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k 1. lednu 2016 v tis. Kč. 

Aktiva Poznámka 1.1.2016 

  tis. Kč 

Dlouhodobá aktiva  4 309 831 

Pozemky, budovy a zařízení 5.1 49 128 

Goodwill  30 675 

Dlouhodobý nehmotný majetek 5.2 369 074 

Investice do dceřiných společností 5.3 3 565 501 

Ostatní pohledávky 5.4 54 848 

Úvěry poskytnuté spřízněným stranám 5.5 240 405 

Ostatní nefinanční aktiva  200 

Krátkodobá aktiva  364 010 

Obchodní a ostatní pohledávky 5.4 110 848 

Pohledávky z titulu daně z příjmů  7 160 

Peníze a peněžní ekvivalenty 5.6 246 002 

Aktiva celkem  4 673 841 

 
  

Závazky a vlastní kapitál Poznámka 1.1.2016 

  tis. Kč 

Vlastní kapitál připadající vlastníkům Společnosti  2 114 258 

Základní kapitál  2 229 500 

Ostatní rezervní fondy  (371 265) 

Nerozdělený zisk  256 023 

 
  

Vlastní kapitál celkem  2 114 258 

 
  

Dlouhodobé závazky  1 283 174 

Bankovní úvěry a půjčky 5.7 746 506 

Vydané dluhopisy 5.8 325 885 

Závazky z finančního leasingu  7 641 

Ostatní závazky 5.9 159 759 

Odložený daňový závazek  43 383 

Krátkodobé závazky  1 276 409 

Bankovní úvěry a půjčky 5.7 1 070 729 

Vydané dluhopisy 5.8 3 657 

Závazky z finančního leasingu  3 844 

Obchodní a ostatní závazky 5.9 106 386 

Jiné finanční závazky 5.11 51 298 

Rezervy 5.12 40 495 

Závazky celkem  2 559 583 

 
  

Závazky a vlastní kapitál celkem  4 673 841 

 

Výše uvedený zahajovací výkaz o finanční situaci je třeba číst ve spojené s připojenými poznámkami. 
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Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., akciové společnosti existující podle zákonů České republiky se 
sídlem na adrese Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 242 61 980, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě ve složce B, vložka č. 10735 („Nástupnická společnost”), jako nástupnická 
společnost, vyhotovilo v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností 
a družstev v platném znění („Zákon o přeměnách”), zejména s ust. čl. 11b Zákona o přeměnách, tuto Zahajovací rozvahu. 
K plánované fúzi („Fúze”) dojde mezi těmito subjekty (“Fúzované subjekty” nebo “Zúčastněné společnosti”): 

 Nástupnická společnost, jakožto nástupnická společnost, 

 Kofola CS a.s., akciová společnosti existující podle zákonů České republiky se sídlem na adrese Nad Porubkou 
2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 276 63 001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Okresním soudem Ostrava ve složce B, vložka č. 3109 („Zanikající společnost 1”), jakožto zanikající společnost, 

 PINELLI spol. s r.o. existující podle zákonů České republiky se sídlem na adrese Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým 
vrchem, 794 01 Krnov, Česká republika, IČ.: 498 11 908, zapsaná v obchodím rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ostavě ve složce C, vložka č.: 37942 („Zanikající společnost 2”), jakožto zanikající společnost, 

 Kofola S.A., akciová společnost existující podle zákonů Polska, se sídlem na adrese ul. Wschodnia 5, 99-300 Kutno, 
Polsko, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeném Obvodním soudem pro Łódź-
Śródmieście v Łódźi, obchodní oddíl XX Národního soudního rejstříku pod č. 0000134518, kód REGON č.: 012771739 
(„Zanikající společnost 3”), jakožto zanikající společnost, a 

 Kofola, holdinška družba, d.o.o., společnost s ručením omezeným existující podle zákonů Slovinska se sídlem na 
adrese Boračeva 37, 9252 Radenci, Slovinsko, IČO.: 6744605000, zapsaná v obchodím rejstříku vedeném Obvodním 
soudem v Lublani, Slovinskou agenturou pro veřejné právní záznamy a související služby pod č. 2014/55764 
(„Zanikající společnosti 4”), jakožot zanikající společnost. 

Zanikající společnost 1, Zanikající společnost 2, Zanikající společnost 3 a Zanikající společnost 4 mohou být dále společně 
nazývány jako „Zanikající společnosti”. 

K datu tohoto Zahajovacího výkazu o finanční situaci: 

 nástupnická společnost má více akcionářů, 

 zanikající společnost 1 má jediného akcionáře, jímž je Zanikající společnost 3, 

 nástupická společnost 2 má jediného společníka, jímž je Nástupnická společnost, 

 zanikající společnost 3 má jediného akcionáře, jímž je Nástupnická společnost, a 

 zanikající společnost 4 má jediného společníka, jímž je Zanikající společnost 1. 

Účelem Fúze je zejména dosažení synergických efektů sloučení, zjednodušení organizační struktury skupiny a úspora 
administrativních nákladů v rámci skupiny. 

 

Rozhodným dnem pro posuzování transakcí Zanikajících společností z účetního hlediska na účet Nástupnické společnosti je 
1. leden 2016. Fúze vychází z Mezinárodních standardů finančního výkaznictví přijatých Evropskou unií a účetní hodnoty 
jsou zahrnuty do konsolidovaných závěrek vyhotovených k 31. prosinci 2015 za účetní období k tomuto datu. 

Vzhledem k tomu, že se Fúze týká subjektů pod společným ovládáním, management se rozhodl použít metodu účetnictví 
předchůdců. V důsledku toho nebyla žádná aktiva ani pasiva nově uvedena v reálných hodnotách. Namísto toho uvádí 
Nástupnická společnost účetní hodnoty začleňovaných předchůdců. Fúzí rovněž nevzniká nový goodwill. 

Tento zahajovací výkaz o finanční situaci byl vyhotoven na základě předpokladu schválení Fúze a jejího zápisu do 
obchodního rejstříku. Pokud by Fúze nebyla schválena a zapsána do obchodního rejstříku, tento zahajovací výkaz o finanční 
situaci nebude platit a Nástupnická společnost použije jako zahajovací stavy k 1. lednu 2016 počáteční stavy ze své účetní 
závěrky k 31. prosinci 2015 za účetní období k tomuto datu. 
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Kompletní soubor individuálních účetních závěrek včetně výkazů zisku a ztráty viz: 

 účetní závěrka společnosti Kofola CS a.s. za rok do 31. prosince 2015 vyhotovená v souladu s českými účetními 
standardy a další příslušnou českou účetní legislativou, 

 účetní závěrka společnosti PINELLI spol. s r.o. za rok do 31. prosince 2015 vyhotovená v souladu s českými účetními 
standardy a další příslušnou českou účetní legislativou, 

 účetní závěrka společnosti Kofola S.A. za rok do 31. prosince 2015 vyhotovená v souladu s IFRS /Mezinárodními 
standardy účetního výkaznictví) přijatými EU, 

 účetní závěrka společnosti Kofola, holdinška družba, d.o.o. za rok do 31. prosince 2015 vyhotovená v souladu s IFRS 
přijatými EU. 

 

 

Struktura vlastního kapitálu v zahajovacím výkazu o finanční situaci k 1. lednu byla vytvořena konsolidací vlastního kapitálu 
Fúzujícících subjektů tak, jak je uvedeno v tabulce níže. 

Úpravy vlastního kapitálu při fúzi představují především: 

 vyloučení investic/vkladů mezi Fúzujícícími subjekty, 

 goodwill související s akvizicí Zanikající společnosti 2 skupinou Kofola, a 

 přeúčtování z položky Ostatní rezrvní fondy do položky Nerozdělený zisk týkající se dividendového fondu vytvořeného 
ze zisků předchozích období ve společnosti Kofola S.A. 

 

VLASTNÍ KAPITÁL 
Součet za individuální 

účetní závěrky Fúzujících 
subjektů 

Úpravy 
Zahajovací výkaz  
o finanční situaci 

 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 
Kapitál a rezervní fondy připadající na vlastníky Společnosti 12 771 641 (10 657 383) 2 114 258 

Základní kapitál 2 585 760 (356 260) 2 229 500 
Emisní ážio 5 494 517 (5 494 517) - 
Ostatní rezervní fondy 4 472 207 (4 843 472) (371 265) 
Nerozdělený zisk 219 157 36 866 256 023 

Vlastní kapitál celkem 12 771 641 (10 657 383) 2 114 258 

 

Nástupnická společnost přejímá účetní hodnoty z konsolidované účetní závěrky vyhotovené za rok končící 31.prosince 2015. 

