EURO.
Hospodaření společnosti Milan METELKA a.s. se opět vrátilo do černých čísel. Při růstu výnosů o 17 % firma vytvořila
zisk ve výši 19 tis. EURO. Důvodem je jistě správně zvolená strategie – exkluzivní prodej výrobků prostřednictvím skupiny
R.JELINEK GROUP. Loni jsme zahájili přípravy přesunu výroby do areálu ve Vizovicích, který bude dokončen v letošním roce
a umožní realizovat další úspory včetně prodeje nepotřebného majetku.
Samotná mateřská společnost R. JELINEK GROUP SE vytvořila za rok 2014 zisk ve výši 99,8 tis. EURO. Více než 12násobný
růst zisku před zdaněním je důsledkem pětiprocentního nárůstu příjmů, zlepšení výsledků finančního hospodaření a především
úspory ostatních provozních nákladů.
Celková aktiva společnosti se ke konci roku 2014 ustálila na hodnotě 22,568 mil. EURO a podíl vlastního kapitálu dosáhl 86,8 %
celkové bilanční sumy. Základní kapitál společnosti se nezměnil a zůstává 19,08 mil. EURO. Vlastní kapitál činí 19,586 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.
Konsolidované výnosy skupiny za loňský rok dosáhly 22,5 mil EURO. Součet konsolidovaných hospodářských výsledků
jednotlivých společností včetně mateřské činil zisk ve výši 852 tis. EURO, což je v zlepšení oproti roku 2013 o 49 %.
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 2014.

Tilburg, dne 17. 4. 2015

Ing. Pavel Dvořáček
předseda představenstva
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Organizační struktura

R.JELINEK
GROUP SE

RUDOLF
JELÍNEK a.s.

PROMPT
SERVIS
spol. s r. o.

BIOSADY s. r. o.
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VINPROM
TROYAN AD

GROUP VALCO
BEVERAGES
B.V.

S.C. VALCO
S.A.

Ekonomické výsledky dceřinných společností za rok 2014

RUDOLF
JELÍNEK
Slovakia, s.r.o.

R.JELINEK
L.A. – S.A.

Milan
METELKA a.s.

EKONOMICKÉ VÝSLEDKY DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ ZA ROK 2014 (v EUR)
Společnost

Podíl na ZK

Konsolidovaná
aktiva

Konsolidované
výnosy

Konsolidovaný
HV před daní

RUDOLF JELÍNEK a.s.

91,67 %

22 107 762

15 342 070

R.JELINEK L.A. – S.A.

80,00 %

2 280 417

1 072 630

69 985

87 481

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

39,86 %

579 059

596 796

-27 325

-68 559

VINPROM - TROYAN AD

99,58 %

3 023 565

2 105 187

36 165

36 317

RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o.

507 930

Nekonsolidovaný
HV před daní
554 085

100,00 %

2 186 344

3 082 889

134 760

134 760

Milan METELKA a.s.

34,09 %

174 243

236 238

6 320

18 539

BIOSADY s.r.o.

100,00%

Celkem 2014

133 598

84 653

24 815

24 815

30 484 988

22 520 464

752 649

787 438
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Rozvaha k 31. 12. 2014

Balance sheet
31. 12. 2014

Name: R.JELINEK GROUP SE

(In EUR)

Tax registration number: 851244956

Assets

Intangible fixed assets
Acquisition costs

End of year

Begin of year

3.418.798

2.734.998

2.962.938

2.734.998

2.962.938

End of year

Begin of year

18.969.303

18.867.322

492.000

492.000

262.000

55.065

55.065

130.557

19.516.368

19.259.879

Nominal values

End of year

Begin of year

182.868

182.868

222.729

376

1.867

364

364

364

4.013

4.013

4.276

0

1.570

187.621

230.806

End of year

Begin of year

Liquid assets

129.253

21.860

Total liquid assets

129.253

21.860

22.568.240

22.475.483

Other intangible fixed assets
Total intangible fixed assets

Financial fixed assets
Nominal value
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
Short-term receivables from group companies
Short-term receivables from participating interests
and parties participating in the company
Other receivables
Total receivables and accrued income

Liquid assets

Total assets
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Liabilities

Fiscal equity capital
End of year

Begin of year

19.079.655

19.079.655

62.352

62.353

444.204

354.410

19.586.211

19.496.418

End of year

Begin of year

Other provisions

193.955

165.973

Total provisions

193.955

165.973

End of year

Begin of year

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

2.446.367

2.546.035

Total long-term liabilities

2.446.367

2.546.035

End of year

Begin of year

2.261

10.768

308.176

255.108

Tax peyable

10.082

0

Other current liabilities

21.188

1.181

Total current liabilities

341.707

267.057

22.568.240

22.475.483

Paid-up and called-up share capital
Share premium
Retained earnings
Total fiscal equity capital

Provisions

Long-term liabilities

Current liabilities

Trade creditors and trade credits
Current liabilities to participating interests and parties participating in the company

Total liabilities
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Výpočet zisku ke zdanění k 31. 12. 2014

Profit calculation for tax purposes
31. 12. 2014

Name: R.JELINEK GROUP SE

(In EUR)

Tax registration number: 851244956

Profit calculation for tax purposes

Income
Current year

Previous year

Net turnover

432.725

410.698

Total income

432.725

410.698

Current year

Previous year

14.040

8.240

4.680

2.802

18.720

11.042

Current year

Previous year

Other intangible fixed assets

227.940

227.940

Total depreciation

227.940

227.940

Current year

Previous year

Selling expenses

7.153

22.050

Other expenses

28.693

61.507

Total other operating expenses

35.846

83.557

(60.592)

0

Personnel expenses

Salaries and wages
Social security
Total personnel expenses

Depreciation

Other operating expenses
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Financial income and expenses
Current year

Previous year

17.260

9.689

Results on receivables from participating interests and parties participatingin the company

6.146

5.985

Change in valuation of receivables

7.751

162

81.501

97.410

(50.344)

(81.574)

Current year

Previous year

Results from participations

0

1.644

Total results from participations

0

1.644

99.875

8.229

Current year

Previous year

Company tax

10.082

0

Total company tax

10.082

0

Balance of profit calculation

89.793

8.229

Results on receivables from group companies

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

Results from participations

Balance of profit calculation for tax purposes

Taxes
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