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1. SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI

Dámy a pánové,

jménem vedení společnosti předkládám výroční zprávu SECURITAS ČR s.r.o. za
rok 2021.

Rok 2021 byl druhým rokem globálně ovlivněn pandemickou situací, která však již na obor
komerční bezpečnosti neměla tak výrazný dopad, a to díky nasbíraným zkušenostem a přijatým
organizačním i procesním opatřením z prvního pandemického roku.

Naše podnikatelské prostředí v roce 2021 hodnotím jako stabilní bez výrazných pozitivních vlivů
na poptávku po službách komerční bezpečnosti. Za hlavní negativní vliv pro naše podnikání
považuji zhoršení dostupnosti a prodlevy v dodávkách komponentů pro bezpečnostní
technologie, které společně s akcelerací nárůstu cen technologií v posledních měsících roku 2021
zpomalilo nebo zcela pozastavilo realizace některých technologických projektů. Dlouhodobou
výzvou firem v našem oboru podnikání je i efektivní získávání kvalitních zaměstnanců především
do pozic bezpečnostních pracovníků.

V roce 2021 jsme urychlili proces digitalizace interních procesů, pokračovali v redukci zakázek
s nízkou profitabilitou, implementovali nový korporátní CRM systém a zaměřili se na zvýšení
interní procesní a organizační efektivity.

Při stabilním obratu Společnosti se podařilo zlepšit marži u zákazníků i celkový hospodářský
výsledek, a to ve všech klíčových produktech.
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Dlouhodobě dobré finanční výsledky vykazuje dominantní oblast fyzické ostrahy a zabezpečení,
zlepšují se také výsledky mobilních bezpečnostních služeb a technologických produktů (electronic
security).

Naše společnost ukázala i během druhého pandemického roku velice solidní výkonnost, o čemž
svědčí i tato výroční zpráva, kterou Vám tímto předkládám.

Dovolte, abych poděkoval všem zaměstnancům i našim obchodním partnerům, kteří
se na výsledcích roku 2021 podíleli.

Závěrem musím bohužel ještě zmínit ozbrojený konflikt na Ukrajině, který započal 24. 2. 2022.
Naše společnost poskytuje pomoc, jak přímo postiženým zaměstnancům, tak humanitárním
organizacím v součinnosti s mateřskou společností. I když tento konflikt nemá bezprostřední vliv
na výsledky společnosti roku 2021, nelze s určitostí říci, jaký dopad bude mít tento konflikt na
společnost v následujících obdobích. Budeme pokračovat v monitorování potencionálního
dopadu a podnikneme veškeré možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních účinků na
společnost a naše zaměstnance.

Pavel Adamovský
Jednatel Společnosti

V Praze, 21. března 2022
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2. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
SPOLEČNOSTI, ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ

Obchodní název: SECURITAS ČR s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 5009

Sídlo společnosti: Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Praha 2

Datum vzniku: 12. listopadu 1991 (zápis do Obchodního rejstříku)

IČ: 43872026

DIČ: CZ43872026

Jediný akcionář: společnost Securitas AB, Stockholm,

Švédské království

Základní kapitál: 45 000 000,- Kč
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Předmět podnikání:

 činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

 poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

 ostraha majetku a osob

 služby soukromých detektivů

 technicko – organizační činnost v oblasti požární ochrany

 poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických
a telekomunikačních zařízení

 montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

 projektová činnost ve výstavbě

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

 silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o
největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo
věcí, – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

 nákup, prodej, půjčování a uschovávání zbraní a střeliva

Orgány společnosti:

Jednatel: Pavel Adamovský

Prokura: Markéta Moravcová, Tomáš Franek

Management v roce 2021:

Chief Executive Officer: Pavel Adamovský

Vedení společnosti dále tvořili:

Chief Financial Officer, Chief Human Resources Officer, Chief Risk Management Officer, Chief
Sales Officer, Solution Development Officer a Area manažeři v přímé podřízenosti CEO.
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3. EKONOMICKÉ UKAZATELE PODLE AUDITOVANÝCH
FINANČNÍCH VÝKAZŮ 2019 – 2021

Ukazatel 2019 2020 2021

Tržby z prodeje výrobků a
služeb* 1 543 494* 1 485 953* 1 483 271*

Zisk po zdanění podle českých
účetních standardů* 121 467* -1 729* 44 785*

Investice do dlouhodobého
nehmotného a hmotného
majetku*

26 750* 15 506* 14 622*

Poměr oběžných aktiv a
celkových pasiv 0,85 0,91 0,90**

Počet zaměstnanců
k 31. prosinci 1 465 1 479 1 385

* Hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč
** Změna ve výpočtu ukazatele v r. 2021 (časové rozlišení aktiv je samostatně vykazováno v Rozvaze v sekci
D, dříve vykazováno v sekci C oběžná aktiva).

Hospodářské výsledky

SECURITAS ČR s.r.o. vytvořila v roce 2021 provozní výsledek hospodaření ve výši
46 721 tis. Kč (v roce 2020: 54 900 tis. Kč), i přes nepříznivý pandemický vývoj. Společnost při
stabilním obratu získala zakázky s lepší marží a provozní výsledek zhoršuje jen změna nákladů na
obchodní známku v r. 2021.  Zisk po zdanění za rok 2021 činil 44 785 tis. Kč.

Čistá ztráta za rok 2020 ve výši – 1 729 tis. Kč je způsobena především finanční činností, konkrétně
prodejem 100% podílu v obchodní společnosti SECURITAS Latvia.

Vývoj hospodářského výsledku 2012 – 2021
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56830 58396 61588

49790
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Investiční činnost

V roce 2021 SECURITAS ČR s.r.o. vynaložila na investiční program 15 mil. Kč, v roce 2020 16 mil.
Kč a v roce 2019 27 mil. Kč. Většina investovaných prostředků souvisela s poskytováním služeb
našim zákazníkům (jednalo se o investice do bezpečnostních a technologických prvků zlepšující
kvalitu poskytovaných služeb zákazníkům) a dále s obnovou vozového parku.

Společnost k 31. prosinci 2021 nevlastnila žádné zatímní listy. V roce 2021 a 2020 nedošlo k nabytí
vlastních akcií či vlastních podílů.

Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje

SECURITAS ČR s.r.o. neúčtovala žádné výdaje na výzkum a vývoj do nákladů v roce 2021,
resp. 2020.

Oblast ochrany životního prostředí

Společnost podniká způsobem šetrným k životnímu prostředí, dodržuje veškeré předpisy týkající
se ochrany životního prostředí a provozuje systém třídění odpadu. Společnost striktně dodržuje
veškeré předpisy týkající se životního prostředí.

Ostatní

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

Následné události

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným dalším událostem, které by měly významný dopad na
účetní závěrku k 31. prosinci 2021.
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4. OBLAST PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, ZAMĚSTNANECKÉ
VÝHODY

Naším cílem je stát se spolehlivým a žádaným zaměstnavatelem v oboru soukromé bezpečnosti.
Zaměstnanci, kteří vyznávají naše cíle a hodnoty, jsou naší největší devizou. Soustředíme se na
dosažení diverzity ve společnosti (tzn. různorodosti v pracovním prostředí). Nezaměřujeme se pouze
na zvyšování počtu žen ve vedoucích pozicích, ale daří se nám plnit i zákonem stanovené normy, které
se snaží zabránit znevýhodnění i některých dalších skupin občanů, jako jsou například zdravotně
znevýhodněné osoby.

Rozvoj zaměstnanců

Systém vzdělávání byl i v uplynulém roce ovlivněn protiepidemickými opatřeními. Profesní programy
pro naše zaměstnance, jež odpovídají standardům Evropské unie, nadále probíhaly v online
režimu.

Podařilo se nám zařadit do nabídky vzdělávací projekt hrazený z evropských dotací. Tento projekt
je zaměřený především na manažerské dovednosti pro střední management, a dále i na zvyšování
kvalifikace v oblasti práva pro personalisty a finanční účetní.

