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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 

 
 

 
Příjemce: akcionáři společnosti EPRONA, a. s., se sídlem Rokytnice nad Jizerou,  309, PSČ 51245  
 
 
Obchodní firma:  EPRONA, a. s. 

Sídlo Horní Rokytnice 309, 512 45 Rokytnice nad Jizerou 

Identifikační číslo:  45534357 

Spisová značka: B 591 vedená u: Krajský soud v Hradci Králové 

Den zápisu:: 01. 05. 1992 

 
 
 

Výrok auditora 
 
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti EPRONA, a. s. (dále také 

„Společnost") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 
31.12.2021, výkazu zisku a ztráty a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých 
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 
přílohy této účetní závěrky. 

 
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti 

EPRONA, a. s. k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření  za rok končící 
31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy. 
 

Základ pro výrok 
 
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České 

republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a 
upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je 
podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o 
auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti 
nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že 
důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření 
našeho výroku. 

 
Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 
 
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené 

ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá 
představenstvo Společnosti. 

 
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí 

našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a 
posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou 
či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto 
informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace 
byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními 
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předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů 
na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti 
(materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek 
činěný na základě ostatních informací. 
 
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že 
• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní 

závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a 
• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. 
 
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při 
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci 
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné 
nesprávnosti nezjistili. 
 

Odpovědnost představenstva Společnosti za účetní závěrku 
 
Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý 

obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za 
nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti 
způsobené podvodem nebo chybou. 

 
Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je 

Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky 
záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při 
sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo 
ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. 

 
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 
 
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje 

významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora 
obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit 
provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí 
případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku 
podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by 
jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na 
jejím základě přijmou. 

 
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat 

během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností: 
• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky 

způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato 
rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli 
vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v 
důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti 
způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, 
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol. 

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém 
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, 
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému. 

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a 
informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky. 
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• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 
představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná 
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně 
zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková 
významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na 
informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou 
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti 
nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. 
Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost 
nepřetržitě trvat. 

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda 
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému 
zobrazení. 

 
Naší povinností je informovat představenstvo mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování 

auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných 
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 
 
 
Obchodní firma TOP AUDIT BOHEMIA, a.s. 
Sídlo  Vřesovická 429/5, Praha 5 
Číslo oprávnění 396 
Jména a příjmení auditorů, kteří jménem 
společnosti vypracovali zprávu  

Ing. Jiří Šmíd 

Čísla jejich oprávnění 
 

1256 

Datum vypracování 26. 5. 2022 
Podpisy auditorů                                                                                       

 

 

 



podle vyhlášky č. 500/2002 Sb
Minimální závazný výčet informací v plném rozsahu

Rozvaha

(v celých tisících Kč)
ke dni ..............................31.12.2021

IČO

45534357

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

EPRONA a.s.

Horní 309

512 45

Rokytnice nad Jizerou

a 

Označení

b

T E X T

4
Netto

c

Číslo

řádku

2
Korekce

1
Brutto

3
Netto

Běžné účetní období Minulé úč. období

AKTIVA CELKEM 48 059001 -126 798165 026 38 228
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002

B. Stálá aktiva 11 384003 -125 171135 979 10 808
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 139004 -42 45442 816 362
B.I.1. Nehmotné výsledky vývoje 005

B.I.2. Ocenitelná práva 1006 -42 45442 454
B.I.2.1. Software 1007 -1 2041 204
B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva 008 -41 25041 250
B.I.3. Goodwill 009

B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010

B.I.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 138011 362 362
B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 138013 362 362
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 11 245014 -82 71793 163 10 446
B.II.1. Pozemky a stavby 10 965015 -28 44938 736 10 287
B.II.1.1. Pozemky 1 368016 1 368 1 368
B.II.1.2. Stavby 9 597017 -28 44937 368 8 919
B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 280018 -54 26854 427 159
B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019

B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 020

B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 021

B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 022

B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 023

B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 024

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 027

B.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 028

B.III.2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 029

B.III.3. Podíly - podstatný vliv 030

B.III.4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 031

B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 032

B.III.6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 033

B.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 034

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 035

B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 036



a 

Označení

b

T E X T

4
Netto

c

Číslo

řádku

2
Korekce

1
Brutto

3
Netto

Běžné účetní období Minulé úč. období

C. Oběžná aktiva 21 619037 -1 62721 362 19 735
C.I. Zásoby 12 413038 -80213 187 12 385
C.I.1. Materiál 9 149039 -5529 581 9 029
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 1 252040 2 510 2 510
C.I.3. Výrobky a zboží 2 012041 -2501 096 846
C.I.3.1. Výrobky 2 012042 -2501 096 846
C.I.3.2. Zboží 043

C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044

C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 045

C.II. Pohledávky 8 703046 -8258 116 7 291
C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 39047 31 31
C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 048

C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049

C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 050

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 051

C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 39052 31 31
C.II.1.5.1Pohledávky za společníky 053

C.II.1.5.2Dlouhodobé poskytnuté zálohy 29054 29 29
C.II.1.5.3Dohadné účty aktivní 055

C.II.1.5.4Jiné pohledávky 10056 2 2
C.II.2. Krátkodobé pohledávky 8 664057 -8258 085 7 260
C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 8 832058 7 827 7 827
C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059

C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 060

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní -168061 -825258 -567
C.II.2.4.1Pohledávky za společníky -825062 -825 -825
C.II.2.4.2Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063

C.II.2.4.3Stát - daňové pohledávky 064

C.II.2.4.4Krátkodobé poskytnuté zálohy 431065 258 258
C.II.2.4.5Dohadné účty aktivní 066

C.II.2.4.6Jiné pohledávky 226067

C.III. Krátkodobý finanční majetek 072

C.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 073

C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 074

C.IV. Peněžní prostředky 503075 59 59
C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 37076 16 16
C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 466077 43 43
D. Časové rozlišení aktiv 15 056078 7 685 7 685
D.1. Náklady příštích období 14079 6 6
D.2. Komplexní náklady příštích období 4 849080 4 849 4 849
D.3. Příjmy příštích období 10 193081 2 830 2 830