Úpravy při fúzi představují především: 

 vyloučení investic, poskytnutých půjček a pohledávek z obchodního styku a jiné pohledávky mezi Fúzujícími subjekty, 

 goodwill týkající se akvizice Zanikající společnosti 2 skupinou Kofola, a 

 uvedení odložené daňové pohledávky v položce čistého odloženého daňového závazku. 
 

AKTIVA 
Součet za individuální 

účetní závěrky Fúzujících 
subjektů 

Oprávky při fúzi 
Zahajovací výkaz 
o finanční situaci 

 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 
Dlouhodobá aktiva 17 067 366 (12 757 535) 4 309 831 

Pozemky, budovy a zařízení 49 128 - 49 128 
Goodwill - 30 675 30 675 
Nehmotný majetek 369 074 - 369 074 
Investice do dceřiných společností 14 253 233 (10 687 732) 3 565 501 
Ostatní pohledávky 54 848 - 54 848 
Půjčky spřízněným stranám 2 336 356 (2 095 951) 240 405 
Ostatní nefinanční aktiva 200 - 200 
Odložená daňová pohledávka 4 527 (4 527) - 

Krátkodobá aktiva 617 722 (253 712) 364 010 

Obchodní a ostatní pohledávky 364 560 (253 712) 110 848 
Pohledávky daně z příjmu 7 160 - 7 160 
Hotovost a peněžní ekvivalenty 246 002 - 246 002 

AKTIVA CELKEM 17 685 088 (13 011 247) 4 673 841 
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Nástupnická společnost přejímá součásti závazků Zanikajících společností vykazované v konsolidované účetní závěrce 
vztahující se k Zanikajícím společnostem k 31. prosinci 2015. 

Úpravy závazků při fúzi představují především: 

 vyloučení půjček mezi Fúzujícími subjekty účtovaných v položkách Ostatní neoběžné závazky a Závazky z obchodního 
styku a jiné závazky, 

 vyloučení závazků z obchodního styku a jiných závazků mezi Fúzujícími subjekty, a 

 přeúčtování z položky odložená daňová pohledávka do odloženého daňového závazku. 
 

ZÁVAZKY 
Součet za 

individuální závěrky 
Fúzujících subjektů 

Úpravy při fúzi 
Zahajovací výkaz 
o finanční situaci 

 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 

Dlouhodobé závazky 3 289 024 (2 005 850) 1 283 174 

Bankovní úvěry a půjčky 746 506 - 746 506 
Vydané dluhopisy 325 885 - 325 885 
Závazky z finančního leasingu 7 641 - 7 641 
Ostatní závazky 2 161 082 (2 001 323) 159 759 
Závazky  odložené daně 47 910 (4 527) 43 383 

Krátkodobé závazky 1 624 423 (348 014) 1 276 409 

Bankovní úvěry a půjčky 1 070 729 - 1 070 729 
Vydané dluhopisy 3 657 - 3 657 
Závazky z finančního leasingu 3 844 - 3 844 
Obchodní a ostatní závazky 264 400 (158 014) 106 386 
Jiné závazky 241 298 (190 000) 51 298 
Rezervy 40 495 - 40 495 

Závazky celkem 4 913 447 (2 353 864) 2 559 583 
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Kofola ČeskoSlovensko a.s. („Společnost”) je akciovou společností, jež vznikla 12. září 2012. Její sídlo je na adrese Nad 
Porubkou 2278/31a, Ostrava, 708 00, Česká republika a identifikační číslo je 24261980. Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, ve složce B, vložka č. 10735. Webové stránky Společnosti jsou na 
http://www.firma.kofola.cz, č. telefonu +420 595 601 030. 

Hlavní oblastí činnosti společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. v roce 2015 bylo držení dceřiné společnosti. 

Kofola ČeskoSlovensko a.s. je mateřskou společností skupiny Kofola („Skupina”), jednoho z předních výrobců a distributorů 
nealkoholických nápojů ve střední a východní Evropě. Kromě tradičních trhů v České republice a na Slovensku, kde Skupina 
zaujímá čelní postavení, je přítomná také v Polsku a ve Slovinsku a omezeně působí i v Rusku. Skupina vyrábí s péčí a láskou 
v sedmi výrobních závodech a k jejím klíčovým značkám patří Kofola, Hoop Cola, Jupí, Jupík, Rajec, Radenska, Paola, Semtex 
and Vinea. Na vybraných trzích Skupina distribuuje mimo jiné výrobky firem Rauch, Evian a Badoit a na základě licence 
vyrábí např. nápoje RC Cola nebo Orangina. 

Kofola ČeskoSlovensko a.s. je kotována na Burze burze cenných papírů Praha (ticker KOFOL) a na Varšavské burze cenných 
papírů (ticker KOF). 

K 1. lednu 2016 bylo složení představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit následující: 

 Janis Samaras – předseda 

 René Musila 

 Tomáš Jendřejek 

 Daniel Buryš 

 Jiří Vlasák 

 Roman Zúrik 

 René Sommer – předseda 

 Jacek Woźniak 

 Dariusz Prończuk 

 Pavel Jakubík 

 Moshe Cohen-Nehemia 

 Petr Pravda 

 René Sommer – předseda 

 Pavel Jakubík 

 Ivan Jakúbek 
 

http://www.firma.kofola.cz/
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Zahajovací výkaz o finanční situaci byla vyhotovena v souladu s právními předpisy platnými v České republice 
a s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví („IFRS”), a také s interpretacemi, jež vydal Interpretační výbor pro 
mezinárodní finanční výkaznictví (“IFRIC”) a jež přijala Evropská unie, a které byly zveřejněny a jež jsou platné pro 
vykazovaná období počínaje 1. lednem 2016. 

Zahajovací výkaz o finanční situaci byl sestaven na bázi předpokladu nepřetržitého trvání společnosti a na základě 
historických cen kromě finančních aktiv a pasiv, jež se měří v reálných hodnotách. 

Údaje v zahajovacím výkazu o finanční situaci jsou uvedeny v českých korunách („Kč”), a pokud není uvedeno jinak, všechny 
hodnoty jsou uváděny v tis. Kč. 

Vyhotovení zahajovacího výkazu o finanční situaci v souladu s IFRS vyžaduje použití určitých klíčových účetních odhadů. 
Rovněž se požaduje úsudek managementu při aplikací účetních zásad Společnosti. V části 4.5 jsou uvedeny oblasti s vyšším 
stupněm úsudku nebo složitosti respektive ty oblasti, kde jsou pro zahajovací rozvahu významné určité předpoklady 
a  odhady. 

Společnost nezměnila svá účetní pravidla v důsledku nových standardů a výkladů ve znění přijatých Evropskou unií, 
účinných pro období počínající 1. lednem 2015. Společnost neaplikovala dřívější přijetí žádného standardu. Následující nové 
standardy a novelizace, které byly vydány, ale ještě nenabyly účinnosti a jsou relevantní pro společnost: 

 IFRS 9, Finanční nástroje: účtování a oceňování. 

 IFRS 15, Výnosy ze smluv se zákazníky. 

 Novelizace IAS 1, Prvotní vykázání. 

 Novelizace IAS 16, Pozemky, budovy a zařízení a IAS 38 Nehmotný majetek na objasnění přijatelných metod odpisů 
a amortizace.  

 Novelizace IAS 27, Individuální účetní závěrka, metoda ekvivalence v individuálních účetních závěrkách. 

 Novelizace IFRS 10, Konsolidovaná účetní závěrka a IAS 28, Investice do přidružených podniků, investiční subjekty: 
uplatnění výjimky konsolidace. 

 Novelizace IFRS 10, Konsolidovaná účetní závěrka a IAS 28, Investice do přidružených podniků, prodej nebo vložení 
majetku mezi investora a přidružený nebo společný podnik. 

Vedení společnosti analyzuje potenciální dopad výše zmíněných standardů na účetní závěrku Společnosti. 

Následující nové standardy a novelizace ještě nenabyly účinnosti a nejsou relevantní pro Společnost: 

 IFRS 14, Časové rozlišení při cenové regulaci. 

 Dodatek k IAS 16, Pozemky, budovy a zařízení, a IAS 41, Zemědělství, Zemědělství: plodící rostliny. 

 Dodatek k IFRS 11, Společné uspořádání, účtování akvizičních podílů v rámci společných operací. 

 

Údaje v zahajovacím výkaze o finanční situaci jsou uvedeny v českých korunách (Kč), jež představují funkční a prezentační 
měnu Společnosti. 



