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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 

 

 

Akcionářům společnosti SINTEX, a.s. 

 

  
 

Výrok auditora 

 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky obchodní společnosti  SINTEX, a.s., sídlo: 

Moravská 1078, 560 02  Česká Třebová, IČ: 252 98 496 (dále také „Společnost“) sestavené na 

základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2021, výkazu zisku a 

ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 

31.12.2021 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních 

metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní 

závěrky. 

 

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

Společnosti SINTEX, a.s. k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření 

a peněžních toků 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 ověřením 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 ověřování účetní závěrky 

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 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. 
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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 a dozorčí rady 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. 

 

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada. 

 

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 vnitřnľho kontrolního 
systému. 

• Posoudit vhodnost použitých účetnľch pravidel, přiměřenost provedených účetnľch odhadů 
a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní 
závěrky. 

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavenľ účetní závěrky 
představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkaznľ informace existuje 
významná (materiálnľ) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou 
významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, 
že taková významná (materiálnľ) 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 týkajícľ 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, členěnľ a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, 
zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k 
věrnému zobrazenľ. 

Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu 
a načasování auditu a o významných zjištěnľch, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně 
zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 

SYSTEMA AUDIT a.s. 

Sukova 1935, Pardubice 

číslo auditorského oprávněnľ 237 

ing. Daniel Čížek, v.r. 

čľslo auditorského oprávněnľ 1868 

v Pardubicích dne 27.4.2022 

4 



Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 250/2015 Sb. ROZVAHA

v plném rozsahu

liší-li se od bydliště

SINTEX, a.s.

Moravská 1078
Česká Třebová
560 02

ke dni   31.12.2021
(v celých tisících Kč)

IČ

Obchodní f irma nebo jiný název
účetní jednotky

jednotky a místo podnikání
Sídlo nebo bydliště účetní

2 5 2 9 8 4 9 6

řád.označ.

NETTO 
3

KOREKCE 
2

BRUTTO 
1

Běžné účetní období

NETTO 
4

Minulé úč.období

ca b

A K T I V A

001AKTIVA CELKEM (ř.02+03+37+78) = ř.82 233 022 -60 753 172 269 143 710

A. 002Pohledávky za upsaný základní kapitál

B. 003Stálá aktiva (ř.04+14+27) 95 080 -51 666 43 414 42 107

004B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05+06+09+10+11) 2 456 -2 456

005I. 1. Nehmotné výsledky vývoje

006I. 2. Ocenitelná práva (ř.07+08) 2 398 -2 398

0072.1. Software 1 974 -1 974

0082.2. Ostatní ocenitelná práva 424 -424

009I. 3. Goodwill

010I. 4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 58 -58

011I. 5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný
majetek a nedokončený dlouhodobý nehmot. majetek

(ř.12+13)

0125.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

5.2. 013Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

014B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř.15+18+19+20+24) 91 196 -49 210 41 986 41 934

015II. 1. Pozemky a stavby (ř.16+17) 55 555 -21 465 34 090 35 079

0161.1. Pozemky 3 428 3 428 3 428

0171.2. Stavby 52 127 -21 465 30 662 31 651

018II. 2. Hmotné movité věci a jejich soubory 33 756 -27 745 6 011 6 632

019II. 3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

020II. 4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř.21+22+23) 36 36 36

0214.1. Pěstitelské celky trvalých porostů

0224.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny

0234.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 36 36 36

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

(ř.25+26) 1 849 1 849 187

0255.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 1 288 1 288

5.2. 026Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 561 561 187



řád.označ.

NETTO 
3

KOREKCE 
2

BRUTTO 
1

Běžné účetní období

NETTO 
4

Minulé úč.období

ca b

A K T I V A

027B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř.28 až 34) 1 428 1 428 173

028III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 1 428 1 428 173

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

030III. 3. Podíly - podstatný vliv

031III. 4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv

032III. 5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

033III. 6. Zápůjčky a úvěry - ostatní

034III. 7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř.35+36)

0357.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek

7.2. 036Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

C. 037Oběžná aktiva (ř.38+46+72+75) 137 869 -9 087 128 782 101 524

038C. I. Zásoby (ř.39+40+41+44+45) 51 696 51 696 46 344

039I. 1. Materiál 17 364 17 364 13 344

040I. 2. Nedokončená výroba a polotovary 12 353 12 353 14 409

041I. 3. Výrobky a zboží (ř.42+43) 21 979 21 979 18 591

0423.1. Výrobky 21 414 21 414 17 760

0433.2. Zboží 565 565 831

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

I. 5. 045Poskytnuté zálohy na zásoby

046C. II. Pohledávky (ř.47+57+68) 84 352 -9 087 75 265 53 576

047II. 1. Dlouhodobé pohledávky (ř.48 až 52) 5 382 5 382 9 619

0481.1. Pohledávky z obchodních vztahů

0491.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 5 382 5 382 9 619

0501.3. Pohledávky - podstatný vliv

0511.4. Odložená daňová pohledávka

0521.5. Pohledávky - ostatní (ř.53 až 56)

0531.5.1 Pohledávky za společníky

0541.5.2 Dlouhodobé poskytnuté zálohy

0551.5.3 Dohadné účty aktivní

0561.5.4 Jiné pohledávky

057II. 2. Krátkodobé pohledávky (ř.58 až 61) 78 970 -9 087 69 883 43 957

0582.1. Pohledávky z obchodních vztahů 50 816 -3 684 47 132 27 709

0592.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

0602.3. Pohledávky - podstatný vliv

0612.4. Pohledávky - ostatní (ř.62 až 67) 28 154 -5 403 22 751 16 248

0622.4.1 Pohledávky za společníky

0632.4.2 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

0642.4.3 Stát - daňové pohledávky 210 210

0652.4.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy 13 733 -4 853 8 880 12 306