Označení

a 

T E X T

b 6

Stav v minulém

účetním období
5

Stav v běžném

účetním období

Číslo

c
řádku

PASIVA CELKEM 48 05938 228082

A. Vlastní kapitál 24 31823 516083

A.I. Základní kapitál 75 75075 750084

A.I.1. Základní kapitál 75 75975 759085

A.I.2. Vlastní podíly (-) -9-9086

A.I.3. Změny základního kapitálu 087

A.II. Ážio a kapitálové fondy 2828088

A.II.1. Ážio 089

A.II.2. Kapitálové fondy 2828090

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 2828091

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 092

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 093

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 094

A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 095

A.III. Fondy ze zisku 096

A.III.1. Ostatní rezervní fondy 097

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 098

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) -49 435-51 459099

A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) -49 435-51 459100

A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 101

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) -2 025-803102

A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 103

B.+C. Cizí zdroje 23 74114 712104

B. Rezervy 105

B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky 106

B.2. Rezerva na daň z příjmů 107

B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 108

B.4. Ostatní rezervy 109

C. Závazky 23 74114 712110

C.I. Dlouhodobé závazky 142-202111

C.I.1. Vydané dluhopisy 112

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 113

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 114

C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím 64115

C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy 116

C.I.4. Závazky z obchodních vztahů 117

C.I.5. Dlouhodobé směnky k úhradě 118

C.I.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba -340119

C.I.7. Závazky - podstatný vliv 120

C.I.8. Odložený daňový závazek 121



Označení

a 

T E X T

b 6

Stav v minulém

účetním období
5

Stav v běžném

účetním období

Číslo

c
řádku

C.I.9. Závazky - ostatní 78138122

C.I.9.1. Závazky ke společníkům 123

C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 124

C.I.9.3. Jiné závazky 78138125

C.II. Krátkodobé závazky 23 59914 914126

C.II.1. Vydané dluhopisy 127

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 128

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy 129

C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 2 08514130

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 489801131

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 7 1745 921132

C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě 133

C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 134

C.II.7. Závazky - podstatný vliv 135

C.II.8. Závazky ostatní 13 8518 178136

C.II.8.1. Závazky ke společníkům 137

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 138

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 1 5833 098139

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 8 1212 374140

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 4 1471 631141

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 142

C.II.8.7. Jiné závazky 1 075143

D. Časové rozlišení pasiv 147

D.1. Výdaje příštích období 148

D.2. Výnosy příštích období 149

Pozn:

Sestaveno dne:

Právní forma účetní jednotky

akciová společnost Výroba elektrických strojů a přístrojů a elektronických
zařízení pracujících na malém napětí a výroba
elektrického vybavení. Galvanizérství. Projektování

Předmět podnikání

Ing. Ivo Hájek, předseda představenstva

nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky



podle vyhlášky č. 500/2002 Sb
Minimální závazný výčet informací Výkaz zisku a ztráty

v plném rozsahu

IČ

(v celých tisících Kč)

ke dni ..............................31.12.2021

45534357

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

EPRONA a.s.

Horní 309

512 45

Rokytnice nad Jizerou

Označení

a 

T E X T

b
minulém

2
běžném

1

Skutečnost v účetním obdobíČíslo

c
řádku

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 40 21533 82201

II. Tržby za prodej zboží 02

A. Výkonová spotřeba 21 84724 73603

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 04

A.2. Spotřeba materiálu a energie 16 71719 72905

A.3. Služby 5 1305 00706

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 1 480-9207

C. Aktivace (-) 08

D. Osobní náklady 24 62519 17109

D.1. Mzdové náklady 18 38914 57810

D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 6 2364 59311

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6 0094 49312

D.2.2. Ostatní náklady 22710013

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 2 04864114

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 04864115

E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 2 04864116

E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17

E.2. Úpravy hodnot zásob 18

E.3. Úpravy hodnot pohledávek 19

III. Ostatní provozní výnosy 10 88911 83320

III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 2549 65021

III.2. Tržby z prodaného materiálu 37955322

III.3. Jiné provozní výnosy 10 2561 63023

F. Ostatní provozní náklady 2 6311 54824

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 17825

F.2. Prodaný materiál 19520526

F.3. Daně a poplatky 18734027

F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 1 44228

F.5. Jiné provozní náklady 80782529

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) -1 527-34930



Označení

a 

T E X T

b
minulém

2
běžném

1

Skutečnost v účetním obdobíČíslo

c
řádku

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 31

IV.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32

IV.2. Ostatní výnosy z podílů 33

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 35

V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba36

V.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 739

VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40

VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 741

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42

J. Nákladové úroky a podobné náklady 32717043

J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 44

J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 32717045

VII. Ostatní finanční výnosy 2188946

K. Ostatní finanční náklady 39636947

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) -498-45048

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) -2 025-79949

L. Daň z příjmů 450

L.1. Daň z příjmů splatná 451

L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) 52

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) -2 025-80353

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -2 025-80355

* Čistý obrat za účetní období 51 32945 74456

Pozn:

Právní forma účetní jednotky

akciová společnost
Předmět podnikání

Výroba elektrických strojů a přístrojů a elektronických
zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického
vybavení. Galvanizérství. Projektování elektrických zařízení.

Sestaveno dne:

Ing. Ivo Hájek, předseda představenstva

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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Příloha k účetní závěrce - EPRONA, a.s.  - ke dni 31. prosince 2021 

 
Příloha je zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
účetnictví“) a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 
jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, (dále jen „prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví“). Údaje přílohy vycházejí z účetních 
písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou 
vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. 
Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období od 01.01.2021 do 31.12.2021 

Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od 01.01.2020 do 31.12.2020 

 

1.  POPIS SPOLEČNOSTI (§18/3 zákona 563/91Sb.) 

Obchodní firma : 

Sídlo : 

Právní forma : 

IČO : 

DIČ : 

Rozhodující předmět činnosti : 

Datum vzniku společnosti : 

EPRONA, a.s.  

Horní 309 Rokytnice nad Jizerou, Česko a.s. 

a.s. 

45534357 

CZ45534357 

Výroba elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na 
malém napětí a výroba elektrického vybavení. Galvanizérství. Projektování  
1992 

Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 591 

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (§39/b vyhlášky 500/2002 Sb.) 

Přiložená individuální účetní závěrka (nekonsolidovaná) byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákona o účetnictví“) a prováděcí vyhláškou č.  

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY A JEJICH ZMĚNY A ODCHYLKY (§39/b vyhl. 500/2002 Sb.) 

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2019 jsou následující: 

3. a) Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související.  

Odepisování dlouhodobého nehmotného majetku 

Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 000 tis. Kč je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku.  

3. b) Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek 

vyrobený ve společnosti  se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady. Ocenění dlouhodobého 

hmotného majetku se snižuje o dotace ze státního rozpočtu. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací 

cenu. 