Zahajovací výkaz o finanční situaci k 1. lednu 2016 
Zásadní účetní postupy 

 

  

A-8 

 

 

Transakce v cizích měnách jsou přepočteny do funkční měny s použitím směnného kurzu k datu uskutečnění transakce.  

Peněžní aktiva a závazky vyjádřené k rozvahovému dni v cizí měně jsou přepočteny kurzem vyhlášeným Českou národní 
bankou ke konci daného období a všechny kurzové zisky nebo ztráty jsou vykázány ve výkazu zisku a ztrát v rámci položek: 

provozní výnosy a náklady – pro obchodní operace, 

finanční výnosy a náklady – pro finanční operace. 

Nepeněžní aktiva a závazky vedeny v historických cenách vyjádřených v cizí měně jsou oceněny historickým kurzem k datu 
transakce. Nepeněžní aktiva a závazky oceněné v reálné hodnotě vyjádřené v cizí měně jsou přepočteny kurzem k datu, kdy 
byly oceněny reálnou hodnotou. 

Následující směnné kurzy byly použity pro sestavení účetní závěrky: 

Kurz při závěru  1.1.2016 

CZK/EUR  27,025 

CZK/PLN  6,340 

CZK/RUB  0,335 

CZK/USD  24,824 

 

 

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, snížených o oprávky a opravné položky Pořizovací cena 
dlouhodobého hmotného majetku zahrnuje cenu pořízení a související materiálové a mzdové náklady a náklady na úvěrové 
financování použité při výstavbě. Pořizovací cena zahrnuje dále též odhadované náklady na demontáž a odstranění 
hmotného majetku. Výdaje na opravy, údržbu a výměny drobnějších majetkových položek se účtují do nákladů na opravy 
a údržbu v období, kdy jsou tyto opravy provedeny.  
 

K rozvahovému dni Společnost posuzuje, zda existují indikátory možného snížení hodnoty aktiv. Pokud takové indikátory 
snížení hodnoty existují, Společnost ověřuje, zda zpětně získatelná hodnota dlouhodobého hmotného majetku není nižší 
než jeho hodnota zůstatková. Pokud není možno určit zpětně získatelnou částku jednotlivého aktiva, Společnost stanoví 
zpětně získatelnou částku penězotvorné jednotky, k níž aktivum náleží. Celopodniková aktiva se přiřadí k samostatné 
penězotvorné jednotce, pokud lze určit rozumný a konzistentní základ pro jejich přiřazení. Jinak jsou celopodniková aktiva 
přiřazena k nejmenší skupině penězotvorných jednotek, pro kterou je možné určit rozumný a konzistentní základ pro jejich 
přiřazení.  
 
Ztráta ze snížení hodnoty je zaúčtována ve výši částky, o kterou účetní hodnota aktiva převyšuje jeho realizovatelnou 
hodnotu. Realizovatelná hodnota představuje buď reálnou hodnotu sníženou o náklady prodeje, nebo hodnotu z užívání 
podle toho, která z obou těchto částek je vyšší. Při posuzování hodnoty z užívání se odhad budoucích peněžních toků 
diskontuje na jejich současnou hodnotu pomocí diskontní sazby před zdaněním, která vyjadřuje běžné tržní posouzení 
časové hodnoty peněz a specifická rizika pro dané aktivum, o které nebyly upraveny odhady budoucích peněžních toků. 
Ztráta ze snížení hodnoty se promítne přímo do hospodářského výsledku do Ostatních provozních nákladů.  

Dané hmotné stálé aktivum je z rozvahy vyřazeno, jakmile je prodáno nebo pokud se z jeho dalšího užívání nepředpokládají 
žádné ekonomické přínosy. Veškeré zisky nebo ztráty z tohoto vyřazení z účetnictví (vypočtené jako rozdíl mezi 
potenciálním čistým příjmem z prodeje tohoto aktiva a jeho rozvahovou hodnotou) jsou účtovány ve výsledovce za období, 
v němž k vyřazení aktiva z účetnictví došlo. 

Aktiva ve výstavbě jsou tvořena stálými aktivy, která jsou rozestavěná nebo montována, a jsou vykazována v pořizovací 
ceně nebo hodnotě výstavby. Aktiva ve výstavbě nejsou odepisována, dokud není stavba dokončena a aktivum předáno 
k užívání.  

Vratné obaly v oběhu jsou účtovány mezi dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací hodnotě snížené o oprávky a případné 
ztráty t z přecenění. Vratné obaly u zákazníků jsou pokryty přijatými zálohami.  

Doby odpisování, zůstatkové hodnoty a metody odpisování jsou každoročně revidovány a v případě potřeby upraveny.  
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Hmotná stálá aktiva nebo jejich významné a oddělitelné složky, jsou odepisovány přímou metodou přiřazování nákladů na 
ně k jejich zbytkové hodnotě během jejich ekonomické životnosti. Pozemky se neodepisují. Odpisy vratných obalů jsou 
prováděny tak, aby obaly na konci své životnosti byly odepsány. Společnost předpokládá následující ekonomickou životnost 
uvedených kategorií stálých aktiv: 

 Doba životnosti  
Budovy a stavby 20 - 40 let 
Technické zhodnocení nemovitostí v nájmu 10 let 
Stoje a zařízení 2 - 15 let 
Vozidla 4 – 6 let 
Vratné obaly 2 – 8 let 

 

Výpůjční náklady, které jsou přímo účelově vztaženy k akvizici, výstavbě nebo výrobě způsobilého aktiva, (tj. aktiva, které 
nezbytně potřebuje značné časové období k tomu, aby bylo připravené pro zamýšlené použití nebo prodej), se přičtou 
k pořizovací ceně takového aktiva až do okamžiku, kdy je aktivum v podstatné míře připravené pro zamýšlené použití 
nebo prodej.  

Kapitalizace výpůjčních nákladů pokračuje až do okamžiku, kdy je aktivum v zásadě připraveno k prodeji nebo užívání.  

Společnost kapitalizuje výpůjční náklady, které by nebyly vynaloženy, kdyby Společnost nevynaložila kapitálové výdaje na 
kvalifikující se aktiva. Kapitalizované výpůjční náklady jsou vypočteny jako průměrné náklady skupiny na financování (na 
výdaje na kvalifikující se aktiva je aplikován vážený průměr úrokových nákladů), s výjimkou úvěrů čerpaných speciálně pro 
účely získání kvalifikujícího se aktiva. V takovém případě jsou kapitalizovány skutečné výpůjční náklady po odpočtu 
investičních výnosů z dočasné investice související s tímto úvěrem.  

 

Finanční leasing s převodem vlastnictví a veškerých rizik a výnosů z předmětu leasingu na skupinu je vykazován ve výkazu 
o finanční situaci na začátku leasingu v nižší z těchto dvou hodnot: tržní hodnota stálého aktiva, které je předmětem 
leasingu, nebo současná hodnota minimálních leasingových plateb. Leasingové platby jsou rozděleny mezi finanční náklady 
a závazky z leasingu tak, aby bylo dosaženo konstantní úrokové sazby, kterou je úročen zbývající zůstatek jistiny. Finanční 
náklady jsou účtovány přímo do výsledovky.  

Stálá aktiva užívaná formou finančního leasingu jsou odepisována po jedno ze dvou následujících období, podle toho, které 
je kratší: odhadovaná životnost aktiva nebo období leasingu.  

Leasingové smlouvy, podle nichž si leasingový pronajímatel ponechává vlastnictví a s ním významná rizika i výnosy 
z předmětu leasingu, jsou klasifikovány jako operativní leasing. Platby v rámci operativního leasingu jsou účtovány jako 
náklady ve výsledovce přímou metodou po dobu trvání operativního leasingu.  

 

Nehmotná stálá aktiva pořízená samostatnou transakcí jsou na počátku vykazována v pořizovací ceně nebo v hodnotě 
výrobních nákladů. Pořizovací cena nehmotných aktiv pořízených v rámci podnikové kombinace je rovna jejich reálné 
hodnotě k datu kombinace. Po počátečním zaúčtování jsou nehmotná aktiva vedena v jejich historické ceně nebo výrobních 
nákladech po odpočtu akumulovaných odpisů a odpisu snížení hodnoty. Výdaje na interní výzkum a vývoj, s výjimkou 
kapitalizovaných nákladů na vývoj identifikovatelných nehmotných aktiv, nejsou kapitalizovány a jsou vykazovány ve 
výsledovce za období, v němž byly vynaloženy.  

