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1.

POPIS SPOLEČNOSTI

GALMET, spol. s r.o. (dále jen „společnost”) je společnost s ručením omezeným, která sídlí V Jezírku 544,
252 43, Průhonice, Česká republika, identifikační číslo 496 88 057. Společnost byla zapsána do obchodního
rejstříku 21. října 1993 u Měst soudu v Praze pod spisovou značkou C 23811, oddíl C.
Hlavním předmětem její činnosti je: Nakládání s odpady s obsahem drahých kovů, výroba ryzích drahých kovů,
nákup a prodej drahých kovů a investičních slitků.
V roce 2021 byly provedeny následující změny v zápisu do obchodního rejstříku:
Zápis nového společníka XARROW SE s obchodním podílem 20% dne 16. 7. 2021 a následný výmaz téhož
společníka dne 8. 12. 2021.
Snížení obchodního podílu společníka D-U-Rayo AG o 20% dne 16. 7. 2021 a následné zvýšení obchodního
podílu o 20% dne 8. 12. 2021.

2.

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

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. 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,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění platném pro rok 2021 a 2020 (dále jen „prováděcí vyhláška k zákonu
o účetnictví“).
V roce 2021 společnost zjistila a opravila chybu týkající se roku 2020, která spočívala v nesprávném vykázání
zásob drahých kovů ve výši 52 577 tis. Kč v aktivech rozvahy, a to v položce zásob materiálu (C.I.1.) místo
v položce jiného dlouhodobého finančního majetku (B.III.7.1.). Z toho důvodu byly odpovídajícím způsobem
opraveny srovnávací údaje za rok 2020, které se díky této opravě liší od údajů vykázaných v běžném období
v účetní závěrce sestavené za účetní období 2020. V důsledku opravy se zvýšil stav jiného dlouhodobého
majetku za minulé účetní období o 52 577 tis. Kč (B.III.7.1.) a snížil stav zásob materiálu o 52 577 tis. Kč
(C.I.1.).

3.

OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY A JEJICH ZMĚNY A ODCHYLKY

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2021 a 2020 jsou
následující:
a)

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady
s pořízením související. Úroky a další finanční výdaje související s pořízením se nezahrnují do jeho ocenění.
Odpisy
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku.
Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného majetku aktualizován na základě
očekávané doby životnosti a předpokládané zbytkové hodnoty majetku. Předpokládaná životnost je stanovena
takto:
Software

Počet let (od-do)
3
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Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy
a údržba se účtují do nákladů.
b)

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na
dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Úroky a další finanční výdaje související s pořízením se
nezahrnují do jeho ocenění.
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy
a údržba se účtují do nákladů.
Odpisy
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku.
Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého hmotného majetku aktualizován na základě očekávané
doby životnosti a předpokládané zbytkové hodnoty majetku. Společnost používá metodu komponentního
odpisování. Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Stroje a zařízení

c)

Počet let (od-do)
5 - 10

Automobily

5

Výpočetní technika

3

Finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek společnosti tvoří cenné papíry držené do splatnosti, fyzické deriváty a zásoby
drahých kovů.
d)

Peněžní prostředky

Peněžní prostředky tvoří peníze v hotovosti a na bankovních účtech.
e)

Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody váženého aritmetického průměru.
Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady
na přepravu, clo, provize atd.).
Výrobky, polotovary vlastní výroby a nedokončená výroba (služby) se oceňují skutečnými vlastními náklady.
Vlastní náklady zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu, popř. i přiřaditelné nepřímé náklady, které se
vztahují k výrobě.
Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám či jinak dočasně znehodnoceným zásobám je
tvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení zásob.
f)

Pohledávky

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Nakoupené pohledávky se oceňují pořizovací
cenou. 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.
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Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů.
V položce jiné pohledávky se vykazují také hodnoty zjištěné v důsledku ocenění finančních derivátů reálnou
hodnotou.
Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně)
a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců), s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od rozvahového
dne.
g)

Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského soudu. Případné
zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní
závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu.
Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny peněžitými či nepeněžitými vklady nad hodnotu základního kapitálu.
Statutární a ostatní fondy byly vytvořeny na základě rozhodnutí valné hromady z příplatků společníků nad
hodnotu vkladů.
h)

Cizí zdroje

Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a rizika v případech,
kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové
souvislosti.
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.
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. Vzhledem k nevýznamné výši splatných závazků do jednoho
nebylo v pasivech rozvahy přepočteno.
Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů.
i)

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.
j)

Účtování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

k)

Daň z příjmů

Náklad na splatnou daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo
sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba
____________________________________________________________________________________________________________
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a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými
odpisy atd.). Dále se zohledňují položky snižující základ daně (dary), odčitatelné položky (daňová ztráta,
náklady na realizaci projektů výzkumu a vývoje) a slevy na dani z příjmů.
V případě, že účetní závěrka předchází konečnému výpočtu daně z příjmů, vytváří účetní jednotka rezervu na
daň z příjmů.
l)

Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen
v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly
k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem
zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze
účetní závěrky, ale nejsou vykázány v účetních výkazech.
m)

Oprava chyb minulých let

V roce 2021 společnost zjistila a opravila chybu týkající se roku 2020, která spočívala v nesprávném vykázání
zásob drahých kovů ve výši 52 577 tis. Kč v aktivech rozvahy, a to v položce zásob materiálu (C.I.1.) místo
v položce jiného dlouhodobého finančního majetku (B.III.7.1.). Z toho důvodu byly odpovídajícím způsobem
opraveny srovnávací údaje za rok 2020, které se díky této opravě liší od údajů vykázaných v běžném období
v účetní závěrce sestavené za účetní období 2020. V důsledku opravy se zvýšil stav jiného dlouhodobého
majetku za minulé účetní období o 52 577 tis. Kč (B.III.7.1.) a snížil stav zásob materiálu o 52 577 tis. Kč
(C.I.1.).
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4.

DLOUHODOBÝ MAJETEK

a)

Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA
Počáteční
zůstatek
0

Software

b)

Přírůstky

Vyřazení

Převody

186

Konečný
zůstatek
186

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

0

120

120

Celkem 2021

0

306

306

Celkem 2020

0

0

0

Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA
Počáteční
zůstatek
9 001

749

Konečný
zůstatek
9 750

0

129

129

Celkem 2021

9 001

878

9 879

Celkem 2020

7 833

1 168

9 001

Hmotné movité věci a jejich soubory
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Přírůstky

Vyřazení

Převody

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY
Počáteční
zůstatek
Hmotné movité věci a jejich
soubory

5 901

Odpisy
763

Prodeje,
likvidace

Vyřazení

Převody

Konečný
zůstatek

Opravné
položky

Účetní
hodnota

6 664

3 086

Oceňovací rozdíl
k nabytému majetku
Jiný dlouhodobý hmotný
majetek
Poskytnuté zálohy na
dlouhodobý hmotný majetek

0

0

0

Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek

0

0

129

Celkem 2021

5 901

6 664

17 984

Celkem 2020

5 304

5 901

3 100

597
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c)

Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč)

Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku:
Zůstatek
k 31. 12. 2019
Ostatní
dlouhodobé cenné
papíry a podíly

0

Jiný dlouhodobý
finanční majetek

0

Poskytnuté zálohy
na dlouhodobý
finanční majetek

0

Přírůstky

Úbytky

Zůstatek
k 31. 12. 2020

Přecenění

Přírůstky

0
849 020

Celkem

Úbytky

994 400

849 020

849 020

Přecenění

994 400
31 937

0

14 769

849 020

1 009169

Zůstatek
k 31. 12. 2021

817 083

14 769
31 937

1 826 252

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly k 31. 12. (v tis. Kč):
2021
ISIN

Počet akcií/
Jmenovitá
hodnota

CH0471282621

400/1 046 600

2020

Tržní
hodnota

Výnosy

994 400

Počet akcií/
Jmenovitá
hodnota

48 766

Tržní
hodnota

0/0

Výnosy
0

0

Jiný dlouhodobý finanční majetek ve výši 817 083 tis. Kč se skládá z fyzických derivátů drahých kovů ve výši
796 443 tis. Kč a zásob drahých kovů ve výši 20 640 tis. Kč.

5.

ZÁSOBY

Na účtu zásob jsou k 31. 12. 2021 výrobky mincí ve výši 54 tis. Kč.

6.

POHLEDÁVKY

Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2021 vytvořeny opravné položky
ve výši 50% a 100% rozvahové hodnoty pohledávky (viz bod 7).
K 31. 12. 2021 činily pohledávky po lhůtě splatnosti více než 180 dní 91 tis. Kč (k 31. 12. 2020 5 379 tis. Kč)
a po lhůtě po splatnosti více než 360 dní 3359 (k 31. 12. 2020 1 853 tis. Kč).

7.

OPRAVNÉ POLOŽKY

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v bodech 4, 5 a 6).
Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):
Opravné
položky k:
pohledávkám ostatní

Zůstatek
k 31. 12. 2019
99

Netto změna
v roce 2020
0

Zůstatek
k 31. 12. 2020
99

Netto změna
v roce 2021
880

Zůstatek
k 31. 12. 2021
979
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8.

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY

K 31. 12. 2021 a 31. 12. 2020 neměla společnost žádné zůstatky účtů s omezeným disponováním nebo
zatížené zástavním právem.

9.

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV

Náklady příštích období zahrnují především pojištění majetku a jsou účtovány do nákladů období, do kterého
věcně a časově přísluší.

10. VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál společnosti se skládá z plně upsaných a splacených podílů s nominální hodnotou 105 280 tis.
Kč. Ostatní kapitálové fondy se skládají z fyzických derivátů drahých kovů ve výši 691 363 tis. Kč a dluhopisů
držených do splatnosti ve výši 1 046 600 tis. Kč.
Společnost nepředpokládá rozdělení zisku za rok 2021.
Změny podílů během roku 2021 a 2020 (v tis. Kč):
Změny v roce 2020
Zvýšení podílu společníka PROMIT spol. s r.o. o 31 384 tis Kč na 31 584 tis. Kč
Upsání nového podílu společníka D-U-Rayo AG ve výši 73 696 tis. Kč.
Změny v roce 2021
Převod obchodního podílu a následné zrušení prodeje obchodního podílu ve výši 21 056 tis. Kč mezi
společností D-U-Rayo AG jako prodávajícím a XARROW SE jako kupujícím.

11. REZERVY
Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):
Rezervy
Na daň z příjmů

Zůstatek
k 31. 12. 2019
0

Netto změna
v roce 2020
0

Zůstatek
k 31. 12. 2020
0

Netto změna
v roce 2021
500

Zůstatek
k 31. 12. 2021
500

Společnost vytvořila rezervu na daň z příjmu ve výši 10 401 tis. Kč. Vytvořená rezerva nebyla ve výkaze
rozvahy snížena o uhrazené zálohy na daň z příjmu ve výši 264 tis. Kč.

____________________________________________________________________________________________________________
9/12
Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty

Účetní jednotka GALMET, spol. s r.o.
Příloha v účetní závěrce k 31. prosinci 2021
______________________________________________________________________________________

12. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
V dlouhodobých závazcích vykazuje společnost pouze závazek k úvěrovým institucím ve výši 265 tis. Kč (v
roce 2020 334 tis. Kč).

13. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
K 31. 12. 2021 a 31. 12. 2020 neměla společnost žádné krátkodobé závazky, kryté zástavním právem nebo
zárukou ve prospěch věřitele (v tis. Kč).

14. ZÁVAZKY K ÚVĚROVÝM INSTITUCÍM
Termíny/
Podmínky

Banka

Úroková
sazba

Celkový
limit

Bankovní úvěry

2021
Částka v
Částka
cizí měně
v tis. Kč
0
265

2020
Částka v
Částka
cizí měně
v tis. Kč
0
334

Kontokorentní účty
Finanční výpomoci
Celkem
Splátka v následujícím roce
Splátky v dalších letech

265

334

78

69

143

265

Náklady na úroky vztahující se k závazkům k úvěrovým institucím za rok 2021 činily 36 tis. Kč
(v roce 2020 0 tis. Kč).
Přehled splatnosti závazků k úvěrovým institucím v tis. Kč:

2021

Bankovní úvěry
69

2022

78

2023

88

2024

99

2025 a dále

Kontokorentní účty

0

15. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV
Výdaje příštích období zahrnují především poplatky bankám a jsou účtovány do nákladů období, do kterého
věcně a časově přísluší.
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16. DAŇ Z PŘÍJMU

Zisk před zdaněním

2021
1 393

2020
3 871

500

342

0

0

Daň z příjmů splatná
Daň z příjmů odložená

17. VÝNOSY
Rozpis tržeb společnosti z prodeje zboží, výrobků a služeb z běžné činnosti (v tis. Kč):

2021
Prodej výrobků z drahých kovů
Přepracování drahých kovů
Ostatní služby
Prodej drahých kovů a inv. slitků
Prodej ostatní zboží

2020
280 423

305 099

4 362

3 275

78

74

116 107

43 490

0

850

Výnosy celkem

Převážná část výnosů společnosti za rok 2021 je soustředěna na 7 hlavních zákazníků (za rok 2020 na 5
hlavních zákazníků).

18. OSOBNÍ NÁKLADY
Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

Celkový počet
zaměstnanců
Průměrný počet zaměstnanců

13

2021
Členové řídících,
kontrolních a
správních orgánů
1

Celkový počet
zaměstnanců
15

2020
Členové řídících,
kontrolních a
správních orgánů
1

Mzdy

4 446

240

4 229

240

Sociální zabezpečení a
zdravotní pojištění

1 155

75

985

75

220

0

389

0

5 821

315

5 603

315

Ostatní
Osobní náklady celkem
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19. INFORMACE O TRANSAKCÍCH SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI
V roce 2021 a 2020 neobdrželi členové řídících, kontrolních a správních orgánů žádné zálohy, závdavky,
zápůjčky, úvěry, přiznané záruky, a jiné výhody a nevlastní žádné akcie/podíly společnosti.

20. VÝZNAMNÉ POLOŽKY Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
Finanční výnosy a finanční náklady (v tis. Kč):
2021

2020

Úroky z dluhopisů držených do splatnosti

48 766

0

Celkem

48 766

0

21. PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI
Účetní závěrka k 31. prosinci 2021 byla sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti. Přiložená
účetní závěrka tudíž neobsahuje žádné úpravy, které by mohly z této nejistoty vyplývat.

22. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI
Po rozvahovém dni ve společnosti nenastaly žádné významné události.

Sestaveno dne:

29. 6. 2022

Jméno a podpis

Ing. Martin Liška

statutárního orgánu společnosti:
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