Odepisování dlouhodobého hmotného majetku 

Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 000 tis. Kč je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Odpisový plán 

účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interních směrnicích, kde vycházela z předpokládaného opotřebení 

zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se nerovnají.  
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Systém odepisování drobného dlouhodobého majetku 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 2 000  Kč do 40 000 Kč se účtuje na účet 02x - a je vykázán v rozvaze na řádku B.II.2. Drobný dlouhodobý hmotný 

majetek a je po zařazení do používání odepisován 2 roky rovnoměrně měsíčně. 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 2 000 Kč je veden jako zásoba a je účtován do nákladů společnosti při zařazení do používání na účet 501200 - 

Spotřeba DHM do 2 000 Kč. Výkaz ZZ ř. A2 

 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 10 000  Kč do 60 000 Kč se účtuje na účet 01x - a je vykázán v rozvaze na řádku B.I.2.1. Drobný dlouhodobý 

nehmotný majetek a je po zařazení do používání odepisován 2 roky lineárně měsíčně. 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 10 000 Kč je účtován do nákladů společnosti na účet 518100 - Spotřeba DNM do 1 000 Kč.  
Výkaz ZZ ř. A3 
 
Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů. 

      Platí odpisový plán jednak pro účetní odpisy a jednak daňové odpisy (směrnice 3/06). 

1) DHM    nad 40 000  - dle doby použitelnosti 
2) DHM    nad 2 000 do 40 000 PC  - měsíční odpis po dobu 2 let                   
3) DHM    do 2 000 PC   - do spotřeby 
4) DNM    nad 60 000   - lineárně dle doby použitelnosti 
5) DNM    do  10 000 PC   - do nákladů 
                       nad 10 000   - měsíční odpis po dobu 2 let        
 6) účetní odpisy dle předpokládané doby použitelnosti HIM: 
 
předpokládaná doba použitelnosti       počet let - běžné období      (počet let - minulé období) 
budovy, haly a stavby                                      70-15                          (70-15)  
energetické a hnací stroje                               15-12                         (15-12)  
přístroje a speciální zařízení                            10-6                           (10-6)  
dopravní prostředky                                          8-4                             (8-4) 
 

Daňové odpisy - použité metody rovnoměrné odpisy 

 zrychlené odpisy  

mimořádné odpisy 

daňové odpisy byly v roce 2018 částečně uplatněny v rámci daňové optimalizace 

3. c) Peněžní prostředky 

Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. 

3. d) Zásoby 

Účtování zásob je prováděno : způsobem A evidence 

zásob.  

Výdej ze skladu je účtován : 

metodou FIFO. 

Oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno : 

 Zásoby nedokončené výroby, polotovarů vlastní výroby a hotové výrobky jsou oceňovány přímými náklady (materiál, polotovary vlastní výroby, přímé 

mzdy + sociální +zdravotní pojištění). 

Oceňování nakupovaných zásob je prováděno : 

 Zásoby nakupované jsou oceňovány cenou pořízení metodou FIFO. Náklady na pořízení (dopravné) jsou sledovány samostatně a rozpouštěny v poměru 

spotřeby materiálu.  
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3. e) Pohledávky 

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na 

jejich realizační hodnotu a to na základě individuálního posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohledávek.  

 

3. f) Cizí zdroje 

Dlouhodobé i krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se považuje i 

část dlouhodobých závazků k úvěrovým institucím, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne. 

3. g) Devizové operace 

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách (v kurzu platném ke dni jejich vzniku) a k rozvahovému dni byly položky peněžité 

povahy oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou. 

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo finančních nákladů běžného roku. 

3. h) Daň z příjmů 

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu 

daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace. 

3. i) Dotace  

Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí či nezpochybnitelného nároku na přijetí. Dotace přijatá na úhradu nákladů se účtuje do provozních nebo 

finančních výnosů. Dotace přijatá na pořízení dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení a na úhradu úroků zahrnutých do pořizovací ceny 

majetku snižuje pořizovací cenu nebo vlastní náklady na pořízení. 

4. DLOUHODOBÝ MAJETEK 

4. a) Dlouhodobý nehmotný majetek 

Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena 

Běžné 
období 

minulé 
období 

běžné 
období 

minulé 
období 

běžné 
období 

minulé 
období 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0 0 

Software 1 204 1 204 1 204 1 202 0 0 

Ostatní ocenitelná práva 41 250 41 250 41 250 41 250 0 0 

Přírůstky a úbytky DNHM v pořizovacích cenách:  

 úbytek přírůstek 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 

Software 0 0 

Ostatní ocenitelná práva 0 0 

Přírůstky a úbytky oprávek DNHM:  

 úbytek-vyřazení přírůstek-odpisy 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 

Software 0 0 

Ostatní ocenitelná práva 0 0 
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4.b) Dlouhodobý hmotný majetek 

Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena 

Běžné období minulé 
období 

běžné období minulé 
období 

běžné období minulé 
období 

Pozemky 1 368 1 368 0 0 1 368 1 368 

Stavby 37 368 37 861    28 449 28 264   8 919   9 597 

Samostatné movité věci a soubory m.věcí     54 427 60 303     54 268 60 023         159 280 

Z toho energ. a hnací    stroje a zař 4 854 4 854 4 854 4 854 0 0 

pracovní stroje a zařízení 19 464 19 464 19 464 19 464 0 0 

Přístroje a zvl.tech.zařízení 14 739 20 640 14 674 20 548 65 92 

V průběhu období byl prodán majetek  
 
Přírůstky a úbytky DHM v pořizovacích cenách:  

 úbytek přírůstek 

Stavby 493  0 

Samostatné movité věci a soubory m.věcí 5 901 0 

Z toho energ. A hnací    stroje a zař 0 0 

pracovní stroje a zařízení 0 0 

Přístroje a zvl.tech.zařízení 5 901  0 

 
 
 
Přírůstky a úbytky oprávek DHM:  

 úbytek-vyřazení přírůstek-odpisy 

Stavby 493  678 

Samostatné movité věci a soubory m.věcí 5 901 26 

Z toho energ. a hnací    stroje a zař 0 0 

pracovní stroje a zařízení  0 0 

Přístroje a zvl.tech.zařízení 5 901  26 

 
4.c) Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem 

Zatížený majetek 

Běžné účetní období  Minulé účetní období  

Účetní 
hodnota 

Způsob 
zatížení 

Výše 
jištěného 
závazku 

Ukončení 
zajištění 

Účetní 
hodnota 

Způsob 
zatížení 

Výše 
jištěného 
závazku 

Ukončení 
zajištění 

nemovitosti 38 256 UniCredit 0 31.12.20 38 256 UniCredit 64 31.12.20 

nemovitosti 38 256 UniCredit 0 31.12.21 38 256 UniCredit 1 067 31.12.21 

         

Celkem XX XX 0 XX XX XX 1 131 XX 

Komentář k tabulce : Nemovitosti jsou zatíženy úvěrem na pořízení dlouhodobého hmotného majetku a na technické zhodnocení světlíků.88 
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5. OPRAVNÉ POLOŽKY 

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv. 

