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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 19,02 mil EURO, což je meziroční 
růst o 2,5 %. Růst výnosů byl ovlivněn především výrobou a prodejem výrobků do předzásoby v důsledku zvýšení spotřební daně, 
naplněním plánů prodejů výrobků i významným meziročním nárůstem tržeb za poskytované služby. Naopak tempo růstu celkových 
výnosů zpomalila systémová změna fakturačních cen exportu do USA. Společnost vytvořila zisk ve výši 1,218 mil. EURO, což je meziroční 
zvýšení o 6,5 % a to i navzdory dalšímu růstu personálních nákladů. 

Nadále jsme v loňském roce intenzivně rozvíjeli zemědělské činnosti a vysadili jsme dalších 12 ha nových švestkových sadů. Dceřiná 
společnost RUDOLF JELÍNEK sady s.r.o. při výnosech ve výši 225 tis. EURO vytvořila zisk po zdanění 2 tis. EURO.  Pokles výnosů a 
zisku je dán především nižší úrodou švestek a dodáním jen 400 t mateřské společnosti. V třešňových sadech v Kostelanech a z vizovických 
jaderniček jsme sklidili první úrodu.

BIOSADY s.r.o., druhá 100% dceřiná společnost, vlastník a obhospodařovatel 81 ha meruňkových sadů, dodala vlastní meruňky 
v rekordním množství 80 t, vykázala příjmy ve výši 93 tis. EURO a vytvořila zisk po zdanění 3 tis. EURO. 

PROMPT servis s.r.o., vydavatel regionálního týdeníku, při tržbách ve výši 196 tis. EURO vytvořil ztrátu 13 tis. EURO. 

Celkem společnost v roce 2019 plánovaně proinvestovala více než 1,85 mil. EURO. Z důvodů průsaků spodní vody v objektu Muzea 
slivovice v Praze jsme nemohli do konce roku 2019 uzavřít investici v řádu stovek tisíc euro do muzejní expozice a barové části, tyto části 
byly dokončeny po úspěšném odstranění vad v první polovině letošního roku. 

Mezi další největší jednotlivé projekty loňského roku mimo výše uvedené rozhodně počítáme nový reklamní spot na slivovici, úpravy 
regálových systémů a retrak v logistice, nové sudy pro zrání destilátů či software pro řízení obchodního týmu a nový software pro 
hotelová a gastronomická střediska.  

Celková aktiva společnosti ke konci roku 2019 přesáhla 32 mil. EURO, což je meziroční nárůst o 18 %. Základní kapitál společnosti 
se nezměnil a zůstává 8,66 mil. EURO. Podíl vlastního kapitálu se meziročně snížil na 47 % celkové bilanční sumy, což bylo způsobeno 
především nadstandardními prodeji v souvislosti se zvýšením spotřební daně a z toho vyplývajícími daňovými závazky ke konci účetního 
období a samozřejmě také dokončováním významné pražské investice a jejím financováním. Za loňský rok jsme vlastní kapitál zhodnotili 
o 6,26 % na hodnotu 15,8 mil. EURO.  

V souladu se schválenou dividendovou politikou představenstvo společnosti standardně navrhuje valné hromadě společnosti vyplatit 
dividendy. Nicméně události, které nastaly v prvním pololetí roku 2020, a které vyplynuly z propuknutí pandemie viru Covid-19, vedly 
ke značným zdravotním a následně i ekonomickým opatřením jak v České republice, tak ve světové ekonomice. V případě společnosti 
RUDOLF JELÍNEK a.s. došlo následně k částečnému snížení prodejů výrobků a omezení poskytovaných služeb, zákazníci avizovali riziko 
vzniku druhotné platební neschopnosti. Z důvodu zajištění dostatečné finanční likvidity, zvýšení flexibility v rozhodování společnosti 
a zachování rozvojových možností společnosti představenstvo a.s. výjimečně navrhlo valné hromadě nerozdělit mezi akcionáře zisk 
společnosti za rok 2019. Představenstvo společnosti se domnívá, že společnost bude takto lépe připravena reagovat na neočekávané 
a zcela nepředvídatelné změny v ekonomické a sociální situaci, které by mohly v nejbližších měsících nastat, a nedojde tak k ohrožení 
majetku, podnikatelských aktivit a zaměstnanců společnosti. 

S meziročně rekordně zvýšenými výnosy o 26 % přesahující 1 mil. EURO společnost Milan METELKA a.s. vytvořila nejvyšší historický 
zisk ve výši 229 tis. EURO. Vynikající výsledky včetně mimořádných výnosů opět umožnily vyplacení dividendy a na naši skupinu 
připadlo 38 tis. EURO.  