0662.4.5 Dohadné účty aktivní 195 195 27

2.4.6 067Jiné pohledávky 14 016 -550 13 466 3 915



řád.označ.

NETTO 
3

KOREKCE 
2

BRUTTO 
1

Běžné účetní období

NETTO 
4

Minulé úč.období

ca b

A K T I V A

068II. 3 Časové rozlišení aktiv (ř.69 až 71)

0693.1. Náklady příštích období

0703.2. Komplexní náklady příštích období

3.3. 071Příjmy příštích období

072C. III. Krátkodobý finanční majetek (ř.73+74)

073III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

III. 2. 074Ostatní krátkodobý finanční majetek

075C. IV. Penežní prostředky (ř.76+77) 1 821 1 821 1 604

076IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 171 171 197

IV. 2. 077Peněžní prostředky na účtech 1 650 1 650 1 407

078D. Časové rozlišení aktiv (ř.79 až 81) 73 73 79

079D. 1. Náklady příštích období 73 73 79

080D. 2. Komplexní náklady příštích období

D. 3. 081Příjmy příštích období



označ.
Stav v běžném účet.období Stav v minulém účet.období

řád.

c

P A S I V A

a b 5 6

082PASIVA CELKEM (ř.83+104+147) = ř.001 172 269 143 710

083A. Vlastní kapitál (ř.84+88+96+99+102+103) 100 567 96 411

084A. I. Základní kapitál (ř.85 až 87) 50 000 50 000

085I. 1. Základní kapitál 50 000 50 000

086I. 2. Vlastní podíly (-)

087I. 3. Změny základního kapitálu

088A. II. Ážio a kapitálové fondy (ř.89+90) 11 607 11 625

089II. 1. Ážio

090II. 2. Kapitálové fondy (ř.91 až 95) 11 607 11 625

0912.1. Ostatní kapitálové fondy 11 514 11 514

0922.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 93 111

0932.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních 
korporací (+/-)

0942.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)

0952.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)

096A. III. Fondy ze zisku (ř.97+98) 7 023 6 579

097III. 1. Ostatní rezervní fondy 7 023 6 579

098III. 2. Statutární a ostatní fondy

099A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (ř.100 až 101) 22 764 19 325

100IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 22 764 19 325

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

102A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období
       = ř. 55 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu

9 173 8 882

103A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku

104B + C Cizí zdroje (ř.105+110) 71 702 47 299

105B. Rezervy (ř.106 až 109) 1 372 2 300

106B. 1. Rezerva na důchody a podobné závazky

107B. 2. Rezerva na daň z příjmu

108B. 3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů

109B. 4. Ostatní rezervy 1 372 2 300

110C. Závazky (ř.111+126) 70 330 44 999

111C. I. Dlouhodobé závazky (ř.112 + 115až122) 6 002 5 025

112I. 1. Vydané dluhopisy (ř.113+114)

1131.1. Vyměnitelné dluhopisy

1141.2. Ostatní dluhopisy

115I. 2. Závazky k úvěrovým institucím 2 147 953

116I. 3. Dlouhodobé přijaté zálohy

117I. 4. Závazky z obchodních vztahů

118I. 5. Dlouhodobé směnky k úhradě

119I. 6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

120I. 7. Závazky - podstatný vliv

121I. 8. Odložený daňový závazek 3 855 4 072



označ.
Stav v běžném účet.období Stav v minulém účet.období

řád.

c

P A S I V A

a b 5 6

122I. 9. Závazky - ostatní (ř.123 až 125)

1239.1. Závazky ke společníkům

1249.2. Dohadné účty pasivní

1259.3. Jiné závazky

126C. II. Krátkodobé závazky (ř.127 + 130až136) 64 328 39 974

127II. 1. Vydané dluhopisy (ř.128+129)

1281.1. Vyměnitelné dluhopisy

1291.2. Ostatní dluhopisy

130II. 2. Závazky k úvěrovým institucím 25 347 13 459

131II. 3. Krátkodobé přijaté zálohy 299 63

132II. 4. Závazky z obchodních vztahů 23 616 17 059

133II. 5. Krátkodobé směnky k úhradě

134II. 6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

135II. 7. Závazky - podstatný vliv

136II. 8. Závazky - ostatní (ř.137 až 143) 15 066 9 393

1378.1. Závazky ke společníkům

1388.2. Krátkodobé finanční výpomoci

1398.3. Závazky k zaměstnancům 1 737 1 734

1408.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 1 165 1 094

1418.5. Stát - daňové závazky a dotace 11 581 5 838

1428.6. Dohadné účty pasivní 581 725

1438.7. Jiné závazky 2 2

144C. III. Časové rozlišení pasiv (ř.145+146)

