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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.
Největší firma skupiny, RUDOLF JELÍNEK a.s. Česká republika, v loňském roce dosáhla výnosů ve výši 17,76 mil EURO, což je meziroční
růst o 9 %. Z důvodů zvýšených oprav a investic, zvýšených personálních nákladů a také kurzových ztrát v důsledku posilování koruny
zisk meziročně poklesl o 32 % a činil 732 tis. EURO.
Nadále jsme v loňském roce nakupovali půdu pro další rozvoj zemědělské činnosti a připravovali ji pro výsadbu na podzim 2018. Dceřiná
společnost RUDOLF JELÍNEK sady s.r.o. při výnosech ve výši 182 tis. EURO vytvořila zisk po zdanění 2,27 tis. EURO.
BIOSADY s.r.o., druhá 100 % dceřiná společnost - vlastník a obhospodařovatel 83 ha meruňkových sadů – vzhledem k mrazům opět
nedodala plánované množství meruněk, vykázala příjmy ve výši 94 tis. EURO a vytvořila zisk po zdanění 3,4 tis. EURO.
PROMPT servis s.r.o., vydavatel regionálního týdeníku, při tržbách ve výši 200 tis. EURO vytvořil ztrátu 19 tis. EURO a to především
z důvodu nenaplnění plánu tržeb a odpisu historických pohledávek.
Celkem společnost RUDOLF JELÍNEK a.s. v České republice v roce 2017 plánovaně investovala a za opravy majetku zaplatila
1.312 tis. EURO. V loňském roce se nám opět podařilo prostřednictvím dotací spolufinancovat aktivity související s pořízením
zemědělských strojů a údržbou sadů.
Největšími jednotlivými projekty loňského roku byla rekonstrukce Jelínkovy Koštovny, pořízení mechanizací do sadů, navýšení nerezové
kvasné kapacity a další stavební úpravy na pálenici, realizace nové lezecké stěny a oprava Jelínkových lesních lázní v chřibských
střediscích a především zahájení stavby Distillery Landu v Praze. Do nových pozemků pro výsadbu jsme vložili dalších 231 tis. EURO.
Právě z vizovických švestek jsme v loňském roce uvedli na trh jednoodrůdovou Vizovickou slivovici Stanley 2015 a zlatou Vizovickou
slivovicí 2015. Uvedli jsme třetí řadu slivovice Family Reserve a také whisky Gold Cock apricot brandy finish. Marketingově jsme se loni
zaměřili na 50. ročník Vizovického Trnkobraní a online aktivity.
Celková aktiva společnosti dosáhla ke konci roku 2017 hodnoty 25,2 mil. EURO, což je meziroční růst o 10 %. Základní kapitál společnosti
se nezměnil a zůstává 8,66 mil. EURO. Podíl vlastního kapitálu činí 58 % celkové bilanční sumy a za loňský rok jsme jej zhodnotili
o 3,96 % na hodnotu 14,7 mil. EURO.
V souladu se schválenou dividendovou politikou představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě společnosti vyplatit dividendy.
Poměrná část připadající ve prospěch R. Jelinek Group SE by měla činit cca 190 tis. EURO.
S výnosy přesahující 900 tis. EURO společnost Milan METELKA a.s. vytvořila zisk ve výši 20 tis. EURO. Meziroční snížení zisku bylo
způsobeno prodejem bývalého výrobního areálu společnosti a zvýšením personálních nákladů. Valná hromada společnosti rozhodla
o výplatě dividendy a na naši skupinu připadlo 6,6 tis. EURO.
RUDOLF JELÍNEK Slovakia s.r.o. opět překonala rekord v tržbách na hodnotu 3,75 mil. EURO a vykázala za loňský rok zisk před
zdaněním ve výši 240 tis. EURO. Největším investičním projektem v historii společnosti bylo dokončení výstavby Podnikové prodejny