Vnitropodnikový Kariérní řád pro výkonné zaměstnance, který zahrnuje všechny úrovně řízení,
zohledňuje kvalifikační požadavky na zastávané pozice a možnost profesního růstu, rovněž probíhal
online. Zaměstnanci pracující na specializovaných pozicích (např. vedoucí objektu či směny) jsou
pomocí tohoto projektu odborně připravováni na zvládání zátěžových situací, které mohou vznikat
při výkonu služby. Důraz je kladen na prevenci a profesionální zvládání těchto situací.
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Vývoj průměrného počtu zaměstnanců v letech 2003 – 2021
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Péče o zaměstnance

Naše společnost poskytuje řadu mimo mzdových příplatků a benefitů, např. stravenky formou
čerpání stravenkového paušálu, více dní dovolené, příspěvek na MHD, penzijnípřipojištění a možnost
získání karty Multisport. Mezi standardní benefity pro zaměstnance, pracující na pozicích, jejichž
povaha práce to umožňuje, patří i možnost práce v režimu home office.

Ještě větší důraz klademe v tomto náročném období na zdravotní péči zaměstnanců, kterým v rámci
pracovně-lékařské péče zajišťujeme pravidelné lékařské prohlídky a kontrolu pracovního prostředí.
Samozřejmostí je poskytnutí ochranných zdravotních pomůcek jako jsou respirátory a roušky. Oblasti
BOZP a PO a problematice ochranných pracovních prostředků, tedy i našich uniforem, nadále
věnujeme velikou pozornost.

Každý zaměstnanec je pravidelně hodnocen a jeho výkony jsou hlavním podkladem
pro odměňování a plánování rozvoje. Naši zaměstnanci dostávají několikrát ročně zdarma firemní
časopis obsahující informace o aktuálním dění ve Společnosti, reportáže z objektů či z firemních akcí,
rozhovory, soutěže apod. Pro pružnější komunikaci a sdělování novinek zaměstnancům jsme navíc
zavedli obsahově menší firemní zpravodaj a využíváme globální interní sociální síť.

Vlivem protipandemických opatření došlo i v uplynulém roce ke zrušení mnoha kulturně-
společenských akcí, jako jsou každoroční setkání našich dlouholetých zaměstnanců s vedením
společnosti, výjezdního zasedání, či sportovního dne pro naše zaměstnance.
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5. STRATEGIE SPOLEČNOSTI PRO ROK 2022

5.1 Strategie

Naší strategií je nabízet komplexní bezpečnostní řešení, která jsou založena na efektivní integraci
technologií, lidí a znalostí. Bezpečnostní řešení vytváříme společně s našimi zákazníky optimální
a nákladově efektivní kombinací instalací bezpečnostních technologií, fyzické ostrahy, mobilních
jednotek, vzdáleného dohledu, protipožární ochrany a risk managementu. Zajišťujeme správnou
rovnováhu mezi odborníky – bezpečnostními pracovníky na místě, bezpečnostními pracovníky
z mobilních jednotek a speciálně vyškolenými bezpečnostními pracovníky pracujícími
v monitorovacím středisku a optimální integrací elektronické bezpečnosti. Investujeme do nových
technologií a aktivně pracujeme na digitalizaci našich zakázek. Díky digitalizaci analyzujeme data
pro posouzení rizik, pro inovaci v rámci všech našich bezpečnostních služeb a pro sofistikovaný
reporting a včasnou komunikaci s našimi zákazníky.

5.2 Naše hodnoty

ČESTNOST

Naši pracovníci jsou poctiví, a proto mohou samostatně a odpovědně vykonávat službu
v objektech zákazníka a nakládat s jeho majetkem. Vyžadujeme od nich naprostou bezúhonnost.
Jsou zvyklí otevřeně vyjadřovat své názory, neprodleně hlásit mimořádné události, odpovědně
nakládat s informacemi.

OSTRAŽITOST

Profesionální přístup znamená „vidět, slyšet, vyhodnocovat“. Naši pracovníci jsou vždy pozorní
a často si všímají toho, čemu jiní běžně nevěnují pozornost. Ostražitost je nezbytná pro správné
vyhodnocení potenciálních rizik a předcházení vzniku mimořádných událostí v objektech
zákazníků.

UŽITEČNOST

V rámci úsilí o bezpečnější život jsou naši pracovníci vždy připraveni pomoci,
a to i nad rámec svých pracovních povinností.

5.3 Naše odpovědnost

Naše společnost je budována na důvěře jak v oblasti sociální, tak ekonomické
a ekologické. Získáváme si ji odpovědným přístupem ke všemu, co děláme. Proto na denní bázi
používáme sadu dokumentů a nástrojů implementovaných ve všech zemích Securitas (Kodex
hodnot a etických zásad společnosti Securitas, Politika ochrany životního prostředí a Politika
bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracovníků).

Vůči našim zaměstnancům zastáváme postoj odpovědného, solidního a důvěryhodného
zaměstnavatele.

Naší strategií je trvalý růst. Naším cílem je vyváženost podnikání, a to nejen po stránce finanční,
ale také sociální a ekologické. Společenská odpovědnost je proto součástí naší každodenní práce.
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6. BEZPEČNOSTNÍ PROBLEMATIKA

Rok 2021 byl, stejně jako rok předchozí, výrazně ovlivněn situací spojenou s pandemií Covid-19,
přesto není na místě vzpomínat na něj pouze jako na další „covidový rok“. SECURITAS ČR v něm
oslavila kulaté výročí působení na českém trhu, a to přesně 30 let. Za tu dobu se nám podařilo
vybudovat společnost, která má vedoucí postavení v oboru komerční bezpečnosti a která měla a má
významný vliv na směřování a rozvoj našeho oboru.

V uplynulém roce jsme sledovali a nadále budeme sledovat několik hlavních trendů. Především se
ukazuje, že dnes již každý v našem oboru musí rozumět technologiím.  Jsou součástí naprosto všeho,
co děláme, a musejí jim tedy rozumět všichni naši zaměstnanci, od základních strážných až po
pracovníky na manažerských a administrativních pozicích. SECURITAS ČR například vloni digitalizovala
činnosti ostrahy – znamená to, že si již žádný pracovník nevystačí s tužkou, papírem a klíči, naopak
musí umět ovládat digitální zařízení. Trendem je zajistit klientům kompletní bezpečnostní řešení,
které prakticky vždy znamená nějakou kombinaci fyzické ostrahy, elektronického systému
a vzdáleného monitoringu. Výsledkem je tudíž i potřeba větší kvalifikace strážných.

Technologický pokrok nebývale akceleruje, všudypřítomná digitalizace, která pro nás definovala rok
2021, přitom vedla k našemu lepšímu přístupu a zpracování dat o poskytovaných službách. Při návrhu
optimalizace ostrahy konkrétního objektu jsme vycházeli z přesných statistik. Při analýze videa
z bezpečnostních kamer jsme začali využívat umělou inteligenci, jejíž jednotlivé funkce se budou dál
řetězit k zajištění ještě složitějších úkolů. Umíme přesně identifikovat ve videu střelnou zbraň, nyní
nastává čas přidat další analytiku, například detekci vzorců podezřelého chování. Pandemie a tlak na
úsporu lidské práce také přispěla k rozvoji řešení pro vzdálenou správu – technika již nepotřebujeme
posílat na dalekou cestu do střeženého objektu, když může spolehlivě nastavit elektronický systém
vzdáleně.

Z výše uvedených trendů vyplývá i to, že se boj se zločinem nutně přesouvá na další frontu
– do kyberprostoru. Experti z oboru potvrzují, že pandemie a řada lockdownů nejen urychlila
digitalizaci, ale také „povzbudila“ hackery k větší aktivitě. Provozování bezpečnostních technologií se
tedy již dnes neobejde bez důsledných pravidel kybernetické ochrany a pravidelných auditů.
Bezpečnostní hrozbou může být i výpadek způsobený souhrou náhod, proto dbáme na to, aby
všechny naše IT systémy byly dobře zálohované a redundantní – tedy v režimu tzv. nulové důvěry.

Zvláštní pozornost jsme věnovali prověřování spolehlivosti našich dodavatelů zboží a služeb.
V souladu s globální politikou mateřské Securitas AB jsme do našich standardů a procesů zahrnuli
důkladný screening těchto dodavatelů. Za tímto účelem jsme provedli kategorizaci všech našich
dodavatelů zboží a služeb. Rozsah a způsob screeningu dodavatelů je zajišťován v souladu
s provedenou kategorizací dodavatelů a stanovením kritičnosti dodávané služby či zboží. Znalost
našich dodavatelů je nezbytná pro to, abychom mohli podnikat v souladu s předpisy a vyhnout
se zapojení do nezákonných jednání, jako je korupce, praní špinavých peněz, financování terorismu,
daňové úniky a porušování lidských práv nebo obchodních sankcí.

