
Z P R Á V A
nezávislého auditora o úplné účetní závěrce

a o overení souladu ostatních informací uvedených
ve Výroční zprávě za roční období

k 31.12 .2019.
Určeno uživatelům účetní závěrky

a Výroční zprávy.
Audit dle § 20 Zákona č. 93/2009 Sb., změn,

Zákona č. 221/2015 Sb.
č. 375/2015 Sb. a č. 299/2016 Sb.

v v

J

Zpráva je zpracována dle Mezinárodního auditorského standardu ISA 700 a ISA 720 CZ,
kterou vydala Komora auditorů ČR jako svoje standardy pro účetní závěrky a výroční zprávy.
Tyto předpisy přesně vymezují rozsah a znění zprávy. Účetní rámec ověřované účetní
závěrky: sestaven dle českých účetních standardů. Auditovaná rozvaha vyjadřuje finanční
situaci a údaje zisku a ztráty vyjadřují finanční výkonnost. Společnost není subjektem
veřejného zájmu. Audit dále postupoval dle standardů ISA 250, 260, 315, 570, 705 a 540 - od
15.12.2019.
Auditovaná účetní závěrka za období dle přiložených výkazů.
(podrobně je společnost identifikována v účetní závěrce, včetně předmětu podnikání a v příslušném výpise
z Obchodního rejstříku):

Název: Family Investment Group s.r.o.

Sídlo: Rybná 682 /14
110 00 Praha 1

1C: 06896804
Dále jen společnost

Příjemce zprávy: Statutární orgán a valná hromada uvedené společnosti,
akcionáři v případě akciových společností.
Státní orgán dle zvláštního zákona.
Uživatelé účetní závěrky, výroční zprávy.
Ing. Jiří Fišer
Trvalý pobyt a místo podnikání: Ostrá 299/2, 190 15 Praha 9
Ev.č. KA-ČR: 1026, vydáno dne 1.7 .1992
uzavřen se statutárním orgánem auditované společnosti dle
zákona č. 93/2009 Sb. a předpisů následujících.

U účetních závěrek sestavených za období končící 31.12.2019 a dále, jsou auditor i
společnost povinni se zabývat otázkou dopadu opatření týkajících se COVID - 19 na pokles
hodnoty aktiv i na dodavatelské vztahy k posouzení nepřetržitosti trvání společnosti dle ISA
570.

Statutární auditor:

Smluvní vztah:



I.
Hlavní záležitosti auditu.
Auditor se zaměřil na reálnost:

- existence položek aktiv (zejména pohledávek, jejich nepromlčení, finančních
prostředků, zásob, pokud jsou podstatné, dohadných položek aktivních),
vykázaných výnosů a na oblast vyloučení fiktivních nákladů,
existence výnosů a správnost stanovení okamžiku uznávání výnosů,

- existence a ocenění zásob a vyloučení nesprávných hodnot (nadhodnocení zůstatků či
podhodnocení výše opravné položky či její vlastní zaúčtování),
existence ocenění pohledávek a vznik nutnosti opravných položek k pohledávkám

a na správnost a úplnost prezentace finančních závazků.
V oblasti hlavních záležitostí auditu nebyly shledány nesrovnatelnosti nad hladinu
stanovené významnosti.
Auditor samostatně ověřil údaje Výroční zprávy a porovnává je s údaji účetní závěrky i s údaji
účetnictví a se skutečností. Jde i o ostatní informace mimo účetní závěrku, případně
nezachycené v účetnictví, či záměrně neuvedené. Tyto náznaky nesrovnalostí nebyly
zjištěny.

II.
Výrok auditora

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky uvedené společnosti sestavené na základě
českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty z období
uvedeného v úvodu a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.
Podle m ého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti
k uvedenému datu a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření v souladu s českými
účetními předpisy.

A) Základ pro výrok
Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České
republiky (KA ČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně
doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Moje odpovědnost stanovená
těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní
závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým KA ČR jsem na
společnosti nezávislý a splnil jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů.
Domnívám se, že důkazní informace, které jsem shromáždil, poskytují dostatečný a vhodný
základ pro vyjádření mého výroku.
K údajům výroční zprávy: Viz.: Oddíl II.

