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Společnost prostřednictvím které ukazujeme,
jak doopravdy chutná pravá čokoláda,
připravená jen z výběrových kakaových bobů.
Společnost navazuje na starou tradici a snaží se dělat s pomocí starých
metod i moderních postupů tu nejlepší čokoládu na světě. Všechny
produkty společnosti se vyrábějí v České republice. Čokoláda v Brně,
pekařské výrobky v pekárně ve Velké Bíteši. Za opravdovou a komplexní
chutí čokolády Ajala jsou nejen poctivé suroviny, ale také pracovní
postup, který se nedá ošidit.
Majetkový podíl Vendeavour a.s. na společnosti je 51 %
a členem skupiny je od července 2019.

Co děláme

Výroba čokolády se stala zapomenutým uměním.
Přitom ještě za první republiky bylo Československo
třetím největším zpracovatelem kakaových bobů na
světě. S Ajalou navazujeme na tuto tradici a snažíme
se dělat tu nejlepší čokoládu na světě. Používáme
výhradně výběrové kakaové boby z ověřených
destinací, převážně ze Střední a Jižní Ameriky, ale
i Afriky. Krom širokého sortimentu tabulkových
čokolád vyrábíme i další delikatesy obohacené
o naši čokoládu nebo částečky kakaových bobů.

Společnost v číslech

Časová osa

2 014

vznik společnosti

2018

tři naše čokolády získávají ocenění v prestižní soutěži
International Chocolate awards

2 019

Vendeavour a.s. získává majoritní podíl ve společnosti

2020

fúze s Jeřábkovou pekárnou s.r.o.

2021

modernizace eshopu

Naše aktivita

Naším posláním je představovat lidem, jak doopravdy chutná pravá čokoláda.
Neustále pracujeme na nových příchutích tabulkových čokolád. Často také
spolupracujeme s cukrárnami a českými výrobci potravin. Ostatní naše produkty
(například pekařské výrobky) vždy obohacujeme o čokoládu, nebo kakaové nibsy
(částečky kakaových bobů). Nové možnosti se nám v roce 2020 otevřeli spojením
s tradičním pekárenským provozem. Díky němu rozšiřujeme portfolio o atraktivní
pekařské výrobky jak pro maloobchodní zákazníky, tak i kavárny a gastro provozy.

Aktiva netto
2018

Počet zaměstnanců
9

1 907

9

3 645

2019
2020

10

5 008*

202 1

10

6 420

Obrat
2018

EBITDA
170

3 673

2019

5 669

2020

902
11 925

202 1

-2 133*

14 405
Částky jsou uvedeny v tis. CZK.
* Fúze se ztrátovou společností Jeřábkova pekárna s.r.o. k 1.1.2020.

V letech 2020-2021 byly výsledky společnosti zatížené fúzí se ztrátovou společností
Jeřábkova pekárna s.r.o. Tato událost se projevila v záporném ukazateli EBITDA.
Následovalo dvouleté období útlumu gastro provozů a kaváren, do kterých
dodáváme naše výrobky. Navzdory tomu díky obrat meziročně roste, my nadále
přicházíme na trh s novými produkty a soustředíme se zejména na prémiovou
kvalitu našich výrobků.
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