SECURITAS ČR jako součást nejvýznamnější světové korporace působící v bezpečnostním průmyslu,
švédské Securitas AB, se snaží bezpečnostní průmysl v ČR kultivovat. Spolupracujeme s řadou
subjektů z privátního či veřejnosprávního prostředí. Aktivně se angažujeme v Security Clubu –
profesním sdružení zaměstnavatelů, prostřednictvím něhož jsme členem Unie soukromých
bezpečnostních služeb ČR (USBS ČR) a Svazu průmyslu a dopravy ČR. Naši zaměstnanci se účastní
prací v projektech profesních sdružení, podílí se na přípravě jejich podkladů, jsme organizátorem či
spoluorganizátorem řady odborných konferencí a workshopů.
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Máme ambici zvyšovat povědomí o efektivních a moderních bezpečnostních řešeních, pomáhat
vychovávat nové bezpečnostní odborníky a do praktického profesního života je i zapojovat. Proto
SECURITAS ČR aktivně spolupracuje se vzdělávacími institucemi zaměřenými na bezpečnostní
problematiku. Úzce kooperujeme s Vysokou školou Báňskou – Technickou univerzitou Ostrava,
Fakultou bezpečnostního inženýrství, s pražskou Vysokou školou AMBIS a s Univerzitou obrany
v Brně. Právě ve spojení akademického světa a denní reality a praxe spatřujeme možnost rozvíjet náš
obor. A aktivně tak naplňovat naše motto: POMÁHÁME DĚLAT VÁŠ SVĚT BEZPEČNĚJŠÍ.

Jsme auditováni ze strany mateřské společnosti Securitas AB, naši činnost ale necháváme posuzovat
také nezávislými certifikačními autoritami. Management kvality je zajišťován v souladu
s mezinárodně uznávanou normou ČSN EN ISO 9001:2016, management bezpečnosti informací dle
ČSN ISO/IEC 27001:2014. Bezpečnostní spolehlivost je prokazována Osvědčením podnikatele
pro přístup k utajovaným informacím dle zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací,
rovněž náš informační systém využitelný pro práci s utajovanými informacemi je certifikován dle
české legislativy. Velmi pečlivě a odpovědně nakládáme s osobními údaji, a to v souladu s právním
řádem ČR, včetně Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, tzv. Nařízení GDPR.

Jak už bylo řečeno, v českém bezpečnostním sektoru působíme již 30 let. Uvědomujeme si, kolik práce
a úsilí stálo bývalé a současné zaměstnance vydobýt pro SECURITAS ČR pozici nejvýznamnějšího hráče
na trhu. Tohoto postavení si vážíme, zároveň ho ale vnímáme jako velký závazek. Závazek vůči našim
zaměstnancům, klientům, obchodním partnerům a k bezpečnostnímu průmyslu obecně.
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Garance kvality poskytovaných služeb

ISO 9001:2016

Certifikát shody systému managementu kvality

s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016

ISO 27000:2014

Certifikát shody systému managementu

bezpečnosti informací s požadavky

ČSN ISO/IEC 27001:2014

NBÚ

Stupeň prověření NBÚ:

Certifikát informačního systému, stupeň utajení:

Tajné (nakládání s utajovanou informací)

ATBS GREMIUM ALARM

Člen asociace Technických bezpečnostních

služeb Grémium Alarm

SECURITY CLUB

Člen profesního sdružení zaměstnavatelů

NÚKIB

Certifikát informačního systému stupně:

Vyhrazené (nakládání s utajovanou informací)
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Bezpečnostní služby

SECURITAS ČR s.r.o. poskytuje služby v následujících oblastech:

Fyzická ostraha objektů a osob
Dohledové centrum – PCO (Securitas Operation Center)
Bezpečnostní technologie (projekt, instalace, servis)
Mobilní služby (mobilní a pěší patrola)
BOZP a požární ochrana
Bezpečnostní poradenství

LIDÉ TECHNOLOGIE ONLINE DATA
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7. ADRESÁŘ

Generální ředitelství a sídlo společnosti:

SECURITAS ČR s.r.o.
Kateřinská 466/40
120 00 Praha 2 – Nové Město
tel.: +420 284 018 372
e-mail: management@securitas.cz

Pobočky SECURITAS ČR s.r.o.:

Areál V.K. PARK Malešice Pobočka Teplice
U Stavoservisu 692/1 b U Císařských lázní 368/7
108 00 Praha 10 415 01 Teplice
tel.: +420 731 143 571 tel.: +420 606 751 415
management@securitas.cz teplice@securitas.cz

Pobočka Plzeň Pobočka Hradec Králové
U Trati 33 U Koruny 1742/16
301 00 Plzeň 500 02 Hradec Králové
tel.: +420 606 619 399 tel.: +420 731 143 317
plzen@securitas.cz hradec.kralove@securitas.cz

Pobočka Ostrava Pobočka Brno
Sirotčí 7 Trnkova 2851/160
703 00 Ostrava 628 00 Brno
tel.: +420 724 015 411 tel.: +420 731 143 307
ostrava@securitas.cz brno@securitas.cz

mailto:management@securitas.cz
mailto:management@securitas.cz
mailto:teplice@securitas.cz
mailto:plzen@securitas.cz
mailto:hradec.kralove@securitas.cz
mailto:ostrava@securitas.cz
mailto:brno@securitas.cz


21. března 2022

Zpráva o vztazích

společnosti

SECURITAS ČR s.r.o.

podle § 82 zákona o obchodních korporacích

za účetní období kalendářního roku 2021



Jednatel společnosti SECURITAS ČR s.r.o., se sídlem Kateřinská 466/40, Praha 2, IČ
43872026, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
C, vložka 5009 (v této zprávě jen „Společnost“) zpracoval následující zprávu o vztazích
ve smyslu § 82 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen
„Zákon o korporacích“), za účetní období kalendářního roku 2021 (dále jen „Rozhodné
období“).

1. Struktura vztahů

1.1 Podle informací dostupných jednateli Společnosti jednajícímu s péčí řádného
hospodáře byla Společnost po celé Rozhodné období součástí skupiny, ve které je
ovládající osobou společnost Securitas AB, se sídlem Lindhagensplan 70, P.O.Box 12
307, S-102 28 Stockholm, Švédské království (dále jen „Skupina“). Údaje o osobách
náležejících do Skupiny se uvádí k 31. prosinci 2021, a to dle informací dostupných
statutárnímu orgánu společnosti jednajícímu s péčí řádného hospodáře. Struktura
vztahů ve Skupině je graficky znázorněna v Příloze č. 1.

1.1.1 Ovládající osoba

Securitas AB, se sídlem Lindhagensplan 70, P.O.Box 12 307, S-102 28 Stockholm,
Švédské království identifikační číslo v SE63027241, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Švedským obchodním rejstříkem (Bolagsverket) (v této zprávě též jen
„Securitas AB“ nebo „Ovládající osoba“), která byla v Rozhodném období jediným
společníkem Společnosti.

2. Úloha Společnosti ve Skupině

Společnost umožňuje Skupině působit na poli bezpečnostních služeb na českém trhu.

3. Způsob a prostředky ovládání

K ovládání Společnosti dochází zejména prostřednictvím rozhodování na valné
hromadě Společnosti.

4. Přehled vzájemných smluv v rámci Skupiny

4.1 Smlouvy uzavřené mezi Společností a Ovládající osobou, které byly v Rozhodném
období platné:

 Dohoda o rozdělení nákladů „Support Services Agreement“ ze dne 17. června 2009

 Dohoda o nákupu zaměstnaneckých akcií „Agreement for Delivery of Shares“
ze dne 1. března 2011

 V rámci mezinárodního řízení likvidity holdingu společnost Securitas AB poskytla
společnosti SECURITAS ČR s.r.o. dne 5. listopadu 2020 na základě „Borrowing/
guarantee limits approval form“ - úvěrový limit pro rok 2021 u interní skupinové
banky Securitas Treasury Ireland DAC

 Smlouva o poskytnutí oprávnění k užití ochranné známky „Trademark License
Agreement“ ze dne 22. dubna 2021

 Dohoda o poskytování služeb „Group Service Agreement“ ze dne 13. října 2021

Objednávky uzavřené mezi Společností a Ovládající osobou, které byly v Rozhodném
období platné:

 Objednávka služeb globálního pojištění odpovědnosti za škodu skupiny Securitas

 Objednávka služeb souvisejících s motivačním programem zaměstnanců, tzv. SBIS
– share based incentive scheme



4.2 Smlouvy a objednávky uzavřené mezi Společností a jinými osobami ovládanými
Ovládající osobou, které byly v Rozhodném období platné:

 Smlouva o poskytování služeb ze dne 26. září 2011 se společností SECURITAS SK
s.r.o.