Druh opravné položky / oprávky Způsob stanovení OP Zdroj informací výpočtu OP 

k zásobám předpokládaná ztráta z prodeje seznam bezobratových zásob 

k pohledávkám nad 12 měs po splatnosti 100% individuálně seznam pohledávek 

Opravné položky k pohledávkám jsou uplatněny podle individuálního posouzení pohledávek v konkurzu či jinak ohrožených pohledávek ve výši 100%. 

Opravné položky v obou obdobích k nepotřebným zásobám u materiálu a neprodejným zásobám u výrobků ve výši předpokládané ztráty z prodeje 30%, 

resp. 100% skladové hodnoty. 

Opravné položky k pohledávkám podniků ve skupině se netvoří. 

Opravné položky k: 

Minulé účetní období  Běžné účetní období  

Zůstatek k 
prvnímu dni  Tvorba Zúčtování Zůstatek k 

prvnímu dni 
Tvorba Zúčtování 

Zůstatek-  
rozvahový 

den 

- dlouhodobému  majetku 0 0 0 0 0 0 0 

- zásobám 803 0 803 803 0 0 803 

- pohledávkám - zákonné 787 0 787 787 0 0 787 

- pohledávkám - ostatní 38 0 38 38 0 0 38 

Celkem 1628 0 1628 1 628 0 0 1628 

 
 
 

6. VLASTNÍ KAPITÁL 

6.a) Základní kapitál 

Základní kapitál společnosti se skládá z 44 509 akcií vedených u CDCP, s nominální hodnotou 1000 Kč a zatímního listu za 31 250 Kč. Originál ZL nebyl 

na poslední valné hromadě předložen. O jeho platnosti a o platnosti valné hromady 2017 a 2018 probíhá v současné době soudní spor.  

6.b) Vlastní akcie 

Společnost vlastní ke konci roku 2021 vlastní akcie v pořizovací ceně 9tis. Kč od prosince 2000. Nominální hodnota je 306tis. Kč.  

6.c) Výše vlastního kapitálu 

Vlastní kapitál k 31.12.2021 dosáhl výše 24 319 tis. Kč, což je  32,10 % základního kapitálu. 

 

Představenstvo ze dne 16.3.2022 zaujalo opatření k nápravě: 

A, Pokračovat v restrukturalizaci společnosti s cílem snížit v maximální míře fixní náklady zejména mzdové a náklady na energie. Byly  přesoutěženy 

nevýhodné smlouvy v rámci dodavatelské činnosti,poskytování služeb apod. 

B, Optimalizovat a zefektivnit výrobu včetně povrchových úprav hliníku Elox formou nastavení procesů při plánování toku zakázek, odvádění projektových 

a režijních hodin,nastavení technologických postupů. 

C, Zajistit obchodně externí zakázky pro energo výrobu. 

D, Vyhledávat obchodní příležitosti pro lakovnu Elox. Pokračujeme ve vývojově dokončené nabíjecí stanice pro E-mobilitu a to jak v provedení  EP Master 

WallBox tak možná modulární koncepce pro vyšší výkony, spínané modulární zdroje pro galvaniku a velké tyristorové zdroje pro katoforézy.  

Rozšířit výrobu o nově vyvíjené produkty,zejména do oblasti telekomunikací, solárních zdrojů a bateriových úložišť . 

 E, Veškeré volné nebytové prostory jsou smluvně pronajaty. 
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6.d)  Použití zisků, resp. úhrady ztrát 
po zúčtování roku 1994 byla vyčíslena ztráta 9 345 tis.Kč, z toho bylo uhrazeno z rezervního fondu 8 763 tis. Kč a 582 tis. Kč zůstává neuhrazenou ztrátou. po 

zúčtování roku 1995 byla vyčíslena ztráta 5 976 tis.Kč a zůstává neuhrazenou ztrátou 

po zúčtování roku 1996 byla vyčíslena ztráta 15 176 tis.Kč. Z toho 10 415 tis.Kč zůstává neuhrazenou ztrátou, 4 711 tis. Kč bylo uhrazeno z rezervního fondu a 50 tis. 

Kč uhrazeno z nerozděleného zisku minulých let v roce 1999. 

po zúčtování roku 1997 byla vyčíslena ztráta 10 362 tis.Kč ztráta již byla uhrazena převodem zisků 

po zúčtování roku 1998 byl vyčíslen zisk 362 tis.Kč z toho byl naplněn zákonný rezervní fond v roce 1999 ve výši 72 tis. Kč a 290 tis. Kč bylo převedeno na rezervní 

fond v roce 2000. 

po zúčtování roku 1999 byl vyčíslen zisk 9 515 tis.Kč, kterým byl naplněn rezervní fond po zúčtování roku 2000 byl 

vyčíslen zisk  412 tis.Kč, kterým byl naplněn rezervní fond po zúčtování roku 2001 byl vyčíslen zisk  438 tis.Kč, 

kterým byl naplněn rezervní fond 

po zúčtování roku 2002 byla vyčíslena ztráta 5 849 tis.Kč , částečná úhrada ziskem z roku  2019, zbytek zůstává neuhrazenou ztrátou 

po zúčtování roku 2003 byla vyčíslena ztráta 1 943 tis.Kč a zůstává neuhrazenou ztrátou  

po zúčtování roku 2004 byla vyčíslena ztráta 883 tis.Kč a zůstává neuhrazenou ztrátou  

po zúčtování roku 2005 byla vyčíslena ztráta 3790 tis.Kč a zůstává neuhrazenou ztrátou  

po zúčtování roku 2006 byla vyčíslena ztráta 6884 tis.Kč a zůstává neuhrazenou ztrátou  

po zúčtování roku 2007 byl vyčíslen zisk 2302 tis. Kč, který je použit na úhradu ztráty z minulých let  

po zúčtování roku 2008 byl vyčíslen zisk 1356 tis. Kč, který je použit na úhradu ztráty z minulých let  

po zúčtování roku 2009 byl vyčíslen zisk 9175 tis. Kč, který je použit na úhradu ztráty z minulých let  

