
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
INCOME STATEMENT

Zpracováno v souladu
s vyhláškou č. 500/2002 Sb„ v  plném rozsahu I  in a fu ll form
ve znění pozdějších předpisů

za období končící / for the year ended 30.6.2021
(v celých tisících Kč)

Název firmy / Name of the Company: 
VÍTKOVICE, a.s.

Sídlo firmy/Address of the Company: 
Vítkovice 3020 
703 00 Ostrava

Czech Statutory Financial Statement
Forms (in thousands of Czech crowns) lč : 45193070

Označení

a

TEXT

b

Skutečnost v běžném 
účetním o b d o b í! 

Current year 
1

Skutečnost v minulém 
účetním období / 

Prior year 
2

i.
Tržby z prodeje výrobků a služeb i
Revenue from sale of finished products and services

57 617 120 757

II. Tržby za prodej zboží / Revenue from sales of goods 30

A. Výkonová spotřeba / Production related consumption 44 140 131 978

2. Spotřeba materiálu a energie i  Consumption of material and energy 20 607 37 645

3. Služby / Services 23 533 94 333

D. Osobni náklady / Personnel expenses ?.? 973 38 309

1. Mzdové náklady! Wages and salaries 16 914 28 717

2.
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištěni a ostatní náklady l 
Social security, health insurance expenses and other costs 6 059 9 592

1,
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění / 
Social security and health insurance expenses

5 617 8 760

2. Ostatní náklady / Other costs 442 832

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti / Adjustments on operating activities 65 E3Í1 34 688

1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku / 
Adjustments on intangible and tangible assets

16 826 42 403

1.
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé i 
Adjustments on intangible and tangible assets - permanent

16 945 52 657

2.
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné / 
Adjustments on intangible and tangible assets - temporary

-119 -10 254

3. Úpravy hodnot pohledávek/ Adjustments on receivables 68 804 -7 715

III. Ostatní provozní výnosy l Other operating revenues 33 154 724 145

1.
Tržby z prodaného dlouhodobého majetku /
Revenues from sate of intangible and tangible fixed assets

28 791 675 140

2. Tržby z prodaného materiálu / Revenue from sale of materials 3 546 7 457

3. Jiné provozní výnosy / Other operating revenues 817 41 548

F Ostatní provozní náklady / Other operating expenses -96 649 697 139

1.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku /
Net book value of intangible and tangible fixed assets sold

9 517 372 033

3. Daně a poplatky / Taxes and charges 2 294 5 186

4.
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady přísích období / Reserves 
relating to operations and prepaid expenses (specific-purpose expenses) -110 336 216 685

5. Jiné provozní náklady /  Other operating expenses 1 876 103 235

*
Provozní výsledek hospodaření ( + / - ) /  
Profit or loss on operating activities (+ / -) 34 677 -57 182



Označení TEXT 

a b

Skutečnost v účetním 
období běžném / 

Cunent year 
1

Skutečnost v účetním 
období minulém / 

Prior year 
2

IV.

1.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly / 
Income from long-term financial investments - shares 4 955 56 005

Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba / 
Income from shares - subsidiaries 4 955 56 005

G. Náklady vynaložené na prodané podíly / Expenses related to sold shares 594 45 877

V,

2.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku / 
Income from other financial investments

107

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku / 
Other income from other financial investments

107

VI.

1.

2.

Výnosové úroky a podobné výnosy Í Interest Income and similar income 1 838 3 920
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba t 
Interest income and similar income * subsidiaries

159 31

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy i 
Other interest income and similar income 1 679 3 889

I.
Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti í 
Adjustments and reserves relating to financial activities 36 755

J.

1.

2.

Nákladové úroky a podobné náklady/ 
Interest expense and similar expense

4 969 27 615

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba / Interest 
expense and similar expense - subsidiaries 261 526

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady / 
Other interest expense and similar expense 4 708 27 089

VII. Ostatní finanční výnosy /  Other finance income 394 45 419

K. Ostatní finanční náklady / Other finance cost 2 278 40 303

*
Finanční výsledek hospodaření ( + / - } /  
Profit or loss on financial activities (+ / -) -654 -45 099

**
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) /  
Profit or loss before taxation {+ / -) 34 023 -102 281

L.
1.

Daň z příjmů / Tax on profit or loss -VS 8 803
Dan z příjmů splatná / Current tax on profit or loss -75 8 803

**
Výsledek hospodařeni po zdanění ( + / - ) /  
Profit or loss after taxation (+ /  -) 34 098 -111 084

***
Výsledek hospodaření za účetní období ( + / - ) /  
Profit or loss for the year (+ / -) 34 098 -111 084

‘
Čistý obrat za účetní období / Net revenue for the year 
= I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 97 958 950 383

Sestaveno dne / Date of issue: 4.8.2021 ___

Právní forma účetní jednotky / Legal form o f the company: 
akciová společnost/joint-stock company

Předmět podnikání / Subject of business:
rozvod tepelné energie i  heating distribution

distribuce elektřiny a plynu / distribution of gas and electricity

obchod s plynem a elektřinou / trade in gas and electricity

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona / production, trade and services not stated in Annexes no.1-3 of
theTrades Licensing Act

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: 

Signature of the Statutory executive:

F. Rodan Broskevic
'HM.

il ŠtefánikMgr. Pavel