 Smlouva o zpracování údajů ze dne 13. srpna 2018 se společnosti SECURITAS SK
s.r.o.

 Smlouva o poskytování služeb ze dne 25. října 2018 se společností SECURITAS SK
s.r.o.

 Smlouva o zpracování osobních údajů ze dne 1. ledna 2020 se společností
SECURITAS SK s.r.o. (ke správě vstupních karet)

 Objednávka uzavřená se SECURITAS SK s.r.o. na „přefakturaci služeb“ v oblasti IT
na rok 2021

 Objednávka bezpečnostních služeb a bezpečnostního auditu Společnosti na rok
2021, uzavřená se společností Securitas N.V.

 Objednávka služeb Společnosti na rok 2021 uzavřená se společností SECURITAS
SVERIGE AB v souvislosti s nákupem vozidel

 Objednávka bezpečnostních služeb Společnosti na rok 2021 se společností
SECURITAS SECURITY SERVICES (UK) LIMITED

 Dohoda o převzetí odpovědnosti za škodu (back-to-back Agreement), uzavřená se
společností Securitas Services Europe NV, ze dne 1. března 2020

 IT master Services Agreement ze dne 13. září 2019 se společností Securitas
Intelligent Services AB

 Objednávka služeb „Fire Truck“ za rok 2021 od společnosti SECURITAS Fire & Safety
GmbH & Co. KG

 Objednávka IT služeb poskytovaných Společností za rok 2021 pro společnosti
Securitas Intelligent Services AB

4.3 Vzájemné smlouvy a objednávky mezi osobami ovládanými

 Smlouva o podnájmu prostor sloužících podnikaní a poskytnutí sídla společnosti
č.2020OS0089 ze dne 21. dubna 2020, uzavřená se společností MICROTECH CZ
s.r.o.

 Dohoda o vypořádání záloh ze smluv o finančním pronájmu s následnou koupí
najaté věci (leasingových smluv) ze dne 2. ledna 2019 se společností MICROTECH
CZ s.r.o.

5. Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných
osob

Během rozhodného období učinila Společnost na popud ovládající osoby nebo jí
ovládaných osob právní úkony a ostatní opatření, která by se týkala majetku
přesahujícího 10 % vlastního kapitálu Společnosti, tedy ve výši přesahující 46 229 tis. Kč,
zjištěné podle poslední účetní uzávěrky sestavené k 31. prosinci 2020:

 Výplata dividend Securitas AB v r. 2021 ve výši 200 000 tis. Kč.

(v souvislosti s výplatou dividend došlo ke snížení pohledávky Společnosti z
cash-poolingu vůči Securitas AB)

 Přijetí dividend od Společnosti MICROTECH CZ s.r.o. ve výši 5 500 tis. Kč.



6. Posouzení újmy a jejího vyrovnání

Na základě smluv uzavřených v Rozhodném období mezi Společností a ostatními
osobami ze Skupiny, jiných jednání ani opatření, která byla v zájmu nebo na popud
těchto osob uskutečněna Společností v Rozhodném období, Společnosti nevznikla
žádná újma.

7. Hodnocení vztahů a rizik v rámci Skupiny

7.1 Hodnocení výhod a nevýhod vztahů ve Skupině.

Společnosti vyplývají z účasti ve Skupině zejména výhody. Skupina je předním světovým
poskytovatelem bezpečnostních služeb, disponující silnou obchodní značkou, silným
finančním zázemím, přístupem k financování a silným know-how na poli
bezpečnostních služeb a technologií.

Společnosti nevyplývají z účasti ve Skupině nevýhody.

7.2 Ze vztahů v rámci Skupiny neplynou pro Společnost žádná rizika.

V Praze dne 21. března 2022

Pavel Adamovský

Jednatel



Securitas 1

Struktura společností skupiny Securitas AB se kterými
probíhaly transakce v roce 2021 – Příloha č. 1

Securitas AB

Microtech CZ s.r.o.
(100%)

SECURITAS ČR s.r.o.
(100 %)

Společnosti ovládané
dceřinými společnostmi

Securitas AB

Ostatní dceřiné společnosti
Securitas AB



SECURITAS ČR s.r.o.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2021



ROZVAHA

Běžné Minulé
účetní období úč. období 2020

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 583 231 -110 155 473 076 631 187
A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL 0 0 0

B. STÁLÁ AKTIVA 154 177 -108 539 45 638 59 519

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 26 870 -24 303 2 567 3 341
B. I. 1. Nehmotné výsledky vývoje 0 0 0 0

2. Ocenitelná práva 26 400 -24 295 2 105 3 018
1. Software 26 400 -24 295 2 105 3 018
2. Ostatní ocenitelná práva 0 0 0 0

3. Goodwill 0 0 0 0
4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 90 -8 82 0

5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený
dlouhodobý nehmotný majetek 380 0 380 323

1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0
2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 380 0 380 323

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 125 848 -84 236 41 612 49 606
B. II. 1. Pozemky a stavby 12 122 -6 473 5 649 7 197

1. Pozemky 0 0 0 0
2. Stavby 12 122 -6 473 5 649 7 197

2. Hmotné movité věci a jejich soubory 111 646 -77 763 33 883 42 106
3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0
4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0

1. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0
2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0
3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0

5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený
dlouhodobý hmotný majetek 2 080 0 2 080 303

1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 754 0 754 0
2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 326 0 1 326 303

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 1 459 0 1 459 6 572
B. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 1 459 0 1 459 6 572

2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0
3. Podíly - podstatný vliv 0 0 0 0
4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 0 0 0 0
5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0
6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 0 0 0 0
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0

1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0
2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 426 620 -1 616 425 004 567 189

C. I. Zásoby 7 139 -652 6 487 4 136
C. I. 1. Materiál 3 794 -652 3 142 2 299

2. Nedokončená výroba a polotovary 3 345 0 3 345 1 837
3. Výrobky a zboží 0 0 0 0

1. Výrobky 0 0 0 0
2. Zboží 0 0 0 0

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0
5. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0

C. II. Pohledávky 365 777 -964 364 813 512 988
C. II. 1. Dlouhodobé pohledávky 3 811 0 3 811 1 820

1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0
2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0
3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0
4. Odložená daňová pohledávka 3 811 3 811 1 820
5. Pohledávky ostatní 0 0 0 0

5.1. Pohledávky za společníky 0 0 0 0
5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0
5.3. Dohadné účty aktivní 0 0 0
5.4. Jiné pohledávky 0 0 0 0

C. II. 2. Krátkodobé pohledávky 361 966 -964 361 002 511 168
1. Pohledávky z obchodních vztahů 233 409 -779 232 630 230 736
2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 121 077 0 121 077 267 946
3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0
4. Pohledávky - ostatní 7 480 -185 7 295 12 486

4.1. Pohledávky za společníky 0 0 0 0
4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0
4.3. Stát - daňové pohledávky 296 0 296
4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 4 560 0 4 560 5 448
4.5. Dohadné účty aktivní 1 252 0 1 252 6 662
4.6. Jiné pohledávky 1 372 -185 1 187 376

C. III. Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0
1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0
2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0

C. IV. Peněžní prostředky 53 704 0 53 704 50 065
1. Peněžní prostředky v pokladně 348 348 340
2. Peněžní prostředky na účtech 53 356 53 356 49 725

D. Časové rozlišení aktiv 2 434 0 2 434 4 479
D. 1. Náklady příštích období 2 434 2 434 4 479

2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0
3. Příjmy příštích období 0 0 0