Společnost určuje, zda je ekonomická životnost nehmotného aktiva definovatelná na dobu omezenou nebo neomezenou. 
Významnou část nehmotných aktiv skupiny tvoří zapsané ochranné známky, pro něž Společnost určila neomezenou 
životnost. Společnosti skupiny jsou vlastníky několika předních značek nealkoholických nápojů prodávaných ve Střední 
Evropě. Tyto značky generují kladný peněžní tok a Společnost je dlouhodobým držitelem těchto značek. Při určování 
neomezené životnosti těchto značek zvažovalo představenstvo řadu faktorů a okolností jako je rozsah, diverzifikace a tržní 
podíl každé z těchto značek, minulý přínos značky, strategie dlouhodobého rozvoje, zákony a místní nařízení, které by mohly 
ovlivnit životnost aktiva, a další ekonomické faktory, včetně dopadu konkurence a tržních podmínek. Vedení skupiny 
předpokládá, že značky udrží na neomezenou dobu díky jejich marketingové a propagační podpoře. Značky s neomezenou 
dobou životnosti jsou nejméně jednou za rok zkoumány z hlediska přecenění a případného snížení hodnoty.  
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Nehmotná aktiva s omezenou dobou životnosti jsou po dobu své životnosti amortizována a přeceňována, pokud se objeví 
ukazatele možného snížení jejich hodnoty. Životnost a amortizační metoda uplatňovaná pro nehmotná aktiva s omezenou 
životností je revidována minimálně na konci každého fiskálního roku. Změny v předpokládané životnosti nebo vzorci 
spotřeby budoucích ekonomických výhod aktiva jsou účtovány formou změny doby nebo metody amortizace a považovány 
za změny účetních odhadů. Náklady na amortizaci nehmotných aktiv s omezenou životností jsou účtovány ve výsledovce 
v kategorii nákladů v souladu s funkcí příslušného nehmotného aktiva.  

Nehmotná aktiva jsou amortizována přímou metodou po dobu jejich životnosti: 

 životnost 
Softwarové licence 3 roky 
Počítačový software 3 – 6 let 
Jiné licence 5 – 7 let 
Ocenitelná práva 8 let 

 

 

Společnost provádí přecenění svých aktiv z hlediska ukazatelů snížení jejich hodnoty k rozvahovému dni. V případě 
ukazatelů snížení hodnoty a v případě goodwillu a nehmotných aktiv s neomezenou životností provádí Společnost 
každoročně formální účetní odhad realizovatelné hodnoty. Pokud účetní hodnota daného aktiva nebo jednotky aktiv 
generující peněžní tok překročí jeho realizovatelnou hodnotu, je hodnota takového aktiva považována za sníženou 
a aktivum je odespáno na svou aktuální realizovatelnou hodnotu. Realizovatelná hodnota odpovídá vyšší z těchto dvou 
hodnot: tržní hodnota po odečtu prodejních nákladů, nebo užitná hodnota aktiva nebo jednotky aktiv generující peněžní 
tok. Vykázané ztráty z přecenění, kromě snížení hodnoty goodwillu, mohou být v následujících účetních obdobích 
odúčtovány, pokud se hodnota aktiva opět zvýší.  

 

Finanční nástroj je jakákoliv formální dohoda, na jejímž základě vznikne finanční aktivum jedné strany a finanční závazek 
nebo kapitálový nástroj strany druhé.  

Nejvýznamnější aktiva, která jsou účtována podle účetní politiky pro finanční nástroje, jsou: 

 Pohledávky z půjček,  

 Finanční deriváty (opce, forwardové smlouvy, futures, swapy, uložené deriváty),  

 Jiná finanční aktiva (pohledávky z obchodního styku, hotovost).  

Stávající pohledávky z obchodního styku jsou vedeny v amortizovaných nákladech uplatněním metody efektivní úrokové 
míry a jejich hodnota je snižována o případné odpisy snížení jejich hodnoty.  

Nejvýznamnější závazky, které jsou účtovány podle účetní strategie pro finanční nástroje, jsou: 

 Úvěrové závazky, vydané dluhopisy,  

 Závazky ze záloh,  

 Finanční deriváty (opce, forwardové smlouvy, futures, swapy, uložené deriváty),  

 Jiné finanční závazky.  

Závazky z obchodního styku jsou vedeny v amortizovaných nákladech uplatněním metody efektivní úrokové míry.  

Finanční aktiva skupiny jsou rozdělena do následujících kategorií: 

 Finanční aktiva v jejich tržní hodnotě počítané ze zisků a ztrát, které přinášejí, a  

 Půjčky a pohledávky. 

Finanční závazky jsou rozděleny na:  

 Finanční závazky v jejich tržní hodnotě počítané ze zisků a ztrát, které přinášejí, a  

 Finanční závazky vedené v amortizovaných nákladech – jiné závazky.  

Klasifikace je založena na povaze aktiva a záměru vedení. Společnost klasifikuje svá aktiva při jejich počátečním zaúčtování 
s následným přeceněním ke každému rozvahovému dni.  
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Finanční aktiva jsou na počátku zaúčtována v jejich reálné hodnotě. Jejich výchozí ocenění je zvýšeno o náklady transakce, 
s výjimkou finančních aktiv vedených v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty. Transakční náklady splatné v případě 
prodeje aktiva nejsou od následného ocenění finančních aktiv odečítány. Aktivum je uvedeno v rozvaze, když se Společnost 
stane stranou příslušné smlouvy, z níž finanční aktivum vznikne.  

Finanční aktiva se klasifikují jako v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, pokud jsou určena k obchodování nebo 
jsou označena jako oceňovaná v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty.  

 Finanční aktivum je zařazeno do kategorie aktiv držených za účelem obchodování, pokud bylo pořízeno za účelem prodeje 
v krátkodobém horizontu, nebo pokud je součástí portfolia se vzorcem obchodování v krátkodobém horizontu, nebo pokud 
je derivátem s kladnou tržní hodnotou.   

Tato kategorie zahrnuje především deriváty uváděné v rozvaze skupiny a dále dluhopisy a kapitálové nástroje pořízené za 
účelem prodeje v krátkodobém horizontu.  

Aktiva klasifikovaná jako finanční aktiva vedená v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty jsou vykazována 
k rozvahovému dni v reálné hodnotě a veškeré související zisky nebo ztráty jsou vykazovány jako finanční výnosy nebo 
náklady. Deriváty jsou vedeny v reálné hodnotě k rozvahovému dni a ke konci účetního období založené na ocenění bankou 
realizující příslušnou transakci. Ostatní finanční aktiva vedená v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty jsou 
oceňována pomocí burzovních cen a v případě jejich neexistence vhodnými oceňovacími technikami, jako například: 
použitím cen z nedávných transakcí, porovnáním s podobnými nástroji, nebo modely ocenění opcí. Tržní hodnota dluhových 
nástrojů představuje především budoucí peněžní toky diskontované na základě aktuální tržní úrokové míry aplikovatelné na 
srovnatelné nástroje.  

Půjčky a pohledávky jsou nederivátová finanční aktiva s fixními nebo určitelnými platbami, která nejsou obchodována na 
aktivním trhu. Podle jejich data splatnosti jsou zařazena mezi neoběžná aktiva (aktiva se splatností delší než 1 rok od konce 
daného účetního období) nebo oběžná aktiva (se splatností kratší než 1 rok od konce účetního období). Pohledávky 
a závazky se vedou jako amortizované náklady. Do této kategorie spadaní především pohledávky z obchodního styku 
a bankovní vklady a další hotovostní fondy, půjčky a zakoupené neregistrované dluhové nástroje, které nejsou zahrnuty do 
kategorie ostatních finančních aktiv.  

Finanční závazky jsou na počátku zaúčtovány v jejich reálné hodnotě. Transakční náklady jsou odečteny při počátečním 
zaúčtování příslušných částek, s výjimkou finančních závazků účtovaných v tržní hodnotě podle zisku nebo ztráty. Transakční 
náklady splatné v případě převodu finančního závazku nejsou k následnému ocenění finančních závazků přičítány. Závazky 
jsou uvedeny v rozvaze, když se Společnost stane stranou příslušné smlouvy, z níž finanční závazek vznikne.  

Tato kategorie zahrnuje dvě skupiny závazků: finanční závazky držené za účelem obchodování a finanční závazky vedené 
v reálné hodnotě proti výkazu zisku nebo ztráty. Finanční závazek je zařazen do kategorie aktiv držených za účelem 
obchodování, pokud byl založen za účelem převodu nebo odkupu v krátkodobém horizontu, nebo pokud je součástí 
portfolia finančních nástrojů vedených společně za účelem generování zisku z krátkodobých fluktuací ceny nebo obchodní 
marže, nebo představujících derivátové nástroje.   