a degustačního baru ve Starém Smokovci za více než 500 tis. EURO a zahájení jejího provozování prostřednictvím partnera TMR.
Chilská společnost R. JELINEK L.A. S.A. – při výnosech ve výši 2,021 mil. EURO vytvořila zisk ve výši 127 tis. EURO, což je
meziroční pokles o 55 %. Společnost investovala 288 tis. EURO, přičemž největšími jednotlivými investicemi byl opětovný nákup
1.000 ks plastových boxpalet pro výkup ovoce, nový parní kotel, nerezové kvasné tanky, opravy firemní elektrické sítě s transformátorem
a především rozšíření a zastínění místa pro uskladnění ovoce. Potěšující zprávou je druhá úroda z nově založených sadů dosahující téměř
100 t. V porovnání s přechozí sezónou je více než dvojnásobná. Bohužel opět nedošlo k dokončení investic ekologického nakládání
s odpady a plánované výsadbě dalších sadů.
V Bulharsku naše podnikání v roce 2017 můžeme také zhodnotit pozitivně s ohledem na dosažené výsledky i při nízké úrodě ovoce a tím
výkupu a zpracování ovoce. Podařilo se opět proinvestovat více než 200 tis. EURO především v technologiích příjmu ovoce a destilace
a zahájení rekultivace 30 ha pro výsadbu vlastních švestkových sadů.
Při meziročním růstu výnosů o 6 % na hodnotu 2,96 mil EURO společnost VINPROM TROYAN A.D. vytvořila zisk ve výši 154 tis. EURO.
V souladu se schváleným dividendovým programem společnosti letošní valná hromada schválila výplatu dividend ve výši 15 tis. EURO.
Hlavním posláním společnosti R. JELINEK USA, LLC se sídlem v Kalifornii je další rozvoj obchodu a marketingová podpora výrobků
sesterských společností na tomto území. Společnost při tržbách 128 tis. EURO vytvořila zisk ve výši 7,1 tis. EURO.
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V loňském roce jsme pro účely dalšího rozvoje trhu v Kanadě založili v Montrealu společnost R. JELINEK DISTILLERIES Inc. a věřím,
že se nám podaří v blízké budoucnosti rozšířit produkty s naší značkou do dalších provincií a realizovat připravovanou akvizici.
Samotná mateřská společnost R. Jelinek Group SE vytvořila za rok 2017 zisk ve výši 366 tis. EURO před zdaněním, což je v meziročním
srovnání nárůst o 35 %. Nárůst zisku o téměř 100 tis. EURO je důsledkem vyšších přijatých dividend, nárůstu výnosů z poplatků a také
částečným snížením provozních nákladů. Výnosy z poplatků vzrostly o 2 % na hodnotu 388 tis. EURO. Po započtení přijatých dividend
ve výši 309 tis. EURO se celkový výnosy společnosti blíží rekordním 737 tis. EURO.
Celková aktiva společnosti se ke konci roku 2017 ustálila na hodnotě 23,349 mil. EUR a podíl vlastního kapitálu dosáhl 86 % celkové
bilanční sumy. Největší finanční operace v loňském roce se týkaly splacení přijatých půjček od akcionářů na chilskou akvizici a finanční
investice ve spřízněných byznysech akcionářů. Základní kapitál společnosti se nezměnil a zůstává 19,08 mil. EUR. Vlastní kapitál činí
20,087 mil. EUR.
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, které jsou průběžně umořovány.
Konsolidované výnosy skupiny bez R. Jelinek Group SE za loňský rok dosáhly téměř 26,3 mil EURO. Součet konsolidovaných
hospodářských výsledků jednotlivých společností činil zisk ve výši 1,194 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 2017.