B) Odpovědnost vedení a statutárního orgánu (uvedeno ve výpise z OR) a dozorčího
orgánu společnosti za účetní závěrku:

Statutární orgán společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý
obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který
považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Statutární orgán vykonává i
dozorčí činnost.
Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán společnosti povinen posoudit, zda je
společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní



závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitéhotrvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy plánuje zruš ení společnosti neboukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost,než tak učinit.
Statutární orgán a vedení odpovídá výhradně za sestavení daňového přiznání k dani z příjmuPO za uvedené období, auditor ověřuje zaúčtování této účetní operace.

C) Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky:
Cílem auditora je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahujevýznamnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávuauditora obsahující jeho výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně nenízárukou, že audit provedený v souladu svýš e uvedenými předpisy ve vš ech případechv účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost.Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné(materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnitekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.Při provádění auditu v souladu svýš e uvedenými předpisy je povinností auditora uplatňovatběhem celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je jehopovinností:

Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrkyzpůsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupyreagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, aby na jejichzákladě auditor mohl vyjádřit výrok. Riziko, že auditor neodhalí významnou(materiální) nesprávnost, k níž doš lo v důsledku podvodu, je větší než rizikoneodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástípodvodu mohou být tajné dohody, falš ování, úmyslná opomenutí, nepravdiváprohláš ení nebo obcházení vnitřních kontrol představenstvem.
Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem společnosti relevantním pro auditv takovém rozsahu, aby mohl auditor navrhnout auditorské postupy vhodné
s ohledem na dané okolnosti, nikoliv aby mohl vyjádřit názor na účinnost vnit řníhokontrolního systému.
Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetníchodhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo společnosti uvedlo
v příloze účetní závěrky.
Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní
závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace
existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z události nebo podmínek, kterémohou významně zpochybnit schopnost společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže auditordojde k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je jeho povinností
upozornit ve své zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní
závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok.
Závěry auditu týkající se schopnosti společnosti trvat nepřetržitě vycházejí
z důkazních informací, které jsem získal do data zprávy. Nicméně budoucí událostinebo podmínky mohou vést k tomu, že společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, adále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem,který vede k věrnému zobrazení.



Povinností auditora je informovat statutární orgán a dozorčí orgán mimo jiné o plánovaném
rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která byla v jeho průběhu učiněna
včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

III.
Ostatní informace (dle Výroční zprávy )

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené
mimo účetní závěrku i další dostupné informace. Za správnost ostatních informací odpovídá
statutární orgán společnosti a její vedení.
Výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí
povinností auditora souvisejících s ověřením účetní závěrky , seznámení se s ostatními
informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním)
nesouladu s účetní závěrkou či se znalostmi o účetní závěrce získanými během ověřování
účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně)
nesprávné. Také posuzuji, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních)
ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy . Tímto posouzením se
rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a
postu vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné
nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě
ostatních informací.
Na základě uvedených postupů, do míry , jež dokážu posoudit, uvádím, že:

ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení
v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu
s účetní závěrkou a
ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy .

Dále jsem povinen uvést, zda na základě poznatků a povědomí o společnosti, k nimž jsem
dospěl při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné
nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsem v obdržených ostatních informacích žádné
významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistil. Nezjistil jsem ani záměrně neuvedené
podstatné informace mající vztah k výroku auditora v bodě II. této zprávy .

2 0 -07- 2020Datum zprávy auditora:

Auditor (viz část I.) Ing. Jiří Fišer
Ev.č.: 1026
Adresa sídla: Ostrá 299/2, 190 15 Praha 9 Jitři frj/o

/7

Podpis auditora:
Se zprávou auditora bylo seznámeno vedení a statutární orgán společnosti, které vydalo
k auditu i prohlášení k účetní závěrce.