po zúčtování roku 2010 byl vyčíslen zisk 862 tis. Kč, který je použit na úhradu ztráty z minulých let  

po zúčtování roku 2011 byl vyčíslen zisk 1720 tis. Kč, který bude použit na úhradu ztráty z minulých let po zúčtování roku 2012 

byla vyčíslena ztráta 6390 tis.Kč a zůstává neuhrazenou ztrátou  

po zúčtování roku 2013 byl vyčíslen zisk 1556 tis. Kč, který bude použit na úhradu ztráty z minulých let  

po zúčtování roku 2014 byla vyčíslena ztráta 4911 tis.Kč a zůstává neuhrazenou ztrátou  

po zúčtování roku 2015 byl vyčíslen zisk 5914 tis. Kč, který bude použit na úhradu ztráty z minulých let  

po zúčtování roku 2016 byla vyčíslena ztráta 7 913 tis.Kč a zůstává neuhrazenou ztrátou  

po zúčtování roku 2017 byla vyčíslena ztráta 5 460 tis.Kč a zůstává neuhrazenou ztrátou  

po zúčtování roku 2018 byla vyčíslena ztráta 6 293 tis. Kč a zůstává neuhrazenou ztrátou 

po zúčtování roku 2019 byl vyčíslen zisk 4092 tis. Kč, který byl použit na úhradu ztráty z minulých let  

po zúčtování roku 2020 byl vyčíslena ztráta 2 025 tis. Kč a zůstává neuhrazenou ztrátou 

 

Celková výše neuhrazené ztráty minulých let k 31.12.2021 je ve výši 51 460 tis. Kč. 

 

Významnou část z celkové výše neuhrazených účetních ztrát minulých let, tvoří 31.250.000,- Kč za know-how firmy NORVIK  

TECHNOLOGIES INC. (proti těmto nákladům neměla firma žádné výnosy) a 10.000.000,- Kč zaplacených firmě NORVIK TECHNOLOGIES INC. za poplatek z 

licenční smlouvy 1993, 

po zúčtování roku 2021 byla vyčíslena ztráta 803tis.Kč. 
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7. ZÁVAZKY K ÚVĚROVÝM INSTITUCÍM 

Úvěry 

 Běžné účetní období Minulé účetní  

 stav ke konci období stav ke konci  

Bankovní úvěr 567/14-120 splatný nad jeden rok  0 64 

Bankovní úvěr 567/14-120 splatný do jednoho roku  0 0 

Bankovní úvěr 3785/15-D splatný nad jeden rok  0 377 

Bankovní úvěr 3785/15-D splatný do jednoho roku  0 690 

 
Úvěry na pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

Rok poskytnutí úvěru 
Rok 

splatnosti 

Původní 
výše úvěru 

Zbývající 
výše úvěru Úrok Způsob zajištění 

2014 2021 8 060 0 13,5% pozemky a budovy - zástavní právo 

2015 2021 17 761 0 3,5% pozemky a budovy - zástavní právo 

      

      

 

 

Celkem 25 821 0  

8. DAŇ Z PŘÍJMU - odložená 

Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky 

Vychází z rozdílu účetních a daňových zůstatků dlouhodobého majetku, opravných položek k zásobám. 

Odložený daňový závazek/pohledávka částka Daň 

Účetní – daňová zůstatková cena majetku -10 808 - 2 054 

Opravná položka k zásobám 0 0 

Daňová ztráta minulých let 0 0 

Celkem k 31.12.2021 – pohledávka 0                 - 2 054 

Pohledávka k 31.12.2020 neúčtovaná 0                  -2 214 

Účtovat – pohledávka - neúčtujeme 0 0 

O odložené daňové pohledávce společnost rozhodla neúčtovat, neboť není pravděpodobné, že základ daně proti kterému ji bude možné využít, je dosažitelný. 
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Odložený daňový závazek, rezervy 

Minulé účetní období Běžné účetní období  

Zůstatek k 
prvnímu dni  Tvorba Zúčtování 

Zůstatek k 
prvnímu dni Tvorba Zúčtování 

Zůstatek-  
rozvahový 

den 

Zákonné rezervy 0 0 0 0 0 0 0 

Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 0 0 

Odložený daňový závazek 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 0 0 0 0 0 0 0 
 

 
 
 
 

9. ROZVAHA 

 
9.a) Rozvaha řádek C.II.8.4. závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění  

z toho Běžné účetní období Minulé účetní období 

Sociální zabezpečení ve splátkovém režimu               1 659 6 965 

Zdravotní pojištění VZP ve splátkovém režimu 405 1 066 

penále sociální zabezpečení 9 9 

penále zdravotní pojištění 81 81 

 
9.b)Rozvaha řádek C.II.8.5. stát - daňové závazky a dotace 

z toho Běžné účetní období Minulé účetní období 

DPH  1 153 2 288 

Daň ze závislé činnosti 608 1 577 

Dluh na DPH za období z nouzového stavu je splácen splátkovým kalendářem. Daň ze závislé činnosti z roku 2021 byla uhrazena v březnu roku 2022. 

9.c) Závazky neuvedené v rozvaze 

Nemáme 

 

 

10.VÝZNAMNÉ POLOŽKY Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 

Členění tržeb z prodeje výrobků a služeb výkaz ZZ I. 

 Běžné účetní období Minulé účetní období 

Z toho    

Tržby z prodeje vl.  výr. 18 621 26 888 

Tržby z prodeje služeb 15 200 13 327 

Jiné provozní výnosy výkaz ZZ III.3.   
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Běžné účetní období Minulé účetní období 

Z toho    

Náhrady od pojišťovny 64 0 

Dotace ze SR na vývoj 0 0 

Dotace na vzdělávání, zaměstnanost ÚP 0 0 

Ostatní provozní náklady v běžném období - podrobné členění výkaz ZZ F.5.  

z toho Běžné účetní období Minulé účetní období 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení-zaplacené 236 208 

Ostatní pokuty a penále-FU,celnice/nárok i platba/ 282 44 

Odpis pohledávky - daňově uznatelné 0 0 

Ostatní provozní náklady - pojistné 290 404 

 
 

 

11. ZAMĚSTNANCI 

 
 

Zaměstnanci společnosti včetně řídících pracovníků 

Zaměstnanci společnosti 
celkem 

Z toho řídících 
pracovníků 

Běžné 
účetní 
období 

Minulé 
účetní 
období 

Běžné 
účetní 
období 

Minulé 
účetní 
období 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 32 64 5 5

Pokles počtu zaměstnanců koresponduje s poklesem výroby. 