145III. 1. Výdaje příštích období

146III. 2. Výnosy příštích období

147D. Časové rozlišení pasiv (ř.148+149)

148D. 1. Výdaje příštích období

149D. 2. Výnosy příštích období

Pozn.:
Účetní závěrka byla ověřena auditorskou společností: SYSTEMA AUDIT a.s., Sukova 1935, 530 02 Pardubice, IČ: 252 63 269, číslo 
auditorského ověření: 237

Sestaveno dne:

Právní forma účetní jednotky:

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

Předmět podnikání:

30.3.2022

akciová společnost výroba textilních materiálů, výroba konfekce



Minimální závazný výčet informací
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

Obchodní f irma nebo jiný název

SINTEX, a.s.

Moravská 1078
Česká Třebová
560 02

ke dni  31.12.2021
(v celých tisících Kč)

IČ

podle vyhlášky č. 250/2015 Sb.

Sídlo nebo bydliště účetní

účetní jednotky

jednotky a místo podnikání
liší-li se od bydliště

2 5 2 9 8 4 9 6

Označení

a

T E X T

b

Číslo 
řádku

Skutečnost v účetním období

běžném
1

minulém
2

Tržby z prodeje výrobků a služebI. 01 238 766 223 673

Tržby za prodej zbožíII. 02 44 526 24 504

Výkonová spotřebaA. 03(ř.4+5+6) 284 111 246 365

Náklady vynaložené na prodané zbožíA. 1. 04 42 257 22 741

Spotřeba materiálu a energieA. 2. 05 144 711 133 274

SlužbyA. 3. 06 97 143 90 350

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)B. 07 -2 289 -2 107

Aktivace (-)C. 08 -48 414 -51 769

Osobní nákladyD. 09(ř. 10+11) 41 960 42 328

Mzdové nákladyD. 1. 10 30 711 31 017

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní 
pojištění a ostatní náklady

D. 2. 11(ř.12+13) 11 249 11 311

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištěníD. 2.1. 12 9 921 9 906

Ostatní nákladyD. 2.2. 13 1 328 1 405

Úpravy hodnot v provozní oblastiE. 14(ř.15+18+19) 4 224 6 840

Úpravy hodnot dlouhodob. nehmot. a hmot. majetkuE. 1. 15(ř.16+17) 4 263 4 162

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku - trvaléE. 1.1. 16 4 263 4 162

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku - dočasnéE. 1.2. 17

Úpravy hodnot zásobE. 2. 18

Úpravy hodnot pohledávekE. 3. 19 -39 2 678

Ostatní provozní výnosyIII. 20(ř.21 až 23) 9 402 8 566

Tržby z prodaného dlouhodobého majetkuIII. 1. 21 429 83

Tržby z prodaného materiáluIII. 2. 22 168 242

Jiné provozní výnosyIII. 3. 23 8 805 8 241

Ostatní provozní nákladyF. 24(ř.25 až 29) 1 556 2 549

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetkuF. 1. 25 175

Prodaný materiálF. 2. 26 141 413

Daně a poplatkyF. 3. 27 217 219

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích obdobíF. 4. 28 -928

Jiné provozní nákladyF. 5. 29 1 951 1 917

Provozní výsledek hospodaření (+/-)
(ř.1+2-3-7-8-9-14+20-24)

* 30 11 546 12 537



Označení

a

T E X T

b

Číslo 
řádku

Skutečnost v účetním období

běžném
1

minulém
2

Výnosy z dlouhodobého f inančního majetku - podílyIV. 31(ř.32+33)

Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osobaIV. 1. 32

Ostatní výnosy z podílůIV. 2. 33

Náklady vynaložené na prodané podílyG. 34

Výnosy z ostatního dlouhodobého f inančního majetkuV. 35(ř.36+37)

Výnosy z ostatního dlouhodobého f inančního majetku - ovládaná
nebo ovládající osoba

V. 1. 36

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého f inančního majetkuV. 2. 37

Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkemH. 38

Výnosové úroky a podobné výnosyVI. 39(ř.40+41) 138 192

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající 
osoba

VI. 1. 40 138 192

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosyVI. 2. 41

Úpravy hodnot a rezervy ve f inanční oblastiI. 42

Nákladové úroky a podobné nákladyJ. 43(ř.44+45) 558 514

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající 
osoba

J. 1. 44

Ostatní nákladové úroky a podobné nákladyJ. 2. 45 558 514

Ostatní f inanční výnosyVII. 46 2 668 2 614

Ostatní f inanční nákladyK. 47 2 801 3 010

Finanční výsledek hospodaření (+/-)
(ř.31-34+35-38+39-42-43+46-47)

* 48 -553 -718

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)** 49(ř.30+48) 10 993 11 819