Minimální závazný výčet Informaci
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb . ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky:

Family Investment Group s.r.o.v plném rozsahu

ke dni 31.12.2019 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikáni liší-Ji se od bydliště:

(v celých tisících Kč) Rybná 682/14
Praha

Mésíc IČRok 11000
068908042019 12 Česka republika

Číslo
řádku

Označení Minulé úč. obdob íA K T I V A Běžné účetní obdob í

Korekce NettoBrutto Netto
b 2 3 41a c

AKTIVA CELKEM 001 3 503,00 -53,00 3 450,00 9,00

Stálá aktivaB. 486,00 -53,00003 433,00 0,00
Dlouhodob ý hmotný majetekB.ll. 014 486,00 -53,00 433,00 0,00

Hmotné movité věci a jejich soubory -53,00 iB.ll.2. 018 486,00 433,00 0,00

Ob ěžná aktivaC. 037 9,003 017,00 0,00 3 017,00

Pohledávky 046C.ll. 21,00 0,00 21,00 5,00

Krátkodob é pohledávkyC.II.2. 057 21,00 i 0,00 21,00 5.00

Pohledávky - ostatníC.ll.2.4. 061 21,00 0,00 i 21,00 5,00

Stát - daňové pohledávkyC.ll.2.4.3. 064 16,00 16,00 0,00x

Krátkodob é poskytnuté zálohyC.ll.2.4.4. 065 5,00 5,00 5,00x

Peněžní prostředkyC.IV. 071 0,002 996,00 2 996,00 4,00

Peněžní prostředky v pokladněC.IV.1. 072 1 761,00 1 761,00 1,00x

Peněžní prostředky na účtechC.IV.2. 073 1 235,00 3,001 235,00 x



I číslo
řádku

Označení Běžné
účetní období

Minulé
účetní období

P A S I V A

b 65a c
PASIVA CELKEM 001 3 450,00 9,00

Vlastní kapitálA. 002 148 ,00 -57,00
4

Základní kapitálA.I. 20.00003 2 000,00

Základní kapitál 2 000,00A.I.1. 004 20,00

i Výsledek hospodařeni minulých let {+/-)A.IV. 018 -77,00 0,00

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (*/-)A.IV.1. 019 0,00-77,00i

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) -77.00022 i -1 775,00A.V.

Cizí zdrojeB. * C. 024 3 302,00 66,00

Závazky 3 302,00 66,00030C.

Dlouhodobé závazky 0,003 200,00031Cl.
T

0,00Vydané dluhopisy 3 200,00C.I.1. 032

3 200.00Ostatní dluhopisy 0,00034C.l.1.2.
Krátkodobé závazky 046 ; 102,00 66,00C.ll.
Závazky z obchodních vztahů 6,00C.II.4. 052 17,00

Závazky ostatní 85,00 i 60,00C.II.8 . 056

Závazky ke společníkům 85,00 60,00057C.ll.8.1.

i

Předmět podnikáni: Pozn.:Právní forma účetní jednotky:

15.07.2020
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkouSestaveno dne: Schváleno valnou hromadou dne:



ttJyAUo,;Přehled o peněžních tocích

Family Investment Group s.r.o.
Rybná 682/14
11000 Praha

l I Č : 06896804

sestavený za účetní období 2019
(v tis. Kč)

/

Číslo
položky

Běžné účetní
období

Minulé účetní
období

Název položky

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 4,00 20,00

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněnímZ. -1 775,00 -77,00

A.1. 221,00 0.00Úpravy o nepeněžn í operace

A.1.1. Odpisy stálých aktiv a umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu 53,00 0,00

A.1.2. Změna stavu opravných položek , rezerv 0,00 0,00

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv 0,00 0,00

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku 0,00 0,00

A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky 168,00 0,00

A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace x x

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, zménami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu

A.* -77,00-1 554,00

A.2. 29,00-4,00

A.2.1. -16,00 24,00Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů
pasivních

12,00 5,00

A.2.3. Změna stavu zásob 0,00 0,00

A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a peněžních
ekvivalentů

0,00 0,00

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkamiA.** -1 558,00 -48,00

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků x x

A.4. 0,00 0,00Přijaté úroky

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky dané za minulá období x x