Změny v orgánech společnosti:  Žádné 
 

 

12.POSKYTNUTÁ PENĚŽITÁ ČI JINÉ PLNĚNÍ 

 
Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů a řídícím pracovníkům 

Druh plnění 

Řídících Statutárních Dozorčích 

Běžné 
účetní 
období 

Minulé 
účetní 
období 

Běžné 
účetní 
období 

Minulé 
účetní 
období 

Běžné 
účetní 
období 

Minulé 
účetní 
období 

Bezplatné užívání osobního automobilu 16 57 0 0 0 0 

Osobní automobil užívá generální ředitel firmy a finanční ředitel.  
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13. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ 

Druh výzkumné činnosti 

Běžné účetní období  Minulé účetní období 

Výdaje    Výdaje    

Aplikační 1 528    1 528    

Experimentální 2 390    2 390    

Celkem 3 918 
   

3 918 
   

 

14. PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI 

 

Informace o trvání předpokladu nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky  

Předpoklad nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky byl v účetnictví účetní jednotky použit a ke dni zpracování účetní závěrky nejsou účetní 

jednotce známy žádné informace, které by nasvědčovaly tomu, že účetní jednotka nemusí být schopna nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že by v 

důsledku toho by byla ohrožena schopnost plnit své závazky. 

15. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI 

 
Ke konci května 2022 dosáhly tržby výše 9 508 tis. Kč. 

 

Okamžik sestavení 

25.května 2022 

Podpisový záznam osoby odpovědné za 
sestavení účetní závěrky 

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo 
fyzické osoby, která je účetní  

jednotkou 
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Úvodní slovo předsedy představenstva 

Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři a vážení zaměstnanci, 

dovolte mi předložit Vám výroční zprávu společnosti EPRONA, a.s. za rok 2021.  

Tento rok byl pro nás obzvlášť náročný, vzhledem k pokračující covidové pandemi a  

následnými problémy s dodávkami materiálu. 

 

Pokračovali jsme v dotačních projektech pro vývoj modulů nahrazující velké zdroje pro 
galvanovny a monitorovacího systému baterií různých technologií a stavů bateriových bloků 
vč. analýzy vnitřních odporů.  

 

Mezi hlavní hodnoty naší společnosti pro rok 2022 patří:  

- Zákazník, zaměření se na jeho potřeby a požadavky  

- Práce v týmu, systematický rozvoj  

- Inovace výrobků a technologických postupů 

- Nastavení firemních procesů a kultury  

- Zaměření se na stabilizaci společnosti a plnění vytyčených cílů  

- Rozšiřování a posilování našeho podílu na evropském trhu  

- Zvýšení produkce lakovny Elox 

Dovolte mi poděkovat za důvěru a spolupráci všem obchodním partnerům a našim 
zaměstnancům. 

 

V Rokytnici nad Jizerou dne 25.5.2022  

 

  

Ing. Ivo Hájek 

předseda představenstva 
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Profil společnosti  

  

 

Základní údaje   

Obchodní firma        EPRONA,a.s.  

Sídlo           
            

Horní Rokytnice 309   
Rokytnice nad Jizerou 512 45, Česká republika  

Právní forma         akciová společnost  

Datum vzniku         1. květen 1992  

IČ            45534357  

DIČ            CZ45534357  

Zápis do obchodního rejstříku  oddíl B, vložka 591 obchodního rejstříku 
vedeného Krajským soudem v Hradci Králové  

Základní kapitál  
  
  

75 759 000,- Kč  

Kontaktní údaje   

Adresa           Horní Rokytnice 309   

            Rokytnice nad Jizerou 512 45, Česká republika  

Telefon          + 420 481 549 111  

Fax            + 420 481 549 172                                                

E-mail           prodej@eprona.cz  

Webové stránky        www.eprona.cz  

Datová schránka        e22dxhk  
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Představení společnosti  

EPRONA, a.s. je společnost s dlouhou historií výroby elektrozařízení, kdy kontinuálně vyrábí 

od roku 1944 a prošla několika změnami obchodního jména. Jádrem podnikání je vývoj a 

výroba elektrozařízení a lakovna Elox. V současné době společnost prochází celkovou 

restrukturalizací a změnou řízení. Společnost je nositelkou ekologických a kvalitativních 

certifikátů, a právě se připravuje na certifikaci v oblasti bezpečnosti práce.  

Dlouhodobá tradice a desítky let zkušeností s vývojem a výrobou jsou zárukou úspěšné a 

kvalitní činnosti společnosti.  

Výrobky společnosti EPRONA, a.s. jsou dodány téměř na všech světových kontinentech vč. 

Severního pólu.  

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.  

  

Předmět podnikání  

• Galvanizérství,smaltéřství  

• Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení  

• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  

• Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 
telekomunikačních zařízení  
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Organizační schéma platné od 1.4.2014  

 

  

                  

810                     

Sekretariát, Doprava   

100                        

Vedení společnosti   

450                        

Technická obsluha  
výroby   

                       500 

Úsek bezpečnosti  práce   

                       471 

Úsek řízení Eloxu   

                     600 
Ekonomický úsek   

                     300 

Obchodn í úsek   

700                       

Úsek technického  
rozvoje   

                       400 

Úsek řízení výroby  
elektro   

                  800         
Personální 

                                                 

úsek   

900                       

Úsek řízení jakosti a  
ekologie    

690                       

Úsek IT   



        

Stránka 7 z 14  
  

  

Statutární orgány  

Představenstvo společnosti   Jméno a příjmení      Den vzniku funkce  

Předseda představenstva    Ing. Ivo Hájek       1.listopadu 2019  

Místopředseda představenstva  Ing. Miroslav Dvořák     1.listopadu 2019  

Člen představenstva     

  

JUDr. Lubomír Kutnohorský   31.července 2019  

  

Dozorčí rada společnosti    Jméno a příjmení      Den vzniku funkce  

Předseda dozorčí rady    Stanislav Hladký      1.listopadu 2019  

Člen dozorčí rady      Jan Homola        1.listopadu 2019  

Člen dozorčí rady      

  

  

Vedení společnosti  

Miloš Havelka      31.července 2019  

Jméno a příjmení      Funkce   

Tomáš Burian       Generální ředitel do 9.4.2021 

Julie Bakošová 
BA(Hons)    

    Finanční ředitelka 

Libor Ulver        Vedoucí Technického rozvoje  

Juraj Šturma     Vedoucí Výrobního úseku  

Martin Hanout      Vedoucí Obchodního úseku  

Zuzana Počínková      Vedoucí Eloxu  

Hana Černá        Vedoucí úseku Kvality a Servisu 

Bohdana Sasková     Vedoucí Personálního úseku  
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Činnost společnosti  

Klíčovou činností společnosti je vývoj a výroba elektrozařízení, zejména mikroprocesorem 

řízené nabíječe a záložní zdroje, spínané a tyristorové usměrňovače a rozvaděče. V současnosti 

úsilí společnosti směřuje novým oborům e-mobility a využití solárních technologií. Vše 

doplňuje vývoj řídících prvků.  

