
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti 
Varnea a.s. a stavu jejího majetku v roce 2013 

 
 
Rekapitulace roku 2013 

•  Dosažení vyššího obratu oproti roku 2012, neustále probíhá konsolidace týmu a pozvolna 
se dostavují lepší výsledky jak ve zvýšení obratu, tak i ve vytvoření zisku. 

•  Rozšíření sortimentu zboží – vzhledem k nastávajícímu trendu zdravé výživy byly zavedeny 
některé druhy nových výrobků z této oblasti 

•  Rozšíření dodavatelské exkluzivity – v roce 2013 se podařilo u nových dodavatelů 
z Německa a Itálie získat exkluzivitu pro prodej na českém trhu. Pro firmu je toto zásadní 
hlavně z důvodu, aby byla na českém trhu svými výrobky ojedinělá. Za tímto účelem je 
však vázaná odebírat velké množství zboží, což zároveň váže finanční prostředky. Proto 
představenstvo navrhuje nevyplácet zisk vytvořený v roce 2013 formou dividend, ale 
zaúčtovat jej na nerozdělený zisk minulých let a finance použít na další nákupy. 

•  Nový účetní program – vzhledem k narůstající poruchovosti účetního programu způsobené 
překročením objemu dat určených pro tento účetní program byla zahájena implementace 
vyšší verze účetního programu. Investice do tohoto programu bude dokončena na začátku 
roku 2014, kdy bude implementace dokončena. 

 
Důležité ekonomické údaje společnosti jsou shrnuty v následující tabulce: 
 
Hlavní údaje z řádné účetní závěrky společnosti Varnea a.s. za rok 2013 (v tis. Kč) 

Aktiva netto celkem 23 062 Pasiva celkem 23 062 
Dlouhodobý nehmotný majetek     115 Vlastní kapitál 9 859 
Dlouhodobý hmotný majetek 11 566 z toho: základní kapitál 2 600 
Zásoby 5 807            rezervní fond 520 
Krátkodobé pohledávky 4 166            nerozd.zisk min.let 6 391 
Krátkodobý finanční majetek 625            výsledek hospodaření 2013 + 348 
Časové rozlišení 783 Cizí zdroje 13 180 
  Časové rozlišení 23 
 
Účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle provozovny společnosti Hřbitovní ul. 31b, Plzeň denně 
od 8:00 do 15:00 hod. 
 
Plán do roku 2014 

•  Ve spolupráci s právní kanceláří bude připravena změna stanov tak, aby odpovídala Zákonu 
o korporacích 

•  Bude probíhat doplňování prodejního týmu, aby docházelo k růstu obratu 
•  Bude se investovat do nového objednávkového systému včetně pořízení tabletů  
•  Vedení společnosti se zaměří na zlepšení Cash flow 

 
Za představenstvo společnosti Varnea a.s.:  
 

                                                                        Rudolf Frank 
                                                                          předseda představenstva    

  
 

                                                                                 Pavel Kupec 
                                                                                                             místopředseda představenstva 