 SECURITAS ČR s.r.o. k 31. prosinci 2021

Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč



ROZVAHA

Stav v běžném Stav v minulém
účetním období účetním období 2020

PASIVA CELKEM 473 076 631 187
A. VLASTNÍ KAPITÁL 301 959 462 285

A. I. Základní kapitál 45 000 45 000
A. I. 1. Základní kapitál 45 000 45 000

2. Vlastní podíly (-) 0 0
3. Změny základního kapitálu 0 0

A. II. Ážio a kapitálové fondy -31 933 -26 821
A. II. 1. Ážio 0 0

2. Kapitálové fondy -31 933 -26 821
1. Ostatní kapitálové fondy 0 0
2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) -31 933 -26 821

3.
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních
korporací (+/-) 0 0

4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 0 0
5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 0 0

A. III. Fondy ze zisku 4 500 4 500
A. III. 1. Ostatní rezervní fondy 4 500 4 500

2. Statutární a ostatní fondy 0 0

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 239 607 441 335
IV. 1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 239 607 441 335

2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 0 0

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 44 785 -1 729

A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 0 0

B. + C. CIZÍ ZDROJE 164 577 160 773

B. Rezervy 12 978 11 284
B. 1. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0

2. Rezerva na daň z příjmů 0 5 643
3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0
4. Ostatní rezervy 12 978 5 641

C. Závazky 151 599 149 489
C. I. Dlouhodobé závazky 456 0

1. Vydané dluhopisy 0 0
1. Vyměnitelné dluhopisy 0 0
2. Ostatní dluhopisy 0 0

2. Závazky k úvěrovým institucím 0 0
3. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0
4. Závazky z obchodních vztahů 0 0
5. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0
6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0
7. Závazky - podstatný vliv 0 0
8. Odložený daňový závazek 0 0
9. Závazky - ostatní 456 0

1. Závazky ke společníkům 0 0
2. Dohadné účty pasivní 0 0
3. Jiné závazky 456 0

C. II. Krátkodobé závazky 151 143 149 489
1. Vydané dluhopisy 0 0

1. Vyměnitelné dluhopisy 0 0
2. Ostatní dluhopisy 0 0

2. Závazky k úvěrovým institucím 0 0
3. Krátkodobé přijaté zálohy 498 347
4. Závazky z obchodních vztahů 45 789 47 837
5. Krátkodobé směnky k úhradě 0 0
6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0
7. Závazky - podstatný vliv 0 0
8. Závazky - ostatní 104 856 101 305

1. Závazky ke společníkům 0 0
2. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0
3. Závazky k zaměstnancům 32 360 31 200
4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 15 469 16 091
5. Stát - daňové závazky a dotace 9 277 9 386
6. Dohadné účty pasivní 47 113 44 046
7. Jiné závazky 637 582

D. Časové rozlišení pasiv 6 540 8 129
D. 1. Výdaje příštích období 4 723 7 290

2. Výnosy příštích období 1 817 839
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Stav v běžném Stav v minulém
účetním období účetním období 2020

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 483 271 1 485 953

II. Tržby za prodej zboží 0 0

A. Výkonová spotřeba 859 070 871 330
A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0
A.2. Spotřeba materiálu a energie 37 745 33 294
A.3. Služby 821 325 838 036

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 0 0

C. Aktivace (-) -7 787 -9 547

D. Osobní náklady 552 776 539 340
D.1. Mzdové náklady 404 924 396 980
D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 147 852 142 360
D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 133 638 130 121
D.2.2. Ostatní náklady 14 214 12 239

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 22 170 23 151
E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 23 121 22 437
E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 23 121 22 437
E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 0 0
E.2. Úpravy hodnot zásob -720 1 372
E.3. Úpravy hodnot pohledávek -231 -658

III. Ostatní provozní výnosy 13 122 6 917
III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 753 368
III.2. Tržby z prodaného materiálu 2 807 2 647
III.3. Jiné provozní výnosy 9 562 3 902

F. Ostatní provozní náklady 23 443 13 696
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 269 258
F.2. Prodaný materiál 2 897 2 633
F.3. Daně a poplatky 81 71
F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 7 337 2 063
F.5. Jiné provozní náklady 12 859 8 671

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 46 721 54 900

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 5 500 24 394
IV.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 5 500 24 394
IV.2. Ostatní výnosy z podílů 0 0

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 0 72 657

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0
V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0
V.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 0 0

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 1 097 2 034
VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 1 097 2 034
VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 0 0

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 0 0

J. Nákladové úroky a podobné náklady 0 2
J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0
J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 0 2

VII. Ostatní finanční výnosy 533 910

K. Ostatní finanční náklady 832 1 422

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) 6 298 -46 743

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 53 019 8 157

L. Daň z příjmu 8 234 9 886
L.1. Daň z příjmu splatná 10 225 10 788
L.2. Daň z příjmu odložená  (+/-) -1 991 -902

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 44 785 -1 729

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období  (+/-) 44 785 -1 729

* Čistý obrat za účetní období 1 503 523 1 520 208
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

k 31. prosinci 2021 a 2020

Stav v běžném Stav v minulém
období období 2020

Z. 53 019 8 157

A. 1. 22 821 72 493
A. 1. 1. 23 490 22 437
A. 1. 2. -951 714
A. 1. 3. 7 337 2 063
A. 1. 4. 26
A. 1. 5. -484 48 153
A. 1. 6. -1 097 -2 032
A. 1. 7. -5 500 1 158

A * 75 840 80 650

A. 2. 3 629 21 957
A. 2. 1. -1 631 1 317
A. 2. 2. -2 073 10 356
A. 2. 3. 7 527 2 014
A. 2. 4. -2 307 334
A. 2. 5. 2 113 7 936

A ** 79 469 102 607

A. 3. 1. 0 -2
A. 4. 1. 1 097 2 034
A. 5. 1. -16 155 -6 668

A *** 64 411 97 971

0
B. 1. 1. -14 350 -15 888
B. 2. 1. 753 24 762
B. 3. 1. 0
B. 4. 1.
B. 5. 1. 5 500 0

B *** -8 097 8 874

C. 1. 456

C. 2. 1. 0 0
C. 2. 2. -200 000 0
C. 2. 5. 0 -569

C *** -199 544 -569

F. -143 230 106 276
P. 318 011 211 735
R. 174 781 318 011Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období

Přijaté podíly na zisku

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

Peněžní toky z finanční činnosti

Změna stavu dlouhodobých závazků a dlouhodobých, příp. krátkodobých úvěrů

Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky
Vyplacené podíly na zisku
Přímé platby na vrub fondů

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

Přijaté úroky

Změna stavu obchodních závazků
Změna stavu ostatních závazků a přechodných účtů pasiv

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, placenými úroky a
mimořádnými položkami

Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku
Přijaté úroky
Zaplacená daň z příjmů

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

Peněžní toky z investiční činnosti

Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv
Příjmy z prodeje stálých aktiv
Poskytnuté půjčky a úvěry

Změna stavu ostatních pohledávek a přechodných účtů aktiv

Odpisy stálých aktiv a pohledávek
Změna stavu opravných položek
Změna stavu rezerv
Kurzové rozdíly
(Zisk) / ztráta z prodeje stálých aktiv
Úrokové náklady a výnosy
Ostatní nepeněžní operace (např. přecenění na reálnou hodnotu do HV, přijaté

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního
kapitálu, placenými úroky a mimořádnými položkami

Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu
Změna stavu zásob
Změna stavu obchodních pohledávek

Úpravy o nepeněžní operace

SECURITAS ČR s.r.o. k 31. prosinci 2021
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Peněžní toky z provozní činnosti

Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-)



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

k 31. prosinci 2021 a 2020

Základní
kapitál

Oceňovací
rozdíly z
přecenění
majetku a
závazků (+/-)

Ostatní
rezervní

fondy

Statutární a
ostatní fondy

Nerozdělený
zisk (+)/

Neuhrazená
ztráta (-)

Celkem

Zůstatek k 31.12.2019 45 000 -80 951 4 500 19 441 885 410 453
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku (podíly v ovládaných
osobách) 54 130 54 130

Příděly do fondů 550 -550 0

Výplaty z fondů -569 -569

Výsledek hospodaření za účetní období -1 729 -1 729

Zůstatek k 31.12.2020 45 000 -26 821 4 500 0 439 606 462 285
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku (podíly v ovládaných
osobách) -5 112 -5 112

Příděly do fondů 0

Výplaty z fondů 0

Vyplacené podíly na zisku -200 000 -200 000

Výsledek hospodaření za účetní období 44 785 44 785

Zaokrouhlení 1 1

Zůstatek k 31.12.2021 45 000 -31 933 4 500 0 284 392 301 959
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1. POPIS SPOLEČNOSTI

SECURITAS ČR s.r.o. (dále jen „společnost”) je společnost s ručením omezeným, která vznikla
dne 12. listopadu 1991 a sídlí v ulici Kateřinská 466/40, 120 00 Praha 2, Česká republika. Identifikační číslo
společnosti je 438 72 026.