RUDOLF JELÍNEK Slovakia s.r.o. sedmý rok po sobě překonala rekord v tržbách růstem o 6,7 % na hodnotu 4,5 mil. EURO a vykázala 
za loňský rok zisk před zdaněním ve výši 127 tis. EURO. Příčinou meziročního snížení zisku o 23 % jsou zvýšené obchodní náklady, 
přeplnění plánu marketingových nákladů a nedosažení plánovaných marží především ve značkách R. JELÍNEK a MONIN. Společnost 
vyplatila dividendy ve výši 27 tis. EURO. 

Chilská společnost R. JELINEK L.A. S.A. – při výnosech ve výši 1,9 mil. EURO vytvořila zisk ve výši 14 tis. EURO, což je meziroční 
pokles o 86 %. Společnost dokončovala managementem připravené investice, za které zaplatila více než 231 tis. EURO. Nejdůležitější 
investice jsou další výsadba 10 ha hruškových sadů včetně zavlažování, vybudování zázemí pro zaměstnance sadů, opětovný nákup 
plastových boxpalet pro výkup ovoce a pořízení nové příjmové vany na ovoce. Potěšující zprávou je čtvrtá sklizeň z našich sadů v celkové 
výši 437 t, která byla více než dvojnásobná ve srovnání s předcházejícím rokem. Bohužel opět nedošlo k dokončení investic ekologického 
nakládání s odpady.  
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V Bulharsku naše podnikání v roce 2019 můžeme zhodnotit pozitivně především díky dokončeným vysokým investicím ve výši 250 tis. 
EURO a také přijaté sadařské dotaci ve výši 182 tis. EURO. Nákup veškeré sadařské techniky, dokončení oprav budovy destilace a zahájení 
kompletní rekonstrukce budovy zrání destilátů v tradičním bulharském stylu jsou výsledkem dlouhodobé přípravy a pro další rozvoj velmi 
důležité. 

Při meziročním poklesu výnosů o 4,7 % na hodnotu 2,8 mil EURO společnost VINPROM TROYAN A.D. vytvořila zisk po zdanění ve výši 
62 tis. EURO. Vlastní kapitál za loňský rok jsme zhodnotili o 2 % na hodnotu 2,13 mil. EURO. V souladu se schváleným dividendovým 
programem představenstvo společnosti navrhlo výplatu dividend, ale zástupcem RJG bylo schváleno převedení zisku na nerozdělený 
zisk minulých období.    

Společnost R. JELINEK USA, LLC zahájila první rok standardního fungování distribuční společnosti a při tržbách 1,05 mil. EURO vytvořila 
zisk ve výši 293 tis. EURO.

Samotná mateřská společnost R. Jelinek Group SE vytvořila za rok 2019 zisk ve výši 450 tis. EURO před zdaněním, což je v meziročním 
srovnání růst o 67 %. Výnosy z poplatků vzrostly o 2,4 % na hodnotu 435 tis. EURO. Po započtení přijatých meziročně zvýšených 
dividend ve výši 335 tis. EURO celkové výnosy společnosti překročily 770 tis. EURO.

Celková aktiva společnosti se ke konci roku 2019 ustálila na hodnotě 24,204 mil. EUR a podíl vlastního kapitálu dosáhl 86 % 
celkové bilanční sumy. Největší finanční operace v loňském roce se opět týkaly splácení přijatých půjček od akcionářů, a především 
spolufinancování investic v dceřiných společnostech. Základní kapitál společnosti se nezměnil a zůstává 19,08 mil. EUR. Vlastní kapitál 
činí 20,77 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 30 mil EURO. Součet konsolidovaných hospodářských 
výsledků jednotlivých společností činil zisk ve výši 1,747 mil. EURO.   

Z následných událostí nutně musím okomentovat aktuální situaci. Dobré ekonomické výsledky loňského roku a zdravý stav celé skupiny 
se ukázaly důležité v první polovině letošního roku. Po očekávaném propadu prodejů v prvních dvou měsících z důvodu vytvořené 
předzásoby našich partnerů kvůli zvýšení spotřební daně na našem největším prodejním trhu se nás v dalších měsících dotkla celosvětová 
opatření přijímaná v souvislosti s pandemií způsobené virem SARS-CoV-2. 

Museli jsme postupně omezit a nakonec uzavřít všechny naše areály a návštěvnická centra spojená s turistickém ruchem ve všech 
zemích, a také letos neproběhly oblíbené festivaly s prodejem našich výrobků. 