Finanční závazky skupiny v reálné hodnotě proti výkazu zisku nebo ztráty jsou především deriváty se zápornou tržní 
hodnotou. Finanční závazky vedené v reálné hodnotě proti výkazu zisku nebo ztráty jsou vykazována k rozvahovému dni 
v tržní hodnotě a veškeré související zisky nebo ztráty jsou vykazovány jako finanční příjmy nebo výdaje. Deriváty jsou 
vedeny v tržní hodnotě k rozvahovému dni založené na ocenění bankou realizující příslušnou transakci. Tržní hodnota 
dluhopisů představuje především budoucí peněžní toky diskontované na základě aktuální tržní úrokové míry aplikovatelné 
na srovnatelné nástroje.  

Ostatní finanční závazky, které nejsou klasifikovány jako finanční závazky vedené v reálné hodnotě proti výkazu zisku nebo 
ztráty, jsou vedeny jako finanční nástroje v zůstatkové hodnotě. Tato kategorie zahrnuje především závazky z obchodního 
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styku a splatné úvěry. Závazky zahrnuté do této kategorie a vedené v zůstatkové hodnotě jsou amortizovány na základě 
metody efektivních úroků.  

Společnost vyřazuje finanční aktiva z účetnictví, jakmile (a) jsou splacena nebo jinak vyprší práva na peněžní toky z těchto 
aktiv nebo (b) Společnost převede práva na peněžní toky z finančních aktiv nebo uzavřen dohodu o kvalifikovaném 
postoupení se současným (i) převodem významných rizik a výnosů z vlastnictví bez získání ovládacích pravomocí. Ovládací 
pravomoci si Společnost ponechává, pokud protistrana nemá prakticky možnost aktivum prodat v celku nespřízněné třetí 
straně bez nutnosti uvalit na prodej další omezení. 

Společnost vyřazuje z účetnictví finanční závazek (nebo jeho část) po jeho zániku, splnění platební povinnosti, nebo po jejím 
zrušení nebo vypršení. Rozdíl mezi současnou účetní hodnotou finančního závazku (nebo jeho části), který zanikl nebo byl 
úplatně převeden na jinou stranu, včetně převedených nepeněžních aktiv nebo přijatých nepeněžních závazků, je účtován 
do zisku/ztráty.  

Finanční aktiva a závazky jsou započítávány v čisté hodnotě vykázané ve výkazu finanční situace pouze tehdy, pokud 
existuje právně vymahatelný nárok na zápočet vykázaných částek, a existuje záměr vypořádání těchto aktiv a závazků 
v jejich čisté výši, nebo realizace aktiva se současným vypořádáním závazku. Avšak zápočet není možný, pokud v běžném 
obchodním styku není možné zákonné vymáhání, v případě porušení nebo v případě insolvence nebo úpadku kterékoliv 
strany nebo protistrany. 

 

Pohledávky z obchodního styku a jiné finanční pohledávky jsou účtovány v zůstatkové hodnotě (tj. současná hodnota 
diskontovaná efektivní úrokovou sazbou) snížené o případné opravné položky.  

V případech, kdy je významná časová hodnota peněz, se účetní hodnota pohledávky určuje diskontováním 
předpokládaných budoucích peněžních toků ve vztahu k aktuální hodnotě diskontní sazbou odrážející aktuální tržní ocenění 
časové hodnoty peněz. Účinky diskontování zvyšujícího hodnotu pohledávky jsou zaúčtovány jako finanční příjem.  

Pohledávky neklasifikované tržní hodnotou prostřednictvím zisku nebo ztráty jsou ke každému rozvahovému dni 
přeceňovány pro zjištění, zda existuje objektivní předpoklad ke snížení jejich hodnoty. Tyto předpoklady zahrnují: 

 Významné finanční problémy dlužníka, 

 Pravděpodobnost, že dlužník vstoupí do konkurzu nebo finanční restrukturalizace, 

 Porušení platební morálky nebo jiný podobný prohřešek dlužníka. 

Ztráty z přecenění jsou účtovány do zisku/ztráty v hodnotě rozdílu mezi účetní hodnotou aktiva a současnou hodnotou 
předpokládaných peněžních toků diskontovaných původní efektivní úrokovou mírou daného aktiva.  

Pohledávky, které neztrácejí hodnotu individuálně, jsou přeceněny společně ve skupinách s podobnou charakteristikou 
rizik. Obecně vytváří Společnost rezervu na nevymahatelné dluhy ve výši 100% hodnoty pohledávek po splatnosti víc než 
360 dní a ve výši 50% hodnoty pohledávek 180 – 360 dní po splatnosti. 

 

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty zahrnují peníze v pokladně a na bankovních účtech a vysoce likvidní investice, 
které jsou okamžitě převoditelné na známou peněžní hodnotu a nepodléhají zásadním změnám hodnoty.  

Zůstatek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů je prezentován v konsolidovaném výkazu peněžních toků a je 
představován penězi na bankovních účtech a v pokladně a krátkodobými vklady s původní splatností do 3 měsíců.  

 

Vlastní kapitál je klasifikován podle kategorií podle závazných právních úprav a stanov společnosti. 

Základní kapitál je veden v částce uvedené ve stanovách a obchodním rejstříku národního rejstříkového soudu.  
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Přislíbené, avšak neuhrazené kapitálové vklady jsou účtovány jako nesplacený základní kapitál. Pokladniční poukázky 
a nesplacený základní kapitál jsou od vlastního kapitálu společnosti odečteny.  

Dalšími prvky vlastního kapitálu jsou: Emisní ážio, Ostatní rezervní fondy, Vlastní akcie, Nerozdělený zisk/kumulovaný deficit 
a Nekontrolní podíly. Bilance Rezervy na převod cizích měn se upravuje o měnový rozdíl vzniklý z převodu účetní závěrky na 
prezentační měnu. 

Vlastní akcie pořízené za účelem zrušení v souladu s ustanoveními Zákona o obchodních korporacích se uvádějí v pořizovací 
ceně jako záporná částka a jako samostatná složka vlastního kapitálu. 

Položka Nerozdělený zisk/Kumulovaný deficit se skládá z kumulovaného zisku respektive neuhrazené ztráty z předchozích 
let (kumulovaný zisk/ztráta z předchozích let) a ze zisku/ztráty za dané období. 

Dividendy se uvádějí jako položka pasiv v tom období, v němž byly schváleny. 

 

Při počátečním zaúčtování jsou všechny úvěry, půjčky a vydané dluhopisy zaznamenány v jejich reálné hodnotě, která 
odpovídá přijaté hotovosti po odečtu transakčních nákladů na získání úvěru nebo na emisi dluhopisů.  

Následně jsou úročené úvěry, půjčky a vydané dluhopisy vykázány v zůstatkové hodnotě s uplatněním metody efektivní 
úrokové sazby.  

Zůstatková hodnota je určena při zohlednění nákladů na získání úvěru nebo půjčky nebo na emisi dluhopisů a slev a bonusů 
obdržených nebo vypořádacích poplatků účtovaných při vypořádání závazku.  

 

Finanční závazky představují současnou povinnost plynoucí z minulých událostí, jejíž splnění má očekávaný výsledek 
v podobě odlivu hotovosti nebo jiných finančních aktiv.  

Finanční závazky, s výjimkou finančních závazků účtovaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty jsou oceňovány 
zůstatkovou hodnotou (tj. náklady diskontovanými efektivní úrokovou sazbou).  

Kurzové rozdíly z rozvahových přecenění závazků z obchodního styku jsou účtovány v nákladech na prodeje.  

Nefinanční krátkodobé závazky jsou oceňovány dlužnou částkou.  

 

Rezervy se tvoří, pokud má Společnost právní nebo faktický závazek plynoucí z minulé události, pokud je pravděpodobné, že 
splnění tohoto závazku bude znamenat odliv ekonomických přínosů, a pokud lze částku spolehlivě ocenit. Pokud Společnost 
očekává, že náklady pokryté rezervou budou proplaceny, například z pojištění, pak je tato úhrada účtována jako samostatné 
aktivum, ale pouze tehdy, pokud je v zásadě jisté, že bude úhrada obdržena. Náklady související s danou rezervou jsou 
vykazovány ve výsledovce bez jakýchkoliv úhrad. Pokud je podstatná časová hodnota peněz, účetní hodnota rezervy je 
určena diskontováním předpokládaných budoucích peněžních toků na jejich současnou hodnotu s pomocí diskontní sazby 
před zdaněním odrážející aktuální tržní ocenění časové hodnoty peněz a rizik spojených s daným závazkem. Následné 
zvýšení rezervy způsobené diskontem je vykazováno jako úrokový náklad.  