Daň z příjmůL. 50(ř. 51 + 52) 1 820 2 937

Daň z příjmů splatnáL. 1. 51 2 038 2 987

Daň z příjmů odložená (+/-)L. 2. 52 -218 -50

Výsledek hospodaření po zdanění** 53(ř.49-50) 9 173 8 882

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

Výsledek hospodaření za účetní období (+/ -)*** 55(ř.53-54) 9 173 8 882

Čistý obrat za účetní období* 56(ř.1+2+20+31+35+39+46) 295 500 259 549

Pozn.:
Účetní závěrka byla ověřena auditorskou společností: SYSTEMA AUDIT a.s., Sukova 1935, 530 02 Pardubice, IČ: 252 63 269, číslo 
auditorského ověření: 237

Sestaveno dne:

Právní forma účetní jednotky:

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

Předmět podnikání:

30.3.2022

akciová společnost výroba textilních materiálů, výroba konfekce



Příloha 1 - PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH SINTEX, a.s.
25 298 496

za období končící k Moravská 1078
Česká Třebová

(v celých tisících Kč) 56 002

Běžné Minulé
účetní období účetní období

Peněžní toky z provozní činnosti

Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-) 10 993 11 819

A. 1. Úpravy o nepeněžní operace 3 462 7 130
A. 1. 1. Odpisy stálých aktiv a pohledávek 4 263 4 162
A. 1. 2. Změna stavu opravných položek -39 2 678
A. 1. 3. Změna stavu rezerv -928 
A. 1. 4. Kurzové rozdíly 

A. 1. 5. (Zisk) / ztráta z prodeje stálých aktiv -254 -83 
A. 1. 6. Úrokové náklady a výnosy 420 322
A. 1. 7. Ostatní nepeněžní operace (např. přecenění na reálnou hodnotu do HV, přijaté dividendy) 51

A *
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, placenými 
úroky a mimořádnými položkami 14 455 18 949

A. 2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -14 529 -8 731 
A. 2. 1. Změna stavu zásob -5 352 -2 877 
A. 2. 2. Změna stavu obchodních pohledávek -19 423 837
A. 2. 3. Změna stavu ostatnich pohledávek a přechodných účtů aktiv -2 220 -4 532 
A. 2. 4. Změna stavu obchodních závazků 6 557 396
A. 2. 5. Změna stavu ostatních závazků a přechodných účtů pasiv 5 909 -2 555 

A **
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, placenými úroky a mimořádnými 
položkami -74 10 218

A. 3. 1. Vylacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku -558 -514 
A. 4. 1. Zaplacená daň z příjmů -1 820 -2 937 

A *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti -2 452 6 767

Peněžní toky z investiční činnosti

B. 1. 1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -5 745 -2 739 
B. 2. 1. Příjmy z prodeje stálých aktiv 429 83
B. 3. 1. Poskytnuté půjčky a úvěry

B. 4. 1. Přijaté úroky 138 192
B. 5. 1. Přijaté podíly na zisku

B *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -5 178 -2 464 

Peněžní toky z finanční činnosti

C. 1. Změna stavu dlouhodobých závazků a dlouhodobých, příp. krátkodobých, úvěrů 12 865 -3 069 

C. 2. 1. Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky

C. 2. 2. Vyplacené podíly na zisku -5 000 -5 000 
C. 2. 3. Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky -18 111

C *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 7 847 -7 958 

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 217 -3 655 

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 1 604 5 259
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 1 821 1 604

Sestaveno Jméno a podpis statutárního orgánu:
dne:

Bc. Jan Kráčala - předseda představenstva, Ing. Zdeněk Janouch - člen představenstva

31.12.2021

30.3.2022



Příloha 2 - PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU SINTEX, a.s.
25 298 496

ke dni Moravská 1078
31.12.2021 Česká Třebová
(v celých tisících Kč) 56 002

Stav Stav Stav
k 31.12.2019 k 31.12.2020 k 31.12.2021

20000 0 0 20000 0 0 20000

50000 0 0 50000 0 0 50000

0 0 0 0 0 0 0

11514 0 0 11514 0 0 11514

0 111 0 111 0 -18 93

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

6181 398 0 6579 444 0 7023

0 0 0 0 0 0 0

16765 7561 -5000 19325 8438 -5000 22764

0 0 0 0 0 0 0

7959 8882 -7959 8882 9173 -8882 9173

0 0 0 0 0 0 0

Vlastní kapitál celkem 92419 16952 -12959 96411 18055 -13900 100567

Sestaveno Jméno a podpis statutárního orgánu:
dne:

Bc. Jan Kráčala - předseda představenstva, Ing. Zdeněk Janouch - člen představenstva

Statutární a ostatní fondy

Výsledek hospodaření minulých let

Jiný výsledek hospodaření minulých let

30.3.2022

Základní kapitál

Ážio

Ostatní rezervní fondy

Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku

Ostatní kapitálové fondy

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací

Rozdíly z přeměn obchodních korporací

Výsledek hospodaření běžného účetního období

Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací

Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Snížení (-)

Počet akcií  (ks)



Příloha k účetní závěrce 
Společnost SINTEX, a.s. 

k 31. 12. 2021 
 

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. 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. 

Příloha je zpracována za účetní období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021. 

 

Obecné údaje 

1. Popis účetní jednotky  

 

Obchodní firma: SINTEX, a.s.   
 