Výrobní program  
• Mikroprocesorem řízené nabíječe  
• Nabíjecí stanice pro elektromobily  

• Nabíječe pro automobily a automotive průmysl  

• Inteligentní monitorování baterií  

• Napájecí zdroje a systémy  

• Spínané usměrňovače s velkými výstupními proudy  

• Tyristorové usměrňovače  

• Inteligentní zdroje zálohovaného napětí  

• Rozvaděče  

• Poloautomatické osazování desek plošných spojů  

• Povrchová úprava hliníku (elox)  

• Práškové lakování a pískování balotinou Oblasti aplikace  

Energetika  

• Zdroje zálohového napětí pro transformovny, cementárny, rozvodny, měnírny  
Usměrňovače pro vodní elektrárny  

Automobilový průmysl  

• Zálohové zdroje typu HFR  

• Monitorovací systém  

E – mobilita  

• Nabíjecí stanice pro elektromobily DC, AC/DC (Wallboxy,stojany)  

Katoforézy  

• Zdroje s modulárním řešením HFK  

• Tyristorové zdroje  
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Kvalita a jakost  

Kvalita výroby a ochrana životního prostředí Eprona a.s. Rokytnice nad Jizerou je zajišťována  
systémem řízení  kvality ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. Kvalitu výrobků, procesů i systému 
řízení společnosti každoročně prověřuje audit, který provádí LL-C (Certification). V roce 2021 
proběhl recertifikační audit. 

 

Systém managementu je efektivní a umí identifikovat oblasti pro potencionální zlepšování 
včetně systému přezkoumání vedením a interních auditů. 

Páteřním dokumentem je Příručka řízení kvality a ochrany životního prostředí. Další úrovně 
tvoří soustava směrnic systému řízení jakosti a ekologie, výrobní postupy a plány kontrol. 

 

Integrovaný systém kvality a ochrany životního prostředí se neustále zlepšuje prostřednictvím 
cílů, cílových hodnot a programů, průběžných organizačních a technických opatření a za jejich 
pomoci předcházet možným mimořádným situacím nebo haváriím. 

 

Ochrana životního prostředí patří k hlavním cílům společnosti. Systematicky sleduje a 
vyhodnocuje vlivy na životní prostředí a přijímá trvalá opatření ke zlepšení v souladu 
s právními a jinými předpisy. Vlastníme certifikát Zelená firma od společnosti REMA. 

 

Pro dílnu elox byly zakoupeny nové Silenbloky, náhradní vložky do topných těles apod. 

 

Pro dlouhodobý úspěch společnosti Eprona a.s. Rokytnice nad Jizerou je rozhodující včas 
rozpoznat, předvídat a řídit možná rizika i příležitosti, které vyplývají z její činnosti. Vznikají 
dílčí návrhy a zavádějí se opatření, která snižují pravděpodobnost výskytu rizika nebo možné 
dopady a vedoucí pracovníci pak tato opatření průběžně kontrolují a vyhodnocují. 

 

BOZP 

Covid – dle metodického pokynu KHS a nařízení Ministerstva zdravotnictví jsme prováděli 
pravidelné testování zaměstnanců na COVID-19. Na jaře 2021 ve spolupráci s Českým 
červeným křížem, od podzimu formou samoodběrových testů. 

 

Společnost pokračuje v proškolování zaměstnanců dle vypracovaného harmonogramu a ve 
spolupráci s externím bezpečnostním technikem. Průběžně probíhají povinné revize 
elektrických instalací, elektrických spotřebičů a zařízení, hromosvodů, zdvihacích zařízení, 
manipulačních vozíků, tlakových stabilních nádob, plynových a tepelných spotřebičů a 
zařízení. 

 

Na podzim 2020 byla zavedena norma ČSN EN ISO 45001:2018, v roce 2021 proběhl dozorový 
audit. Vedoucí pracovníci byli proškoleni. 
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Byl zaveden nový docházkový systém Cominfo včetně vstupního a výstupního turniketu. 
 

Servis  

V rámci servisní činnosti usilujeme o vyřazení zastaralých zdrojů a nabíječek u zákazníků 
nahrazením novými sofistikovanými výrobky.   

  

  
  

Strategické záměry společnosti  

Cílem společnosti EPRONA, a.s. je snaha o zajištění dlouhodobé finanční stability a snižování 
fixních nákladů zejména v podobě žádosti o dotaci OPPIK-úspory energie V. Základem rozvoje 
obchodní činnosti je zlepšení kvality produktů a služeb a významné snížení vstupních nákladů 
subdodávek. Dále pak rozšíření servisu pro zajištění flexibilnější podpory našich zákazníků.  

Společnost se v roce 2021 rovněž zaměřila na rozšíření spolupráce s klienty 
z Švýcarska(Švýcarské spolkové dráhy) a Norska(ABB). 

Technické řešení, termíny dodávek, spolehlivost a cena jsou hlavními parametry úspěšnosti. 
Důležitým trvalým úkolem je neustále vštěpovat našim zaměstnancům, aby pracovali 
odpovědně s důslednou samokontrolou vlastní práce.  

Způsob podnikání je založen na jednání s firemní, osobní a profesní odpovědností  
  

Obchodní činnost  

Obchodní činnost v roce 2021 byla zaměřena zejména na udržení stávajících zákazníků a na 

rozvoj větší spolupráce s nimi. Klíčovými partnery byli ABB Norsko a Innolution, kdy se naše 
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výrobky exportovali nejen do Norska a Švýcarska, kde společnosti sídlí, ale i do dalších zemí 

Evropy. Byla zahájena příprava projektu záložního zdroje pro telekomunikace, který má i 

funkci akumulace levnější energie a její využití ve špičkách. Stálicí prodeje jsou nabíječka pro 

nabíjení nebo udržování různých baterií v průmyslu, IZS atd.  

  
Technický rozvoj  

V roce 2021 byly v rámci technického rozvoje EPRONA vyvíjeny následující projekty:  

1. Dotační projekt programu TAČR – Epsilon 2   

Spolupráce firem a VUT v Brně v oblasti univerzálního monitorovacího systému na 
baterie řešící monitorování baterií různých technologií a stavů bateriových bloků a to 
včetně analýzy vnitřních odporů jednotlivých bloků.  