Velmi významně se v našich prodejích projevilo kompletní uzavření gastronomických provozů, které tvoří naši významnou a velkou 
odběratelskou skupinu na většině našich trhů.  Museli jsme přehodnotit plány našich aktivit pro letošní rok, přijmout úsporná opatření a 
po určitou dobu krátkodobě i omezit výrobu. Nadále jsme schopni vyrábět a dodávat naše výrobky i služby a plnit veškeré své závazky 
vůči všem našim partnerům. Dceřiné společnosti se aktivně zapojily do národních podpůrných programů. 

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 2019.

Praha, dne 10. 9. 2020

                                                                                                         

Ing. Pavel Dvořáček, v.r. 
předseda představenstva
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Ekonomické výsledky dceřinných společností za rok 2019

EKONOMICKÉ VÝSLEDKY DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ ZA ROK 2019 (v tisících EUR)

Společnost Podíl na ZK Konsolidovaná 
aktiva

Konsolidované
výnosy

Konsolidovaný  
HV před daní

Nekonsolidovaný 
HV před daní

RUDOLF JELÍNEK a.s. 96,28 % 32 765 19 020 1 173 1 218

R. JELINEK USA, LLC. 100,00 % 853 1 054 293 293

RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o. 100,00 % 2 278 4 486 127 127

Milan METELKA a.s. 34,09 % 222 361 78 229

VINPROM TROYAN AD 99,81 % 4 229 2 830 62 62

R. JELINEK L.A. – S.A. 80,00 % 3 775 1 521 11 14

SEMI Trade LLC 10,00 % 35 37 0 4

Celkem 44 158 29 309 1 744 1 947
 

SEMI Trade LLCR. JELINEK USA,
LLC.

R. JELINEK 
DISTILLERIES Inc.

Milan
METELKA a.s.
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Rozvaha k 31. 12. 2019

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

Paid-up and called-up share capital 19.079.655 19.079.655

Share premium 62.352 62.352

Retained earnings 1.628.406 1.201.162

Total fiscal equity 20.770.413 20.343.169

Provisions

 End of year Beginning of year

Other provisions 5.798 19.001

Total provisions 5.798 19.001

Long-term liabilities

 End of year Beginning of year

Long-term amounts owed to participating interests and parties participating in the company  2.752.022 2.820.527

Total long-term liabilities 2.752.022 2.820.527

Current liabilities

 End of year Beginning of year

Suppliers and trade creditors 2.412 6.644

Wage taxes 666 351

Current liabilities to group companies 1.890 1.883

Current liabilities to participating interests and parties participating in the company 632.587 552.049

Other current liabilities 38.160 26.654

Total current liabilities 675.715 587.581

Total equity and liabilities 24.203.948 23.770.278 

Name: R. JELINEK GROUP SE

Tax registration number: 851244956 

Balance sheet
31. 12. 2019
(In EUR)

Acquisition costs

0

Nominal  value

1.773.394

774.537

Nominal values

234.204

 

 

End of year

1.595.298

1.595.298

End of year

19.626.541

1.768.203

774.537

22.169.281

End of year

234.204

1.624

104.320

340.148

End of year

99.221

99.221

24.203.948

Beginning of year

1.823.238

1.823.238

Beginning of year

19.615.933

1.497.580

313.981

21.427.494

Beginning of year

172.591

608

100.534

273.733

Beginning of year

245.813

245.813

23.770.278
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Výpočet zisku ke zdanění k 31. 12. 2019

Profit calculation for tax purposes

Income

 Current year Previous year

Net turnover 435.404 425.309

Total income 435.404 425.309

Personnel expenses

 Current year Previous year

Salaries and wages 10.720 9.720

Total personnel expenses 10.720 9.720

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 4.759 4.193

Selling expenses 3.168 10.008

Other expenses 64.730 75.430

Total other operating expenses   72.657 89.631

 (60.592) 0

Name: R. JELINEK GROUP SE

Tax registration number: 851244956 
31. 12. 2019
(In EUR)

Profit calculation for tax purposes

Financial income and expenses

 Current year Previous year

Results on receivables from group companies 72.681 46.134

Change in valuation of receivables 3.438 1.309

Less: amounts owed to participating interests and parties participating in the company 85.688 80.690

Total financial income and expenses -9.569 -33.247

Results from participations

 Current year Previous year

Results from participations 335.339 205.086

Total results from participations 335.339 205.086

Balance of profit calculation for tax purposes 449.857 269.857

Company Tax -/-22.613 -/-13.854

Balance of profit calculation 427.244 256.003
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