 

Podle stanoveného plánu příspěvků na penzijní pojištění vyplácí Společnost pevné příspěvky penzijní pojišťovně nebo do 
státního penzijního plánu. Společnost není právně ani fakticky povinna platit další příspěvky, pokud penzijní fond nemá 
dostatek prostředků pro vyplacení zaměstnaneckých příspěvků všem zaměstnancům za jejich služby v současném 
a minulých obdobích. Definovaný plán zaměstnaneckých výhod je penzijní plán, který není stanoveným příspěvkovým 
plánem.  

Definované plány zaměstnaneckých výhod realizované skupinou určují jednorázovou částku, kterou zaměstnanec obdrží při 
odchodu do důchodu, ve výši podle počtu odpracovaných let a výše platu. Závazek účtovaný ve vztahu ke stanoveným 
penzijním plánům je stanoven současnou hodnotou určené zaměstnanecké výhody ke konci vykazovaného období. Výpočet 
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výše tohoto zaměstnaneckého příspěvku je prováděn každoročně nezávislým pojistným matematikem s pomocí plánované 
jednotkové kreditní metody. Současná hodnota příslušného zaměstnaneckého příspěvku je pak stanovena diskontováním 
odhadovaného budoucího peněžního odlivu na základě úrokové míry kvalitních podnikových dluhopisů, které jsou v měně 
vypláceného příspěvku a jejichž splatnost je přibližně shodná s výplatou příslušného povinného zaměstnaneckého 
příspěvku.  

Zisky a ztráty těchto pojistných výpočtů vzniklé ze zkušenostního časového rozlišení a změny matematických předpokladů 
jsou účtovány jako záporná či kladná položka jiných příjmů celkem v období, v němž vnikly.  

Náklady na ukončení pracovního poměru zaměstnance při odchodu do důchodu jsou ihned účtovány jako zisk nebo ztráta.  

Pro stanovené příspěvkové plány vyplácí Společnost příspěvky na státní nebo soukromé penzijní plány měsíčně. Po 
zaplacení těchto příspěvků nemá již Společnost další platební povinnosti tohoto druhu. Příspěvky na penzijní plány jsou 
účtovány jako výdaje na zaměstnanecké výhody v okamžiku jejich splatnosti.  

Odstupné se vyplácí, pokud Společnost ukončí pracovní poměr zaměstnanci před jeho odchodem do penze nebo pokud 
zaměstnanec dobrovolně přijme svou nadbytečnost a odejde výměnou za úhradu odstupného. Společnost účtuje odstupné 
k dřívějšímu z těchto termínů:  

 když Společnost již nemůže stáhnout svou nabídku výplaty odstupného a  

 jakmile Společnost vykáže náklady na restrukturalizaci zahrnující výplaty odstupného.  

Zaměstnanecké výhody splatné za víc než rok po konci vykazovaného období jsou diskontovány na jejich současnou 
hodnotu.  

 

Daňové náklady za účetní období zahrnují splatnou a odloženou daň. Daň se vykazuje ve výkazu zisku a ztráty s výjimkou 
případů, kdy se vztahuje k položkám vykázaným v ostatním úplném výsledku nebo přímo ve vlastním kapitálu. V takovém 
případě se daň vykazuje rovněž v ostatním úplném výsledku nebo ve vlastním kapitálu. 
 
Splatná daň z příjmů se vypočte na základě daňových zákonů, které byly k rozvahovému dni v zemích, kde společnost a její 
dceřiné společnosti působí a vytvářejí zdanitelný zisk, schváleny nebo proces jejich schválení zásadním způsobem pokročil. 
Vedení společnosti pravidelně vyhodnocuje postupy uplatněné při sestavení daňového přiznání, které se týkají situací, kdy 
společnost interpretuje příslušné daňové předpisy, a v případě potřeby vytváří rezervu na základě předpokládané částky, 
která bude splatná daňovému orgánu. 
 
Odložená daň z příjmů je stanovena s použitím závazkové metody z přechodných rozdílů mezi daňovou a účetní hodnotou 
aktiv a závazků v konsolidované účetní závěrce. Odložený daňový závazek se však nevykazuje, pokud vyplývá z prvotního 
zachycení goodwillu; odložená daň se dále nevykazuje, pokud vzniká z prvotního zachycení aktiva nebo závazku 
v transakcích jiných než je podniková kombinace, které v době vzniku nemají dopad na účetní ani na daňový zisk nebo 
ztrátu. 
Odložená daň se stanoví za použití daňové sazby (a daňových zákonů), která byla k rozvahovému dni schválena, nebo 
proces jejího schválení zásadním způsobem pokročil a o které se předpokládá, že bude účinná v období, ve kterém bude 
příslušná odložená daňová pohledávka realizována nebo odložený daňový závazek vyrovnán.  
Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnu. 
 
Odložená daň je zachycena ze všech přechodných rozdílů vyplývajících z investic do dceřiných a přidružených společností 
s výjimkou odloženého daňového závazku v případě, kdy je načasování realizace těchto přechodných rozdílů pod kontrolou 
skupiny a je pravděpodobné, že tyto přechodné rozdíly nebudou realizovány v dohledné budoucnosti. 
 
Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně kompenzovány, pokud existuje ze zákona vymahatelné právo 
kompenzace krátkodobých daňových pohledávek proti krátkodobým daňovým závazkům a pokud se tyto odložené daňové 
pohledávky a závazky týkají daně z příjmů vyměřené stejným finančním úřadem stejné zdaňované účetní jednotce nebo 
různým zdaňovaným účetním jednotkám v případě, že existuje záměr čisté úhrady zůstatků.  
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Vzhledem k tomu, že určité informace obsažené v zahajovacím výkaze o finanční situaci nelze přesně měřit, vedení 
Společnosti musí provádět odhady. Vedení tyto odhady ověřuje na základě změn faktorů, k nimž se při výpočtu přihlíží, 
podle nových informací a empirických poznatků. Z toho důvodu je možné že odhady k 1. lednu 2016 se v budoucnu změní.  

Hlavní odhady se týkají těchto záležitostí: 

Odhady Druh informace 

Snížení hodnoty položek hmotných a 
nehmotných aktiv 

Klíčové předpoklady při určování zpět získatelné částky: Indikátory snížení hodnoty, 
použité modely, diskontní sazby, míry růstu, předpovídané budoucí peněžní toky, 
čistý příliv nákladů v 5. roce (poslední rok předpovídaných peněžních toků). 

Užitná životnost obchodních značek 
Historie obchodní značky na trhu, tržní pozice, efektivní životnost podobných 

výrobků, stabilita tržního segmentu, konkurence. 

Daň z příjmu Předpoklady pro zaúčtování odložených pohledávek daně z příjmu. 
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Pozemky, budovy a zařízení 
Pořizovací 

hodnota 
Oprávky 

Opravná  
položka 

Zůstatková 
 hodnota 

 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 

Pozemky 2 358 - (659) 1 699 

Budovy a zařízení 50 899 (33 092) - 17 807 

Vozidla 52 211 (23 001) - 29 210 

Ostatní fixní aktiva - - - - 

Nedokončený hmotný majetek 412 - - 412 

Celkem 105 880 (56 093) (659) 49 128 

 

Nehmotný majetek 
Pořizovací 

hodnota 
Oprávky 

Opravná 
 položka 

Zůstatková 
 hodnota 

 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 

Software 134 817 (99 485) - 35 332 

Ochranné známky a jiná práva 363 298 (29 760) - 333 538 

Nedokončený nehmotný majetek 204 - - 204 

Celkem 498 319 (129 245) - 369 074 

 

Investice do dceřiných 
společností 

Místo podnikání Základní činnosti 
Obchodní podíl a 

hlasovací práva 
Pořizovací hodnota 

    tis. Kč 

Kofola a.s. (ČR) Česká republika 
Výroba a distribuce 

nealkoholických nápojů 
100,00% 197 499 

Kofola a.s. (SK) Slovensko 
Výroba a distribuce 

nealkoholických nápojů 
100,00% 51 023 

SANTA-TRANS s.r.o. Česká republika Silniční nákladní doprava 100,00% 8 760 

UGO trade s.r.o. 
Česká republika Provozování řetězce prodeje 

čerstvých šťáv 
90,00% 73 876 

Radenska d.d. Slovinsko 
Výroba a distribuce 

nealkoholických nápojů 
97,62% 1 814 808 

Hoop Polska Sp. z o.o. Polsko 
Výroba a distribuce 

nealkoholických nápojů 
100,00% 1 312 832 

Alofok Ltd. Kypr holding 100,00% 106 703 

Celkem    3 565 501 

 

Obchodní a ostatní pohledávky Krátkodobé Dlouhodobé 

 tis. Kč tis. Kč 

Finanční aktiva v rámci položky Obchodní a ostatní pohledávky   

Obchodní pohledávky 85 787 - 

Ostatní pohledávky 29 229 54 848 

Opravná položka k ostatním pohledávkám (12 914) - 

Celkem 102 102 54 848 

Nefinanční aktiva v rámci položky Obchodní a ostatní pohledávky   

Pohledávky z titulu DPH 1 638 - 

Poskytnuté zálohy 4 468 - 

Ostatní 2 640 - 

Celkem 8 746 - 

Celkem obchodní a ostatní pohledávky 110 848 54 848 

Pohledávky z obchodního styku jsou neúročené a jejich obvyklá splatnost je 30-60 dnů od jejich zachycení. 
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Zůstatek obsahuje půjčku poskytnutou dceřiné společnosti ve výši 202 880 tis. CZK a půjčku poskytnutou dceřiné 
společnosti ve výši 37 525 tis. Kč. 