Hlavním předmětem její činnosti je:

 ostraha majetku a osob,
 poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob,
 výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,
 montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 projektová činnost ve výstavbě

V roce 2021 nebyly provedeny žádné významné změny v zápisu do veřejného rejstříku.

Osoby podílející se 10 a více procenty na základním kapitálu: Securitas AB 100 %

Mateřskou společností společnosti a zároveň mateřskou společností celé skupiny je společnost Securitas AB,
Stockholm, Švédské království.

Společnost je součástí konsolidačního celku mateřské společnosti.

Konsolidovaná účetní závěrka mateřské společnosti je uložena na internetových stránkách:
https://www.securitas.com/en/investors/financial-reports/annual-reports/.

Společnost je mateřskou společností společnosti MICROTECH CZ s.r.o. a přiložená účetní závěrka je připravená
jako samostatná, jen za společnost SECURITAS ČR s.r.o. Konsolidovaná účetní závěrka dle mezinárodních
standardů účetního výkaznictví (IFRS) je připravována mateřskou společností Securitas AB. V souladu s českými
účetními předpisy má společnost výjimku sestavovat konsolidovanou účetní závěrku dle českých předpisů.
Lokálně společnost nevyhotovuje konsolidovanou účetní závěrku z důvodu nevýznamnosti a konsolidovaná
účetní závěrka je zveřejněna na webu viz výše.

Jednatel a prokuristé:
Jednatel: Pavel Adamovský (od 1. listopadu 2020)

Prokurista: Ing. Markéta Moravcová

Prokurista: Bc. Tomáš Franek (od 8. července 2020)

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve znění platném
pro rok 2021 a 2020.

Účetní závěrka byla zpracována za předpokladu, že společnost bude nadále působit jako podnik s neomezenou
dobou trvání.

https://www.securitas.com/en/investors/financial-reports/annual-reports/
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3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY A ODCHYLKY OD TĚCHTO METOD

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.

Dlouhodobý nehmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé
materiálové a mzdové náklady a jiné přímé náklady.

Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč v roce 2021 a 2020 je odepisován do nákladů na základě
předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Drobný dlouhodobý majetek pro předem určené zakázky je
vykázán jako dlouhodobý nehmotný majetek bez limitu ceny za položku a je odepisován po dobu trvání smlouvy
či podle předpokládané životnosti, tj. 36 - 48 měsíců.

Odpisy

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku.
Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Počet let (od-do)
Software 3 – 9 let

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 5 let

Opravná položka byla stanovena vedením společnosti na základě rozdílu zůstatkové hodnoty aktiva a jeho
odhadované zpětně získatelné částky.

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.

Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé
materiálové a mzdové náklady a jiné přímé náklady.

Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč v roce 2021 a 2020 se odepisuje po dobu předpokládané doby
životnosti, s výjimkou dlouhodobého majetku, jehož odpisování se řídí délkou trvání příslušné smlouvy. Drobný
dlouhodobý majetek pro předem určené zakázky je vykázán jako dlouhodobý hmotný majetek bez limitu ceny za
položku a je odepisován po dobu trvání smlouvy, tj. 24 – 60 měsíců.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy
a údržba se účtují do nákladů.
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Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku, či délky
trvání příslušné smlouvy. Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Počet let (od-do)
Stavby – technické zhodnocení pronajatých
prostor 4 – 7 let

Stroje a zařízení 3 – 5 let

Motorová vozidla 2 – 5 let

Inventář 2 – 5 let

Opravná položka byla stanovena vedením společnosti na základě rozdílu zůstatkové hodnoty aktiva a jeho
odhadované zpětně získatelné částky.

c) Finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek tvoří podíly v obchodních korporacích (dále též „dceřiná společnost“), které jsou
ovládané společností.

Podíly v dceřiných společnostech jsou oceněny metodou ekvivalence. Podle této metody je majetková účast při
pořízení oceněna pořizovací cenou, která zahrnuje cenu pořízení a přímé náklady s pořízením související.
Pořizovací cena je upravována na hodnotu odpovídající míře účasti společnosti na vlastním kapitálu v dceřiné
společnosti k rozvahovému dni. Přecenění podílu metodou ekvivalence je účtováno proti vlastnímu kapitálu
společnosti.

d) Peněžní prostředky

Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.

V rámci skupiny Securitas AB byl zaveden systém využívání volných peněžních prostředků jednotlivých
společností skupiny v rámci tzv. „Cash pool“. Prostředky vložené do tohoto systému nebo využívané z tohoto
systému k datu účetní závěrky jsou v rozvaze vykázány v položkách „Krátkodobé pohledávky – ovládaná nebo
ovládající osoba“, případně „Krátkodobé závazky – ovládaná nebo ovládající osoba“. Změna stavů vložených
prostředků do „cash poolu“ je považována v přehledu o peněžních tocích za Peníze a peněžní ekvivalenty a je
možné je mít k dispozici na tzv. „zavolání – call“ do 1 pracovního dne. Závazek, vzniklý z titulu čerpání „cash
poolu“, představuje formu financování společnosti, a je vykázán v položce „Změna stavu dlouhodobých, příp.
krátkodobých úvěrů“.

e) Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou sníženou o opravnou položku a s použitím metody "first-in,
first-out" (FIFO - první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob).
Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících např. náklady
na přepravu, clo, provize atd.

Zásoby vlastní výroby, tj. nedokončená výroba, se oceňují skutečnými vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují
přímé materiálové a mzdové náklady a jiné přímé náklady (zejména dopravné).
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f) Pohledávky

Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných
položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu.

g) Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského soudu. Oceňovací
rozdíly z přecenění majetku jsou tvořeny přeceněním podílů v ovládaných společnostech metodou ekvivalence.

Podle stanov společnosti společnost vytváří rezervní fond ze zisku maximálně do výše 10 % základního kapitálu.

h) Cizí zdroje

Společnost vytváří 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. Rovněž společnost vytváří rezervu na závazek z daně
z příjmů snížený o uhrazené zálohy na daň z příjmů. Pokud zálohy na daň z příjmů převyšují předpokládanou daň,
je příslušný rozdíl vykázán jako krátkodobá pohledávka.

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.

i) Leasing

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje v případě
finančního leasingu příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se
možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují.

j) 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.

k) Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na
vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za
sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných
relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od
těchto odhadů odlišovat.
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l) Účtování výnosů a nákladů

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

O výnosech vyplývajících z dlouhodobých instalačních smluv se účtuje až v okamžiku dokončení a vyfakturování
zakázky (způsobem stanoveným v uzavřené smlouvě, např. fázová fakturace).

Výnosy jsou zaúčtovány k datu uskutečnění služeb (poskytnutí služby či předání díla) a jsou vykázány po odečtení
slev. Výnosy z hlavní činnosti tvoří převážně běžná ostraha.

m) Daň z příjmů

Náklad na 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 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), slevy na dani z příjmů.