Sídlo: Moravská 1078, 560 02 Česká Třebová         
 

Zapsána: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1856 

 

Právní forma: akciová společnost 
 

IČ: 25298496 

 

Rozhodující předmět činnosti:  

 
Výroba bavlněných a směsových zátažných úpletů a výroba konfekce pro sport a volný čas 

z těchto úpletů. Výroba příze, tkanin, osnovních pletenin a filtrů, výzkum a vývoj, služby akreditované 
laboratoře.  

 

 

Datum vzniku společnosti:  1.1.1999    
 

Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%: 

 

Jméno fyzické osoby, 
název právnické osoby 

Bydliště, sídlo Sledované účetní 
období 

Minulé účetní 
období 

  Podíl tj. % podíl tj. % 

F-Comp s.r.o. 
 

Ukrajinská 1488/10,  
100 00 Praha 10 

12 372,5 24,745 12 372,5 24,745 

  
 

Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:  
 

Druh změny (dodatku) Datum změny (dodatku) 

 
      V průběhu roku 2021 nedošlo k žádným změnám na pozicích členů představenstva a dozorčí 
rady. 
 

 
 

 

 

 



Příloha k účetní závěrce 
Společnost SINTEX, a.s.  

k 31.12. 2021 

Stránka 2 z 8 

 

 

 

 

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období: 

 
Společnost Sintex, a.s. má dvě pobočky:  

- podnikové ředitelství a výrobní závod v České Třebové, Moravská 1078, PSČ 560 02, 
kde se uskutečňuje řízení společnosti, obchod a marketing, finanční a účetní operace, 
výroba osnovních pletenin, tkanin, přízí, výzkum a činnost akreditované laboratoře a  
- výrobní závod ve Skutči, Heydukova 396, PSČ 539 73, s divizemi pletení, konfekce a 
logistiky.  

Společnost Sintex, a.s. nemá žádnou organizační složku v zahraničí. 
 
Ve sledovaném období nedošlo k žádným významným změnám v organizační struktuře účetní 
jednotky. 

  

2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech  

 

Majetková spoluúčast vyšší než 20%    
 

- účetní jednotka vlastní 100% podíl ve společnosti SINTEX SK, s.r.o., IČ: 52 221 741, sídlo: 
Predmierska 229, 023 54 Turzovka, Slovensko   
 

 

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 

 

 Běžné účetní období  Minulé účetní období  

Průměrný počet 
pracovníků 

99,53 109,07 

Celkové osobní náklady  41 960 42 328 

Počet řídících 
pracovníků 

4 4 

Osobní náklady řídících 
pracovníků  

3 810 4 261 

 

4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění stávajícím a bývalým členům orgánů 

 

Peněžitá odměna členů dozorčí rady činila   v roce 2020: 168 tis.Kč 
v roce 2021: 168 tis.Kč 

 
Peněžitá odměna členů statutárních orgánů činila  v roce 2020: 3 128 tis.Kč 

v roce 2021: 2 788 tis.Kč 

 

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby 

oceňování  
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Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb.,            
o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a 
obsah účetní závěrky pro podnikatele. 

 
 

1. Způsob ocenění majetku 

 

Ocenění zásob  

 oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno: 
 a) ve skutečných výrobních nákladech zahrnujících: 
  - přímé  náklady 
  - výrobní režii 

 

  oceňování nakupovaných zásob je prováděno: 
a) ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících:  

- cenu pořízení 
  - vedlejší pořizovací náklady (dopravné, clo, provize, pojistné,…) 
 

Oceňování majetku a závazků 

 

 Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou 
o oprávky a případné opravné položky. 
 

 Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o opravné položky. 
 

 Závazky a úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.  
 

 Finanční investice jsou oceněny reálnou hodnotou 
 

 Při ocenění měnových derivátů vychází společnost z tržního ocenění a čisté současné hodnoty  
 

 

2. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 

 
Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám ve způsobu ocenění, odpisování nebo postupů 
účtování.  
 

3. Opravné položky k majetku  

 
Ve sledovaném období byly evidovány opravné položky k pohledávkám a zásobám. Ve 

sledovaném období došlo k tvorbě a zúčtování daňových i nedaňových opravných položek 
k pohledávkám, viz. následující tabulka: 

  
 

Opravné položky k: 

(běžné období) 

Zůstatek k 

1.1.2021 
Tvorba Zúčtování 

Zůstatek k 

31.12.2021 

- dlouhodobému  
majetku 

0 0 0 0 

- zásobám 0 887 887 0 

- finančnímu majetku 0 0 0 0 

- pohledávkám – 
daňové 

4 491 78 1 130 3 439 
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- pohledávkám - 
nedaňové 

4 636 1 255 242 5 648 

 

4. Odpisování  

 
Účetní odpisy jsou stanoveny rovnoměrnou odpisovou sazbou v %, která vyjadřuje skutečné 

opotřebení používaného typu majetku. Výpočet je prováděn programovým vybavením firmy HJ SOFT. 
K žádným změnám oproti min. období nedošlo. Účetní a daňové odpisy se nerovnají. 
 