 

Peníze a peněžní ekvivalenty 1.1.2016 

 tis. Kč 

Bankovní a pokladní hotovost 232 688 

Krátkodobé vklady 13 314 

Peníze a peněžní ekvivalenty celkem 246 002 

Volné prostředky jsou uloženy v bance a jsou investovány ve formě krátkodobých a jednodenních vkladů, především 
s proměnlivými úrokovými sazbami. 

Rozdělení podle měny 1.1.2016 

 tis. Kč 

v Kč 190 217 
v EUR 3 496 

v PLN 52 285 

v USD 4 

Peníze a peněžní ekvivalenty celkem 246 002 

 



Zahajovací výkaz o finanční situaci k 1. lednu 2016 
Příloha k zahajovacímu výkazu o finanční situaci 

 

 

 

  

A-18 

 

 

Financující subjekt 
Měna 
úvěru 

Úvěr / 
limitní 
částka 

Nominální 
hodnota 

Účetní 
zůstatková 

hodnota 
Podmínky úročení Termín splatnosti Zajištění 

  tis. FCY tis. Kč tis. Kč    

ČSOB, a.s. Kč 50 000 41 228 41 228 1M PRIBOR + marže 11/2019 Budovy 

ČSOB, a.s. + Česká spořitelna, a.s. Kč 1 887 476 1 769 616 1 762 149 3M PRIBOR + marže 3/2024 Směnka, zastavení akcií, pohledávek 

Oberbank Leasing spol. s r.o. Kč 484 158 158 marže 3/2017 Dlouhodobý majetek 

Oberbank Leasing spol. s r.o. Kč 1 004 371 371 marže 5/2017 Dlouhodobý majetek 

Oberbank Leasing spol. s r.o. Kč 1 020 419 419 marže 7/2017 Dlouhodobý majetek 

Oberbank Leasing spol. s r.o. (2x) Kč 2 989 522 522 3M PRIBOR + marže 8/2016 Dlouhodobý majetek 

Oberbank Leasing spol. s r.o. (5x) Kč 5 024 1 535 1 535 marže 2/2017 Dlouhodobý majetek 

s Autoleasing, a.s. (12x) Kč 3 730 2 774 2 774 marže 8/2019 Dlouhodobý majetek 

s Autoleasing, a.s. (5x) Kč 5 343 4 318 4 318 marže 12/2019 Dlouhodobý majetek 

s Autoleasing, a.s. (8x) Kč 5 169 3 761 3 761 marže 7/2019 Dlouhodobý majetek 

Bankovní úvěry a půjčky celkem 
 

1 962 239 1 824 702 1 817 235 
  

 

 



Zahajovací výkaz o finanční situaci k 1. lednu 2016 
Příloha k zahajovacímu výkazu o finanční situaci 

 

  

 

  

A-19 

 

 

Dne 4. října 2013 bylo vydáno 110 dluhopisů denominovaných v českých korunách v celkové nominální hodnotě 
330 000 000 Kč. Dluhopisy: 

 nebyly předmětem veřejné nabídky, 

 byly nabídnuty soukromým investorům prostřednictvím upisovatelů, tj. České spořitelny a.s. a PPF banky a.s. na 
základě dohody o úpisu z 3. října 2013, 

 nominální hodnota jednoho dluhopisu byla 3 000 000 Kč, 

 emisní cena jednoho dluhopisu představovala 99,0% nominální hodnoty, 

 splatnost dluhopisů byla 60 měsíců od data vydání, tj. 4. října 2018, 

 úrok se bude vypočítávat každoročně, konec prvního úrokového období byl plánován na 4. října 2014, 

 úroková sazba – 12M PRIBOR plus marže 415 bazických bodů, 

 účelem emise dluhopisů bylo získat prostředky, jež budou použity především k diverzifikaci zdrojů financování 
a k refinancování stávajícího dluhu Skupiny. 

Vydané dluhopisy byly dány na regulovaný trh Burzy cenných papírů Praha, k první kotaci došlo 7. října 2013. 

Vlastní vydané dluhopisy Měna 1.1.2016 Úrokové podmínky Datum splatnosti 

  tis. Kč   

Vydané dluhopisy KOFOLA VAR/18 CZK 329 542 12M PRIBOR + marže 10/2018 

Vydané dluhopisy celkem 329 542   

 

Obchodní a ostatní závazky Krátkodobé Dlouhodobé 

 tis. Kč tis. Kč 

Finanční závazky v rámci Obchodních a ostatních závazků   
Obchodní závazky 41 877 - 
Závazky z nakoupených pozemků, budov a zařízení 16 111 - 
Deriváty (i) - 7 791 
Časově rozlišené závazky a ostatní věřitelé 28 980 151 968 

Celkem 86 968 159 759 

Nefinanční závazky v rámci Obchodních a ostatních závazků   
Závazky z titulu DPH 1 776 - 
Závazky vůči zaměstnancům 11 626 - 
Ostatní 6 016 - 

Celkem 19 418 - 

Obchodní a ostatní závazky celkem 106 386 159 759 

Obchodní závazky jsou neúročené a obvykle jsou splatné během 30-90 dnů od jejich rozeznání. 

Ostatní závazky jsou neúročené a splatné v průměru do 1 měsíce. 

Byl uzavřen swapový obchod s úrokovými sazbami. Tento derivát je klasifikován jako držený k obchodování a je účtován 
v reálné hodnotě ve výkazu zisku a ztráty. 
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K 1. lednu 2016 poskytla Společnost následující záruky za subjekty třetích stran: 

Subjekt, který obdržel záruku Měna 
Částka  

záruky* 
Částka  

záruky* 
Období 
záruky 

Subjekt, za který byla 
záruka poskytnuta 

Vztah 

  FCY´000 tis. Kč    

Oberbank Leasing spol. s r.o. Kč 302 302 4/2016 Kofola a.s. (ČR) Dceřiná společnost 

Oberbank Leasing spol. s r.o. Kč 3 555 3 555 2/2017 Kofola a.s. (ČR) Dceřiná společnost 

Oberbank Leasing spol. s r.o. Kč 1 595 1 595 2/2017 Kofola a.s. (ČR) Dceřiná společnost 

Oberbank Leasing spol. s r.o. Kč 610 610 10/2017 Kofola a.s. (ČR) Dceřiná společnost 

Oberbank Leasing spol. s r.o. Kč 387 387 5/2016 Kofola a.s. (ČR) Dceřiná společnost 

ČSOB, a.s. Kč 33 051 33 051 3/2019 Kofola a.s. (ČR) Dceřiná společnost 

ČSOB, a.s. Kč 290 000 290 000 výpověď Kofola a.s. (ČR) Dceřiná společnost 

ČSOB, a.s. Kč 8 667 8 667 2/2018 Kofola a.s. (ČR) Dceřiná společnost 

UniCredit Bank Czech Republic 
and Slovakia, a.s. 

EUR 5 301 143 265 12/2022 
Santa-Trans.SK s.r.o. 