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a
pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace.

n) COVID kompenzace

Společnost čerpá v malé míře příspěvky poskytnuté v rámci programu Antivirus, které jsou účtovány do
provozních výnosů časově souvisejících s náklady.

o) 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 zaúčtovány v účetních výkazech.
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4. DLOUHODOBÝ MAJETEK

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA

Počáteční
zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody Konečný

zůstatek
Software 29 754 - -4 187 833 26 400

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - - - 90 90

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 323 980 - -923 380

Celkem 2021 30 077 980 -4 187 - 26 870

Celkem 2020 29 612 715 - 250 - 30 077

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY

Počáteční
zůstatek Odpisy Vyřazení Konečný

zůstatek
Software -26 736 -1 746 4 187 -24 295

Ostatní dlouhodobý nehmotný
majetek - -8 - -8

Celkem 2021 -26 736 -1 754 4 187 -24 303

Celkem 2020 -25 141 -1 846 251 -26 736

Zůstatková hodnota 3 341 - - 2 567

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA

Počáteční
zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody Konečný

zůstatek
Stavby 11 816 - - 306 12 122

Hmotné movité věci a jejich soubory 111 150 - -11 063 11 559 111 646

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - 754 - - 754

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 303 12 888 - -11 865 1 326

Celkem 2021 123 269 13 642 -11 063 - 125 848

Celkem 2020 145 659 14 790 -37 180 - 123 269



SECURITAS ČR s.r.o.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2021

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

8

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY

Počáteční zůstatek Odpisy Prodeje,
likvidace Vyřazení Konečný

zůstatek
Stavby -4 619 -1 854 - - -6 473

Hmotné movité věci a jejich
soubory -69 044 -19 513 -269 11 063 -77 763

Celkem 2021 -73 663 -21 367 -269 11 063 -84 236

Celkem 2020 -89 994 -20 591 -258 37 180 -73 663

Zůstatková hodnota 49 606 - - - 41 612

c) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč)

Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku.

Zůstatek
k 31. 12. 2019 Přírůstky Úbytky Přecenění Zůstatek

k 31. 12. 2020 Přírůstky Úbytky Přecenění Zůstatek
k 31. 12. 2021

Podíly – ovládaná
nebo ovládající
osoba 25 099 - -13 697 -4 830 6 572 - - -5 113 1 459

Společnost drží podíl 100 % v dceřiné společnosti MICROTECH CZ s.r.o. k 31. 12. 2021 a k 31. 12. 2020.

5. ZÁSOBY

Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomalu-obrátkových zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím
účtu opravných položek, který se v přiložené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. Opravná položka k pomalu-
obrátkovým a zastaralým zásobám je tvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě individuálního
posouzení (viz bod 7).

6. POHLEDÁVKY

Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2021 a 2020 vytvořeny opravné
položky na základě věkové struktury pohledávek a individuálního posouzení bonity dlužníků (viz bod 7).

K 31. 12. 2021 a 31. 12. 2020 pohledávky po lhůtě splatnosti činily 19 971 tis. Kč a 19 985 tis. Kč a jsou tvořeny
převážně pohledávkami po splatnosti méně než 5 pracovních dní.

Pohledávky nejsou kryty věcnými zárukami a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let.

Dohadné účty aktivní zahrnují především dohady na nevyfakturované služby poskytnuté mateřské společnosti
v oblasti globálního IT a nevyfakturované dodávky uniforem subdodavatelům.

Pohledávky za spřízněnými osobami (viz bod 20).
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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:

Zůstatek
k 31. 12. 2019

Tvorba
opravné
položky

Zúčtování
opravné
položky

Zůstatek
k 31. 12. 2020

Tvorba
opravné
položky

Zúčtování
opravné
položky

Zůstatek
k 31. 12. 2021

zásobám - 1 372 - 1 372 - -720 652

pohledávkám –
zákonné 1 435 230 -670 995 131 -431 695

pohledávkám –
ostatní 418 1 176 -1 394 200 527 -458 269

Celkem 1 853 2 778 -2 064 2 567 658 -1 609 1 616

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné.

8. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY

Společnost má otevřený kontokorentní účet u Citibank Europe plc, který jí umožňuje čerpat úvěr do výše
9 000 tis. Kč. K 31. 12. 2021 a 31. 12. 2020 nebyl na tomto účtu vykázaný záporný zůstatek. Výše tohoto
kontokorentu lze použít jen pro bankovní záruky, případně pro otevření akreditivu.

9. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV

Náklady příštích období zahrnují především časově rozlišené pojištění, licence, záruky a uniformy a jsou účtovány
do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší.

10. VLASTNÍ KAPITÁL

Základní kapitál společnosti se skládá ze 100% podílu v nominální hodnotě 45 000 tis. Kč. Společnost je plně
vlastněna společností Securitas AB, zapsanou ve Švédském království.

Podle stanov společnosti společnost vytvořila rezervní fond ze zisku ve výši 10 % základního kapitálu, tj. ve výši
4 500 tis. Kč a nelze je rozdělit mezi společníky, ale lze jej použít výhradně k úhradě ztrát.

Dne 23. 3. 2021, na základě „Rozhodnutí jediného společníka společnosti“, jediný společník schválil účetní
závěrku společnosti za rok 2020, rozhodl o úhradě ztráty za rok 2020 ve výši 1 729 tis. Kč z nerozděleného zisku
minulých let a rovněž rozhodl o výplatě dividend ve výši 200 000 tis. Kč.

Dne 26. 3. 2021 společnost vyplatila dividendy mateřské společnosti ve výši 200 000 tis. Kč a v roce 2020 bylo od
výplaty dividend v důsledku nejasného vývoje v souvislosti s nástupem pandemie upuštěno.

Dne 26. 3. 2020 jediný společník schválil účetní závěrku Společnosti za rok 2019 a rozhodl o rozdělení zisku za rok
2019 ve výši 121 467 tis. Kč.
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Jediný společník již navrhl rozdělení zisku za rok 2021. V roce 2022 budou vyplaceny dividendy ve výši 44 000 tis.
Kč z nerozděleného zisku společnosti. Navržené rozdělení zisku roku 2021 ještě nebylo finálně schváleno.

Oceňovací rozdíl z přecenění majetku vznikl z důvodu přecenění podílu v ovládané společnosti MICROTECH CZ
s.r.o. metodou ekvivalence (viz bod 4c).

11. REZERVY

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):

Rezervy Zůstatek
k 31. 12. 2019

Tvorba
rezerv

Zúčtování
rezerv

Zůstatek
k 31. 12. 2020

Tvorba
rezerv

Zúčtování
rezerv

Zůstatek
k 31. 12. 2021

na nevybranou
dovolenou 2 957 2 759 -2 957 2 759 3 544 -2 759 3 544

na bonusy a
odstupné - 571 - 571 7 290 -571 7 290

ostatní 621 2 664 -974 2 311 1 187 -1 354 2 144

na daň z příjmů 1 523 5 643 -1 523 5 643 - -5 643 -

Celkem 5 101 11 637 -5 454 11 284 12 021 -10 327 12 978

Výpočet daně z příjmů a odložené daně (viz bod 15).

Zálohy na daň z příjmu ve výši 10 502 tis. Kč zaplacené společností k 31. 12. 2021 a 5 130 tis. Kč
k 31. 12. 2020 byly započteny s rezervou na daň z příjmu ve výši 10 215 tis. Kč vytvořené k 31. 12. 2021
a 10 773 tis. Kč k 31. 12. 2020 a rozdíl je vykázán jako daňová pohledávka v roce 2021 a rezerva na daň z příjmu
v roce 2020.

Ostatní rezervy jsou vytvořeny zejména za účelem záručních oprav instalovaných technologií a na hrozící soudní
spory, na základě individuálního posouzení a příslušných podkladů.

Společnost vykazuje v položce Zúčtování rezerv částky ve výši 174 tis. Kč, které nepoužila z důvodu nemožnosti
jejich využití – nerealizace záručních oprav u instalovaných technologií.

12. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2021 jsou tvořeny přijatou zajišťovací kaucí ve výši 456 tis. Kč, která slouží jako
záruka plnění povinností vyplývající z podnájmu nebytových prostor.

13. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

K 31. 12. 2021 a 31. 12. 2020 měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti více než 30 dní v částce
526 tis. Kč a 543 tis. Kč.

K 31. 12. 2021 a k 31. 12. 2020 měla společnost zajištěné závazky z nájmu nebytových prostor bankovní zárukou
ve výši 3 082 tis. Kč ve prospěch pronajímatele.

Společnost k 31. 12. 2021 a 31. 12. 2020 eviduje 15 469 tis. Kč a 16 091 tis. Kč splatných závazků pojistného na
sociální a zdravotní zabezpečení.
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Dohadné účty pasivní zahrnují především dohady za nevyfakturované služby subdodávek pracovních sil,
auditorské služby a dodávky energií.

Závazky vůči spřízněným osobám (viz bod 20).

14. POLOŽKY ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ PASIV

Výdaje příštích období zahrnují částku časově rozlišeného nájemného nebytových prostor, která je dotvářená či
rozpouštěna tak, aby do nákladů období byl účtován rovnoměrný nájem nebytových prostor po celou dobu trvání
nájemní smlouvy.