Daňové odpisy - použita metoda: 
 
- zrychleného odepisování 
- lineární (u nehmotného majetku, u dlouhodobého hmotného majetku zařazeného v 5. odpisové 
skupině a u dlouhodobého majetku získaného fúzí se společností Spolsin, spol. s r.o. v roce 2009)  

 

Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku 
 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek je při zařazení do užívání účtován do nákladů společnosti 
na účet 501 - Spotřeba materiálu. 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je při zařazení do užívání účtován do nákladů 
společnosti na účet 518 – Ostatní služby 
  

Evidence majetku tohoto typu je vedena samostatně v účetním programu ENTRY od 
společnosti HJ SOFT odděleně pro jednotlivá pracoviště. 
 

5. Přepočet cizích měn na českou měnu  

 
Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost aktuální denní kurz vyhlášený 

ČNB, k rozvahovému dni je proveden přepočet kurzem ČNB k 31.12.2021. 

 

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát 
 

1. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 

 

Dlouhodobý hmotný majetek 

 

Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena 
 běžné 

období 

minulé 

období 

běžné 

období 

minulé 

období 

běžné 

období 

minulé 

období 

Pozemky 3 428 3 428 0 0 3 428 3 428 

Stavby 52 127 51 833 21 465 20 182 34 090 31 651 

Samostatné movité 

věci a soubory m.věcí 
33 756 32 203 27 745 25 571 6 011 6 632 

Ostatní DHM 36 36  0 0 36 36 

Nedokončený DHM 561 187 0 0 561 187 

Zálohy na pořízení 

DHM 
1 288 0 0 0 1 288 0 

 

 

Dlouhodobý nehmotný majetek  
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Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena 
 běžné 

období 

minulé 

období 
běžné 

období 

minulé 

období 

běžné 

období 

minulé 

období 

Software 1 974 1 974 1 974 1 974 0 0 

Ostatní ocenitelná 

práva 
424 424 424 424 0 0 

Goodwill 0 0 0 0 0 0 

Ostatní DNM 58 58 58 58 0 0 

Poskytnuté zálohy na 

DNM 
0 0 0 0 0 0 

Nedokončený DNM 0 0 0 0 0 0 

 

 

Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze  
 

- ve sledovaném období se nevyskytoval žádný majetek, který by nebyl uvedený v rozvaze 
 

2. Vlastní kapitál  

 

Použití zisků, resp. úhrady ztrát   
 
Návrh na rozdělení zisku/úhradu ztráty běžného období: Za rok 2021 vytvořila společnost hospodářský 
výsledek za účetní období ve výši +9 173 tis.Kč. Částka ve výši 5 mil. Kč bude využita k výplatě 
dividend akcionářům. Zbylá část hospodářského výsledku bude převedena do rezervního fondu a do 
nerozděleného zisku minulých let. 
 

Základní kapitál   

Běžné období 

Druh akcií Počet akcií Nominální hodnota Nesplacené 

akcie 

Lhůta splatnosti 

na jméno, 
v zaknihované podobě 

20.000 ks 2.500,- Kč - - 

 

Minulé období 

Druh akcií Počet akcií Nominální hodnota Nesplacené 

akcie 

Lhůta splatnosti 

na jméno, 
v zaknihované podobě 

20.000 ks 2.500,- Kč - - 

 
 

3. Pohledávky a závazky  

 

Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva  
 

Pohledávky kryté zástavním právem  

 

Běžné 

období 

Minulé 

období 

Jedná se o dlouhodobou pohledávku za dceřinou společností SINTEX 
SK, s.r.o. z titulu půjčky, která byla poskytnuta společnosti v roce 2019 
s desetiletou splatností. Pohledávka je kryta zástavním právem 
k nemovitostem vlastněnými společností SINTEX SK, s.r.o. na adrese 
Predmierska 229, 023 54 Turzovka. 

5 382 9 619 

 

Závazky kryté zástavním právem  

 

Běžné 

období 

Minulé 

období 

Jedná se o závazky z titulu úvěrové linky poskytnuté Českou spořitelnou, 2 598 2 681 
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a.s.. výši 26 mil.Kč. Společnost SINTEX, a.s. ručí za závazky vůči České 
spořitelně, a.s. nemovitostmi (vila ředitelství Č.Třebová a výrobní závod 
Skuteč), firemní bianco směnkou a pohledávkami z obchodního styku ve 
výši minimálně 5 mil.Kč  

Jedná se o závazky z titulu víceúčelové provozní linky poskytnuté 
UniCreditBank Czech and Slovakia, a.s. ve výši maximálně 30.mil Kč. 
Společnost SINTEX, a.s. ručí za závazky vůči UniCreditBank Czech and 
Slovakia, a.s. nemovitostmi (výrobní závod Č. Třebová, sklady bývalé 
BOTAS Skuteč), bianco směnkou bez avalu a postoupením pohledávek 
z obchodního styku ve výši minimálně 19,2 mil.Kč.  
 

22 749 10 778 

 

 

Výši pohledávek a dluhů, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let 
 

Pohledávky se splatností delší než 5 let 

 

Běžné 

období 

Minulé 

období 

Jedná se o dlouhodobou pohledávku za dceřinou společností SINTEX 
SK, s.r.o. z titulu půjčky, která byla poskytnuta společnosti v roce 2019 
s desetiletou splatností. Pohledávka je kryta zástavním právem 
k nemovitostem vlastněnými společností SINTEX SK, s.r.o. na adrese 
Predmierska 229, 023 54 Turzovka. 