  

2. Dotační projekt programu MPO – Vývoj modulárních zdrojů  

Spolupráce firem a VUT v Brně v oblasti modulárních zdrojů řešící modulární koncepci 
galvanických zdrojů s výsuvným připojením (moduly s malým napětím a velkým 
výstupním proudem). A modulární koncepce zdrojů pro E-mobilitu. V roce 2019 byl 
předán na zkušebnu modul 500V/60A a úspěšně odzkoušen.  

  

Ekonomický vývoj  

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  

Vybrané položky výkazu zisku a ztrát za rok 2021 v tisících Kč.  

         Skutečnost v účetním 
období  

         běžném  minulém  

    1  2  

I.  Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb  1  33 822 40 215 
II.  Tržby za prodej zboží   2  0 0  

A.     Výkonová spotřeba  3  24 736 21 847 
B.     Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)  7  -92 1  480 
C.     Aktivace (-)  8  0 0  
D.     Osobní náklady  9  19 171 24 625 
E.     Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)  14  641 2 048 

III.  Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)   20  11 833 10 889 
F.     Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)  24  1 548 2 631 
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*  Provozní výsledek hospodaření (+/-)  30  -349 -1 527 
J.       Nákladové úroky a podobné náklady  (ř. 44 + 45)  43  170 327  
K.     Ostatní finanční náklady  47  369 396 

*  Finanční výsledek hospodaření ( +/- )  48  -450 -498 
**  Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)  (ř. 30 + 48)  49  -799 -2 025 

L.     Daň z příjmů  (ř. 51 + 52)  50  4 0  
**  Výsledek hospodaření po zdanění  ( +/- ) (ř. 49 - 50)  53  -803 -2 025 

M.     Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)  54        
***  Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  (ř. 53 - 54)  55  -803 -2 025 
*  Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII  56  45 744 51 329 

Osobní náklady se snížili v důsledku snižování stavu zaměstnanců po dobu celého roku.  

Ostatní provozní výnosy zahrnují prodej souboru nemovitostí nepotřebných k provozu výroby, 
jež byl uskutečněn v roce 2021. 

 

ROZVAHA - AKTIVA  

Vybrané položky aktiv za rok 2021 v tisících Kč:  

A K T I V A  

   
Běžné účetní období  

Minulé 
úč 

období  

   
Brutto 1  Korekce  Netto  Netto  

2  3  4  

   AKTIVA CELKEM  1  165 254 -126 798  38 228 48 059  

B.     Stálá aktiva  3  135 979 -125 171 10 808  11 384 

C.     Oběžná aktiva  37  21 362  -1 627  19 735  21 619  

D.        Časové rozlišení aktiv  78  7 685 0  7 685  15 056  

  

Stálá aktiva se snížila o odpisy majetku v částce téměř 641tis. Kč a vyřazení prodaného majetku.  

Časové rozlišení aktiv se snížilo oproti loňskému roku, kdy došlo k aktivaci komplexních 
nákladů příštích období. Došlo k aktivaci – Převodu nákladů z ukončeného vývojového projektu 
„Univerzální monitorovací systém na baterie BUMS“ v programu Epsilon.  
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ROZVAHA - PASIVA  

Vybrané položky pasiv za rok 2021 v tisících Kč:  

P A S I V A  

   

   Běžné účetní období  

Minulé 
úč 
období  

    5  6  

   PASIVA CELKEM  82     38 228   48 059  
A.     Vlastní kapitál           83     23 516 24 318  
A.  I.    Základní kapitál           84     75 750    75 750  

A. IV.    Výsledek hospodaření minulých let  (+/- 
)     99     -51 459    -49435  

A. V.    Výsledek hospodaření běžného účetního období 
(+/-)   102     -803   -2 025  

B. + C.  Cizí zdroje           104     14 712   23 741  
C.        Závazky           110     14 712 23 741 
D.        Časové rozlišení pasiv        147     0    0  
 

Řízení lidských zdrojů  

V roce 2021 zaměstnávala firma celkem 81 zaměstnanců. 
 
Z celkového počtu byla 1 pracovnice na mateřské dovolené, ta ukončila mateřskou dovolenou 

v květnu 2021, 8 pracovníků pracovalo na dohodu o provedení práce, 1 pracovník pracoval na 

dohodu o pracovní činnosti.  Pracovní poměr na dobu neurčitou mělo smluveno 54 

zaměstnanců, na dobu určitou 17 zaměstnanců. 

THP pracovníků bylo zaměstnáno 25, Dělníků 41. Vedení firmy zajišťovalo 5 pracovníků. 

Průměrný věk zaměstnanců byl 49 let. 

Nábor nových pracovníků probíhal ve spolupráci s Úřadem práce v Jilemnici, který na základě 

našich požadavků zajišťoval inzerci.  

  

V roce 2021 jsme přijali 11 nových zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, z tohoto počtu 

opustili 4 pracovníci firmu ještě ve zkušební době.  

  
43 pracovníků pracovní poměr v roce 2021 ukončilo. 
  

S odborovou organizací byla v loňském roce uzavřena kolektivní smlouva platná od 1.3.2020 

do 28.2.2021. Nová kolektivní smlouva v roce 2021 nebyla uzavřena. Zaměstnanci byli vysíláni 

na pravidelné pracovní lékařské prohlídky.  
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Významné události, které nastaly po rozvahovém dni  

Ke konci května dosáhly tržby výše 9 508tis. Kč. 

Vedení společnosti nejsou známy žádné další významné události, které nastaly po rozvahovém 
dni a které by měly vliv na účetní závěrku společnosti sestavenou k 31.12.2021.  

  

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a 
ostatními osobami ovládanými stejnou osobou. Podle §82 až 88 Zákona o korporacích   
Ovládající osoba: ISOSTAV, a.s. IČO: 61672963  vlastní 31,46 % akcií v EPRONA, a.s. IČO: 
45534357  
ISOSTAV, a.s. propojené osoby: INHACO, spol. s r.o. IČO: 47051833  
                                                        ISOSTAV, spol. s r.o. IČO: 47051825  
  
Ovládané osobě EPRONA, a.s. nevznikla újma. Vztahy jsou oboustranně výhodné.  
  

PŘÍLOHOVÁ ČÁST  

Účetní závěrka a zpráva auditora k 31.prosinci 2021  

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 2021  

Výrok auditora k výroční zprávě 2021  

          

  

  

  

  