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný hospodářský výsledek včetně
uhrazené splatné dané z příjmů z mimořádné Činnosti

x x

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku x x

Čistý peněžní tok z provozní činnostiA.*** -1 558,00 -48,00

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv x x

B.2. 0,00 0,00Příjmy z prodeje stálých aktiv

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám x x

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnostiB.*** 0,00 0,00

C.1. 2 570,00 0,00Dopady změn dlouhodobých, popřípadě krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti

C.2. 1 980,00 32,00Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

C.2.1. 1 980,00 0,00Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ážia,
popřípadě rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům x x

C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 32,00x

C.2.4. Úhrada ztráty společníky x x

C.2.5. Přímé platby na vrub fondu x x

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové dané vztahující se k těmto nárokům a
včetně finančního vypořádání se společníky v o s. a komplementáři u k s.

x x

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnostiC.*** 4 550,00 32,00

čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředkůF. 2 992,00 -16,00

j R. 2 996,00 4,00Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období

Okamžik sestaveni: Podpisový záznam:



Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky:

Family Investment Group s.r.o.v plném rozsahu

ke dni 31.12.2019 Sidlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikáni liši-li se od bydliště:

- (v celých tisících Kč) Rybná 682/14
PrahaIČRok Měsíc
11000

2019 12 06896804 Česká republika

Číslo Skutečnost v účetním období
řádku

Označení T E X T

běžném minulém
b 1 2

a c
Tržby za prodej výrobků a služebI. 001 25,00 0,0(
Výkonová spotřebaA. 003 1 438,00 76,0(
Spotřeba materiálu a energieA.2. 005 114 ,00 0,0(
SlužbyA.3. 006 1 324,00 76,0C
Osobní nákladyD. 009 107,00 0,0C
Mzdové nákladyD.1. 010 80,00 0,0C
Náklady na sociální zabezpečeni, zdravotní pojištění a ostatní nákladyD.2. 011 27,00 o.oc
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění0.2.1. 012 27,00 0.0C
Úpravy hodnot v provozní oblastiE.

014 53,00 0,0C
E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotnéhomajetku

E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé
015 53,00 0,00

016 53,00 0,00
Ostatní provozní nákladyF. 024 34,00 1,00

F.3. Dané a poplatky 027 16,00 1,00
Jiné provozní nákladyF.5. 029 18,00 0,00
Provozní výsledek hospodaření (+/-) 030 -1 607,00 -77.00
Nákladové úroky a podobné nákladyJ. 043 168,00 0,00
Ostatní nákladové úroky a podobné nákladyJ.2. 045 168,00 0,00
Finanční výsledek hospodaření {+/-) 048 -168,00 0,00
Výsledek hospodařeni před zdaněním (+/-)** 049 -1 775,00 -77,00
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)*T» 053 -1 775,00 -77,00
Výsledek hospodařeni za účetní období (+/-)*** 055 -1 775,00 -77.00
Čistý obrat za účetní období 056 25,00 0,00

Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání: Pozn.:

15.07.2020

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Sestaveno dne: Schváleno valnou hromadou dne:



Výroční zpráva
Příloha v účetní závěrce k 31.12.2019

A. Obecné údaje
‘ Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na zakladě zákona č 563/1991 Sb , o účetnictví, ve znění pozdějších
př edpisu a na zákiadě Vyhlášky č. 500/2002 Sb. , ve znění pozdějších předpisů . kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele
Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších
podkladů, které má účetní jednotka k dispozici

* Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisíc ích Kč, pokud není uvedeno jinak

Běžné účetní období
Minulé účetní období

od 01.01.2019 do 31.12.2019
od 01.01.2018 do 31.12.2018

1 Popis účetní iednotkv
Obchodní firma
Sídlo.

Právní forma:

Family Investment Group s.r o.
Rybná 682/14, 11000 Praha

IČ 06896804
DIČ

Zapsána v obchodním
rejstříku, který je veden:
Oddíl*
Vložka

u Městského soudu v Praze
C
290944

Rozhodující předmět
činnosti'
Datum vzniku společnosti:

OSTATNÍ PORADENSTVÍ V OBLASTI PODNIKÁNÍ A ŘÍZENÍ
07 03.2018

B. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňováni

B.1. Způsoby ocenění a odepisování majetku

B.1.1. Zásoby
Účtovaní zásob le prováděno
* způsobem A evidence zásob

Vvdei ze sklaou le účtován:

Oceňováni zásob vytvořených ve vlastni režii ie prováděno:
* ve skutečných výrobních nákladech zahrnujících přimé náklady a výrobní režii

Oceňováni nakupovaných zásob ie prováděno
* ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a veotejši pořizovací náklady (dopravně, clo, pojistné aj.)

B.1.2. Dlouhodobý majetek
Oceněni dlouhodobého hmotného i nehmotného maietku vytvořeného vlastní činnosti
* dlouhodobý hmotný majetek byl oceňován vlastními naklaay ve složeni: přímé náklady + výrobní režie správní režie

B.1.3. Cenné papíry a podíly
Oceněni cenných papirú a podílů
Ve sledovaném účetním období účetní jednotka oceňovala cenne papíry a majetkové účasti
” cenami pořízení

B 2. Způsoby korekcí oceňování aktiv

B.2.1. Odepisování
Odepisování dlouhodobého hmotného ma etku
* jinak

Odepisováni dlouhodobého nehmotného maietku
* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly

Danové odpisy - použité metody
* rovnoměrné odpisy

Systém odepisováni drobného dlouhodobého majetku
* tyto účetní případy se v běžném účetním obdob! u účetní jednotky nevyskytly

B.2.2. Opravné položky
Druh opravné

a oprávky k majetku
jtároUnlyniací vypočtu OPZpůsob stanovení OP

Zpracováno systémem Money S3
www.money.cz i



B.3. Přepočet cizích měn na českou měnu
Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost:
* měsíční kurz vyhlášený ČNB vždy první pracovní den daného měsíce

* Aktiva i pasiva v cizích měnách vykázaná k rozvahovému dni byla přepočtena kurzem ČNB platným k rozvahovému dni.

B.4. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou, změny reálných hodnot
* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly

B.5. Odchylky od metod podle § 7 zákona o účetnictví
Finanční vyj ádření vlivu na

Způsob odchýlení od § 7 zákona o účetnictví majetek a závazky finanční situaci výsledek hospodaření

B.6. Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestaveni účetní závěrky
Datum Ohodnocení

změnv
Obsah změny Vliv na rozvahu Vliv na výkaz zisku a ztrátzměnv

U20
0,00

0,00
0,00

C. Doplňuj ící údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát

C.1.1. Dlouhodobé pohledávky ve lhůtě splatnosti se splatností nad 5 let
Běžné účetní období Minulé účetní období

z obchodního styku ostatníSplatnost z obchodního styku ostatní
nad 5 let 020 020 020
nad 10 let 0,00 0,00 0,00 0,00

C.1.2. Dlouhodobé závazky ve lhůtě splatnosti se splatností nad 5 let
Běžné účetní období Minulé účetní období

Splatnost z obchodního styku ostatní z obchodního styku ostatní
020nad 5 let 020 020

nad 10 let 0,00 0,00 0,00

C.1.3. Pohledávky po lhůtě splatnosti
Počet dnů Běžné účetní období Minulé účetní období

Do 30 020 020
31-60 0,00 0,00
61-90 0,00 0,00
91-180 0,00 0,00
181 a více 0,00 0,00
Celkem po o?
C.1.4. Závazky po lhůtě splatnosti

Počet dnů Běžné účetní období Minulé účetní období
Do 30 020
31-60 0,00 0,00
61-90 0,00 0,00
91-180 0,00 0,00
181 a více 0,00 0,00
Celkem 555 020
C.2.1. Pohledávky kryté věcnými zárukami

Běžné účetní období Minulé účetní období
účetní

hodnota
forma / povaha záruky, příp. jméno

ručitele
účetní

hodnota
forma / povaha záruky, příp.