5 382 9 619 

 
 

Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze   
 
Ve sledovaném období neměla účetní jednotka žádné takové závazky. 
 

 

Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky 

 

Rozpis odloženého daňového závazku Běžné 

období 

Minulé 

období 

Důvodem vzniku tohoto daňového závazku byl rozdíl mezi daňovou 
zůstatkovou cenou odepisovaného majetku ve výši 16 383 tis.Kč  a 
účetní zůstatkovou cenou odepisovaného majetku, která činila 36 668 
tis.Kč.   
 

3 855 4 072 

 

4. Položky zahrnované do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 

 
Do peněžních prostředků pro účely sestavení cash flow patří: 

 
- peníze v hotovosti a ceniny (účtová skupina 21).  
- peněžní prostředky na bankovních účtech (účtová skupina 22), a to včetně přečerpání účtu, 
které se uvádí jako závazky k úvěrovým institucím. 
- peníze na cestě (účtová skupina 26). 

 

 Peněžními ekvivalenty jsou: 

 
- krátkodobý likvidní finanční majetek (cenné papíry k obchodování), který je snadno a 
pohotově směnitelný za předem známý objem peněžních prostředků a nepředpokládají se 
významné změny hodnoty v čase. 
- krátkodobé peněžní úložky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou, kde předčasné vypovězení 
úložky významně neovlivní objem peněžních prostředků. 

 



Příloha k účetní závěrce 
Společnost SINTEX, a.s.  

k 31.12. 2021 

Stránka 7 z 8 

 

5. Název a sídlo konsolidovaných účetních jednotek 

 
- SINTEX, a.s., sídlo: Moravská 1078, 560 02 Česká Třebová, IČ: 25298496 

 
- SINTEX SK, s.r.o., sídlo: Predmierska 229, 023 54 Turzovka, Slovensko, IČ: 52221741; podíl 

společnosti SINTEX, a.s. na základním kapitálu společnosti SINTEX SK, s.r.o.: 100%. Výše 
vlastního kapitálu k 31.12.2021 činila 57.432 EUR a hospodářský výsledek za rok 2021 po 
zdanění 834 EUR. Společnost byla založena v roce 2019. 

 

6. Název a sídlo účetní jednotky, která sestavuje konsolidovanou účetní 
závěrku 

 
- F-Comp s.r.o.,  Ukrajinská 1488/10, 100 00 Praha 10, IČ: 49688901 

 

7. Informace o transakcích se spřízněnými osobami 

 
- ve sledovaném období nedošlo k žádným významným transakcím se spřízněnými osobami, které 

by nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek 

 

8. Charakter a obchodní účel operací účetní jednotky, které nejsou 
zahrnuty v rozvaze 

 
- - ve sledovaném období nedošlo k žádným takovým obchodním operacím jejichž riziko bylo 

významné 
 

9. Rizika a významné události po datu účetní závěrky  

 
Koncem roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). V 

prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a v průběhu roku 2020 způsobil rozsáhlé 
ekonomické škody. 

 
Vedení Společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo 

k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku.  Vzhledem k tomu byla 
účetní závěrka k 31. 12. 2021 zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále schopna 
pokračovat ve své činnosti. 

 
Ke konci roku nebylo s ohledem na dopad COVID-19 nutné tvořit žádné opravné položky 

k aktivům či rezervy do pasiv.  
 

10.  Závěr 

 
Pokud se jednotlivé v příloze obecně uváděné informace účetní jednotky v účetním období 

netýkají nebo jsou nevýznamné, je příslušná pasáž přílohy vypuštěna. 
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Sestaveno dne:  
 
 
 
 
 
30. března 2022 

Sestavil: 
 
 
 
Ing. Zdeněk Janouch 
člen představenstva 
SINTEX, a.s. 

Podpis statutárního zástupce: 
 

Bc. Jan Kráčala 
předseda představenstva, 
SINTEX, a.s. 
 
 
Ing. Zdeněk Janouch 
člen představenstva 
SINTEX, a.s. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva 
 

společnosti SINTEX, a.s. 
 

za rok 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SINTEX, a.s. 
 se sídlem : Česká Třebová, Moravská 1078 
 IČO :    25 29 84 96 
 DIČ :  CZ 699000748 
 
 
 



 
 
 

1. Akcionáři a statutární orgány společnosti v roce 2021 
 

Akcionářská struktura společnosti SINTEX, a.s. 
 
F-Comp s.r.o.,Ukrajinská 1488/10, Vršovice, 101 00  Praha  10  24,745 % 
Ing. Miloš Frýbert,U Starého hřbitova 2112, 560 02 Česká Třebová   8,085 % 
Ing. Jan Homoláč,V Zahrádkách 2045, 560 02 Česká Třebová                8,085 % 
Ing. Miroslav Orlich,Matyášova  923, 560 02 Česká Třebová                8,085 % 
Bc. Jan Kráčala, Polní 373, 570 01 Litomyšl - Zahájí                             12,75 % 
Ing. Zdeněk Janouch, Lhotka 188, 560 02 Česká Třebová                12,75 % 
Ing. Miloš Andrlík, Družstevní 421, Horní Předměstí, 572 01 Polička    12,75 % 
Ing. Jiří Procházka, Dukelská 421, 562 01 Ústí nad Orlicí                 12,75 % 
 
V roce 2021 nedošlo v akcionářské struktuře společnosti k žádným změnám. 
 