Tilburg, dne 10. 5. 2018

Ing. Pavel Dvořáček, v.r.
předseda představenstva
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Ekonomické výsledky dceřinných společností za rok 2017
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EKONOMICKÉ VÝSLEDKY DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ ZA ROK 2017 (v tisících EUR)
Společnost
RUDOLF JELÍNEK a.s.

Podíl na ZK

Konsolidovaná
aktiva

Konsolidované
výnosy

Konsolidovaný
HV před daní

Nekonsolidovaný
HV před daní

96,81 %

24 392

17 193

709

732

RJ sady s.r.o.

96,81 %

167

177

2

2

BIOSADY s.r.o.

96,81 %

202

91

4

4

PROMPT SERVIS, spol. s r.o.

48,41 %

26

98

-9

-19

R. JELINEK L.A. – S.A.

80,00 %

2 764

1 617

102

127

R. JELINEK USA, LLC.

100,00 %

70

128

7

7

VINPROM TROYAN AD

99,59 %

3 330

2 952

153

154

RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o.

100,00 %

2 924

3 745

240

240

Milan METELKA a.s.

34,09 %

148

307

7

20

SEMI Trade LLC

10,00 %

30

41

0,5

5

R. JELINEK DISTILLERIES Inc.

90,00 %

Celkem

-22

0

-22

-24

34 032

26 349

1 194

1 248
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Rozvaha k 31. 12. 2017

Balance sheet
31. 12. 2017

Name: R. JELINEK GROUP SE

(In EUR)

Tax registration number: 851244956

Assets for tax purposes

Intangible fixed assets
Acquisition costs

End of year

Beginning of year

2.051.178

2.051.178

2.279.118

2.051.178

2.279.118

End of year

Beginning of year

19.618.494

19.676.678

912.061

912.061

788.750

283.182

283.182

306.536

20.813.737

20.771.964

Nominal values

End of year

Beginning of year

207.860

207.860

176.971

771

261

80.150

76.241

288.781

253.473

End of year

Beginning of year

Cash and cash equivalents

194.861

56.918

Total cash and cash equivalents

194.861

56.918

23.348.557

23.361.473

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
Other receivables
Total receivables and accrued income

Cash and cash equivalents

Total assets
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Equity and liabilities for tax purposes

Fiscal equity
End of year

Beginning of year

19.079.655

19.079.655

62.352

62.352

Retained earnings

945.159

591.773

Total fiscal equity

20.087.166

19.733.780

End of year

Beginning of year

Other provisions

9.896

109.480

Total provisions

9.896

109.480

End of year

Beginning of year

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

2.752.410

3.071.672

Total long-term liabilities

2.752.410

3.071.672

End of year

Beginning of year

3.542

3.298

351

0

1.865

0

469.046

430.447

Other current liabilities

24.281

12.796

Total current liabilities

499.085

446.541

23.348.557

23.361.473

Paid-up and called-up share capital
Share premium

Provisions

Long-term liabilities

Current liabilities

Suppliers and trade creditors
Wage taxes
Current liabilities to group companies
Current liabilities to participating interests and parties participating in the company

Total equity and liabilities
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Výpočet zisku ke zdanění k 31. 12. 2017

Profit calculation for tax purposes
31. 12. 2017

Name: R. JELINEK GROUP SE

(In EUR)

Tax registration number: 851244956

Profit calculation for tax purposes

Income
Current year

Previous year

Net turnover

387.854

379.089

Total income

387.854

379.089

Current year

Previous year

Salaries and wages

9.720

9.720

Social security

3.304

3.304

13.024

13.024

Current year

Previous year

Other intangible fixed assets

227.940

227.940

Total depreciation

227.940

227.940

Current year

Previous year

Selling expenses

16.545

1.520

Other expenses

29.397

58.249

Total other operating expenses

45.942

59.769

(60.592)

0

Personnel expenses

Total personnel expenses

Depreciation

Other operating expenses
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Financial income and expenses
Current year

Previous year

33.095

24.597

0

5.583

7.447

-101

84.350

86.527

0

569

-43.808

-57.017

Current year

Previous year

Results from participations

308.574

249.990

Total results from participations

308.574

249.990

Balance of profit calculation for tax purposes

365.714

271.329

Results on receivables from group companies
Results on receivables from participating interests and parties participatingin the company
Change in valuation of receivables
Less: amounts owed to participating interests and parties participating in the company
Decucts: costs of labilities, other interest charges and similar costs
Total financial income and expenses

Results from participations
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