(SR) 
Třetí strana 

ČSOB Leasing, a.s. Kč 680 680 5/2020 Kolonial.cz s.r.o. Třetí strana 

ČSOB Leasing, a.s. Kč 346 346 5/2020 Kolonial.cz s.r.o. Třetí strana 

ČSOB Leasing, a.s. Kč 1 456 1 456 3/2020 Kolonial.cz s.r.o. Třetí strana 

ČSOB Leasing, a.s. Kč 550 550 4/2018 Kolonial.cz s.r.o. Třetí strana 

Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o. Kč 526 526 11/2020 Kolonial.cz s.r.o. Třetí strana 

City-Arena PLUS, a.s. EUR 7 184 8/2020 UGO Trade s.r.o. Dceřiná společnost 

Bank Millennium S.A. PLN 5 000 31 700 4/2017 Hoop Polska Sp. z o.o. Dceřiná společnost 

Bank BPH S.A. PLN 5 000 31 700 4/2017 Hoop Polska Sp. z o.o. Dceřiná společnost 

Toyota Leasing S.A. EUR 202 5 452 2/2018 Hoop Polska Sp. z o.o. Dceřiná společnost 

Celkem 
  

554 026 
   

* Reálná hodnota záruk je blízká nule (reálné ocenění na úrovni 3). 

 

Jiné finanční závazky zahrnují půjčku poskytnutou dceřiné společnosti ve výši 40 000 tis. Kč a dividendu k vyplacení 
akcionářům v částce 11 298 tis. Kč. 

 

Rezervy 1. ledna 2016 

 tis. Kč 

Rezerva na osobní náklady (bonusy) 40 084 

Ostatní rezervy 411 

Celkem 40 495 

 

Reálná hodnota Obchodních pohledávek, Ostatních finančních pohledávek, Hotovosti a peněžních ekvivalentů, Obchodních 
závazků a Ostatních finančních závazků se blíží účetním částkám buď vzhledem k tomu, že úrok z nich splatný se blíží tržním 
sazbám, anebo protože jsou krátkodobé. 
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Finanční instrumenty 
Finanční aktiva 

v zůstatkové 
hodnotě 

Deriváty v reálné 
hodnotě účtované 
přes výkaz zisku a 

ztráty 

Finanční pasiva 
v zůstatkové 

hodnotě 
Celkem 

 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 

Peníze a peněžní ekvivalenty 246 002 - - 246 002 
Obchodní a ostatní pohledávky 156 950 - - 156 950 
Půjčky spřízněným stranám 240 405 - - 240 405 
Obchodní a ostatní závazky - (7 791) (238 936) (246 727) 
Bankovní úvěry a půjčky - - (1 817 235) (1 817 235) 
Vydané dluhopisy - - (329 542) (329 542) 
Jiné finanční závazky - - (51 298) (51 298) 

Celkem 643 357 (7 791) (2 437 011) (1 801 445) 

 

K primárním finančním instrumentům Společnosti patří peníze a peněžní ekvivalenty, půjčky poskytnuté spřízněným 
stranám, vydané dluhopisy a bankovní úvěry a půjčky. Hlavním cílem držby těchto finančních instrumentů je získat 
prostředky na podnikatelské operace anebo investovat disponibilní zdroje Společnosti. Společnost má kromě toho další 
finanční instrumenty, například pohledávky a závazky z obchodního styku, které vznikají jako součást jejích operací. Účetní 
metody týkající se těchto instrumentů jsou popsány v části 4.4. 

Společnost se řídí zásadou – v současné době i v průběhu období vykazovaných v této účetní závěrce – neobchodování 
s finančními instrumenty. 

Činnosti Společnosti jsou vystaveny několika druhům finančního rizika: tržnímu riziku (například měnové rizik a riziko 
peněžních toků související se změnami úrokových sazeb), úvěrové riziko a riziko likvidity. Kromě toho Společnost sleduje 
riziko tržních cen týkající se všech jejích finančních instrumentů. Řízením rizik se zabývá vedení Společnosti, které oceňuje a 
hodnotí výše uvedená finanční rizika. Celkový proces řízení rizik se zaměřuje na nepředvídatelnost finančních trhů a 
Společnost se snaží minimalizovat případné negativní dopady na její finanční výsledky. Společnost používá derivativní 
finanční instrumenty jako zajištění proti určitým druhům rizika, pokud jsou považovány za nákladově efektivní. Vedení 
ověřuje a schvaluje metody řízení rizik u každého druhu rizika. Následuje stručný popis těchto metod. 

 

Riziko úrokových sazeb je riziko, že reálná hodnota nebo budoucí peněžní toky z určitého finančního instrumentu se změní 
vlivem změn úrokových sazeb. Úročené finanční závazky Společnosti představuje vnitropodniková půjčka, ta má však fixní 
úrokovou sazbu a nepředstavuje tedy riziko úrokových sazeb. Kromě toho Společnost umisťuje své volné prostředky do 
vkladů s variabilní úrokovou sazbou, což by snížilo zisky při poklesu úrokových sazeb. Pohledávky a závazky z obchodního 
styku a ostatní pohledávky a závazky jsou neúročené a jejich splatnost je do jednoho roku. 

Vedení Společnosti sleduje své vystavení riziku úrokových sazeb a prognózy úrokových sazeb. 

 

Společnost je vystavena riziku změn směnných kurzů hlavně kvůli půjčce v cizí měně poskytnuté dceřiné společnosti. 
Měnové riziko se týká hlavně směnného kurzu PLN vůči CZK. Riziko Společnosti v souvislosti s jinými měnami je 
nevýznamné. 

 

Úvěrové riziko vzniká z hotovostních vkladů v bankách spolu s dalšími krátkodobými vklady a dále z pohledávek 
z obchodního styku a z ostatních finančních pohledávek. 

Společnost provádí činnosti zaměřené na snížení úvěrového rizika spočívající v kontrole úvěruschopnosti jejích zákazníků, 
stanovení úvěrových limitů, zajišťováním vybraných pohledávek a sledováním finanční situace zákazníků. 
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Pokud jde o ostatní finanční aktiva Společnosti, jako je hotovost a peněžní ekvivalenty, úvěrové riziko vzniká v důsledku 
platební neschopnosti druhé strany. 

Úvěrové riziko spojené s bankovními vklady se považuje za nevýznamné vzhledem k tomu, že Společnost uzavírá transakce 
s institucemi v solidním finančním stavu. 

Úvěrová kvalita u peněz v bankách a v hotovosti 1.1.2016 

Úvěrový rating tis. Kč 

A2 176 144 

A3 53 068 

Aa3 3 378 

Hotovost 98 

Peníze v bankách a v hotovosti celkem 232 688 

 

Společnost je vystavena riziku likvidity, jež je definováno jako riziko ztráty schopnosti platit své závazky při jejich splatnosti. 
Riziko vzniká z potenciálně omezeného přístupu k finančním trhům nebo ze změny postoje bank k poskytování úvěrů, což 
může vyústit v neschopnost získat nové financování nebo refinancování dluhů. 

Vedení Společnosti sleduje riziko nedostatečných prostředků a upravuje strukturu financování podle předpovídaných 
budoucích peněžních toků (včetně plánovaných investic), diverzifikuje zdroje financování a udržuje dostatečnou úroveň 
dostupných úvěrových limitů. 

Cílem Společnosti je udržet rovnováhu mezi kontinuitou financování a flexibilitou, a to využíváním různých zdrojů 
financování, například úvěrů, dluhopisů, půjček a smluv o finančním pronájmu. Společnost kontroluje své finanční závazky 
tak, aby v každém určitém období velikost splatných závazků během příštích 12 měsíců nepředstavovala hrozbu pro 
schopnost Společnosti plnit své finanční závazky. 
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Představenstvo schválilo zveřejnění této zahajovací rozvahy dne 15. dubna 2016. 

15.4.2016 Janis Samaras Předseda představenstva 
 
 
 

Datum 
 

 

Jméno a příjmení 
 
 

pozice/úloha 
 
 

podpis 
 

 

15.4.2016 René Musila Člen představenstva 
 
 
 

Datum 
 

 

Jméno a příjmení 
 
 

pozice/úloha 
 
 

podpis 
 

 

15.4.2016 Tomáš Jendřejek Člen představenstva 
 
 
 

Datum 
 

 

Jméno a příjmení 
 
 

pozice/úloha 
 
 

podpis 
 

 

15.4.2016 Daniel Buryš Člen představenstva 
 
 
 

Datum 
 

 

Jméno a příjmení 
 
 

pozice/úloha 
 
 

podpis 
 

 

15.4.2016 Jiří Vlasák Člen představenstva 
 
 
 

Datum 
 

 

Jméno a příjmení 
 
 

pozice/úloha 
 
 

podpis 
 

 

15.4.2016 Roman Zúrik Člen představenstva 
 
 
 

Datum 
 

 

Jméno a příjmení 
 
 

pozice/úloha 
 
 

podpis 
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