Představestvo společnosti SINTEX, a.s.  
 
Bc. Jan Kráčala – výkonný ředitel, předseda představenstva 
Ing. Jiří Procházka – ředitel pro výzkum a vývoj, člen představenstva 
Ing. Zdeněk Janouch - finanční ředitel, člen představenstva 
Ing. Miloš Andrlík – výrobní ředitel, člen představenstva 
 
V roce 2021 nedošlo na pozicích členů představenstva společnosti k žádným změnám. 
 
Dozorčí rada společnosti SINTEX, a.s.  
 
Ing. Miloš Frýbert – předseda dozorčí rady 
Ing. Jan Homoláč – člen dozorčí rady 
Ing. Bořivoj Frýbert – člen dozorčí rady 
 
V roce 2021 nedošlo na pozicích členů dozorčí rady společnosti k žádným změnám. 
 
 
 

2. Zpráva o podnikatelské činnosti 
 

Rok 2021 lze hodnotit jako rok úspěšný a z hlediska stabilizace a budoucího rozvoje 
společnosti velmi významný. I přes přetrvávající nepříznivou situaci na všech trzích 
v souvislosti s koronavirovou pandemií se nám podařilo splnit stanovené cíle a obchodní 
plán. Objem tržeb dosáhl rekordní sumy 283 mil. Kč. 

Společnost si v roce 2021 zachovala velmi dobrou finanční výkonnost. Hospodářský 
výsledek dosáhl sumy 9,173 mil. Kč. Částka ve výši 5 mil. Kč bude využita k výplatě dividend 
akcionářům. Zbylá část hospodářského výsledku bude převedena do rezervního fondu a do 
nerozděleného zisku minulých let. 



Finanční a poměrové ukazatele společnosti zaznamenaly v roce 2021 dobrou úroveň. 

Společnosti se dařilo navýšit objem tržeb zejména na tuzemském trhu, kde došlo v roce 
2021 k výraznému růstu v oblasti StreetWear, tj. volnočasového oblečení a v oblasti 
SporTech, tj. funkčního sportovního ošacení.  

Podíl exportních tržeb v roce 2021 setrval na 22 % a nejvýznamnějšími odbytovými teritorii 
byly Německo, Slovensko a Polsko. Nižší podíl exportních tržeb byl způsoben přetrvávající 
pandemickou situací v Evropě a přijatými restriktivními opatřeními, které způsobily 
omezení angažovanosti zahraničních zákazníků v celkovém objemu výroby a dále pak 
zvýšenými tržbami zákazníků v tuzemsku. 

Společnost si v roce 2021 zachovala 100 % majetkovou účast ve slovenské textilní 
společnosti SINTEX SK, s.r.o. která je dceřinou společností SINTEX, a.s. Tato strategická 
investice stabilizovala oblast konfekční výroby a bude i nadále rozvíjena. 

Investice společnosti dosáhly v roce 2021 v oblasti pořízení dlouhodobých aktiv částky 2,8 
mil. Kč.  

Veškeré podnikatelské aktivity společnosti v roce 2021 korespondovaly se Střednědobou 
strategií společnosti pro roky 2019-2021.  

Společnosti se úspěšně dařilo stabilizovat oblast lidských zdrojů a tím zabezpečit plynulý a 
bezproblémový provoz všech svých výrobních divizí i administrativních činností. 

Společnost je držitelem certifikátu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2015 a rovněž držitelem 
oprávnění Evropské unie „Öko-Tex Standard 100“ o zdravotní a fyziologické nezávadnosti 
svých výrobků.  

Všechny výrobní divize společnosti jsou ekologicky nezávadné a v žádném případě 
nezatěžují životní prostředí. 

V roce 2021 splácela společnost řádně své závazky vůči státu, úvěrujícím společnostem i 
vůči svým obchodním partnerům. 

V posledním čtvrtletí roku 2021 zasáhla společnost SINTEX, a.s. energetická krize, když ji 
její dlouhodobý dodavatel energií oznámil ukončení činností z důvodu prudkého nárůstu 
cen zemního plynu a elektrické energie na burze, což částečně způsobilo společnosti 
ekonomické ztráty v hospodaření roku 2021. 

Vedení společnosti zvážilo potenciální dopady energetické krize a rostoucí míry inflace na 
své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že společnost upraví pro rok 2022 své prodejní 
ceny. Všichni obchodní partneři společnosti byli o této skutečnosti s předstihem 
informováni. 

Ke konci roku 2021 společnost zvážila veškerá rizika a potenciální ztráty, přechodné či 
trvalé snížení hodnoty aktiv a další negativní vlivy na hospodaření společnosti a v této výši 
vytvořila opravné položky (jednalo se převážně o daňové a nedaňové opravné položky k 
pohledávkám) a nedaňové rezervy.  

Roční účetní závěrka byla ověřena auditorem, jehož výrok je součástí této výroční zprávy. 