jméno ručitele
Druh pohledávky / dlužník

020 020
020 0,00

Celkem 525 020

C.2.2. Závazky / dluhy kryté věcnými zárukami
Zpracováno systémem Money S3
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Běžné účetní období Minulé účetní období
účetní

hodnota
forma / povaha záruky, příp. jméno

ručitele
účetní

hodnota
forma / povaha záruky, příp.

jméno ručitele
Druh závazku / věřitel

jyoo
ago 0,00

Celkem OTOO 0700

C. 3.1. Zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry členům řídíc ích kontrolních a správních orgánů - běžné účetní období
Zálohy, závdavky,
zápůjčky a úvěry

poskytnuté členům:

Splaceno k
rozvah, dni

Odpis k
rozvah, dni

Prominuto k
rozvah, dni

Výše Úrok Splatnost Způsob zajištění

T57Č5ÍJřídících orgánů 000 000 cOT)
kontrolních orgánů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
správních orgánů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem 0^0 (T00 0700
C. 3.2. Zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry členům řídících kontrolních a správních orgánů minulé účetní období

Zálohy, závdavky,
zápůjčky a úvěry

poskytnuté členům:

Splaceno k
rozvah, dni

Odpis k
rozvah, dni

Prominuto k
rozvah, dni

ÚrokVýše Splatnost Způsob zajištění

oTxjřídících orgánů CVJO 0 JJ0 (OT) (OTJ
kontrolních orgánu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
správních orgánů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem MO Mí) o,oo
C . 4.1. Položky výnosů mimořádné svým objemem nebo původem

Běžné účetní období Minulé účetní období
Účetní

hodnota
Účetní

hodnota
Druh výnosu Povaha výnosu, příp. jeho původ Povaha výnosu, příp. jeho původ

(OTT (TOO
0,00 0,00

C. 4.2. Položky nákladů mimořádné svým objemem nebo původem
Běžné účetní období Minulé účetní období

Účetní
hodnota

Účetní
hodnota

Druh nákladu Povaha nákladu, příp. jeho původ Povaha nákladu, příp. jeho původ
(TOO O(J0
0,00 0,00

C. 5. Pohledávky a závazky, které nejsou uvedeny v rozvaze
z toho:

přidružené
účetní

z toho: UJ v
konsolidační

m celku

Celková
výše

Druh pohledávek / závazků Splatnost Povaha a forma závazku
jednotky

Všechny pohledávky VJJO om COT)
Všechny závazky/dluhy 0,00 0,00 0,00
z toho : podmíněné závazky 0,00 0,00 0,00
z toho: poskytnuté věcné záruky 0,00 0,000,00
z toho: penzijní závazky 0,00 0,00 0,00

C. 6. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období
31.12.

minulého úč.
období

31.12.
běžného úč .

období

31.3. běžného
úč . období

30.6. běžného
úč . období

30.9. běžného
úč. období

Stav k:

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců T T 0 a

Zpracováno systémem Money S3
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Prohlášení vedení k auditu
specifický bod týkající se COVID-19 .

>

V období sestavení této účetní závěrky se v rámci České republiky i celosvětově zavádějí

různá opatření v souvislosti s bojem proti šíření virové choroby COVID-19 způsobené

koronavirem SARS-CoV-2. Tato opatření mohou mít přímý nebo nepřímý dopad i na budoucí

hospodářskou situaci Společnosti a související ocenění majetku a závazků. Jelikož v současné

době nelze odhadnout, jaká opatření a po jak dlouhou dobu budou v účinnosti, nelze

konkrétní dopady v současnosti spolehlivě určit. Vedení Společnosti se nicméně na základě

vyhodnocení všech aktuálně dostupných informací domnívá, že předpoklad nepřetržitého

trvání Společnosti není ohrožen, a tudíž použití tohoto předpokladu pro sestavení účetní

závěrky je i nadále vhodné, a v současnosti ani neexistuje významná nejistota týkající se

tohoto předpokladu.

2 0 -07- 2020Datum:

Za společnost:
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