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I.

Úvod – obecné údaje o společnosti
I.1.

Název a sídlo společnosti:

VIAMILK a.s., Hradec Králové, Zemědělská 897, PSČ 500 03, IČ 287 64 871
Společnost vznikla 20. 03. 2009
Zapsána byla dne 15. 04. 2009 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci
Králové, a to do oddílu B, vložky 2849

I.2.

Předmět činnosti:

Ve výpisu z obchodního rejstříku má společnost zapsány tyto činnosti:
 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Náplní zapsaných činností je:
 Nákup a prodej syrového kravského mléka od zemědělců
 Nákup a prodej spotového zboží
 Nákup a prodej mléčných výrobků

I.3.

Majitelé:

Majoritní akcionář: 31 % Ing. František Hudeček
Ostatní akcionáři: 69 % fyzické osoby a právnické osoby

I.4.

Změny v obchodním rejstříku:

Ve sledovaném období – kalendářním roce 2021 – nedošlo k žádným změnám v OR.

I.5.

Organizační struktura:

Společnost není organizačně členěna, sídlí na adrese uvedené v obchodním rejstříku, v
prostorách dvou kanceláří najatých od společnosti CHOVSERVIS a.s. Hradec Králové, IČ
46505008. Obchodní činnost vykonává převážně v ČR a SR, přičemž veškerá tato činnost je
organizována ze sídla společnosti

I.6.

Změny v organizační a obchodní struktuře

Beze změn
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II.

Statutární a kontrolní orgány společnosti

Uvedeny v příloze k účetní závěrce

II.1. Odměny a ostatní plnění statutárním a řídícím orgánům
Členové představenstva a dozorčí rady nemají uzavřené se společností smlouvy o výkonu
funkce. Za práci za výkon funkcí ve společnosti tedy nepobírají(li) žádné odměny či jiná plnění.
druh plnění
Odměny
Ostatní plnění
Celkem

2021
0
0
0

2020
0
0
0

Statutární a kontrolní orgány
2019
2018
2017
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2015
0
0
0

K výkonu práce pro společnost jsou členové orgánů vybaveni potřebnou výpočetní technikou.

III. Majetková spoluúčast v jiných společnostech
Společnost k rozvahovému dni 31. 12. 2021 drží nevýznamný obchodní podíl ve společnosti
NIVA, a.s., se sídlem č.p. 76, 594 53 Březí, IČ 60733322 v pořiz. ceně 5tis Kč.

IV. Roční zpráva o podnikatelské činnosti
Celkový obrat společnosti ve vykazovaném období činil 837 516 tis. Kč.
Obrat z prodeje zboží byl 819 535 tis. Kč oproti 604 360 tis. Kč v roce 2020. Podstatná část
obratu společnosti byla tvořena na domácím trhu (>60 %) a zbytek v zahraničí, zejména na
Slovensku. Rozhodující obchody společnosti patřily nákupu a prodeji syrového kravského
mléka.
Nakoupeno bylo 66 853 tis. kg mléka od zemědělců za celkem 579 875 tis. Kč. Spotového zboží
bylo prodáno 11 774 tis. kg za celkem 220 039 tis. Kč.
Meziroční obrat společnosti – hlavní údaje (v tis. Kč)
Výnosy celkem
Tržby z prodeje výr.+sl.
Tržby za prodej zboží
Náklady na prodej zboží
Obchodní marže
HV v daném období

2021
837519
8253
819535
805049
14486
9117

2020
619479
10052
604360
587786
16574
6867

2019
536234
10450
524326
516872
7454
1168

2018
573295
12594
556239
535997
20242
10598

2017
567937
11497
553483
536493
16990
8508

2016
426024
7932
417928
385682
32246
12197

2015
321424
7333
321424
294791
26633
5211

Hospodářský výsledek před zdaněním – zisk ve výši 11.264 tis Kč (min.rok:8.391 tis.Kč).
Daňová povinnost na dani z příjmů 2.147 tis. Kč (min.rok 1.524 tis.Kč).
Hospodářským výsledkem po zdanění je zisk ve výši 9.117 tis Kč (min.rok 6.867 tis.Kč).
Na základě rozhodnutí statutárního orgánu se souhlasem dozorčí rady bude navrženo valné
hromadě schválit účetní závěrku s tím, že hospodářský výsledek roku 2021 bude včetně
nerozděleného zisku minulých let rozdělen akcionářům.
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Vliv pandemie COVID na provoz účetní jednotky:
Vlivem pandemie COVID.
a) nedošlo k utlumení či zastavení provozu
b) došlo nárůstu obchodní činnosti s pozitivním dopadem do tvorby HV
c) nebyly čerpány žádné dotační tituly
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.

Ostatní údaje dle § 21 zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví:_
a) Skutečnosti, které nastaly po konci rozvahového dne a mají vliv na rok 2021
- žádné
b) Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje:
- žádné
c) Pořizování vlastních obchodních podílů:
- společnost drží k rozvahovému dni 1 ks kmenových akcií s omezenou převoditelností
d) Organizační složka v zahraničí:
- společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí
e) Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí:
- společnost v roce 2021 nevykazovala žádné aktivity v oblasti ochrany životního
prostředí
f) Pracovně právní vztahy:
K rozvahovému dni byli v trvalém pracovním poměru 4 zaměstnanci: 1x ředitel, 1x
ekonomický pracovník, 1x pracovník pro obchod s mlékem, 1x pracovník logistiky
g) Významné události po datu účetní závěrky: žádné

V Hradci Králové dne 31. 03. 2022
Zpracoval:
Ladislav Fišer – člen dozorčí rady
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