Výnosy příštích období zahrnují především předplatné služeb monitoringu (připojení objektů) a jsou účtovány do
výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší.

15. DAŇ Z PŘÍJMŮ

Daňový náklad zahrnuje (v tis. Kč):

2021 2020
Splatnou daň (19 %) 10 215 10 773

Odloženou daň - 1 991 -902

Úpravu daňového nákladu předchozího období podle podaného
daňového přiznání 10 15

Celkový daňový náklad 8 234 9 886

Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč):

2021 2020

Položky odložené daně
Odložená
daňová

pohledávka

Odložený
daňový
závazek

Odložená
daňová

pohledávka

Odložený
daňový
závazek

Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou
dlouhodobého majetku 1 170 - 450 -

Ostatní přechodné rozdíly: 2 641 - 1 370 -

OP k pohledávkám 51 - 38 -

OP k zásobám 124 - 261 -

Rezervy 2 466 - 1 071 -

Celkem 3 811 - 1 820 -

Netto 3 811 1 820

Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2021 a následující).



SECURITAS ČR s.r.o.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2021

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

12

16. LEASING

Najatý majetek společností k 31. 12. 2021 a 31. 12. 2020 (v tis. Kč):

Popis Termíny/Podmínky
Výše

nájemného
v roce 2021

Výše
nájemného
v roce 2020

Výše budoucích
závazků z leasingu

splatných do 1 roku

Výše budoucích
závazků z leasingu

splatných nad 1 rok
nájmy budov Dle nájemních smluv 16 030 15 637 13 595 23 548

nájmy ostatních zařízení
(kancelářské vybavení a
zařízení k výkonu služby) Dle nájemních smluv 3 091 2 564 2 369 247

nájmy služebních
motorových vozidel

Doba leasingu
převážně 3 roky 12 607 12 537 7 784 5 676

Celkem 31 728 30 738 23 748 29 471

17. MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE

Společnost měla k 31. 12. 2021 závazky, které nejsou vykázány v rozvaze, ale jen v podrozvahové evidenci.
Společnost poskytla bankovní záruku ve výši 1 700 tis. Kč za svou dceřinou společnost MICROTECH CZ s.r.o., jako
jistotu objednateli za řádné provedení díla a odstranění vad v záruční době.

Vedení společnosti si není vědomo žádných podmíněných závazků společnosti k 31. 12. 2021 a
k 31. 12. 2020.

18. VÝNOSY

Rozpis výnosů společnosti z provozní činnosti (v tis. Kč):

2021 2020
Domácí Zahraniční Domácí Zahraniční

Ostraha 1 140 369 7 611 1 072 808 7 108

Technické služby
(zejména bezp. řešení, technické přefakturace,
opravy a revize) 192 388 2 282 920 333

Monitorování 102 075 448 85 451 552

Mobilní a pěší patroly 30 602 401 26 255 472

Ostatní služby poskytované ve skupině (zejména
služby globálního IT) 30 9 345 - 10 054

Výnosy z prodeje dlouh. majetku a materiálu 3 560 - 3 015 -

Ostatní provozní výnosy (zejména náhrady ze škod) 9 445 117 3 902 -

Výnosy celkem 1 478 469 17 924 1 474 351 18 519

Převážná část výnosů společnosti za rok 2021 je soustředěna na 20 hlavních zákazníků, napříč mnoha odvětvími,
zejména energetický, výrobní průmysl a bankovní sektor.

Ve výnosech dále společnost eviduje dotace na provozní účely přijaté ze státního rozpočtu v souvislosti s Covid
kompenzacemi a programem Antivirus ve výši 738 tis. Kč v roce 2021 a ve výši 384 tis. Kč v roce 2020.
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19. OSOBNÍ NÁKLADY

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

2021 2020

Celkový počet
zaměstnanců

z toho:
Členové

řídících orgánů

Celkový počet
zaměstnanců

z toho:
Členové

řídících orgánů
Průměrný počet zaměstnanců 1 457 3 1 490 3

Mzdy 404 924 5 646 396 980 6 214

Sociální zabezpečení a zdravotní
pojištění 133 638 1 710 130 121 1 587

Sociální náklady 14 214 90 12 239 74

Osobní náklady celkem 552 776 7 446 539 340 7 875

20. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH

Společnost nakupuje a využívá služeb spřízněných osob v rámci běžné obchodní činnosti podniku, rovněž
poskytuje služby spřízněným osobám služby v oblasti globálního IT. Společnost je také příjemcem výnosových
úroků z „cash poolingu“- z vkladů ve skupinové bance.

Přehled transakcí se spřízněnými stranami (v tis. Kč)

Výnosy 2021 2020
Prodej služeb (zejména
v oblasti globálního IT) 9 998 10 540

Přijaté úroky (cash-pooling) 1 097 2 034

Přijaté dividendy 5 500 -

Celkem 16 595 12 574

Náklady 2021 2020
Licenční poplatky 13 496 9 301

Poplatky za řízení
společnosti 7 024 2 817

Přijaté služby (zejména
služby globálního IT) 20 600 18 191

Celkem 41 120 30 309
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Krátkodobé závazky vůči spřízněným osobám k 31. 12. (v tis. Kč):

Spřízněná osoba Termíny/Lhůty splatnosti 2021 2020
Securitas AB 30 dní 4 330 34

Securitas Intelligent
Services AB 30 dní 1 433 94

Celkem 5 763 128

Krátkodobé pohledávky vůči spřízněným osobám k 31. 12. (v tis. Kč):

Spřízněná osoba Termíny/Lhůty splatnosti 2021 2020
MICROTECH CZ s.r.o. 14 dní 4 -

Securitas Intelligent Services AB 14 dní - 692

Securitas NV 14 dní 2 5

SECURITAS SK s.r.o. 14 dní 47 82

Securitas Treasury Ireland DAC
(cash-pooling) na žádost do druhého dne 121 077 267 946

Celkem 121 130 268 725

Ostatní významné transakce vůči spřízněným osobám k 31.12.(v tis. Kč)

2021 2020
Dohadné účty aktivní: Securitas Intelligent
Services AB (služby globálního IT) 657 -

Vedoucím zaměstnancům společnosti jsou k dispozici služební vozidla.

Kromě výše uvedeného nebylo v průběhu roku 2021 a 2020 vedoucím zaměstnancům ani jednateli poskytnuto
žádné další plnění ani v peněžní, ani v naturální podobě.

21. VÝZNAMNÉ POLOŽKY Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Položka služby představuje především subdodavatelské služby pracovních sil a montážních prací.

Celková odměna auditorské společnosti za povinný audit účetní závěrky za rok 2021 činila 602 tis. Kč. a 646 tis.
Kč za rok 2020.

Ostatní provozní výnosy tvoří převážně přijaté náhrady škod, zejména od pojišťoven. Tyto škody byly způsobeny
jak na majetku společnosti, tak na majetku zákazníků.

Ostatní provozní náklady tvoří zejména pojištění odpovědnosti, havarijní a zákonné pojištění a škody způsobené
třetím stranám.
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22. POKRAČOVÁNÍ SPOLEČNOSTI S NEOMEZENOU DOBOU TRVÁNÍ

Účetní závěrka k 31. 12. 2021 byla zpracována za předpokladu, že společnost bude nadále působit jako podnik
s neomezenou dobou trvání. Přiložená účetní závěrka tudíž neobsahuje žádné úpravy, které by mohly z této
nejistoty vyplývat.

Pandemie Covid 19, probíhající již druhým rokem, neměla na společnost zásadní dopad, kromě zhoršení
dostupnosti dodávek komponentů pro bezpečnostní technologie.

23. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI

Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu ve čtvrtek 24. 2. 2022. Jedná se o ozbrojený konflikt. Většina západního světa
odsoudila ruskou agresi. Tato událost sice nemá vliv na účetní závěrku k 31. 12. 2021, ale nelze s určitostí říci,
jaké dopady na společnost tento konflikt vyvolá v následujících obdobích. Vedení společnosti bude pokračovat
v monitorování potencionálního dopadu a podnikne veškeré možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních
účinků na společnost.

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným dalším událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku
k 31. 12. 2021.

Sestaveno dne: 21. 03. 2022

Ing. Pavel Adamovský Ing. Markéta Moravcová
jednatel Chief Financial Officer








